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8) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W odniesieniu do m∏odocianych uczestników

Ochotniczych Hufców Pracy okres ustalony
w ust. 1 mo˝e byç przed∏u˝ony do czasu ukoƒ-
czenia gimnazjum i trwaç ∏àcznie nie d∏u˝ej ni˝
22 miesiàce. 

3. Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia
do wykonywania okreÊlonej pracy ustala pra-
codawca, przyjmujàc wybrane treÊci programu
nauczania w zawodach wyst´pujàcych w klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
programu nauczania uwzgl´dniajàcego wyma-
gania b´dàce podstawà przeprowadzania egza-
minów kwalifikacyjnych na tytu∏ czeladnika
w zawodach nieuj´tych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.”.

§ 2. Do umów o prac´ w celu przygotowania zawo-
dowego zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia majà zastosowanie przepisy dotychczasowe,
chyba ˝e przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem przewidujà rozwiàzania korzystniejsze dla m∏o-
docianych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru wykazu osób popierajàcych zg∏oszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta w wyborach przedterminowych.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór wykazu osób popierajàcych
zg∏oszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezy-
denta miasta, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r.
(poz. 1664)

WZÓR

Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przenie-
sieƒ niektórych dochodów i wydatków oraz limitów za-
trudnienia i kwot wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie
bud˝etowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 93, poz. 831) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przenosi si´ planowane wydatki bud˝etowe
z cz´Êci 52 — Urzàd Ochrony Paƒstwa w kwo-
cie 195 073 tys. z∏ do cz´Êci 89 — Agencja 
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w kwocie 
167 132 tys. z∏ i cz´Êci 90 — Agencja Wywiadu
w kwocie  27 941 tys. z∏.”;

2) za∏àczniki nr 2 i 3 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 29 czerwca 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokonania przeniesieƒ niektórych dochodów i wydatków oraz limi-
tów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2002.


