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14) ścianą murowaną o długości 6 m wzdłuż zaplecza 
kuchni z otworem drzwiowym o szerokości 2 m, 

15) ścianą murowaną o długości 11 m, oddzielającą za
piecze kuchni od korytarza, 

16) stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w korytarzu 
o szerokości 3 m, 

17) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą korytarz 
od poczekalni klasy o podwyższonym standardzie (busi
ness-class), z otworem drzwiowym o szerokości· 1 ,2 m, 

18) ścianą gipsową o długości 32 m, oddzielającą poczekal
nię klasy o podwyższonym standardzie i pomieszczenia 
sklepowe od stanowisk recepcyjnych, 

19) ścianą gipsową o długości 18 m, oddzielającą pomiesz
czenia sklepowe od pomieszczeń technicznych i koryta
rza 0-13-08, 

20) wolną przestrzenią w poprzek korytarza 0 -13-08 o sze
rokości 1 m i wysokości 2,5 m, 

21) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż hallu pood
prawowego z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m, 

22) 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicz- . 
nej na odcinku 23 m, 

23) ścianą gipsową o długości 14 m z 2 otworami drzwio
wymi o szerokości po 1,2 m każdy wzdłuż hallu pood
prawowego, 

24) ścianą gipsową o długości 22 m wzdłuż pomieszczenia 
sklepowego, 

25) ścianą g ipsową o długośc i 31 m wzdłuż pomieszczenia 
sklepowego, baru i poczekalni klasy o podwyższonym 
standardzie, 

26) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza 
0 -15-29, 

27) ścianą murowaną o długości 14 m ze stanowiskiem 
kontroli Straży Granicznej w poprzek korytarza o szero
kości 3 m, 

28) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy 
windzie wewnętrznej, 

29) trzema odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, 
stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej, 

30) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż 
poczekalni klasy o podwyższonym standardzie m 2, 

31) dwoma odcinkami po 3,5 m ściany gipsowej pomiesz
czeń biurowych, 

32) ścianą gipsową o długości 15 m wzdłuż korytarza 
0-15-43 z otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m do 
pomieszczeń biurowych, 

33) stanowiskiem kontrolnym Straży Granicznej w poprzek 
korytarza 0-15-43 o szerokości 3 m, 

34) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż 
korytarza przy toaletach wejścia m 1, 

35) ścianą gipsową o długości 1 ° m wzdłuż drogi ewakuacyj 
nej 0-17-48 z otworem drzwiowym o szemkości 1,2 m, 

36) trzema odcinkami ściany gipsowej 2 m + 2 m + 
+ 4 m wokół korytarza przed salą spotkań, z otworem 
drzwiowym o szerokości 2 m, 

37) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą wejście nr 
1 od sali spotkań, 

38) ścianą szklaną w poprzek korytarza do rękawów przy 
wejściu m 1, 

39) ścianą szklaną o długości 154 m wzdłuż wejść m 1, m 2, 
m 3 i nr 4 z 4 wyjściami do rękawów, 

40) ścianą szklaną o długości 160 m wzdłuż wejść m 5, m 6, 
m 7 i nr 8 z 4 wyjściami do rękawów. 

Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na różnych 
odcinkach od 0,12 m do 0,2 m. Ścianę szklaną stanowi 
podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 października 1992 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r . 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Oz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 85 i Nr 73, poz. 
361 ) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń 
w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 1992 r. 
w następujących wysokościach : 

październik 
listopad 
grudzień 

2,0%, 
1,5%, 
1,5%. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szeil ia. 

Prezes Rady Min istrów: H. SUu;lOcka 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 października 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Oz. U. Nr 107, 
poz. 464) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 24, 
poz. 104) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 23 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) zaciągania kredytów długoterminowych, o których 

mowa wart. 22 ust. 2 ustawy, oraz udzielania 
gwarancji kredytowych," 

2) w § 26 skreśla się wyrazy "spośród pracowników Agen
cji". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 1 października 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatno
ści za ich przeprowadzanie. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz 
z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Osoba, która ukończyła 17 rok życia, może 

składać egzamin eksternistyczny z programu nauczania 
przedmiotów występujących w planach nauczania wszyst
kich typów szkół dla dorosłych. 

2. Osoby składające egzamin z programu nauczania 
szkoły zawodowej składają także egzamin z nauki zawodu 
lub przygotowania zawodowego, jeżeli nie posiadają świa
dectwa lub dyplomu, o których mowa w § 6 ust. 1. 

3. Okres składania egzaminów eksternistycznych z pro
gramu nauczania określonego typu szkoły, z wyjątkiem 
szkoły podstawowej. nie powinien przekraczać obowiązują
cego cyklu nauczania w tej szkole. W uzasadnionych przypa
dkach okres ten może być na wniosek zainteresowanego 
przedłużony przez przewodniczącego państwowej komisji 
egzaminacyjnej. 

4. Okres składania egzaminów eksternistycznych z pro
gramu nauczania szkoły podstawowej nie może przekroczyć 
3 lat. 

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do eg
zaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych 
i medycznych. 

§ 3. 1. Egzaminy eksternistyczne organizuje się corocz
nie w stałych terminach - w marcu i listopadzie. W miarę 
potrzeb egzaminy mogą być organizowane w innych ter
minach, ustalonych przez przewodniczącego państwowej 
komisji egzaminacyjnej. 

2. Egzamin eksternistyczny może obejmować: 

1) część programu nauczania jednego lub kilku przed
miotów występujących w planach nauczania danej 
klasy lub szkoły, przy czym część programu nauczania 
musi obejmować co najmniej okres jednego semestru, 

2) jeden lub kilka przedmiotów występujących w planie 
nauczania danej klasy lub szkoły, 

3) wszystkie przedmioty występujące w planie nauczania 
danej klasy, 

4) wszystkie przedmioty występujące w planie nauczania 
odpowiedniego typu szkoły. 

§ 4. 1. Osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej, 
a przekroczyły wiek obowiązku szkolnego, mogą składać 
egzamin eksternistyczny z programu nauczania szkoły pod
stawowej dla dorosłych . 

2. Osoba przystępująca do egzaminów eksternistycz
nych z programu nauczania szkoły ponadpodstawowej musi 
posiadać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Osoba przystępująca do egzaminów eksternistycz
nych z programu nauczania szkoły policealnej musi posiadać 
świadectwo ukończenia szkoły średniej, a w przypadku 
przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z programu 
nauczania szkoły pomaturalnej - świadectwo dojrzałości. 

§ 5. 1. Osoba, która złożyła egzamin eksternistyczny 
z wynikiem pozytywnym ze wszystkich przedmiotów ob
jętych planem nauczania odpowiedniego typu szkoły oraz 
spełniła w przypadku szkoły zawodowej warunki, o których 
mowa w § 15 ust. 1 i 3, otrzymuje świadectwo ukończenia 
szkoły. 

2. Osoba, która w trybie egzaminu eksternistycznego 
uzyskała świadectwo ukończenia szkoły średniej. może przy
stąpić do egzaminu dojrzałości na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do eg
zaminu eksternistycznego składa do państwowej komisji 
egzaminacyjnej podanie oraz następujące dokumenty: 

1) świadectwo szkolne, stanowiące podstawę dopuszcze
nia do egzaminu oraz zwolnienia z całości lub z części 
egzaminu, 

2) świadectwo wykwalifikowanego robotnika lub czelad
nika albo dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie, 
stanowiące podstawę do zwolnienia z egzaminu z nauki 
zawodu. 


