
(Zmiana od 1 stycznia 2015 r.)

Wydział V  
602 - ceny
ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611

604 - działalność gospodarcza 
działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych w tym:

6042 gry losowe i zakłady wzajemne

611 - zobowiązania podatkowe
podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji 
podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych w tym:

6111 podatek akcyzowy

616 - rolnictwo i leśnictwo
rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona 
zwierząt w tym:

6167 rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe

630 - cła
obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem 
towaru na polski obszar celny w tym:

6300 weryfikacja, zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej: 
wymiar należności celnych

6301 wiążąca informacja taryfowa (VIT)

6302 kontyngenty taryfowe, pozwolenia, cła antydumpingowe i inne ograniczenia w obrocie towarowym
z zagranicą

6303 procedura tranzytu pod osłoną karnetu TIR

6304 zwolnienia celne

6305 zwrot należności celnych

6309 inne o symbolu podstawowym 630

653 - finanse publiczne
środki publiczne nie objęte innymi symbolami

6531 dotacja oraz subwencje z budżetu państwa w tym dla jednostek samorządu terytorialnego

6532 sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

6333 absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego

6534 zamówienia publiczne

6535 odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6536 ulgi w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów
Ordynacji podatkowej 

6537 egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej 

6539 inne o symbolu podstawowym 653

655 – subwencje unijne, fundusze strukturalne regulacje rynków branżowych

6550 płatności obszarowe

6551 renty strukturalne

6552 zalesienie gruntów rolnych

6553 rynek mleka i przetworów mlecznych

6554 zezwolenia połowowe

6559 inne o symbolu podstawowym 655

Sprawy objęte symbolami 638,639,640,641,642,643,644,656 i 657 należą do Wydziału jeżeli ich 
przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych wyżej.

Symbole spraw rozpatrywanych przez Wydziały Orzecznicze Wojewódzkiego Sądu 
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