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Wydział VI
601 - budownictwo
budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona 
przeciwpożarowa w tym:

6017 samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

603 - drogi, koleje, lotnictwo, żegluga

utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych 
drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa w tym:

6033 zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)

6035 opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym

6037 transport drogowy i przewozy

6038 inne uprawnienia do wykonywania czynności   i zajęć w sprawach objętych symbolem 603

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

6040 wyrób , rozlew i obrót alkoholami

6041 profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustalenie liczby punktów sprzedaży, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

6043 kinematografia

6044 ewidencja przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i wykonywanie działalności przez 
przedsiębiorców zagranicznych

6045 ochrona osób i mienia

6046 inne koncesje i zezwolenia

6047 nadawanie podmiotom gospodarki narodowej numerów REGON

6048 status zakładu pracy chronionej

6049 inne o symbolu podstawowym 604

606 - geologia i górnictwo
sprawy z zakresy geologii i górnictwa w tym:

6060 poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

6061 projektowanie i wykonywanie prac geologicznych oraz zagospodarowywanie złoża

6062 ruch i likwidacja zakładu górniczego

6063 opłaty eksploatacyjne

6064 stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub 
górniczymi 

6069 inne o symbolu podstawowym 606

607 - gospodarka mieniem
gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami 
nierolnymi w tym:

6075 działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

608 - energetyka
energetyka i atomistyka

612 - geodezja i kartografia
sprawy geodezji i kartografii w tym:

6124 uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 

617 - czynności i zajęcia
uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć w tym:

6170 adwokaci i aplikanci adwokaccy

6171 radcowie prawni i aplikanci radcowscy

6172 notariusze i aplikanci notarialni

6173 biegli sądowi i tłumacze przysięgli

6174 komornicy

6175 rzecznicy patentowi

6176 syndycy upadłości

6177 doradcy podatkowi i biegli rewidenci

6178 uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych

6179 inne o symbolu podstawowym 617
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620 - zdrowie
ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki 
zdrowotnej.  uzdrowisk,  zawodu  lekarza,  pielęgniarstwa,  położnictwa,  aptekarstwa i 
nadzoru sanitarnego 

6203 prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

6204 środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny

622 - ubezpieczenia majątkowe
sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe w tym:

6220 zezwolenie na działalność ubezpieczeniową

6221 kary pieniężne z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego

6229 inne o symbolu podstawowym 622

623- jakość

dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości w tym:

6230 system oceny zgodności, certyfikacja

6231 dozór techniczny

6232 miary i wagi

6233 normalizacja

6239 inne o symbolu podstawowym 623

625 - telemedia
poczta, telekomunikacja, radio i telewizja w tym:

6250 rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych

6251 warunki techniczne nadawania programów radiowych i telewizyjnych (częstotliwość)

6252 rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych

6253 nadawanie statusu nadawcy społecznego

6254 usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

6255 pozwolenia i urządzenia radiowe

6256 uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej

6257 powszechne usługi pocztowe

6258 kontrola działalności pocztowej

6259 inne o symbolu podstawowym 625

631 - broń i materiały wybuchowe
wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi w tym:

6310 wytwarzanie i obrót bronią i amunicją

633 - zatrudnienie
zatrudnienie i sprawy bezrobocia w tym:

6338 agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnia

635 - kultura fizyczna
kultura fizyczna, sport i turystyka w tym:

6350 koncesja na prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego, zezwolenia na 
utworzenie związku sportowego, licencja na uprawianie określonej dyscypliny sportu oraz licencja
na sędziego sportowego

6351 zezwolenie na działalność gospodarczą w turystyce, uprawnienia przewodnika turystycznego lub 
pilota wycieczek

6352 obiekty i usługi hotelarskie

6359 inne o symbolu podstawowym 635

637 - spawy kapitałowe i bankowość 
papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nim związane, bankowość i 
sprawy dewizowe

6370 prowadzenie giełdy papierów wartościowych

6371 wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu

6372 prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

6373 uprawnienia maklerskie

6374 uprawnienia doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

6375 zarządzanie funduszami powierniczymi

6376 bankowość, w tym zezwolenia dewizowe i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych

6379 inne o symbolu podstawowym 637



646 - własność przemysłowa 
prawo własności przemysłowej w tym:

6460 znaki towarowe
6461 wynalazki
6462 wzory użytkowe
6463 wzory przemysłowe
6464 oznaczenia graficzne
6465 topografie układów scalonych 
6469 inne o symbolu podstawowym 646

651 - fundusze emerytalne 
sprawy funduszy emerytalnych

652 - ubezpieczenia zdrowotne 
sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

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


