
(Zmiana od 16 sierpnia 2010 r.) 
 
Symbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy V  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
o ile nie podlegają właściwości VIII Wydziału Zamiejscowego w Warszawie. 
 

Wydział V 

627 - cudzoziemcy 
cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w tym: 
6270 - repatriacja 
6271 - ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu uchodźca, azyl, zezwolenie 

na pobyt tolerowany i ochrona czasowa 
6272 -wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, 

wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
6273 - świadczenia udzielane cudzoziemcom 
6274 - nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca 
6279 - inne o symbolu podstawowym 627 

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 

634 - kombatanci 
sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej w tym: 
6340 - potwierdzenie represji 
6341 - pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla 

wdów (wdowców) po kombatantach 
6342 - przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów 

(wdowców) po kombatantach 
6343 - świadczenia pieniężne z tytułu pracy przymusowej 
6349 - inne o symbolu podstawowym 634 
 

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 
6533 - 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 (art.34 i 34a ustawy o finansach publicznych) 
6537 - egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 
          Ordynacji podatkowej (art.34 ust.3 ustawy o finansach publicznych)  
6539 - inne o symbolu podstawowym 653 
 

655 – subwencje unijne, fundusze strukturalne  
i 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. 
 


