(Zmiana od 1 stycznia 2021 r.)
Symbole spraw rozpatrywanych przez Wydziały Orzecznicze
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

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:

6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038

dopuszczenie pojazdu do ruchu
uprawnienia do kierowania pojazdami
inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
zjazdy z dróg publicznych
opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym
inne sprawy dotyczące dróg publicznych
transport drogowy i przewozy

6039

inne, o symbolu podstawowym 603

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

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

6060
6061
6062
6063
6064
6069

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
projektowanie i wykonywanie prac geologicznych oraz zagospodarowywanie złoża
ruch i likwidacja zakładu górniczego
opłaty eksploatacyjne
stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub
górniczymi
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
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179

adwokaci i aplikanci adwokaccy
radcowie prawni i aplikanci radcowscy
notariusze i aplikanci notarialni
biegli sądowi i tłumacze przysięgli
komornicy
rzecznicy patentowi
syndycy upadłości
doradcy podatkowi i biegli rewidenci
uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych
inne o symbolu podstawowym 617

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

6250
6251

rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
warunki techniczne nadawania programów radiowych i telewizyjnych (częstotliwość)

6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259

rozpowszechnianie programów w sieciach kablowych
nadawanie statusu nadawcy społecznego
usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
pozwolenia i urządzenia radiowe
uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej
powszechne usługi pocztowe
kontrola działalności pocztowej
inne o symbolu podstawowym 625

631 - broń i materiały wybuchowe

wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi w tym:

6310
6311
6312
6313
6319

wytwarzanie i obrót bronią i amunicją
materiały wybuchowe
odmowa wydania pozwolenia na broń
cofnięcie zezwolenia na broń
inne o symbolu podstawowym 631

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
6351
6352
6359

koncesja na prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego, zezwolenia na
utworzenie związku sportowego, licencja na uprawianie określonej dyscypliny sportu oraz
licencja na sędziego sportowego
zezwolenie na działalność gospodarczą w turystyce, uprawnienia przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek
obiekty i usługi hotelarskie
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
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6379

prowadzenie giełdy papierów wartościowych
wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu
prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego
uprawnienia maklerskie
uprawnienia doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
zarządzanie funduszami powierniczymi
bankowość, w tym zezwolenia dewizowe i zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
inne o symbolu podstawowym 637

646 - własność przemysłowa

prawo własności przemysłowej w tym:

6460
6461
6462
6463
6464
6465
6469

znaki towarowe
wynalazki
wzory użytkowe
wzory przemysłowe
oznaczenia graficzne
topografie układów scalonych
inne o symbolu podstawowym 646
651 - fundusze emerytalne
sprawy funduszy emerytalnych

652 - ubezpieczenia zdrowotne
sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Sprawy objęte symbolami 638,639,640,641,642,643,644,656,657,658 i 659 należą do Wydziału jeżeli ich
przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych wyżej.

