
Symbol Oznaczenie 
symbolu

Opis symbolu Przedmioty spraw w ramach symboli

1 2 3 4
601
w tym:

budownictwo Budownictwo, nadzór 
architektoniczno-
budowlany i 
specjalistyczny, ochrona 
przeciwpożarowa

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie 
obiektu lub jego części,  wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu, 
przeniesienie pozwolenia na budowę, 
zatwierdzenie projektu budowlanego

6011 Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę, rozbiórkę lub użytkowanie

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie 
tych robót, zaniechanie dalszych robót 
budowlanych

6013 Przywrócenie poprzedniego sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu 
budowlanego, dokonanie oceny stanu 
technicznego obiektu, doprowadzenie 
obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie 
obiektu lub jego części, wykonanie 
określonych robót budowlanych

6015 Uzgodnienia

6016 Ochrona przeciwpożarowa

6017 Samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie

6018 Dopuszczenie organizacji ekologicznej do 
udziału w postępowaniu w sprawie o symbolu 
601

6019 Inne o symbolu podstawowym 601

602 ceny Ceny,   opłaty,   stawki 
taryfowe,   nie         objęte 
symbolem 611

603
w tym:

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

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami

6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

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

6034 Zjazdy z dróg publicznych

6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem 
nienormatywnym

6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych

6037 Transport drogowy i przewozy

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

6039 Inne o symbolu podstawowym 603

60  4  
w tym:

działalność 
gospodarcza

Działalność gospodarcza, 
w tym z udziałem 
podmiotów zagranicznych

6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami

6041 Profilaktyka  i   rozwiązywanie  problemów 
alkoholowych, ustalanie liczby punktów 
sprzedaży,  zasad  usytuowania miejsc 
sprzedaży,   podawania    i   spożywania 
napojów alkoholowych

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne

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

605
w tym:

ludność Ewidencja ludności, 
dowody tożsamości, akty 
stanu cywilnego, imiona i 
nazwisko, obywatelstwo, 
paszporty

6050 Obowiązek meldunkowy

6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość

6052 Akty stanu cywilnego

6053 Obywatelstwo

6054 Paszporty

6059 Inne o symbolu podstawowym 605

606
w tym:

geologia i 
górnictwo

Sprawy z zakresu geologii 
i górnictwa

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
w tym:

gospodarka 
mieniem

Gospodarka mieniem 
państwowym i 
komunalnym, w tym 
gospodarka 
nieruchomościami 
nierolnymi

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób 



prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych

6071 Trwały zarząd nieruchomościami

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za 
niezagospodarowanie nieruchomości w 
zakreślonym terminie

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w 
prawo własności

6075 Działalność zawodowa w dziedzinie 
gospodarowania nieruchomościami

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach 
warszawskich

6079 Inne o symbolu podstawowym 607

608 energetyka Energetyka i atomistyka

609
w tym:

gospodarka 
wodna

Gospodarka wodna, w
tym ochrona wód,
budownictwo wodne,
melioracje, zaopatrzenie w 
wodę

6090 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo 
wodne

6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie 
lub wykonanie urządzeń zapobiegających 
szkodom

6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne

6093 Spółki wodne i związki wałowe

6099 Inne o symbolu podstawowym 609

610
w tym:

komunalizacja 
mienia

Sprawy komunalizacji 
mienia

6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa 
przez gminę

6101 Przekazanie gminie z urzędu lub na wniosek 
mienia państwowego związanego z realizacją 
zadań gminy

6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z 
dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki 
samorządu terytorialnego



6103 Przekazanie  powiatom   mienia  Skarbu 
Państwa

6109 Inne o symbolu podstawowym 610

611
w tym:

zobowiązania 
podatkowe

Podatki  i  inne 
świadczenia pieniężne, do 
których   mają 
zastosowanie przepisy 
Ordynacji  podatkowej, 
oraz egzekucja tych 
świadczeń pieniężnych

6110 Podatek  od towarów i usług

6111 Podatek akcyzowy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym 
zryczałtowane formy opodatkowania

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych

6114 Podatek od spadków i darowizn

6115 Podatki od nieruchomości

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata 
skarbowa oraz inne podatki i opłaty

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, 
rozłożenie na raty itp.)

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych

6119 Inne o symbolu podstawowym 611

612
w tym:

geodezja i 
kartografia

Sprawy geodezji i 
kartografii

6120 Ewidencja gruntów i budynków

6121 Klasyfikacja gruntów

6122 Rozgraniczenia nieruchomości

6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny

6124 Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 
kartografii

6129 Inne o symbolu podstawowym 612

613 środowisko Ochrona środowiska i 



w tym: ochrona przyrody

6130 Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska 
substancji lub energii

6131 Opłaty za korzystanie ze środowiska

6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony 
środowiska

6133 Informacja o środowisku

6134 Obszary ograniczonego użytkowania

6135 Odpady

6136 Ochrona przyrody

6137 Ochrona środowiska morskiego

6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613

614
w tym:

edukacja Oświata, szkolnictwo 
wyższe, nauka, 
działalność badawczo-
rozwojowa i archiwa

6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz 
potwierdzenie równoznaczności dyplomów, 
świadectw i tytułów

6141 Państwowe szkoły wyższe

6142 Szkoły wyższe niepaństwowe, w tym 
zawodowe

6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

6145 Sprawy dyrektorów szkół

6146 Sprawy uczniów

6147 Archiwa

6148 Działalność badawczo-rozwojowa

6149 Inne o symbolu podstawowym 614

615
w tym:

zagospodaro-
wanie prze-

Sprawy 
zagospodarowania



strzenne przestrzennego

6150 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego

6151 Lokalizacja dróg i autostrad

6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

6153 Warunki zabudowy  terenu

6154 Dostęp do informacji o środowisku

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego

6156 Dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
organizacji ekologicznej

6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości 
nieruchomości

6159 Inne o symbolu podstawowym 615

616
w tym:

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

6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych

6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

6162 Scalanie i wymiana gruntów

6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa

6164 Wspólnoty gruntowe

6165 Nasiennictwo i ochrona roślin uprawnych

6166 Łowiectwo

6167 Rybołówstwo morskie, i rybactwo śródlądowe

6168 Weterynaria i ochrona zwierząt

6169 Inne o symbolu podstawowym  616
617 czynności i Uprawnienia do 



w tym: zajęcia wykonywania określonych 
czynności i zajęć

6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy

6171 Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

6172 Notariusze i aplikanci notarialni

6173 Biegli sądowi i tłumacze przysięgli

6174 Sędziowie i asesorzy sądowi

6175 Rzecznicy patentowi

6176 Komornicy i syndycy upadłości

6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci

6178 Uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg 
rachunkowych

6179 Inne o symbolu podstawowym 617

618
w tym:

wywłaszczenia Wywłaszczanie i zwrot 
nieruchomości

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, 
w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na 
nieruchomość, w tym pod autostradę

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i 
rozliczenia z tym związane

6189 Inne o symbolu podstawowym 618

619
w tym:

praca Stosunki pracy i stosunki 
służbowe, sprawy z 
zakresu inspekcji pracy

6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, 
nauczyciele

6191 Żołnierze zawodowi

6192 Funkcjonariusze Policji

6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej

6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej

6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej



6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej

6197 Służba Celno – Skarbowa

6198 Inspekcja pracy

6199 Inne o symbolu podstawowym 619

620
w tym:

zdrowie Ochrona zdrowia, w tym 
sprawy dotyczące chorób 
zawodowych, zakładów 
opieki zdrowotnej, 
uzdrowisk, zawodu 
lekarza, pielęgniarstwa, 
położnictwa, aptekarstwa i 
nadzoru sanitarnego

6200 Choroby zawodowe

6201 Prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza 
pielęgniarki, położnej

6202 Zakłady opieki zdrowotnej

6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

6204 Środki farmaceutyczne i  materiały medyczne 
oraz nadzór farmaceutyczny

6205 Nadzór sanitarny

6209 Inne o symbolu podstawowym 620

621
w tym:

sprawy 
mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe, w 
tym dodatki mieszkaniowe

6210 Dodatek mieszkaniowy

6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego 
oraz kwatery tymczasowej w służbach 
mundurowych

6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za 
remont lokalu mieszkalnego

6213 Inne świadczenia finansowe związane z lokalem 
mieszkalnym

6214 Czynsze regulowane

6219 Inne o symbolu podstawowym 621



622
w tym:

ubezpieczenia 
majątkowe

Instytucje 
ubezpieczeniowe i 
działalność 
ubezpieczeniowa

6220 Zezwolenie na działalność ubezpieczeniową

6221 Kary pieniężne z zakresu nadzoru 
ubezpieczeniowego

6229 Inne o symbolu podstawowym 622

623
w tym:

jakość Dozór techniczny, miary i 
wagi, badania i 
certyfikacje, normalizacja, 
sprawy jakości

6230 System oceny zgodności, certyfikacja

6231 Dozór techniczny

6232 Miary i wagi

6233 Normalizacja

6239 Inne o symbolu podstawowym 623

624
w tym:

obronność Powszechny obowiązek 
obrony kraju

6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby 
wojskowej

6241 Zwolnienie z odbycia zasadniczej służby 
wojskowej

6242 Odroczenie   terminu  odbycia zasadniczej 
służby wojskowej

6243 Skierowanie do służby zastępczej

6244 Uznanie za jedynego żywiciela rodziny

6245 Zwolnienie z ćwiczeń

6246 Orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji 
Lekarskiej

6249 Inne o symbolu podstawowym 624

625
w tym:

telemedia Poczta, telekomunikacja, 
radio i telewizja



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

626
w tym:

samorząd 
terytorialny

Ustrój samorządu 
terytorialnego, w tym 
referendum gminne

6260 Statut

6261 Regulamin organizacyjny

6262 Radni

6263 Stałe komisje

6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa)

6265 Zawieszenie organów, zarząd komisaryczny

6266 Jednostki pomocnicze

6267 Referendum lokalne

6269 Inne o symbolu podstawowym 626

627
w tym:

cudzoziemcy Cudzoziemcy, repatrianci, 
nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemca

6270 Repatriacja

6271 Ochrona cudzoziemca, w tym nadawanie statusu 



uchodźcy, azyl, zezwolenie na pobyt tolerowany 
i ochrona czasowa

6272 Wizy, zezwolenie 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

628
w tym:

kościoły Status Kościołów i 
związków wyznaniowych

6280
Utworzenie Kościoła lub innego związku 
wyznaniowego, wykreślenie z rejestru

6281 Regulacje spraw majątkowych

6289 Inne o symbolu podstawowym 628

629
w tym:

przejęcie
mienia

Sprawy mienia przejętego 
z naruszeniem prawa

6290 Reforma rolna

6291 Nacjonalizacja przemysłu

6292 Przymusowy zarząd państwowy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych

6294 Przejęcie mienia na podstawie umów 
międzynarodowych

6299 Inne o symbolu podstawowym 629

630
w tym:

cła Obrót towarami z 
zagranicą, należności 
celne i ochrona przed 
nadmiernym 
przywozem towaru 
obszar celny Unii 
Europejskiej

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości 
celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji 
taryfowej; wymiar należności celnych

6301 Wiążąca informacja taryfowa (WIT);



wiążąca informacja o 
pochodzeniu (WIP)

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

6303 Tranzyt unijny i tranzyt zgodnie z konwencjami 
TIR i ATA

6304 Zwolnienia celne

6305 Zwrot należności celnych

6309 Inne o symbolu podstawowym 630

631
w tym:

broń i materiały 
wybuchowe

Wytwarzanie i obrót 
bronią i materiałami 
wybuchowymi

6310 Wytwarzanie   i   obrót    bronią i amunicją

6311 Materiały wybuchowe

6312 Odmowa wydania pozwolenia na broń

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń

6319 Inne o symbolu podstawowym 631

632
w tym

pomoc 
społeczna

Pomoc społeczna

6320 Zasiłki celowe i okresowe

6321 Zasiłki stałe

6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu 
pomocy społecznej

6323 Zezwolenie i cofnięcie zezwolenia na 
prowadzenie domu pomocy społecznej

6324 Rodzina   zastępcza,  pomoc na 
usamodzielnienie dla wychowanka rodziny 
zastępczej

6329 Inne o symbolu podstawowym 632

633
w tym:

zatrudnienie Zatrudnienie i sprawy 
bezrobocia

6330 Status  bezrobotnego

6331 Zasiłek dla bezrobotnych



6332 Należności  przedemerytalne

6333 Dodatki szkoleniowe

6334 Stypendia

6335 Zwrot nienależnego świadczenia

6336 Pożyczki   na   sfinansowanie kosztów szkolenia, 
zorganizowanie   dodatkowych   miejsc  pracy 
oraz   podjęcie   działalności   gospodarczej

6337 Zatrudnianie cudzoziemców

6338 Agencje doradztwa personalnego i agencje 
zatrudnienia

6339 Inne o symbolu podstawowym 633

634
w tym:

kombatanci Sprawy kombatantów, 
świadczenia z tytułu pracy 
przymusowej

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 tytuły pracy 
przymusowej

6349 Inne o symbolu podstawowym 634

635
w tym:

kultura 
fizyczna

Kultura fizyczna, sport i 
turystyka

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



636
w tym:

kultura i sztuka Kultura i sztuka, w tym 
sprawy działalności 
kultury i twórczości, 
biblioteki, ochrona 
zabytków i muzea, sprawy 
związane z ochroną praw 
autorskich i pokrewnych

6360 Biblioteki

6361 Rejestr  zabytków

6362 Przejęcie zabytku ruchomego na własność 
Państwa

6363 Wywóz zabytku za granicę

6364 Udostępnianie kolekcji lub innych zabytków 
ruchomych dla celów badawczych lub 
wystawienniczych

6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu 
ochrony zabytków

6366 Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów 
lub artystycznych wykonań

6369 Inne o symbolu podstawowym 636

637
w tym:

sprawy 
kapitałowe i 
bankowość

Papiery wartościowe i 
fundusze powiernicze oraz 
sprawy z nimi 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

638 egzekucja 
administracyjna 
świadczeń 
niepieniężnych

Sprawy egzekucji 
administracyjnej; 
egzekucja obowiązków o 
charakterze niepieniężnym

Uwaga:
Rodzaj sprawy należy określać po znaku 
łamania symbolami 601-637 i 645-653  (np. 
638/601)

639
w tym:

skargi na 
uchwały 
organów 
jednostek samo-
rządowych

Uwaga:
Przedmioty uchwał należy określać po znaku 
łamania odpowiednio symbolami 601-638 oraz 
645-653

6391 Skargi na uchwały rady 
gminy w przedmiocie ... 
(art. 100 i 101a ustawy o 
samorządzie gminnym)

6392 Skargi  na  uchwały rady 
powiatu  w przedmiocie ... 
(art. 87  i  88  ustawy o 
samorządzie powiatowym)

6393 Skargi na uchwały 
sejmiku województwa, 
zawierającej przepisy 
prawa miejscowego w 
przedmiocie ... (art. 90 i 
91 ustawy o samorządzie 
województwa)

640
w tym:

skargi organów 
nadzoru   na 
uchwały 
organów 
jednostek 
samorządowy  ch  

Uwaga:
Przedmioty uchwał należy określać po znaku 
łamania odpowiednio symbolami 601-638 oraz 
645-653

6401 Skargi organów 
nadzorczych na uchwały 
rady gminy w przedmiocie 
... (art. 93 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym)

-„-

6402 Skargi organów nadzoru 
na uchwały rady powiatu
w przedmiocie ... (art. 81 
ustawy o samorządzie 
powiatowym)

-„-

6403 Skargi organów nadzoru 
na uchwały sejmiku 
województwa w 
przedmiocie ... (art. 82 

-„-



ustawy o samorządzie 
województwa)

641
w tym:

rozstrzygnięcia 
nadzorcze

6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze 
dotyczące gminy; skargi 
organów gminy na 
czynności nadzorcze

Uwaga: 
Przedmiot rozstrzygnięcia należy określać po 
znaku łamania odpowiednio  symbolami 601-
638 oraz 645-653

6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze 
dotyczące powiatu; skargi 
organów powiatu na 
czynności nadzorcze

Uwaga
Przedmioty uchwał określać należy odpowiednio 
po znaku łamania  symbolami 601-638 oraz 645-
653

6413 Rozstrzygnięcia nadzorcze 
dotyczące województwa; 
skargi organów samorządu 
województwa na 
czynności nadzorcze

Uwaga
Przedmioty uchwał określać należy po znaku 
łamania odpowiednio symbolami 601-638 oraz 
645-653

642 prawo 
miejscowe 
organów 
rządowych

Skargi na akty prawa 
miejscowego 
wojewodów i organów 
administracji 
niezespolonej oraz na 
niewykonywanie przez 
nich czynności 
nakazanych prawem 
wnoszone w trybie art. 
44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 
ustawy o administracji 
rządowej w 
województwie

Uwaga
Przedmiot kwestionowanego przepisu (aktu) 

należy określać odpowiednio według 
oznaczeń symboli oraz według nazwy 
aktu lub treści przepisu

643 spory 
kompetencyjne

Spory o właściwość 
między organami 
jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 22 § 1 
pkt 1 Kpa) oraz między 
tymi organami a 
terenowymi organami 
administracji rządowej 
(art. 22 § 2 Kpa)

Uwaga:
Należy określać przedmiot odpowiednio po 

znaku łamania symbolem jednym z 601-
638 oraz 645-653

644 wykonanie 
orzeczeń Sądu

Środki zapewniające 
wykonanie orzeczeń Sądu

Uwaga:
Należy wpisać przedmiot odpowiednio po znaku 

łamania z symboli  601–638 i 645-653

645 inne Sprawy nieobjęte 
symbolami podstawowymi 



601–644 oraz od 646-652

646
w tym:

własność 
przemysłowa

Prawo własności 
przemysłowej

6460 Znaki towarowe

6461 Wynalazki

6462 Wzory użytkowe

6463 Wzory przemysłowe

6464 Oznaczenia graficzne

6465 Topografie układów scalonych

6469 Inne o symbolu podstawowym 646

647 ochrona danych 
osobowych

Sprawy związane z 
ochroną danych 
osobowych

648
w tym:

informacja 
publiczna

Sprawy z zakresu 
informacji publicznej, 
prawa prasowego, 
ponownego 
wykorzystywania 
informacji sektora 
publicznego

6480 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 
prasowego

6481 Sprawy z zakresu ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego

649 ochrona 
informacji 
niejawnych

Sprawy dotyczące 
poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z 
zakresu ochrony 
informacji niejawnych

650 świadczenia w 
drodze 
wyjątku

Sprawy świadczeń 
społecznych w drodze 
wyjątku

651 fundusze 
emerytalne

Sprawy funduszy 
emerytalnych

652 ubezpieczenia 
zdrowotne

Sprawy ubezpieczeń 
zdrowotnych

653 finanse Środki publiczne nie 



w tym: publiczne objęte innymi symbolami

6531 Dotacje 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

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

6539 Inne o symbolu podstawowym 653

654 
w tym:

lustracja Ujawnianie przez Instytut 
Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych 
dokumentów

Udostępnianie informacji (odmowa, inne)
6540

655
w tym:

subwencje 
unijne, 
fundusze 
strukturalne i
regulacja 
rynków 
branżowych

Pomoc finansowa i inne 
regulacje związane z 
członkostwem w Unii 
Europejskiej

6550 Płatności obszarowe

6551 Renty strukturalne

6552 Zalesianie gruntów rolnych

6553 Rynek mleka i przetworów mlecznych

6554 Zezwolenia połowowe



6559 Inne o symbolu podstawowym 655

656
w tym:

interpretacje 
podatkowe i 
opinie 
zabezpieczające

Pisemne interpretacje 
przepisów prawa 
podatkowego wydawane 
w indywidualnych 
sprawach, opinie 
zabezpieczające 

Uwaga:
Przedmiot interpretacji/opinii należy określić po 
znaku łamania odpowiednim symbolem 611

6560 Interpretacje indywidualne wydawane przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych

6561 Interpretacje indywidualne wydawane przez 
organy inne niż minister właściwy do spraw 
finansów publicznych

6562 Opinie zabezpieczające

657 Inne 
interpretacje

Pisemne interpretacje 
przepisów dotyczących w 
szczególności składek na 
ubezpieczenie społeczne, 
składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wydawane w 
indywidualnych sprawach

Uwaga: 
Przedmiot interpretacji należy odpowiednio 

określić po znaku łamania symbolem 
właściwym dla przedmiotu interpretacji

658 Bezczynność 
organów 
administracji 
publicznej  

Skargi na niewykonanie w 
określonym terminie 
czynności wynikających z 
przepisów odrębnych

Uwaga: 
Przedmiot rozstrzygnięcia należy odpowiednio 

określić po znaku łamania symbolem 
właściwym dla przedmiotu bezczynności

659 Przewlekłość 
postępowania 
administracyjne
go

Skargi na przewlekłe 
prowadzenie postępowania 
przez organy administracji 
publicznej

Uwaga: 
Przedmiot rozstrzygnięcia należy odpowiednio 

określić po znaku łamania symbolem 
właściwym dla przedmiotu przewlekłości

660
w tym:

Wybory Przeprowadzenie 
wyborów

6600 Utworzenie obwodów głosowania

6601 Podział na okręgi wyborcze

6609 Inne o symbolu podstawowym 660
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