
(Zmiana od 1 stycznia 2011 r.) 
 
Symbole spraw rozpatrywanych przez Wydział Orzeczniczy II  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
o ile nie podlegają właściwości VIII Wydziału Zamiejscowego w Warszawie. 
 

Wydział II 

614 – edukacja 
oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa w tym: 
6140 - nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności 

dyplomów, świadectw i tytułów 
6141- państwowe szkoły wyższe 
6142- szkoły wyższe, 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 

619- praca 
stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy w tym: 
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 
           i Biura Ochrony Rządu  
6197- Służba Celna 
6198- Inspekcja Pracy 
6199- Inne o symbolu podstawowym 619 
 
   621 - sprawy mieszkaniowe 
sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe w tym: 
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 

624 - obronność 
powszechny obowiązek obrony kraju w tym: 
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 

626 - samorząd terytorialny 
ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne w 
tym: 
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 

 

631 - broń i materiały wybuchowe 
wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi w tym: 
6311 - materiały wybuchowe 
6312 - odmowa wydania pozwolenia na broń 
6313 - cofnięcie zezwolenia na broń 
6319 - inne o symbolu podstawowym 631 

633 - zatrudnienie 
zatrudnienie i sprawy bezrobocia w tym: 
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 - zatrudnienie cudzoziemców 
6338 - agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnia 
6339 - inne o symbolu podstawowym 633 

647 - ochrona danych osobowych 
sprawy związane z ochroną danych osobowych 

648 - informacja publiczna 
sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 

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 



 
 
    654 – lustracja 
6540 - Udostępnienie informacji 

 
 

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


