Sposób naliczenia rekompensaty pieniężnej ławnika za czas wykonywania czynności
w sądzie, w tym sposób naliczenia podatku od rekompensaty.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(wyciąg)

Art. 172 § 3. Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności
w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad
wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli
został do niej wybrany.
Art. 172 § 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu
spraw
w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64%
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
(Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi
przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245), z zastrzeżeniem § 1d.)
Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku 2019 to kwota 4.839,24 zł .
W 2020 r wysokość rekompensaty wynosi 127,76 zł
Obliczenie rekompensaty: 4.839,24 * 2,64% = 127,76 zł

Art. 172 § 4a. Ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu
wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25%
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
(Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi
przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1270 i 2245), z zastrzeżeniem § 1d.)

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku 2019 to kwota 4839,24 zł .
Obliczenie ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu do Sądu: 4.839,24*0,25% = 12,10 zł
Przy naliczaniu rekompensaty stosowane są koszty uzyskania przychodu w kwocie 250 zł
w skali miesiąca, czyli podstawa naliczenia pomniejszana jest o kwotę 250 zł przed
naliczeniem 17% zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Naliczaniem należności ławnikom w miesiącu.
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Naliczenie rekompensaty i ryczałtu za dojazdy
ławnikom w MIESIĄCU
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Identyfikacja sprawy na przelewie bankowym
Dane niezbędne do sporządzenia listy ławnikom a następnie przelewów są wprowadzane
na podstawie otrzymanych zarządzeń z wydziałów merytorycznych Sądu. W tytule
przelewu bankowego zawsze był i jest zamieszczany numer sprawy.
Przykładowy tytuł przelewu: AW 18.02.2020 BWyn. 18.02.2020 (3030.05, postępowa (3009 IC
936/19);

Gdzie:
AW 18.02.2020

- numer listy

BWyn

- kwalifikacja rodzaju wydatków budżetowych

18.02.2020

- data płatności

(3030.05, postępowa

- paragraf, z którego jest dokonywany wydatek budżetowy

(3009 IC 936/19)

- 3009 jest numerem identyfikacyjnym jednostki, tj. Sądu
Okręgowego w Suwałkach a nr IC 936/19 jest numerem
sprawy, w której brał udział ławnik. Rekompensata za udział
w posiedzeniu Rady Ławniczej zawsze ma numer IC
888888/88.

Tytuł przelewu nadawany jest automatycznie przez system księgowy na podstawie
zaewidencjonowanych danych z zarządzenia

