
REKOMPENSATA ŁAWNICZA 

Zgodnie z art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm) – ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną na 

czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: 

 udział w rozprawie lub posiedzeniu, 

 uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, 

 sporządzenie uzasadnienia, 

 uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany. 

Zgodnie z art. 172 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm) – 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. 

 Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku 

stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, 

ogłaszane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez Prezesa GUS 

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach                  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1270, 2245, z 2019 r. poz. 39, 730, 752) z zastrzeżeniem, że jeżeli przeciętne 

wynagrodzenie, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na 

drugi kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości. 

Od 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1443) wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział                                         

w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych: 

 za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata                   

w wysokości 111,43 zł, 

 dodatkowo 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, co stanowi 10,55 zł, 

 ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów 

przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów. 


