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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dziennik Ustaw z 2022 poz. 1481) 
z dniem 28 lipca 2022 roku wprowadzono nową stawkę diety w czasie podróży służbowej na terenie kraju. 
Dotychczasowa wartość 30 zł została podwyższona do 38 zł.

W związku z tym pojawia się pytanie. Jak rozliczać delegacje, które rozpoczęły się przed dniem 28 lipca, 
a zakończyły po tym dniu? Powyższe rozporządzenie nie definiuje w jaki sposób należy obliczyć należną dietę w takim 
nietypowym, choć przejściowym przypadku. 

Istnieją trzy metody obliczeń w takiej sytuacji:
1. Podział delegacji na dwie części, z których jedna będzie rozliczona dietą 30 zł, a druga kwotą 38 zł
2. Obliczenie jaką część czasu delegacja miała miejsce przed dniem 28 lipca, a jaka część po 28 lipca i obliczenie

należnej diety proporcjonalnie do tych wartości
3. Kwotę diety przyjmujemy według dnia rozliczania delegacji, a nie według terminów kiedy się odbywała

W naszym programie przyjęliśmy metodę nr 2 (alternatywnie 3), ponieważ metoda pierwsza może generować wyniki 
niezgodne z przepisami rozporządzenia.

Przykład I
Delegowany wyruszył w krajową podróż służbową dnia 27 lipca o godzinie 18.00. Wrócił dnia następnego (28 lipca) 
o godzinie 7.00.

Obliczenia metodą 1.
Dzielimy delegację na dwie części. 
Pierwsza - od 27.07.2022 godzina 18.00 do północy (27/28 lipca). 
Druga - od północy do godziny 7.00 dnia 28 lipca 2022.

Część pierwsza rozliczana dietą 30 zł, ale trwała 6 godzin, więc nie przysługuje żadna dieta
Część druga rozliczana dietą 38 zł, ale trwała 7 godzin, wiec również nie przysługuje żadna dieta

Pomimo, że delegacja trwała ponad 12 godzin delegowany nie otrzyma żadnej diety. Stoi to w sprzeczności z § 7. 2. 
(podpunkt 1c), który mówi: „ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości”

Obliczenia metodą 2.

Część delegacji do północy (27/28 lipca) trwała 6 godzin, co stanowi 
6

13
 czasu na diecie 30 zł

Część delegacji po północy trwała 7 godzin, co stanowi 
7

13
 czasu na diecie 38 zł

Dieta wyliczona proporcjonalnie wynosi zatem: 
6

13
 *  30 zł  + 

7
13

*  38 zł = 34,31 zł

Delegacja trwała ponad 12 godzin (1 dieta), zatem delegowany otrzyma 34,31 zł

Nie ma tu naruszenia § 7. 2. z którym mieliśmy do czynienia w metodzie nr 1.

Obliczenia metodą 3.
Przyjmijmy, że delegacja ta zostaje rozliczona dnia 1 sierpnia 2022
Delegacja trwała ponad 12 godzin (1 dieta). Jako wartość diety przyjmujemy jej stawkę na dzień rozliczenia, czyli 
1 sierpnia 2022 (38 zł). Delegowany otrzyma więc 38 zł



Przykład II
Delegowany wyruszył w krajową podróż służbową dnia 26 lipca o godzinie 14.00. 
Wrócił dnia 29 lipca o godzinie 10.00.

Cała delegacja trwała zatem 2 dni i 20 godzin. Zgodnie z Rozporządzaniem MPiPS delegowanemu należy wypłacić 3 
diety, ponieważ zgodnie § 7. 2. (podpunkt 2b): „jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w 
pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.”

Obliczenia metodą 1.
Dzielimy delegację na dwie części. 
Część pierwsza rozliczana dietą 30 zł trwała 1 dzień i 10 godzin.
Część druga rozliczana dietą 38 zł trwała również 1 dzień i 10 godzin.

Zatem zgodnie w wyżej przytoczonym § 7. 2. za obie te części należą się po 2 diety. Daje to łącznie aż 4 diety!
Tymczasem jak wcześniej obliczyliśmy ilość tych diet powinna wynosić 3. 
Powstała więc jedna nadmiarowa i nieprawidłowa dieta.

Obliczając łącznie: 2 x 30 zł + 2 * 38 zł = 136 zł

Obliczenia metodą 2.
Część delegacji do północy (27/28 lipca) trwała 1 dzień i 10 godzin (34 godziny) co stanowi połowę całego czasu 
trwania delegacji.
Część delegacji do północy trwała również 1 dzień i 10 godzin (34 godziny) co również stanowi połowę całego czasu 
trwania delegacji.

Dieta wyliczona proporcjonalnie wynosi zatem: 
1
2

*  30 zł + 
1
2

*  38 zł = 34 zł

Jak ustaliliśmy łącznie delegacja trwała 2 dni i 20 godzin, więc przysługują 3 diety.

Delegowany powinien otrzymać: 3 x 34 zł = 102 zł

Obliczenia metodą 3.
Przyjmijmy, że delegacja ta zostaje rozliczona dnia 1 sierpnia 2022
Delegacja trwała ponad 2 dni i 20 godzin (3 diety). Jako wartość diety przyjmujemy jej stawkę na dzień rozliczenia, 
czyli 1 sierpnia 2022 (38 zł). Delegowany otrzyma więc 3 * 38 zł = 114 zł

Wnioski
Istnieje bardzo wiele wariantów delegacji, w których metoda 1 tworzy podobne, nieprawidłowe wyniki.
W programie „Delegacje Krajowe i Zagraniczne” została zatem przyjęta standardowo metoda 2, jako ta, która w sposób
najbardziej rzetelny oddaje stan faktyczny związany z czasem odbywania delegacji.
W ustawieniach programu (menu górne – USTAWIENIA – PARAMETRY – zakładka OGÓLNE) można alternatywnie
przełączyć się na metodę nr 3, która jakkolwiek niedoskonała, nie generuje tak fałszywych wyników jak metoda 1.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 (Dziennik Ustaw poz. 167)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 (Dziennik Ustaw poz. 1481)


