
Plik: Zmiany_w_testach_w_Systemie_RDR_na_rok_2016.docx; założony: 23-01-2017 13:52; wydrukowany: 08-05-2017 13:27. 

Strona 1 z 6 

Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2016 

W Systemie RDR została udostępniona funkcja testowania danych. Zestaw testów został 

uaktualniony i zmodyfikowany. Najbardziej istotne zmiany to: 

 PTI 101  

Powiązanie powierzchni sadów w tabeli „Uprawy” KOiZ z powierzchnią nasadzeń 

w tab. 2 SAiZ, zakończonych inwestycji w sadach tab. 16 KOiZ, zakupów i przekazań 

do GR. 

 PTI 188 

Koszty nawozów, nasion na 1 ha powierzchni uprawy poza limitem. 

 PTI 198  

Powiązanie ilości słomy wykazanej na stanie końcowym z jej stanem początkowym 

i  zbiorem produktu ubocznego. 

 PTI 234  

Powiązanie zadeklarowanego systemu podatku VAT w „Informacjach ogólnych” 

z wykazanym rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym (np. jeżeli 

w „Informacjach ogólnych” KOiZ zadeklarowano, że gospodarstwo rozlicza się 

z podatku VAT na zasadach ogólnych, to powinno być również wykazane rozliczenie 

z Urzędem Skarbowym (81-80-00)).  

 PTI 316 

Powiązanie nakładów pracy na OGA w tab. „Zasoby i nakłady pracy…” z informacjami 

o procentowym udziale pozostałych przychodów w przychodach całkowitych 

gospodarstwa (KOiZ/ „Informacje ogólne”/ pozostałe przychody). 

 PTI 328 

Powiązanie ilościowego rozdysponowania danego produktu z zapasem tego produktu 

na stanie początkowym. 

Test zwraca również komunikat stwierdzający wykazanie mniejszego i/lub większego 

ilościowego rozdysponowania produktu w stosunku do sumy zapasu na stanie 

początkowym i zbioru danego produktu w roku bieżącym. Uwaga! Ponieważ zbiór 

wykazywany w tabeli ‘Uprawy’ KOiZ jest szacowany i niekoniecznie musi dokładnie 

odpowiadać rozdysponowaniu test ma rangę ‘Ostrzeżenia’. Celowo w komunikacie testu 

prezentowane są sumy ilości uwzględnione w algorytmie. Mają one zwrócić Państwa 
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uwagę w przypadku gdy suma zbioru i zapasu na SP różni się zasadniczo od sumy 

rozdysponowania. Nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego 

brak będzie traktowany jako potwierdzenie sytuacji w gospodarstwie.  

 PTI 330 

Powiązanie wartości produkcji danej grupy zwierząt (przeżuwacze, trzoda chlewna, 

drób, pozostałe zwierzęta) z kosztami pasz dla tej grupy zwierząt. 

 PTI 331 

Jeżeli w gospodarstwie rolnym wystąpił obrót rybami, to powinno być podane zużycie 

pasz dla ryb. 

 PTI 332 

Jeżeli w gospodarstwie wykazano koszt remontów bieżących budynków, budowli, 

melioracji, to powinny być wykazane wymienione środki trwałe.  

Test zwraca również komunikat stwierdzający brak kosztów remontów bieżących 

w przypadku wykazania budynków, budowli, melioracji w gospodarstwie – test 

wprowadzony przez KE. Uwaga! Test ma rangę ‘Ostrzeżenia’ nie mają więc Państwo 

obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie 

faktu braku remontów bieżących budynków, budowli, melioracji  w gospodarstwie. 

 PTI 333 

Jeżeli w gospodarstwie wykazano koszty produkcji roślinnej, to powinna być wykazana 

uprawa. 

 PTI 334 

Jeżeli w gospodarstwie wykazano zwierzęta, to powinny być wykazane zapasy na 

stanie początkowym, końcowym. 

Test zwraca również komunikat stwierdzający brak zapasów na stanie początkowym 

i/lub na stanie końcowym w przypadku braku zwierząt – test wprowadzony przez KE. 

Uwaga! Test ma rangę ‘Ostrzeżenia’ nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia 

wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie faktu braku zapasów na 

stanie początkowym i/lub stanie końcowym w gospodarstwie. 

 PTI 335 

Wartość produkcji na 1 dt zbioru głównego uprawy poza zakresem. 
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 PTI 336 

Powiązanie wykazanej w tabeli „Użytkowane kwoty i limity produkcyjne” oddzierżawy 

limitu produkcyjnego z czynszem za oddzierżawiony limit. Test działa również 

w odwrotnym kierunku. 

 PTI 337 

Jeżeli w tabeli „Zużycie produktów własnych (potencjalnie towarowych)” wykazano 

zużycie produktu nietowarowego, to powinna być wykazana sprzedaż tego produktu. 

 PTI 341 

Powiązanie pojemności magazynów na zboże wykazanych w tabeli „Informacje 

ogólne” KOiZ z maksymalnym stanem zapasów wykazanym na stan początkowy lub 

końcowy. 

 PTI 342 

Powiązanie liczby stanowisk wykazanych w tabeli „Informacje ogólne” KOiZ dla 

poszczególnych grup zwierząt z maksymalnym stanem miesięcznym danej grupy 

wykazanym w tabeli „Zwierzęta – miesięczne stany” KOiZ. 

 PTI 343  

Testowanie tabeli „Zazielenienie” KOiZ – powiązania. 

 PTI 344 

Powiązanie kosztów remontów bieżących budynków, budowli, melioracji z  wartością 

budynków, budowli, melioracji wykazanych w GR. 

Powiązanie kosztów remontów bieżących środków transportowych, maszyn i urządzeń 

z wartością  środków transportowych, maszyn i urządzeń wykazanych w GR. 

Ponadto w wynikach testów znajdziecie Państwo komunikaty testów zewnętrznych 

(oznaczone w kolumnie ‘Źródło’ symbolem ‘ZEW’). Są to: 

1. Test oznaczony w kolumnie ‘Nr’ symbolem ‘KOD’ 

 

Dotyczy sytuacji gdy występuje brak zgodności kodu z opisem, np. w gospodarstwie 

poniżej do zakodowania agregatu uprawowego użyto kodu z grupy 17-40, 

tj. ‘Maszyny, narzędzia i urządzenia zaplecza technicznego’. Prawidłowy kod w tym 

przypadku powinien pochodzić z grupy 17-10, tj. ‘Maszyny, narzędzia i urządzenia do 

produkcji roślinnej’. 

NrBR NrPBR NIG Źródło Nr R Komunikat

xxx xxxx xxxxxxxxxx ZEW KOD B
Dla sr.trw. o kodzie: 17-40-12 brak zgodności Kodu z Opisem; zapisz sr.trw. uzywajac wlasciwego Kodu (dla zlego Kodu poprzez 

korekte wpisz 0 (zero) w kol. Wartosc oraz Przew.li.lat.uz.) lub wyjaśnij.
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Korekta błędu powinna polegać na:  

a/  wpisaniu nowego wiersza z prawidłowym kodem (pozostałe zapisy odnośnie opisu 

środka trwałego, jego wartości, liczby lat dalszego użytkowania, roku rozpoczęcia 

eksploatacji, itd. powinny być identyczne jak w wierszu z błędnym kodem). 

b/ usunięciu w wierszu z błędnym kodem zapisów dotyczących wartości, liczby lat 

dalszego użytkowania, ilości (jeśli występuje). 

Przykład zapisów po dokonaniu korekty: 

 

c/ na koniec prosimy o wpisanie kodu podanego w komunikacie do tabeli ‘Likwidacja 

środków trwałych’ w KOiZ, z wartością 100 w kolumnie ‘% likwidacji’. 
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2. Test oznaczony w kolumnie ‘Nr’ symbolem ‘OPIS’ 

 

Dotyczy sytuacji gdy opis środka trwałego jest zbyt ogólny, np. 

 

lub jest pusty bądź znajdują się w nim inne zapisy, które uniemożliwiają identyfikację 

środka trwałego i weryfikację z zastosowanym kodem. 

Korekta błędu powinna polegać na poprawieniu lub uzupełnieniu zapisów w kolumnie 

‘Rodzaj środka trwałego’. 

3. Test oznaczony w kolumnie ‘Nr’ symbolem ‘DOM’ 

 

Dotyczy sytuacji gdy w spisie środków trwałych gospodarstwa został uwzględniony dom 

mieszkalny. Zgodnie z zasadami Polskiego FADN jest to zapis nieprawidłowy.  

Przykład błędnego zapisu: 

 

Korektę zapisu należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 1. 

Powyższe komunikaty są efektem analizy kodów i ich opisów przeprowadzonej w ramach 

testowania danych za rok 2015. Zostały one dołączone do komunikatów testów na rok 2016 

ponieważ ewentualne zmiany w kodach bądź opisach wiążą się z korektą zapisów na stanie 

początkowym roku 2016. 

NrBR NrPBR NIG Źródło Nr R Komunikat

xxx xxx xxxxxxxxxx ZEW OPIS B Dla sr.trw. o kodzie: 17-10-08 zbyt ogolny Opis; popraw lub uzupelnij.

NrBR NrPBR NIG Źródło Nr R Komunikat

xxx xxxx xxxxxxxxxx ZEW DOM B
Dla sr.trw. o kodzie: 15-10-01 nieprawidlowy Opis lub niedozwolone umieszczenie domu w sr.trw.; popraw opis lub usun zapis 

(poprzez korekte wpisz 0 (zero) w kol. Wartosc oraz Przew.li.lat.uz.).
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Uwaga! Podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim w przypadku testów 

zewnętrznych (KOD, OPIS, DOM) komunikaty nie znikną po poprawieniu 

i przetestowaniu danych. Prosimy aby w kolumnie ‘Wyjaśnienie’ wpisali Państwo: 

wyjaśnienie (jeśli dane nie były poprawiane) lub informację co zostało poprawione w danych. 

Wyjaśnienia zostaną sprawdzone i zaakceptowane przez pracowników Instytutu. 

W razie Państwa pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

-  telefoniczny pod numerem (022) 5054 762 lub e-mailowy puchalska@fadn.pl (testy PTI); 

-  telefoniczny pod numerem (022) 5054 454 lub e-mailowy smolik@fadn.pl (testy ZEW). 
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