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I. Procedury kontroli jako ci danych na etapie ich zbierania 

w gospodarstwie rolnym (GR) 

W ramach systemu Polski FADN bezpo redni kontakt z rolnikiem utrzymuje doradca

rolny (specjalista) zatrudniony przez jedno z 16 Biur Rachunkowych ds. Polskiego FADN 

mieszcz cych si  przy wojewódzkich o rodkach doradztwa rolniczego. Odwiedza on gospo-

darstwo rednio 6 razy w roku.  

W czasie pierwszej wizyty doradca przekazuje rolnikowi komplet ksi ek i instrukcji (na 

dany rok bada ), przypomina rolnikowi (b d  go uczy) podstawowych zasad rachunkowo ci

rolnej, instruuje w sprawach wymogów systemu. Je li jest to gospodarstwo pierwszoroczne, 

doradca sporz dza wraz z rolnikiem (w ksi ce SAiZ) pierwszy spis aktywów i zobowi za

na dzie  1 stycznia (moment wej cia gospodarstwa do bada ).

Gospodarstwa pierwszoroczne wymagaj  szczególnej uwagi. Jest to etap, na którym do-

radca swoim staraniem o jako  danych uczy rolnika nale ytego podej cia do systemu, od 

rzetelno ci sporz dzenia spisu aktywów i zobowi za  pocz wszy, poprzez systematyczno

zapisów zdarze  w ci gu roku, jak i nale yte zamkni cie roku. 

Podczas kolejnych wizyt doradca sprawdza prawid owo  oraz kompletno  prowadzo-

nych przez rolnika zapisów. Szczególn  uwag  zwraca na powi zania mi dzy zapisami doty-

cz cymi poszczególnych zasz o ci gospodarczych.

Ostatnia wizyta doradcy ma na celu zamkni cie roku obrachunkowego. Polega ono 

na dok adnym przejrzeniu zapisów danych z ca ego roku we wszystkich ksi kach oraz uzu-

pe nieniu brakuj cych danych. Doradca nast pnie sporz dza wraz z rolnikiem spis wybranych 

aktywów i zobowi za  na dzie  31 grudnia (w ksi ce SWAiZ).  

Po zako czeniu roku obrachunkowego dane ród owe s  wprowadzane do programu 

komputerowego. Uruchomione testy sprawdzaj  jako  danych wykazuj c komunikaty 

o trzech stopniach istotno ci (ostrze enia, b du i zatrzymania). Poprawne dane stanowi  dla 

doradcy baz  do sporz dzenia „Raportu Indywidualnego dla rolnika”. Zawarto  tego raportu 

zostaje omówiona z osob  zarz dzaj c  gospodarstwem rolnym. Je li rolnik zgadza si

z prezentowanymi w Raporcie wynikami, to doradca (po uzyskaniu wcze niejszego potwier-

dzenia otrzymania Raportu) eksportuje poprawne dane ród owe do Biura Rachunkowego.

Procedury zwi zane z testowaniem danych ród owych poprzez aplikacj  Polski FADN zo-

stan  omówione w nast pnym rozdziale opracowania. 

Poza doradc  rolnym, kontroli danych w terenie dokonuj  równie  inne osoby, do tego 

uprawnione:

o koordynatorzy ds. Polskiego FADN lub osoby przez nich wyznaczone – powo ani 

w poszczególnych Biurach Rachunkowych; 

o audytorzy terenowi – zatrudnieni przez IERiG -PIB do kontroli i szkolenia pracow-

ników zatrudnionych w Biurach Rachunkowych; 

o pracownicy Pracowni Organizacji Zbierania Danych Rachunkowych IERiG -PIB;

o osoby wyznaczone przez kierownika Zak adu Rachunkowo ci Rolnej IERiG -PIB.
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Koordynatorzy oraz audytorzy Polskiego FADN stanowi  „drugie sito” w systemie 

kontroli jako ci danych rachunkowych. Nadzoruj  oni prac  poszczególnych doradców. 

W tym celu prowadz  rzeczowe kontrole w gospodarstwach rolnych. W ich ramach kontro-

lowana jest przede wszystkim prawid owo  zapisów i ich kompletno  w poszczególnych 

ksi kach rachunkowych.

Pomoc  w kontroli procesu zbierania danych s  kontrole prowadzone przez upowa nio-

nych pracowników Zak adu Rachunkowo ci Rolnej IERiG -PIB. Ich g ównym zadaniem jest 

sprawdzenie stanu zbierania danych rachunkowych przez Biura Rachunkowe. Kontrola 

ta dotyczy zarówno prowadzonej przez nie dokumentacji, jak te  kompletno ci i jako ci da-

nych zbieranych w terenie (pracownicy wizytuj  losowo wybranych rolników prowadz cych 

zapisy dla Polskiego FADN w trakcie trwania roku obrachunkowego). 

II. Procedury kontroli jako ci danych w bazie „Pracownik”  

aplikacji Polskiego FADN 

Wst pny system kontroli jako ci danych z 2006 roku uruchamiany jest ju  na etapie 

wczytywania danych ród owych. Sprawdza on, czy wpisywany w danej tabeli kod jest ko-

dem dopuszczalnym. W a ciwy system kontroli jako ci danych uruchamiany jest po wczy-

taniu (do bazy „Pracownik”) wszystkich danych ród owych dotycz cych danego gospodar-

stwa z ca ego roku obrachunkowego trwaj cego od 1 stycznia do 31 grudnia. W gospodar-

stwach, które kontynuuj  badania w systemie, odbywa si  to po wczytaniu ksi ek: KWiW 

(Ksi ka Wp ywów i Wydatków), KOiZ (Ksi ka Obrotów i Zasz o ci) oraz SWAiZ (Spis 

Wybranych Aktywów i Zobowi za ), a w gospodarstwach nowych (pierwszorocznych) tak e

ksi ki SAiZ (Spis Aktywów i Zobowi za ).

W przypadku kontynuacji uczestnictwa w systemie, spis aktywów i zobowi za  na koniec 

roku poprzedniego stanowi jednocze nie spis na pocz tek roku nast pnego. Po zamkni ciu 

poprzedniego roku obrachunkowego, nale y najpierw (z u yciem aplikacji) przenie  spis 

z ko ca zamykanego roku na pocz tek nast pnego roku bada . Dopiero po wykonaniu tej 

czynno ci mo na wprowadza  do aplikacji dane ród owe, zebrane w 3 pozosta ych ksi -

kach rachunkowych (KWiW, KOiZ i SWAiZ).  

Jak ju  wspomniano wy ej, nowo ci  programu na 2006 rok jest fakt, i  ju  w momencie 

wczytywania wykluczane s  w poszczególnych tabelach ka dej z ksi ek niedopuszczalne dla 

nich kody. U ytkownik programu po wpisaniu b dnego kodu dostaje komunikat: „Wprowa-

dzony kod nie jest dopuszczalny w tej tabeli w danym roku obrachunkowym”.
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Rys. 1. Komunikat testowania wst pnego

Po zgromadzeniu w bazie „Pracownik” kompletu informacji ród owych o danym gospo-

darstwie za dany rok obrachunkowy, mo na przyst pi  do w a ciwego testowania danych.

Procedura testowania danych ród owych pozwala zarówno na testowanie pojedynczego 

gospodarstwa, jak i na jednoczesne testowanie kilku gospodarstw. Równoczesne uruchomie-

nie testowania kilku gospodarstw jest procedur  szybsz  z racji kilkakrotnego wykorzystania 

raz zbudowanej przez aplikacj  struktury algorytmów. 

Aby uruchomi  procedur  testowania nale y przej  w aplikacji Polski FADN do menu 

„Testy” oraz polecenia „Testy/Uruchom”. 

Program testuj cy dane podzielony jest na pi  bloków tematycznych: 

Blok I – dotycz cy wy cznie danych ród owych z ksi ek SAiZ oraz SWAiZ; 

Blok II – dotycz cy wy cznie danych ród owych z ksi ki KOiZ; 

Blok III – dotycz cy wy cznie danych ród owych z ksi ki KWiW; 

Blok IV – dotycz cy powi za  pomi dzy danymi ród owymi zawartymi w ró nych

ksi kach;

Blok V – sprawdzaj cy jako  danych wynikowych (wytworzonych poprzez specjalne 

programy naliczaj ce), który uruchamiany jest dopiero po naliczeniu warto ci wszystkich

zmiennych potrzebnych do Raportu Indywidualnego, Wyników Standartowych oraz in-

nych rodzajów analiz. 

W pierwszych trzech blokach testów uruchamiane s  najpierw programy wst pnie testuj -

ce (oznaczone WTxxxxx) i wst pnie naliczaj ce (WNxxxxx), a nast pnie podstawowe testy 
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indywidualne (oznaczone PTIxxxxx). W IV bloku testowania uruchamiane s  wy cznie testy 

typu PTI badaj ce powi zania pomi dzy ró nymi ksi kami (np. pomi dzy KWiW a SAiZ). 

Testy bloków I-IV dzia aj  na danych ród owych. Blok V (podobnie jak blok IV) zawiera 

wy cznie testy typu PTI, ale dzia aj  one na danych wynikowych. 

Zadaniem algorytmów wst pnie testuj cych (WT) jest kontrola jako ci danych zawar-

tych w pojedynczej tabeli jednej z ksi ek rachunkowych. Chodzi w nich przede wszystkim 

o wyeliminowanie:  

powtarzaj cych si  kodów – w tych tabelach, w których takie powtórzenia s  niedo-

puszczalne;

z ych jednostek miary; 

b dnych stawek VAT; 

niekompletnych zapisów w wierszu tabeli itp. 

Algorytmy wst pnie naliczaj ce (WN), podobnie jak algorytmy wst pnie testuj ce, dzia-

aj  zawsze tylko w obr bie pojedynczej tabeli. Przyk adami takich nalicze  s :

 w KWiW – naliczenia brakuj cej warto ci netto lub brutto dotycz cych sprzeda y lub 

zakupów;

w SAiZ oraz SWAiZ – naliczenia warto ci zwierz t na podstawie ceny jednostkowej 

netto oraz ilo ci zwierz t lub ilo ci i wagi zwierz t;

w KOiZ – ustalenie sumarycznej liczby godzin pracy w roku dla poszczególnych 

cz onków rodziny oraz poszczególnych rodzajów najmu. 

Wykonane przy pomocy tych algorytmów naliczenia s  niezb dne dla dalszych testów 

(typu PTI) oraz do tabel wynikowych, w których gromadzi si  informacje do raportu indywi-

dualnego dla rolnika, raportu dla UE oraz dla potrzeb innych bada .

Podstawowe testy indywidualne (PTI) uruchamiane s  po testach wst pnych i po wyko-

naniu wst pnych nalicze  w obr bie poszczególnych tabel. Kolejno  testowania przebiega 

etapowo. W pierwszej fazie sprawdzane s  powi zania tabel w obr bie jednej ksi ki (testy te 

umieszczone s  na ko cu bloków sprawdzaj cych I, II i III), nast pnie kolejno pomi dzy

dwoma, trzema i czterema ksi kami (testy te umieszczono w IV bloku sprawdzaj cym), a na 

ko cu sprawdza si  jako  danych w tabelach wynikowych (V blok sprawdzaj cy). 

Przy pierwszym testowaniu danych mo e wyst pi  nagromadzenie b dów (w tym b dów

wynikaj cych ze z ego wczytania lub opuszczenia niektórych zapisów). Dlatego te  zaleca 

si , przed uruchomieniem testów, dokonanie porównania zgodno ci danych wprowadzonych 

do komputera z danymi zapisanymi w trakcie roku w poszczególnych ksi kach (w wersji 

papierowej).

Na ogó  przy pierwszym sprawdzaniu danych procedur  testuj c  po pewnym czasie na-

st puje jej zatrzymanie. Przerwanie procedury testowania mo e by  spowodowane wyst -

pieniem b dów krytycznych lub wyst pieniem nadmiernej liczby b dów. Wyniki testo-

wania umieszczane s  w tabeli, któr  nale y obejrze  i przeanalizowa . Zaleca si  te  tabel

t  wydrukowa  – to znacz co u atwia poprawianie danych. 
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Ka dy wiersz tabeli prezentuj cej wyniki testów mówi tylko o jednym te cie, którego wy-

nik by  negatywny. W tabeli z wynikami testów wiersz informuj cy o zatrzymaniu pod wie-

tlony jest kolorem ciemnoczerwonym, wiersz o b dzie kolorem pomara czowym a wiersz 

ostrze enia kolorem bia ym lub seledynowym. Rozró niamy trzy typy komunikatu: 

B d krytyczny (Z) to taki b d, który zatrzymuje proces sprawdzania a  do momentu 

poprawienia albo akceptacji pierwotnego zapisu lub innych wcze niejszych b dów. Spraw-

dzianów o tej randze jest 7.

B d (B) zawsze wymaga wyja nie  lub/i poprawek. W wi kszo ci przypadków powinien 

by  on poprawiony. Mog  zdarzy  si  sytuacje, gdy w danym gospodarstwie dane zjawisko 

nie jest b dem, a jedynie odst pstwem od regu y (wówczas w kolumnie „wyja nienie b du”

podajemy przyczyn  tego odst pstwa). Po akceptacji wyja nienia b du pod wietlenie wiersza 

zmienia kolor na jasnoseledynowy lub bia y (taki sam jaki maj  ostrze enia).

Ostrze enie (O) jest podejrzeniem o b d mog cym wynika  mi dzy innymi z przekro-

czenia zakresów s ownikowych. Nale y jednak traktowa  je z nale yt  powag . Skutki ano-

malii wy wietlonej jako ostrze enie mog  pojawi  si  jako ra ca nieprawid owo  dopiero 

w Raporcie Indywidualnym dla rolnika. Powszechn  praktyk  powinno by  pisanie krótkich 

wyja nie  dla ka dego ostrze enia.

Opis testów o randze zatrzymania: 

WT00141

Brak kompletno ci zapisów w tabeli „Informacje Ogólne” ksi ki SAiZ i KOiZ – 

w tych dwóch tabelach w adnej pozycji nie mo e wyst pi  brak informacji.  

Rys. 2. Okno 1 – test WT00141 

Po uruchomieniu procedury 

testowania i wyst pieniu b du

krytycznego WT00141, pojawia 

si  pierwsze okno z informacj ,

e testowanie danych zosta o

zako czone, a na dole okna 

pokazany jest nr testu, w trakcie 

którego nast pi o zatrzymanie. 
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Rys. 3. Okno 2 – test WT00141 

Po naci ni ciu przycisku 

OK pojawia si  drugie 

okno wyja niaj ce po-

wód zatrzymania proce-

dury testowania, czyli 

gdzie zlokalizowany jest 

b d krytyczny.  

W wyniku naci ni cia w drugim oknie przycisku OK pojawia si  trzecie, ostatnie okno 

z tabel  prezentuj c  wynik testów, czyli istot  nieprawid owo ci.

Rys. 4. Okno 3 – test WT00141
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WT00507

Brak zapisów w ksi kach SAiZ, SWAiZ, KWiW i KOiZ – który oznacza, e której

ksi ki nie wczytano.

Rys. 5. Okno 1 – test WT00507

W przypadku braku wczytania 

nawet jednej ksi ki nast puje

zatrzymanie dalszego testowa-

nia. Obok przedstawiono pierw-

sze okno, jakie prezentowane 

jest w programie po zatrzymaniu 

testowania. Zawiera ono numer 

zatrzymuj cego testu. 

Rys. 6. Okno 2 – test WT00507 

Po zamkni ciu pierwszego okna, 

prezentowane jest drugie okno, 

wyja niaj ce rodzaj powsta ych 

problemów. 

Poni ej pokazane jest trzecie okno, które pojawia si  podczas zatrzymania przez test 

WT00507. Okno to informuje o tym, e wyst pi o zatrzymanie z powodu braku zapisów 

w jednej z trzech ksi ek: KWiW, KOiZ lub SWAiZ. 
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Rys. 7. Okno 3 – test WT00507

Kolejno  okien wy wietlanych przez program w nast pnych testach zatrzymuj cych jest 

analogiczna do wy ej opisanych. 

WT00512

Brak zapisów w tabeli „Zasoby i nak ady pracy” KOiZ – oznacza, e tab. 1 KOiZ jest 

pusta. W przypadku wyst pienia tego b du krytycznego, trzecie okno aplikacji wygl da jak 

poni ej:

Rys. 8. Okno 3 – test WT00512 
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WT00515

B dy logiczne w tabeli „Zasoby i nak ady pracy” – np.: brak jest godzin pracy przy 

wskazaniu, e dana osoba pracuje (kategoria pracy 1, 2 lub 3), wskazano wi cej ni  dwóch 

zarz dców lub zarz dca ma mniej ni  16 lat. 

Poni ej prezentowany jest powód zatrzymania testowania w konkretnym gospodarstwie. 

W tym przypadku zatrzymanie nast pi o z powodu nieokre lonych nak adów pracy. 

Rys. 9. Okno 3 – test WT00515 
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WT00496

Zatrzymanie z powodu du ej liczby b dów nast puje, gdy w gospodarstwie wyst pi

wi cej ni  50 ró nego rodzaju b dów.

Zatrzymanie to wyst puje wtedy, kiedy w wyniku testowania ksi ek testami typu WT 

oraz typu PTI pojawi si  ponad 50 komunikatów o statusie B.

Rys. 10. Okno 1 – test WT00496 

Pojawia si  okno identyczne jak 

przy poprzednich testach informuj -

ce o zatrzymaniu testowania.
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Rys. 11. Okno 2 – test WT00496 

Po zapoznaniu si  z infor-

macj , e testowanie zosta o

zatrzymane, w dalszej ko-

lejno ci podana jest infor-

macja o wyst pieniu du ej

liczby b dów.

Po naci ni ciu przycisku OK, w trzecim oknie prezentowany jest wynik testów. W od-

dzielnych wierszach tabeli wyszczególnione s  poszczególne b dy i ostrze enia, które wy-

st pi y w danych ród owych gospodarstwa. Du a liczba negatywnych wyników testów po-

woduje zatrzymanie dalszego testowania, daj c mo liwo  odniesienia si  wczytuj cego do 

wygenerowanych przez program komunikatów. W 2006 roku nowo ci  jest podanie w trze-

cim oknie po te cie WT00496 ogólnej liczby niewyja nionych b dów.

Rys. 12. Okno 3 – test WT00496
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W wykazie zamieszczonym w tym oknie zawarte s  informacje o:  

NIG-u gospodarstwa, którego dotycz  b dy (gdyby testowano jednocze nie kilka go-

spodarstw to NIG-ów na jednym wydruku b dzie kilka, a b dy dotycz ce ka dego

gospodarstwa b d  posegregowane jeden za drugim),  

dacie przeprowadzenia testu,  

godzinie przeprowadzenia testu, 

liczbie porz dkowej (LP) – zmienna pomocnicza dla aplikacji, 

numerze testu oraz jego typie (WT czy PTI) – np. WT00498, 

typie komunikatu: „Ostrze enie” – (O), „B d” (zwyk y) – (B) i „B d krytyczny” – 

zatrzymuj cy proces testowania (Z),

komunikacie – czyli krótkim wyja nieniu, dlaczego gospodarstwo nie przesz o danego 

testu,

akceptacji b dów – jest to miejsce wype nione pocz tkowo s owem „NIE”, które po 

poprawieniu b du automatycznie zamienia si  na s owo „TAK”,

wyja nieniu b du – miejsce to wype nia osoba nanosz ca poprawki, o ile dane zjawi-

sko w badanym gospodarstwie nie jest b dem. W kolumnie tej trzeba poda  przyczy-

n  braku zmiany danych np. niska cena poniewa ...

WT00498

Zatrzymanie z powodu wyst pienia b dów – pojawia si , je li w gospodarstwie jest 

jeszcze cho  jeden b d wymagaj cy wyja nienia lub poprawienia. Zatrzymanie nie nast puje,

gdy wcze niej poprawiono lub wyja niono (czyli zaakceptowano) wszystkie b dy.

Rys. 13. Okno 1 – test WT00498 

Pierwsze okno pokazuje test, który 

spowodowa  zatrzymanie procedury 

(jego rodzaj, numer oraz kolejno

wykonywania).
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Rys. 14. Okno 2 – test WT00498

Drugie okno informuje, i  chodzi 

o algorytm zatrzymuj cy proces testo-

wania z powodu wyst pienia b dów

wymagaj cych wyja nienia.

W oknie trzecim pokazany jest ca y zestaw b dów oraz ostrze e  wraz z dok adnymi wy-

ja nieniami (co jest b dem lub co jest podejrzeniem o b d).

Podobnie jak przy te cie WT00496, tak e w tre ci komunikatu WT00498 pokazywana 

jest liczba b dów wymagaj cych poprawek lub wyja nie .

Rys. 15. Okno 3 – test WT00498 
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WT00516

Zatrzymanie z powodu b dów po analizie tabel wynikowych – pojawia si  zwykle 

w ko cowej fazie testowania, gdy wyst puj  b dy, które wykry  program przy testowaniu 

danych na tabelach wynikowych.

Rys. 16. Okno 2 – test WT00516

Rys. 17. Okno 3 – test WT00516

Je li testy typu PTI na tabelach wynikowych wykazuj  b dy i w tpliwo ci, to test 

WT00516 zatrzymuje procedur  do momentu ich usuni cia lub wyja nienia. W oknie „Ko-

munikat” pojawiaj  si  opisy precyzuj ce przyczyny zatrzymania. Wynika  one mog  zarów-

no z braku korekty wcze niejszych b dów i ostrze e  wygenerowanych poprzez testowanie 
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danych ród owych (w blokach testowych I-IV), jak i z wyliczonych na ich podstawie katego-

rii i parametrów, które program umie ci  w tabelach wynikowych. 

III. Procedura testowania danych ród owych programem  

komputerowym – kolejno  uruchamiania testów 

1. Uruchomienie testowania danych 

Przed uruchomieniem w a ciwych bloków tematycznych testów (I-V) uruchamiane s

2 testy badaj ce kompletno  zapisów (wymagan  dla wszystkich gospodarstw). S  to testy 

WT00141 i WT00507 – oba o statusie zatrzymania. 

Rys. 18. Schemat kolejno ci uruchamiania testów i nalicze

Rodzaje algorytmów: 

WT – wst pny testuj cy  

WN – wst pny naliczaj cy 

PTI – podstawowy testuj cy 

indywidualny 

PN – podstawowy 

 naliczaj cy 

test o randze 

 zatrzymania 

WT 

WN
WT 

WN

WT  

WN  

WT 00141

Blok I (SAiZ i SWAiZ) Blok II (KOiZ) Blok III (KWiW)

Blok IV

PN  

naliczanie Tabel Wynikowych  

WT 00507

WT 00512

WT 00496

WT 00498

Tworzenie Raportu Indywidualnego  

WT 00516

PTI do SAiZ i SWAiZ 

WT 00515

PTI do KOiZ

PTI do KWiW 

PTI pomi dzy ksi kami

Blok V

PTI na Tabelach Wynikowych  
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Jako pierwszy uruchamiany jest test o symbolu WT00141 sprawdzaj cy kompletno  za-

pisów w tabelach dotycz cych Informacji Ogólnych w ksi kach SAiZ oraz KOiZ. Jakiekol-

wiek braki w tych tabelach zatrzymuj  dalsze testowanie. Dopiero po uzupe nieniu i popra-

wieniu danych w tych tabelach odbywa si  dalszy etap testowania.

Jako drugi uruchamiany jest test WT00507 – który sprawdza, czy ksi ki SAiZ, SWAiZ, 

KOiZ lub tabele Wp ywów i Wydatków nie s  puste. 

2. Blok tematyczny I – testowanie danych ród owych w obr bie SAiZ oraz SWAiZ 

Testów WT (wst pnie testuj cych), sprawdzaj cych poprawno  danych w poszczegól-

nych tabelach ksi ek inwenturowych, jest 31 i wszystkie maj  status (B). Testy te dla ana-

logicznych tabel obu ksi ek s  identyczne. Kolejno  uruchamiania testów WT zwi zana jest 

z kolejno ci  tabel w poszczególnych ksi kach.

Testy WT do ksi ek inwenturowych, w poszczególnych tabelach, sprawdzaj  mi dzy innymi: 

 powtórzenia kodów; 

przewidywan  liczb  lat u ytkowania przy: rzeczowych rodkach trwa ych (z wyj t-

kiem ziemi i drzewostanu le nego), zako czonych ulepszeniach w obcych rodkach

trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych; 

przewidywan  liczb  lat rozliczania w koszty lub przychody przy rozliczeniach mi -

dzyokresowych kosztów oraz rozliczeniach przychodów przysz ych okresów; 

niezb dn  charakterystyk  przy drzewostanie le nym oraz pojazdach (w pierwszym 

przypadku wiek drzew i stopie  zadrzewienia, a w drugim w zale no ci od kodu: moc 

silnika, pojemno  silnika lub adowno );

jednostk  miary w tabeli „Melioracji szczegó owych” oraz przy „W asnych inwesty-

cjach w toku” dotycz cych urz dze  melioracyjnych (czy jest odpowiednia j.m. dla 

danego kodu); 

redni  wag  zwierz t w grupie oraz ceny jednostkowe netto: zwierz t, produktów 

w asnych potencjalnie towarowych oraz niektórych materia ów do dzia alno ci opera-

cyjnej – w odniesieniu do zakresów za o onych w s owniku.

Podstawowych testów indywidualnych (PTI) w bloku tematycznym I jest 27, w tym 6 

o statusie (B) oraz 21 o statusie (O). Wi kszo  testów typu PTI w tym bloku testuje dane

zawarte tylko w ksi ce SAiZ. Testy te sprawdzaj  logiczno  powi za  pomi dzy danymi 

rachunkowymi zawartymi w ró nych tabelach tej samej ksi ki. Przyk ady takich sprawdzia-

nów podano poni ej:

czy powierzchnia nasadze  trwa ych na plantacjach wieloletnich (plonuj cych i nie-

plonuj cych) nie jest wi ksza od sumy powierzchni gruntów ornych; 

czy powierzchnia nasadze  le nych nie jest wi ksza od powierzchni ziemi pod lasem; 

czy powierzchnia obj ta drena em nie jest wi ksza od powierzchni u ytków rolnych; 

czy wykazanie w ród urz dze  melioracyjnych przepustów i zastawek powi zane jest 

z wykazaniem w tabeli zasobów ziemi gruntów pod stawami lub jeziorami; 
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czy wykazanie trwa ych urz dze  nawadniaj cych b d  te  kosztów rekultywacji po-

wi zane jest z wyst powaniem w asnych u ytków rolnych; 

czy wykazanie budynków i budowli powi zane jest z wykazaniem innych gruntów 

gospodarstwa rolnego (na których stoj  te budynki); 

czy je li gospodarstwo posiada zwierz ta lub/i zapasy produktów towarowych oraz 

rodków produkcji pochodz cych z zakupu, to ma tak e budynki i budowle pozwala-

j ce na ich chów lub przechowywanie; 

czy w cz ci [a] oraz [b] tabeli „Zaliczek wniesionych na poczet zakupu” nie ma kodów 

identycznych jak w tabeli WNMiP oraz w odpowiednich tabelach rodków trwa ych; 

czy kody nale no ci za sprzedane rodki trwa e nie s  identyczne z kodami posiada-

nych rodków trwa ych (analogiczn  zale no  bada si  tak e w przypadku WNMiP 

oraz rodków trwa ych w budowie); 

czy w przypadku wyst pienia zobowi za  pozosta ych (d ugo- lub krótkotermino-

wych) za zakup rodka trwa ego lub WNMiP pokazana jest tak e obecno  tego rod-

ka trwa ego lub WNMiP w odpowiedniej tabeli aktywów; 

czy w przypadku wyst pienia zobowi za  pozosta ych (d ugo- lub krótkotermino-

wych) za zakup rodków trwa ych w budowie pokazana jest tak e ich obecno  w in-

westycjach w toku lub w grupie rodków trwa ych (z kodem zaczynaj cym si  od 1, 

gdy inwestycj  zako czono);

czy w przypadku wyst pienia w tab. 21[b] zaliczki otrzymanej na poczet sprzeda y

rodka trwa ego lub WNMiP, kody te znajduj  si  tak e w grupie odpowiednich akty-

wów gospodarstwa rolnego. 

3. Blok tematyczny II – testowanie danych ród owych w obr bie KOiZ 

Blok tematyczny II zawiera 43 testy typu WT, z czego: 35 o statusie (B), 6 o statusie (O) i 2 

o statusie (Z). Kolejno  uruchamiania testów WT zwi zana jest z kolejno ci  tabel w KOiZ.  

Oba testy wykazuj ce b dy krytyczne, uruchamiane na pocz tku bloku II, zwi zane

s  z cz sto wyst puj cymi brakami i nielogiczno ciami w obr bie tabeli „Zasobów i nak a-

dów pracy” (tab. 1 KOiZ). Za b d krytyczny (w tej tabeli) uznano zarówno ca kowity brak 

informacji (tabela pusta), jak równie  brak wskazania osoby zarz dzaj cej, wykazanie wi cej

ni  2 zarz dców lub te  brak godzin pracy przy osobach, które okre lono jako pracuj ce

w gospodarstwie (kategoria pracy = 1, 2 lub 3). 

Pozosta e testy WT (o statusie b du lub ostrze enia) sprawdzaj  mi dzy innymi: 

czy dopuszczalne kody nie powtarzaj  si  w tabelach – dotyczy to tylko niektórych 

tabel, w których zjawisko to nie powinno wyst powa  – np.: Miesi cznych stanów 

zwierz t, Rozdysponowania pasz i cio ów obcych; 

dopuszczalno  oraz powtarzalno  kodów u ytych w g ówce tabeli cyklu d ugiego

i w g ówkach tabel inwestycyjnych; 
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kompletno  zapisu w wierszu (we wszystkich tabelach), a w niektórych tabelach tak-

e sum  w pozycji „Ogó em”; 

poprawno  wype nienia kolumn (w tab. 1) opisuj cych zasoby pracy (czyli charakte-

ryzuj cych poszczególnych cz onków rodziny oraz najemnego zarz dc ) – chodzi 

o dopuszczalne zakresy warto ci i kodów dla poszczególnych kolumn oraz o powi za-

nia typu – czy syn nie jest starszy od ojca, czy zarz dca nie jest dzieckiem itp.; 

logiczno  powi za  pomi dzy cz ci  opisuj c  zasoby pracy a cz ci  dotycz c

nak adów pracy (w zale no ci od u ytego kodu kategorii pracy); 

wielko  powierzchni u ytkowanej (UR u ytkowane) ogó em, powierzchni gruntów le-

nych oraz powierzchni pozosta ych gruntów w stosunku do za o onych w te cie zakresów; 

rozbie no ci pomi dzy plonem a zbiorem (o ile podano obie warto ci) w tabelach 

uprawowych;

czy wielko  powierzchni uprawy oraz wielko  oszacowanego plonu (g ównego)

mie ci  si  w za o onych zakresach; 

czy w przypadku obowi zku podania jednostki miary (j.m.) dla kolumny „Ilo ” (lub 

kolumny „Ilo  zwierz t”) oraz kolumny „Cena jednostkowa” (lub kolumny „War-

to ”) jest ona odpowiednia dla danego kodu; 

poprawno  u ytej ceny jednostkowej (porównuj c j  do zastosowanych w programie 

zakresów cenowych); 

zastosowan  stawk  VAT oraz zakresy wagowe dla grup zwierz t wymagaj cych po-

kazania masy w kg (dla których obowi zuje cena za kg, a nie za szt.) w tabeli „Nieod-

p atnych przekaza  z GR”; 

czy w tabeli cyklu d ugiego oraz tabelach inwestycyjnych nie pomini to nak adów 

przesuni tych z bie cej dzia alno ci operacyjnej (które w momencie kupna b d  nie-

odp atnych przekaza  do GR kodowane by y kodami rodków produkcji a nie kodami 

z Wykazu „0”); 

czy przewidywana liczba lat u ytkowania (lub rozliczania w koszty) dla rodka wycho-

dz cego z procesu inwestycyjnego mie ci si  w granicach normy za o onej w te cie;

czy w tabeli odszkodowa  nie jest przekroczona (za o ona w te cie) warto  przyzna-

nego odszkodowania; 

czy w tabeli u ytkowanych kwot i limitów produkcyjnych w kol. „Dotyczy” u yto 

wy cznie kodów 1 lub 2 oraz czy w kol. „Ilo ” nie wpisano liczby wi kszej od za o-

onej w te cie. 

W bloku tematycznym II zawarto tak e 15 testów typu PTI badaj cych logiczno  po-

wi za  pomi dzy ró nymi tabelami KOiZ. Sze  z nich ma status (B), a dziewi  status (O). 

Testy te sprawdzaj :

zale no  pomi dzy sum  godzin pracy rodziny i najmu, wykazan  w tab. 1, a po-

wierzchni  UR; 
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zale no  pomi dzy powierzchni  obsian  oziminami do zbioru w roku nast pnym

a warto ci  nak adów, które powinny by  uwidocznione w tabeli produkcji ro linnej

cyklu krótkiego i odwrotnie; 

zale no  pomi dzy ilo ci  oraz warto ci  materia u siewnego w asnego w tabeli cy-

klu krótkiego a ilo ci  oraz warto ci  materia u siewnego w asnego wykazanego w ta-

beli zu ycia wewn trznego;

zale no  pomi dzy zu yciem materia u siewnego w asnego gatunków jarych a obec-

no ci  powierzchni (do zbioru w roku bie cym) w tabelach uprawowych; 

zale no  pomi dzy u yciem jako materia u siewnego w asnych wysadek okopowych 

oraz w asnej grzybni a obecno ci  odpowiednich upraw; 

zale no  pomi dzy skarmianiem pasz w asnych okre lon  grup  zwierz t a obecno-

ci  tej grupy zwierz t w tabeli stanów redniorocznych;

zale no  pomi dzy zu yciem jaj na wyl g a redniorocznym stanem niosek; 

zale no  pomi dzy liczb  jaj zu ytych na wyl g a liczb  wyklutych piskl t;

zale no  pomi dzy koncentratami i mieszankami tre ciwymi otrzymanymi do GR nie-

odp atnie a obecno ci  w GR okre lonej grupy zwierz t, dla której s  one przeznaczone.  

4. Blok tematyczny III – testowanie danych ród owych w obr bie KWiW 

W obr bie bloku tematycznego III s tylko 2 testy typu WT. S  to testy WT00003 (który 

sprawdza tabel  Wp ywów) oraz WT 00005 (sprawdzaj cy tabel  Wydatków). W obu testach 

chodzi o sprawdzenie mi dzy innymi: 

obecno ci odpowiedniej j.m. oraz ilo ci przy tych sprzeda ach oraz zakupach, które 

tego wymagaj ;

obecno ci zapisów w kolumnie „Ilo  zwierz t” przy sprzeda ach lub zakupach 

wszystkich grup zwierz t z wyj tkiem ryb; 

prawid owo ci zapisów w 3 pozycjach (warto  netto, stawka VAT i warto  brutto) 

dotycz cych wp ywów (sprzeda y) lub wydatków (zakupów). Nie mo e by  podana 

tylko 1 z 3 warto ci – zawsze musz  by  podane 2 lub wszystkie 3 warto ci. W ka -

dym przypadku musi by  podana stawka VAT; 

czy w danym wierszu suma 3 rodzajów wp at (w gotówce, na konto i w towarach) 

nie jest wi ksza od warto ci brutto wp ywu, a suma 3 rodzajów wyp at nie jest wi k-

sza od warto ci brutto wydatku; 

prawid owo ci u ycia „Kodu zapisu” w poszczególnych wierszach obu tabel; 

zakresów wagowych i cenowych dla sprzedawanych lub kupowanych zwierz t;

zakresów cenowych dla sprzedawanych produktów innych ni  zwierz ta;

zakresów cenowych dla niektórych kupowanych materia ów innych ni  zwierz ta;
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obecno ci przewidywanej liczby lat u ytkowania oraz wymaganej charakterystyki 

dla kupowanych rodków trwa ych oraz WNMiP; 

obecno ci przewidywanej liczby lat rozliczania dla przychodów przysz ych okresów; 

kompletno ci zapisów w wierszu; 

wysoko  warto ci wp aty i wyp aty gotówk  w stosunku do za o onego maksimum. 

W bloku tematycznym III znajduje si  tak e 10 algorytmów typu PTI badaj cych zale -

no ci pomi dzy obiema tabelami KWiW (lub pomi dzy kwarta ami w tej samej tabeli), 

w tym 3 o statusie b du (B) i 7 o statusie ostrze enia (O). Sprawdzaj  one, czy: 

w trakcie ca ego roku by y jakiekolwiek sprzeda e (wp ywy);

w poszczególnych kwarta ach by y wp ywy oraz wp aty;

w poszczególnych kwarta ach by y wydatki oraz wyp aty;

w poszczególnych pó roczach by y wydatki zwi zane z zakupem rodków produkcji 

(materia y + zwierz ta); 

w skali roku (w Wydatkach) wykazano niektóre niezb dne dla GR op aty – np. za 

energi  elektryczn ;

je li we Wp ywach wykazano odszkodowania, to w Wydatkach s  odpowiadaj ce im 

ubezpieczenia; 

czy w poszczególnych miesi cach bilansuj  si  transakcje barterowe (wp aty w towa-

rach i us ugach = wyp atom w towarach i us ugach);

w skali roku nie zosta a zachwiana proporcja pomi dzy wp atami i wyp atami. 

5. Blok tematyczny IV – powi zania pomi dzy ró nymi ksi kami rachunkowymi 

Blok tematyczny IV zawiera 55 algorytmów typu PTI – w tym 29 o statusie (B) i 26 o sta-

tusie (O). Testy te sprawdzaj  zale no ci wyst puj ce mi dzy dwoma, trzema, a w ostatniej ko-

lejno ci mi dzy czterema ksi kami.  

Poni ej opisano wybrane przyk adowe powi zania tabel podlegaj ce sprawdzianom typu PTI. 

A. Powi zania pomi dzy tabelami SAiZ + KOiZ 

W ich ramach badane s  mi dzy innymi:  

zale no  pomi dzy powierzchni  ziemi wykazan  na pocz tku roku a powierzchni

ziemi w u ytkowaniu rolniczym w KOiZ; 

zwi zek zapasów materia u siewnego w magazynie i w polu z powierzchni  upraw 

do zbioru w roku bie cym; 

obecno  zwierz t na pocz tku roku i w tabeli miesi cznych stanów zwierz t;

obecno  inwestycji na pocz tku roku i w tabelach inwestycyjnych KOiZ; 

powi zanie strat dotycz cych stanu pocz tkowego z aktywami wykazanymi w SAiZ. 
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B. Powi zania pomi dzy tabelami SAiZ + KWiW 

Testy te sprawdzaj  mi dzy innymi: 

powi zanie posiadania budynków/budowli z wydatkami na ich ubezpieczenie; 

powi zanie posiadania pojazdów z wydatkami na ich ubezpieczenie; 

spójno  mi dzy kredytami  a ich sp at  oraz kosztami obs ugi tych kredytów; 

powi zanie sprzeda y rodka trwa ego z jego posiadaniem; 

obecno  op at sk adki ubezpieczenia zwierz t w powi zaniu ze stanem zwierz t na 

pocz tku roku. 

C. Powi zania pomi dzy tabelami SAiZ+SWAiZ 

Sprawdzianowi podlega, czy wykazany las w SWAiZ w stosunku do lasu wykazanego 

w SAiZ ma prawid owo zaewidencjonowany: wiek, stopie  zadrzewienia oraz powierzchni .

D. Powi zania pomi dzy tabelami KOiZ+KWiW 

Badaniu podlegaj  m.in.: 

zale no ci op at podatków (gruntowego i le nego) z posiadan  powierzchni , a tak e

op at lub wp ywów czynszów dzier awnych z zaistnieniem faktu dzier awy;

wp ywy ze sprzeda y produktów przetworzonych oraz zu ycie surowca na przerób; 

powi zanie przyznanych odszkodowa  z faktem ich wp ywu;

zale no  mi dzy wykazan  powierzchni  u ytkowanych u ytków rolnych a obecno-

ci materia u siewnego; 

zale no  mi dzy wykazan  produkcj  ekologiczn  a obecno ci  wydatków na us ugi 

specjalistyczne do produkcji ro linnej lub obecno ci  wp ywu dotacji do tej produkcji. 

E. Powi zania pomi dzy tabelami SWAiZ+KOiZ 

Kontroli mi dzy innymi podlega: 

zale no  mi dzy ilo ci  zwierz t wykazan  w tabeli stanów miesi cznych w KOiZ 

na 31 grudnia a ilo ci  zwierz t wykazanych w SWAiZ; 

zale no  mi dzy kosztami nasion w produkcji ro linnej w toku – cyklu krótkiego na 

koniec roku a obecno ci  powierzchni upraw ozimych w tabelach uprawowych. 

F. Powi zania pomi dzy tabelami  SWAiZ+KWiW 

Sprawdzianowi podlega ilo  sprzedanego produktu nietowarowego uznanego za towaro-

wy w odniesieniu do zapasu tego produktu na koniec roku. 
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G. Powi zania pomi dzy tabelami SAiZ+KWiW+KOiZ 

Sprawdziany te badaj  m.in.: 

zale no  mi dzy sprzeda /przekazaniem z GR produktu a jego obecno ci  w gospo-

darstwie rolnym; 

zale no  mi dzy wykazaniem straty produktu a jego obecno ci  w gospodarstwie rolnym; 

zale no  mi dzy dodzier awion  ziemi  a obecno ci  op aty czynszu;

powi zanie posiadanych pojazdów z faktem zakupu/zapasu materia ów p dnych;

zale no  mi dzy paszami, mieszankami tre ciwymi i koncentratami a obecno ci

okre lonych grup zwierz t, dla których pasze te s  przeznaczone;

obecno  nak adów dla nowej inwestycji; 

zale no  mi dzy posiadaniem ci gników a kosztem us ug mechanizacyjnych i trans-

portowych.

H. Powi zania pomi dzy tabelami  SAiZ+KWiW+KOiZ+SWAiZ 

Jako ostatnie uruchamiane s  sprawdziany dotycz ce powi za  pomi dzy czterema ksi -

kami badaj ce: obroty ziemi  i zwierz tami, zbilansowanie kredytów oraz rozdysponowanie 

pasz i produktów rolnych.

6. Blok tematyczny V – analiza danych zawartych w tabelach wynikowych 

W bloku tematycznym V testy wykonywane s  na danych zawartych w tabelach wyniko-

wych. Powi zania danych w obr bie tabel wynikowych s  sprawdzane przez 27 testów typu 

PTI, które badaj  mi dzy innymi:

struktur  aktywów i pasywów na stan pocz tkowy i ko cowy roku obrachunkowego; 

zmian  warto ci aktywów i pasywów ogó em oraz poszczególnych pozycji bilanso-

wych w trakcie roku obrachunkowego; 

zakresy cenowe cyklu d ugiego przekazywanego do gospodarstwa rolnego; 

koszt nasion, rodków ochrony ro lin oraz nawozów wed ug za o onych zakresów 

oraz ich udzia  w kosztach bezpo rednich produkcji ro linnej;

warto  zakupionych lub przekazanych nieodp atnie do gospodarstwa rolnego inwe-

stycji wed ug za o onych zakresów; 

warto  kosztów wspólnych przekazanych na dzia alno  prywatn  wed ug za o o-

nych zakresów; 

saldo rachunku prywatnego (w Raporcie Indywidualnym) wed ug za o onego zakresu; 

obecno  podatku VAT nale nego i naliczonego; 

wydajno ci produkcyjne zwierz t wed ug za o onych zakresów; 
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zale no  mi dzy kwotami mlecznymi a obecno ci  krów mlecznych w gospodar-

stwie rolnym; 

zale no  mi dzy prowadzon  upraw  a obecno ci  kwot (limitów) produkcyjnych  

– dla okre lonych upraw; 

zmiany warto ci (a tak e ilo ci) g ównych produktów towarowych gospodarstwa po-

mi dzy stanami na koniec i na pocz tek roku obrachunkowego; 

minimalne i maksymalne warto ci zakupionych oraz otrzymanych rodków trwa ych

wed ug za o onych zakresów;

poprawno  obrotu poszczególnymi rodkami trwa ymi; 

u ytkowane limity produkcyjne w powi zaniu ze skal  produkcji; 

warto  zakupu zwierz t wed ug za o onych zakresów; 

zale no  mi dzy upadkami zwierz t a stanem redniorocznym; 

zale no  mi dzy sprzeda  sadzonek z cyklu d ugiego a ich obecno ci  w zapasach 

na stanie pocz tkowym lub pozyskaniem z produkcji w roku bie cym; 

warto  przyznanych jednolitych p atno ci obszarowych oraz p atno ci uzupe niaj -

cych do okre lonych gatunków ro lin przypadaj ca na 1 ha uprawy wed ug za o o-

nych limitów; 

zale no  mi dzy warto ci  nasadze  trwa ych na stanie ko cowym roku obrachunkowe-

go a obecno ci  odpowiednich zasiewów w tabelach uprawowych lub inwestycyjnych; 

stawk  godzinow  pracy obcej (z zakupu w podziale na zarz dc  i pozosta ych pra-

cowników oraz prac  z daru). 
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IV. Podsumowanie 

Wszystkie procedury obowi zuj ce w systemie Polskiego FADN, w tym tak e procedura 

kontroli jako ci danych, maj  uk ad hierarchiczny. Oznacza to, e dane mog  by  kontrolo-

wane na ró nych etapach. Nanoszenie poprawek odbywa si  zawsze na etapie bazy „Pracow-

nika”. Nast pnie plik (zawieraj cy dane rachunkowe bez b dów) przesy any jest do odpo-

wiedniego Biura Rachunkowego. W dalszym etapie Biuro Rachunkowe (po zatwierdzeniu 

poprawek i wyja nie ) przesy a pliki z danymi do Instytutu (czyli Agencji cznikowej Pol-

skiego FADN). 

We wszystkich 3 bazach typu: Pracownik, Biuro i Instytut funkcjonuje zawsze ta sama 

podstawowa wersja programów sprawdzaj cych i niemo liwy jest eksport danych przetesto-

wanych star  (nieaktualn ) wersj  testów od Pracownika do Biura oraz z Biura do Instytutu.

Od 2006 roku pliki zawieraj ce dane z gospodarstw testowane b d  w Instytucie tak e

pod k tem prawid owo ci komentarzy do zaakceptowanych, ale nie poprawionych danych 

budz cych w tpliwo ci. 

Opisane procedury kontroli danych ród owych maj  na celu uzyskanie rzetelnych i wia-

rygodnych danych do oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. 
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