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Uwagi metodyczne oraz zmiany w algorytmach naliczających 

i testujących na rok obrachunkowy 2013 

1. Uwagi metodyczne: 

1.1.  Kody dotacji (grupa 2*) przeznaczone są do rejestrowania dotacji i wsparcia 

pochodzących z programów unijnych lub krajowych. Błędem jest używanie ich 

do rejestrowania np. rekompensat za zniszczone zasiewy z zakładu 

energetycznego czy z koła łowieckiego, rozliczeń z cukrownią, itp. 

1.2.  W przypadku dotacji przyznanych do określonej liczby hektarów, sztuk zwierząt, 

ton produktów należy wypełnić kolumny ‘J.m’ (ha, szt, tony) oraz ‘Ilość’ (ilość 

jednostek bazowych). 

  Przykład: 

 

1.3.  Opis dotacji w kolumnie 3 Tabeli Wpływy powinien być precyzyjny, aby możliwe 

było prawidłowe zidentyfikowanie danej płatności (przykład powyżej). 

Nieprawidłowe są opisy w rodzaju: „Dotacja”, „Płatność bezpośrednia”, 

„2013”, „45ha”. 

1.4.  Uprawy przeznaczone na przyoranie należy kodować kodem 64-30-00 

‘Nawozy zielone’ i rejestrować w: 

-  tabeli 4a ‘Uprawy na GO wyłączonych z produkcji’ KOiZ, jeżeli 

uprawa na przyoranie jest jedyną w ciągu roku uprawą na danej 

powierzchni. Uwaga: w tym przypadku powierzchnia uprawy powinna 

być uwzględniona także w powierzchni wykazanej w kol. 7 ‘Ugory na 

GO’ tabeli 2 KOiZ. 

lub 

- tabeli 4b ‘Plony wtóre, wsiewki, poplony na GO’ KOiZ.  

1.5.  Korekta danych w SAiZ jest dopuszczalna tylko w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 
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2. Zmiany w algorytmach naliczających: 

Zmiany w algorytmach naliczających mają na celu zapewnienie poprawności naliczeń 

w szczególnych przypadkach: 

2.1.  Środek trwały wykazany na SP jest przekazywany do inwestycji, następnie 

inwestycja jest zakończona, a środek trwały jest ostatecznie przekazywany poza 

gospodarstwo rolne (np. na dary). Naliczenie zostało zmodyfikowane aby 

wartość przekazywanego środka trwałego była prawidłowa; 

2.2.  Środek trwały w budowie jest likwidowany (likwidacja zamierzona przez rolnika). 

Naliczenie zostało zmodyfikowane, aby usunąć problem niezgodności SP roku 

2013 z SK roku 2012, a także niezgodności zapisów na SP roku 2013 

z zapisami w tabelach inwestycyjnych KOiZ. 

3. Zmiany w algorytmach testujących: 

W niżej wymienionych testach dodano następujące sprawdzenia. Prosimy zwrócić na nie 

szczególną uwagę: 

3.1. PTI 0055 

3.1.1.  Cena za dt nawozu mineralnego poza limitem. 

3.2. PTI 0108 

3.2.1.  Wartość czynszu za 1 ha ziemi oddzierżawionej poza limitem. 

3.3. PTI 0198 

3.3.1. Dla produktów roślinnych wykazano rozdysponowanie, a brak zbioru lub zapasu 

na SP. 

3.3.2. Wykazano działy specjalne, a w wydatkach brak wykazanego podatku  

od działów specjalnych. 

3.3.3. Wykazano zbiór roślin na zielonkę, a brak jest ich rozdysponowania – test 

sprawdzający tylko gospodarstwa nie posiadające przeżuwaczy. 

3.3.4. Powiązanie między ilością sprzedanego i zmagazynowanego na SK siana 

z ilością zebranej zielonki. 

3.3.5. Wykazano przeżuwacze, a brak kosztu pasz lub upraw pastewnych. 



Strona 3 z 4 

 

3.3.6. Wykazano koszty pasz dla przeżuwaczy, a brak tej grupy zwierząt 

w gospodarstwie. 

3.4. PTI 0207 

3.4.1.  Jeżeli wykazano rozliczenie przychodów przyszłych okresów (otrzymane 

w ubiegłych latach dotacje do inwestycji, które nie zostały do tej pory w całości 

włączone do rachunku przychodów), to na SP powinny być odpowiadające im 

środki trwałe. 

3.4.2. Jeżeli w roku bieżącym otrzymano dotację inwestycyjną, to na SK powinna być 

wartość odpowiadającego jej środka trwałego lub inwestycji w toku. 

3.4.3. Jeżeli w roku bieżącym otrzymano dotację inwestycyjną, to liczba lat rozliczania 

tej dotacji nie powinna być mniejsza niż 2 lata. 

3.5. PTI 0209 

3.5.1. Powiązanie powierzchni upraw warzyw pod osłonami wysokimi 

w informacjach ogólnych KOiZ z powierzchnią upraw warzyw pod 

osłonami w tabeli upraw pod osłonami KOiZ (tabela 6). 

3.5.2. Powiązanie powierzchni upraw kwiatów pod osłonami wysokimi 

w informacjach ogólnych KOiZ z powierzchnią upraw kwiatów pod 

osłonami w tabeli upraw pod osłonami KOiZ (tabela 6). 

3.6. PTI 0225 

3.6.1.  Powiązanie liczby urodzonych cieląt ze stanem średniorocznym krów. 

3.6.2.  Powiązanie liczby urodzonych jagniąt ze stanem średniorocznym owiec. 

3.6.3.  Powiązanie liczby urodzonych koźląt ze stanem średniorocznym kóz. 

3.7. WT 0003 

3.7.1.  Dla płatności obszarowych nie wykazano liczby hektarów, do której przyznano 

  płatność lub nie wykazano jednostki miary. 

3.7.2.  Dla płatności do zwierząt nie wykazano liczby zwierząt, do której przyznano 

  płatność lub nie wykazano jednostki miary.  
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3.7.3. Dla odszkodowań do konkretnych upraw lub zwierząt nie wykazano jednostki 

miary lub/i nie wykazano liczby hektarów/zwierząt, których dotyczy 

odszkodowanie. 

3.8. WT 0220 

3.8.1. Plon słomy z 1 hektara uprawy zbóż poza zakresem. 

 


