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Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2020 

 

W systemie RDR została udostępniona funkcja testowania danych. W związku 

ze zmianami w formularzach zestaw testów został uaktualniony i zmodyfikowany. 

Poprawiono również zauważone w testach i komunikatach błędy.  

Najbardziej istotne zmiany to:  

 Dodanie testowania jednostek miary i ilości dla kilku kodów. 

 Dodanie testowania  zakresów cenowych dla kilku kodów. 

 WT 390 

Zmiana sprawdzania ceny ziemi na stanie początkowym. Jeżeli cena ziemi na stanie 

początkowym roku bieżącego jest równa cenie ziemi na stanie końcowym roku 

ubiegłego to nie ma komunikatu o błędzie. 

 WT 69 i WT 71 

Zmiana sprawdzania roku rozpoczęcia eksploatacji wybranych aktywów gospodarstwa. 

Jeżeli rok rozpoczęcia eksploatacji wybranych aktywów gospodarstwa w bieżącym roku 

jest równy roku rozpoczęcia eksploatacji tych aktywów w roku ubiegłym to nie ma 

komunikatu o błędzie. 

 R2R 

Sprawdzanie wartości bieżącej dla pojedynczych kodów, a nie grupy kodów.  

 PTI 24 

Powiązanie wykazanych w tabeli „Wpływy” odsetek od należności za dostarczone 

produkty, odsetek od lokat, otrzymanych dywidend (85-20-00, 85-30-00 i 85-40-00) 

z finansowym majątkiem trwałym wykazanym na stanie początkowym. 

 PTI 147 

Sprawdzanie wystąpienia urządzeń melioracyjnych w gospodarstwie rolnym.  

Uwaga! Test ma rangę „Ostrzeżenia” nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia 

wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie braku urządzeń 

melioracyjnych w gospodarstwie. 

 PTI 306 

Powiązanie kosztów związanych z OGA z informacjami o procentowym udziale 

pozostałych przychodów w przychodach całkowitych gospodarstwa (KOiZ/ „Informacje 

ogólne”/ pozostałe przychody). 
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Powiązanie kosztów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych z informacją o ilości energii eklektycznej wprowadzonej do sieci 

energetycznej (KOiZ/„Informacje ogólne”). 

 PTI 354 

Wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną powyżej 400 tys. zł. 

 PTI 385 

Wartości czynszu dzierżawnego za środki transportowe, maszyny i urządzenia           

(87-50-00) poza zakresem. 

 PTI 387 

Testowanie dotacji z tytułu działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego (24-6*) oraz 

rolnictwa ekologicznego (24-7*) za rok 2020 otrzymanych w roku bieżącym 

w miesiącach październik - grudzień. 

 PTI 389 

Powiązanie ilości wykazanej słomy na stanie początkowym z szacowanym zbiorem 

słomy na podstawie zbioru głównego danych upraw wykazanego w tabeli „Uprawy”. 

Uwaga! Ponieważ zbiór produktu ubocznego jest szacowany test ma rangę 

„Ostrzeżenia”. Celowo w komunikacie testu prezentowane są sumy ilości uwzględnione 

w algorytmie. Mają one zwrócić Państwa uwagę w przypadku znacznej różnicy między 

ilością słomy wykazanej na SP a oszacowanym zbiorem ubocznym. Nie mają więc 

Państwo obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako 

potwierdzenie sytuacji w gospodarstwie. 

 

 

 

 


