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Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2021 

 

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:  

 WT 32  

Testowanie zapisów z zadeklarowanym kodem zapisu 3 lub 4 w tabeli „Wpływy” i/ lub 

„Wydatki”, czy są uzasadnione wcześniejszymi lub późniejszymi zapisami, ewentualnie 

zapisami na SP i SK. 

 WT 396  

Jeśli w gospodarstwie ponad połowa wykazanych środków trwałych jest 

zamortyzowana, to prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 

 WT 716 

Testowanie wystąpienia słowa „dom” w opisie kodów kredytów krótko 

i długoterminowych. 

 WT 220  

Testowanie wysokości plonu przy sprzedaży produktu zarówno w decytonach, jak 

i sztukach. 

Test zwraca również komunikat stwierdzający wykazanie TUZów (61-6*) w poplonie 

w tabeli „Uprawa” w KOiZ. Prośba o podanie uprawy poprzedzającej i/lub wyjaśnienie 

wystąpienia zbioru takiego poplon. 

 WT 79, WT 80 i WT 325  

Testowanie kolumny „nawadnianie” dodanej do tabeli „Środki trwałe w budowie” 

w SAiZ oraz do tabeli „Środki trwałe w budowie: drzewostan leśny, sady i plantacje 

wieloletnie” w KOiZ. 

 PTI 105 

Koszt nasion w cyklu krótkim na SP na 1 ha sumy powierzchni upraw ozimych powyżej 

500 zł/ha. 

 PTI 114 

Koszt nasion w cyklu krótkim na SK na 1 ha sumy powierzchni zimowej pokrywy zielonej 

dla upraw ozimych powyżej 500 zł/ha. 
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 PTI 179 

Powiązanie zadeklarowanego kodu nawadniania środka trwałego w budowie (02-1*, 

02-2*, 02-30*, 03-1*) w tabeli „Środki trwałe w budowie” w SAiZ z kodem 

nawadniania, jeżeli środek trwały w budowie został również wykazany w tabeli „Środki 

trwałe w budowie: drzewostan leśny, sady i plantacje wieloletnie” w KOiZ. 

Test zwraca również komunikat stwierdzający, iż wykazany kod nawadniania uprawy 

w tabeli „Produkcja roślinna w toku – cykl długi” w KOiZ  jest inny od kodu nawadniania 

tej uprawy, zadeklarowanego w tabeli „Produkcja roślinna w toku – cykl długi” w SAiZ. 

 PTI 198 

Powiązanie różnicy ilości siana wykazanego na stanie początkowym i końcowym 

z ilością zielonki wyprodukowanej w bieżącym roku.  

Test zwraca również komunikat stwierdzający wykazanie wyższej ilości sianokiszonki 

wykazanej na stanie początkowym i końcowym z ilością zielonki wyprodukowanej 

w bieżącym roku. 

 PTI 234 

Jeżeli w tabeli „Zasoby i nakłady pracy…” w KOiZ wiek posiadacza zarządcy wynosi 

50 lat i więcej, to w pytaniu związanym z posiadaniem zadeklarowanego następcy 

w tabeli „Informacjach ogólnych” nie powinien być użyty kod 3 (nie dotyczy). 

 PTI 322 

Powiązanie otrzymanych dotacji 27-23*, 27-29*, 27-39*,27-99* w tabeli „Wpływy” 

z poniesionymi kosztami związanymi z otrzymaniem danej dotacji. 

 PTI 3871 

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

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

w miesiącach styczeń - wrzesień. 

 PTI 3872 

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

rolnictwa ekologicznego (24-7*) za rok 2021 otrzymanych w roku bieżącym 

w miesiącach październik - grudzień. 


