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Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2022 

W systemie RDR została udostępniona funkcja testowania danych. W związku 

ze zmianami w formularzach zestaw testów został uaktualniony i zmodyfikowany, jak 

również poprawiono zauważone błędy w testach i komunikatach.  

Najbardziej istotne zmiany dotyczą testów: 

• WT 5, 92, 95, 290, 301, 320, 327, 342 

Wskazuje, iż cena nawozów mineralnych (51-2*), nawozów wapniowych (51-30-00) 

jest poza zakresem. 

• WT 141 

Wskazuje, iż w tabeli „Informacje ogólne” w pytaniu „Czy w gospodarstwie wytwarzana 

jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych” zadeklarowano kod 1, 2, 3 lub 9, 

a nie wykazano ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 

Test zwraca komunikat w sytuacji, gdy w tabeli „Informacje ogólne” nie zadeklarowano 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a wykazania ilość energii 

elektrycznej pobranej z sieci energetycznej jest mniejsza od 1000 kWh. W przypadku 

zadeklarowania wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ilość energii 

elektrycznej pobranej z sieci elektrycznej w tabeli „Informacje ogólne” powinna być 

większa lub równa zero. 

• WT 504 

Wskazuje, iż w tabeli „Dotacje inwestycyjne do rozliczenia” w SAiZ 17 początkowa 

przewidywana liczba lat rozliczenia wyliczona na podstawie danych (kolumny: „Rok 

przyznania dotacji”, „Przewidywana liczba lat rozliczania”) zawartych w ww. tabeli jest 

poza zakresem. 

Przykład: 

W teście WT 504 minimalna, początkowa przewidywana liczba lat rozliczenia to 6 lat. 

Tabela SAiZ 17 "Dotacje inwestycyjne do rozliczenia": 

- kolumna „Rok przyznania dotacji” = 2020 

- kolumna „Przewidywana liczba lat rozliczania” = 3 

Zgodnie z przyjętą zasadą, dotacje inwestycyjne są rozliczane od roku kolejnego, po 

roku przyznania dotacji. Oznacza to, że do początku roku 2022 dotacja była 

rozliczana przez 1 rok (rok bieżący – rok przyznania dotacji – 1 → 2022 – 2020 – 1 

= 1). Skoro w tabeli „Dotacje inwestycyjne do rozliczenia” w SAiZ kolumna 
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„Przewidywana liczba lat rozliczania” = 3 to łączny początkowy czas rozliczana dotacji 

wynosi 1 + 3 = 4. Oznacza to, że obliczona wartość jest poniżej przyjętego zakresu 

(6 lat) i należy zwiększyć „Przewidywaną liczbę lat rozliczania” co najmniej o 2 lata. 

• PTI 201 

Wskazuje na ujemną ilość materiałów/usług (tabela wynikowa „Zużycie pośrednie 

obce” ilość kolumna „KosztyPPodz”). 

• PTI 234 

Wskazuje, iż w tabeli „Wydatki” wykazano zakup energii elektrycznej z podaną ilością 

a w tabeli „Informacje ogólne” nie wykazano ilości energii pobranej z sieci. Test działa 

również w odwrotnej sytuacji. 

• PTI 312 

Wskazuje, iż wykazano nieodpłatne przekazania i/lub wpływy z tytułu usługowego 

odchowu zwierząt (71-21-1*), a ilość zwierząt w tabeli „Zwierzęta – miesięczne stany 

zwierząt” na SP jest taka sama jak w tabeli „Zwierzęta” w SAiZ oraz ilość zwierząt 

w  tabeli „Zwierzęta – miesięczne stany zwierząt” na SK jest taka sama jak w tabeli 

„Zwierzęta” w SWAiZ. 

• PTI 322 

Wskazuje, iż przyznano dotacje do kosztu ubezpieczenia upraw (27-22*) powyżej 

70% kosztu ubezpieczenia upraw (83-24-10).  

Test zwraca również komunikat w sytuacji, gdy przyznano dopłatę do składek 

ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt (24-93*), a brak kosztu 

ubezpieczenia zwierząt (83-24-20). Test wskazuje, iż przyznano dopłatę do składek 

ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt (24-93*) powyżej 70% 

kosztu ubezpieczenia zwierząt (83-24-20). 

Test zwraca komunikat, gdy przyznano dotację do kosztu wapnowania (27-23*, kod 

uszczegółowienia 1), a brak kosztu nawozów wapniowych (51-30-00). 

Test zwraca komunikat gdy wykazano w tabeli „Wpływy” dotację do fotowoltaiki, 

a w tabeli „Środki trwałe…” i/lub „Środki trwałe w budowie” nie wykazano urządzenia 

do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (17-60*, 07-60*). 

Test wskazuje również na sytuację, że przyznano wsparcie na inwestycje zwiększające 

odporność ekosystemów leśnych (24-54*), a nie wykazano drzewostanu leśnego  i/lub 

inwestycji w lasy. 
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• PTI 328 

Wskazuje, iż produkcja ilościowa (tabela wynikowa „Produkcja ilość” kolumna 

„Produkcja ogółem”) stanowi ponad 150% zbioru głównego danej uprawy 

(tabela „Uprawy”).  

• PTI 357 

Wskazuje, iż wykazano zapasy pasz objętościowych własnych w tabeli „Zapasy 

produktów własnych nietowarowych” i/lub z zakupu w tabeli „Zapasy materiałów do 

działalności operacyjnej” na stan początkowy, a nie wykazano koni i/lub przeżuwaczy 

w tabeli „Zwierzęta”. Prosimy o wyjaśnienie jak wykorzystano pasze objętościowe ze 

stanu początkowego. 

Test zwraca również komunikat w przypadku wykazania słomy własnej w tabeli „Zapasy 

produktów własnych nietowarowych” i/lub z zakupu w tabeli „Zapasy materiałów do 

działalności operacyjnej” na stan początkowy i nie wykazania zwierząt 

w gospodarstwie. Prosimy o wyjaśnienie jak wykorzystano słomę ze stanu 

początkowego. 

• PTI 375 

Wskazuje, iż w gospodarstwie na stanie początkowym wykazano pszczoły, a w tabeli 

„Środki trwałe…” nie wykazano uli (sprawdzane po kodzie: 15-29* oraz opisie kodu 

zawierającym: „ul”). 

• PTI 379 

Wskazuje, iż w gospodarstwie wykazano uprawy wymagające przygotowania ziemi 

pod zasiew, a w tabeli „Środki trwałe…” nie wykazano maszyn i urządzeń do tego 

przeznaczonych (sprawdzane po kodzie: 17-10* oraz opisie kodu zawierającym: 

„agregat”, „plug”, „bron”, „kultywa”, „wal upraw”, „glebogry”, „formow”) oraz 

w tabelach „Wydatki” i/lub „Nieodpłatne przekazania do gospodarstwa rolnego” nie 

wykazano czynszu dzierżawnego za środki transportowe, maszyny i urządzenia (87-50-

00), ani usług do produkcji roślinnej (71-1*). 
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• PTI 391 

Wskazuje, iż na stan końcowy wykazano identyczną ilość produktu nietowarowego jak 

na stanie początkowym. 

• PTI 393 

Wskazuje, iż w tabeli „Zasoby i nakłady pracy…” wykazano nakłady pracy tylko dla 

jednej osoby, mimo, iż odnotowano więcej niż 2 osoby i dodatkowo stan średnioroczny 

zwierząt powyżej 20 LU i/lub powierzchnia ziemi użytkowanej powyżej 50 ha oraz 

wartość usług poniżej 1000 zł.  

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

wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie zaistniałej sytuacji. 

• PTI 397 

Wskazuje, iż powierzchnia nasadzeń trwałych na plantacjach wieloletnich w tabeli 

„Uprawy” jest mniejsza/większa od sumy powierzchni nasadzeń wykazanej w tabeli 

w „Nasadzenia drzew i krzewów…” w SAiZ, zakończonych inwestycji na plantacjach 

wieloletnich w tabeli „Środki trwałe w budowie…”, zakupów, przekazań do 

gospodarstwa rolnego, pomniejszonej o likwidację. 

• PTI 400 – 405 (nowy test) 

Wskazuje, iż w sprawdzanym miesiącu1/kwartale2 ilość zwierząt (sprawdzenie na 

grupach: 66-1*, 66-2*, 66-3*, 66-4*, 66-5*, 66-6*) wykazana na stan końcowy tego 

miesiąca/kwartału jest mniejsza/ większa od  

stanu początkowego (sprawdzanie w miesiącach: w styczniu jest to stan początkowy 

z tabeli „Zwierzęta – stany miesięczne; w kolejnych miesiącach jest to stan końcowy 

miesiąca poprzedzającego sprawdzany miesiąc; sprawdzanie w kwartałach: 

w I kwartale jest to stan początkowy z tabeli „Zwierzęta – stany miesięczne; kolejne 

kwartały jest to stan końcowy ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego 

sprawdzany) 

+ zakup (sprawdzenie w miesiącu/kwartale) 

+ urodzenia (sprawdzenie w miesiącu/kwartale) 

- sprzedaż (sprawdzenie w miesiącu/kwartale) 

- upadki (sprawdzenie w miesiącu/kwartale) 

 
1 sprawdzanie w miesiącach, gdy nie występują w gospodarstwie zdarzenia rejestrowane w kwartałach 
2 sprawdzanie w kwartałach, gdy występuje w gospodarstwie przeznaczenie zwierząt na przerób oraz brak 

nieodpłatnych przekazań z i do gospodarstwa rolnego 
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- przeznaczenie na przerób (sprawdzenie w kwartale) 

W przypadku wystąpienia komunikatu proszę sprawdzenie i poprawę zapisów 

rozpocząć od stycznia i następnie przejść do kolejnych miesięcy, jeśli będzie taka 

potrzeba. 

 


