
OASE

Elektroniczny system składania i rozliczania 
wniosków PNWM



1) System OASE jest dostępny pod adresem: www.pnwm.org

Tutaj znajdą Państwo 
odpowiedzi na najczęstsze 

pytania dotyczące składania 
wniosków/rozliczeń, także za 

pomocą portalu OASE

Tutaj mogą 
Państwo 

wprowadzić swój 
wniosek online.



2) Proszę przeczytać wskazówki znajdujące się na stronie startowej. Następnie mogą 
Państwo wybrać język. Aby wypełnić wniosek, proszę najpierw założyć konto.

W dalszej części 
składania wniosku 

nie będzie 
możliwości zmiany 

wybranej przez 
Państwa wersji 

językowej.

Przy wypełnianiu 
wniosku proszę 

zwrócić szczególną 
uwagę na to, czy mają 

Państwo pod ręką 
dane partnera 

projektu.



3) Proszę przeczytać poniższe wskazówki. Po udanej rejestracji mogą się Państwo 
zalogować, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. 



4) Po zalogowaniu się mogą już Państwo złożyć wniosek online.

Tutaj znajdą Państwo wnioski 
zapisane przez Państwa w wersji 
roboczej, które jeszcze nie zostały 

przesłane online do PNWM.

Tutaj mogą 
Państwo 

rozliczyć swój 
wniosek online. 

Tutaj mogą Państwo 
załadować dodatkowe 

dokumenty do 
wniosku.

Tutaj wyświetlą się Państwa 
dane teleadresowe i 

bankowe z możliwością ich 
edycji (także zmiany hasła).



5) Poniżej znajduje się schemat struktury wniosku online, który pokazuje, jakie 
informacje muszą Państwo podać.

Podgląd na schemat 
struktury wniosku online.



6) Proszę wybrać odpowiednie pola zależnie od specyfiki projektu.

Proszę kliknąć, aby otworzyły 
się dalsze informacje 

dotyczące typu projektu i 
kryteriów udzielania dotacji.

Wskazówka: ten wariant proszę wybrać 
tylko wtedy, jeśli wnioskują Państwo o 

dotację do spotkania przygotowawczego 
i/lub podsumowującego. W dalszej 

części prosimy o podanie 
szczegółowych danych dotyczących 

wybranego spotkania.

Wskazówka: Wybrany 
tutaj rodzaj projektu nie 

podlega zmianie w dalszej 
części wprowadzania 

danych.



7) Proszę odpowiednio wypełnić poniższe pola.

Tutaj mogą Państwo w każdej chwili zapisać dotychczas 
wprowadzone dane do wniosku i je ponownie przejrzeć.
Mogą też Państwo wysłać zapisany wniosek swojemu 

partnerowi projektowemu, aby mógł np. uzupełnić swój plan 
finansowy. Proszę przy tym zwrócić uwagę na to, że partner 
musi być zarejestrowany w systemie OASE. Po kliknięciu 
na „Zapisz wniosek i wyślij maila do partnera” otrzyma on 

automatycznego maila z wiadomością o możliwości 
podglądu i uzupełnienia założonego przez Państwa 

wniosku.
Wskazówka: wszystkie dane dotyczące partnera i 
wnioskowanej przez niego dotacji, mogą Państwo 

uzupełnić samodzielnie w późniejszym punkcie „Finanse”.

Uwaga: Jeżeli zapisali Państwo 
wersję roboczą wniosku, załączone 

pliki przepadną przy kolejnym 
logowaniu się i należy je na nowo 

załadować.



8) Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.

Opcjonalnie mogą Państwo załadować 
dokument z odpowiedziami na powyższe 

pytania. W tym przypadku w polach 
odpowiedzi proszę wpisać ,,Patrz: 

załącznik’’.



9) W tym miejscu proszę wpisać informacje dotyczące planowanego programu.

Alternatywnie mogą Państwo 
załadować dokument 

zawierający program (proszę 
zaznaczyć  wspólne punkty 
programu oraz podać rodzaj 

noclegów dla wszystkich grup).

Jeżeli nocleg ma miejsce 
u rodzin, istnieje także możliwość 

dotacji do pobytu (dotyczy 
również grupy gospodarza).

Definicję placówki kształcenio-
wej znajdą Państwo na stronie 
www.pnwm.org pod zakładką 
,,Najczęstsze pytania’’.



10) Tutaj proszę wybrać odpowiedni wariant.



11) Poniżej proszę wpisać Państwa dane kontaktowe. 

Jeżeli wypełnili Państwo dane swojego podmiotu/ 
organizacji w zakładce „Moje konto”, to dane w 

tej części zostaną automatycznie zaimportowane. 
Mogą je Państwo dowolnie zmienić lub uzupełnić.



12) PNWM współpracuje z jednostkami centralnymi, które opracowują wnioski zgodnie 
z naszymi wytycznymi. Proszę wybrać odpowiednią jednostkę centralną.

Jeżeli nie znają Państwo 
swojej jednostki centralnej, 
mogą Państwo skorzystać 

z naszej wyszukiwarki.



13) Proszę uzupełnić stronę finansową. 

Po wyborze rodzaju noclegu automatycznie zostaną dobrane stawki 
ryczałtowe. Wskazówka: aktualne wysokości stawek ryczałtowych 
znajdą Państwo w Wytycznych wspierania PNWM w zał. 1 i 2 oraz 

na stronie www.pnwm.org w zakładce „Najczęstsze pytania’’. 



14) Jeśli to konieczne, proszę wprowadzić informacje dotyczące noclegu.



15) Proszę wprowadzić dane konta bankowego.

Proszę podać 26-cyfrowy numer rachunku
bankowego bez kodu państwa (PL) i bez spacji. 

Do informacji: niemieccy wnioskodawcy podają 
nr IBAN niemieckiego konta w formacie: kod 
państwa (DE) oraz 20-cyfrowy nr konta bez 
spacji, a także wpisują nr BIC.

Jeżeli wypełnili Państwo dane swojego podmiotu/ 
organizacji w zakładce „Moje konto”, to dane w 

tej części zostaną automatycznie zaimportowane. 
Mogą je Państwo dowolnie zmienić lub uzupełnić.



16) Proszę podać informacje dotyczące gości i ewentualnie kraju trzeciego biorącego 
udział w projekcie.

W tym miejscu proszę podać dane 
gości. Dodanie kraju trzeciego będzie 

jeszcze możliwe w dalszej części 
wprowadzania informacji . 



17) Proszę podać dane dotyczące partnera Państwa projektu.

Uwaga: z tej funkcji mogą Państwo 
skorzystać tylko wtedy, jeśli 

partner projektowy jest 
zarejestrowany w systemie OASE 

pod podanym adresem e-
mailowym

Jeśli skorzystają Państwo z tej 
funkcji, partner po zalogowaniu 

się będzie miał możliwość 
uzupełnienia złożonego wniosku. 

Opcjonalnie – jeśli nie wybiorą 
Państwo tego pola/ tej funkcji –
mogą Państwo samodzielnie 

uzupełnić dane partnera w dalszej 
części wniosku (patrz punkt 19). 



18) Strona finansowa partnera: proszę wybrać wariant zgodnie z  Państwa ustaleniami   
z partnerem projektowym.

We wszystkich polach 
finansowych proszę wpisywać 
kwoty za pomocą tylko cyfr ew. 

grosze oddzielić przecinkiem, lecz  
bez użycia kropek i spacji.



19) Strona finansowa partnera (opcjonalnie; w zależności od wybranego wariantu w 
punkcie 18).

Odległość zostanie obliczona automatycznie na 
podstawie kodu pocztowego miejscowości, w 

której odbywa się projekt oraz kodu pocztowego 
miejscowości partnera. Jeżeli grupa partnerska 
odjeżdża z innego miejsca, proszę wprowadzić 

tutaj ręcznie właściwy kod pocztowy.

Uwaga: w planie finansowym waluta nadawana jest 
automatycznie: koszty programowe w walucie gospodarza, 

koszty podróży w walucie gościa.



20) Dane konta bankowego Państwa partnera.

Proszę podać nr niemieckiego rachunku 
bankowego, składający się z numeru IBAN  

(kod państwa DE + 20-cyfrowy nr konta 
bez spacji) oraz numeru BIC.



21) Tutaj mogą wprowadzić Państwo dane partnera projektu z kraju trzeciego.

Tutaj mogą Państwo  
dodać kraj trzeci.



22) Na koniec wedle potrzeby mogą Państwo załadować dodatkowe dokumenty
albo wysłać wiadomość do PNWM lub do jednostki centralnej.

Wskazówka: Jeżeli chcieliby Państwo wprowadzić do 
wniosku online jakieś zmiany, a system nie przewiduje 

możliwości ich edycji na tym etapie, proszę wpisać 
odpowiednią  informację w to pole. Pracownicy PNWM 

wprowadzą odpowiednie zmiany do systemu.  



23) Wysyłanie wniosku.

Zanim wyślą Państwo wniosek do PNWM, 
klikając na „Złóż wniosek”, prosimy się upewnić, 
czy partner zalogował się już do systemu OASE 

i uzupełnił dane (jeśli było to przewidziane).
Wniosek może złożyć tylko ten z partnerów, 

który go założył w systemie.

Jeżeli Państwa partner uzupełnił swoją część danych we wniosku lub składają 
Państwo wniosek tylko w swoim imieniu i dane są kompletne, należy kliknąć na ten 

przycisk by wysłać wniosek do PNWM lub wybranej jednostki centralnej. Wypełniony 
wniosek nie będzie już dostępny w Państwa koncie OASE, a wszystkie dane 

zawarte we wniosku otrzymają Państwo w mailu jako dokument PDF.



24) Potwierdzenie wysłania wniosku. 

Proszę wydrukować z wypełnionego formularza wniosku stronę z miejscem na podpisy obu 
partnerów oraz z podsumowaniem danych we wniosku (str. 1 i 2). Następnie prosimy potwierdzić 
dane we wniosku podpisami obu partnerów oraz przesłać obie strony do PNWM lub jednostki 
centralnej odpowiedzialnej za opracowanie wniosku. 
Podpisy mogą być przesłane:
1) listownie
2) elektronicznie (np. jako zeskanowany dokument) za pomocą portalu OASE, wybierając 
odpowiedni numer wniosku
3) e-mailem do właściwej jednostki centralnej lub na adres: buero@dpjw.org lub biuro@pnwm.org

mailto:buero@dpjw.org
mailto:biuro@pnwm.org

