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Poczta – moduł SOWY       

Podręcznik użytkownika 
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 Przyporządkowanie wiadomości OASE do odpowiedniego wniosku SOWY 
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Niebawem zostaną dołączone informacje nt.: 

 Rozliczenie przez OASE 

 Przyporządkowanie rozliczenia OASE do wniosku w SOWIE 

 

 

1. Zadania nowego modułu 

Poczta służy do:  

 przyjmowania wniosków online, składanych przez Państwa wnioskodawców za 
pośrednictwem OASE, 

 NOWE: przyjmowania rozliczeń złożonych online przez Państwa wnioskodawców za 

pośrednictwem OASE 

 przyjmowania dokumentów dosłanych za pośrednictwem OASE, 

 odbioru e-maili.  

Moduł umożliwia włączenie otrzymanych przez OASE danych do SOWY. Przyporządkowanie 
ich do wniosku pojedynczego w SOWIE przebiega podobnie jak podpięcie pojedynczych pism 
do odpowiednich akt. Elektroniczny odpowiednik tego działania ma wiele zalet: skraca czas 
opracowania wniosku, a konsekwentnie stosowany pomaga zachować orientację w złożonych 
u Państwa wnioskach i pozwala zaoszczędzić papier.  
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2. Dla przypomnienia: Rejestracja nowego podmiotu w procedurze wnioskowania online 
za pośrednictwem OASE (dot. wnioskodawców) 

https://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase.html?locale=pl#dpjw_oase_root 

 

 

Podczas rejestracji osoba upoważniona przez podmiot podaje swoje dane osobowe oraz adres e-
mailowy. Ważne jest, aby dane adresowe były aktualne, ponieważ tą drogą prowadzona będzie 
dalsza korespondencja. Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość 
potwierdzająca oraz odsyłacz do ostatniego etapu rejestracji. Po otworzeniu zlinkowanej strony 
użytkownik raz jeszcze podaje swój adres e-mail oraz hasło i od tego momentu może składać wnioski 
online. Wnioski składane przy użyciu konkretnego login są spersonalizowane. Oznacza to, że inny 
adres e-mail tego samego podmiotu umożliwia założenie jeszcze jednego konta. W konsekwencji 
jednak wnioski tego samego podmiotu są widoczne tylko przez konto, z którego zostały złożone. 

Przez podany adres e-mail użytkownik może dodać dokumenty i przyporządkować je do już złożonych 
wniosków.   

 

3. Moduł poczta 

Poczta służy do przyjmowania danych elektronicznych z zewnątrz do SOWY. Występują one w trzech 
formatach są to: e-maile, wnioski z OASE i dokumenty (p. kolumna „typ” w filtrze głównym). Podczas 
wnioskowania przez OASE podmioty mogą dodać te dokumenty w różnych miejscach . Przy użyciu 
swojego loginu podmiot może dodać także oddzielnie dokumenty takie jak: metody, program, 
informacje ogólne..  

 

/* Gruppierung mit rotem Pfeil will irgendwie nicht */ 

https://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase.html?locale=pl#dpjw_oase_root
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 Filtr główny 

 

Filtr główny ma podobne zastosowanie jak w innych modułach. Możliwe jest ukrycie kolumn, zmiana 
ich kolejności oraz - jednym kliknięciem na szary nagłówek tabeli - porządkowanie danych według 
wybranego nagłówka danej kolumny. 

 

Powyżej: Możliwość ukrywania i pokazywania kolumn przez kliknięcie na szary nagłówek tabeli 

Znaczenie tytułów poszczególnych kolumn: 

 Kolumna rok domyślnie pokazuje aktualny rok kalendarzowy. 

 Kolumna utworzono podaje datę wpływu wiadomości. 

 Poczta wchodząca nr - to automatycznie generowany numer porządkowy, który ma za 
zadanie jednoznacznie zdefiniować element poczty. Zawiera on dodatkową informację na 
temat rodzaju odebranej wiadomości:  

 znak „-” po roku oznacza wniosek OASE,  

 litera „E” oznacza e-mail,  

 „D” oznacza dokument dodany przez podmiot podczas wnioskowania za 
pośrednictwem OASE lub poza nim, np. w formacie .doc lub PDF (patrz: numer 
referencyjny).  

Te informacje pomogą Państwu w korzystaniu z filtra głównego w przypadku szukania 
konkretnej wiadomości. Jeśli szukają Państwo jakiegoś e-maila, prosimy wpisać e 
(dopuszczona jest pisownia małą lub wielką literą) w pole filtra (możliwe jest również 
przeszukiwanie przez kolumnę typ). 
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 Status wiadomości może być dwojakiego rodzaju: nowy lub przyporządkowany. Jednostka 
centralna widzi wpływ dokumentów elektronicznych, które dosłano przez OASE (jeśli podmiot 
podał właściwą dla siebie jednostkę centralną jako odbiorcę dokumentu) lub które zostały jej 
przyporządkowane przez PNWM. Każda nieopracowana wiadomość ma status nowy. Status 
mogą Państwo zmienić, przekształcając wiadomość we wniosek SOWY lub 
przyporządkowując ją istniejącemu już wnioskowi SOWY. 

 W następnych kolumnach zamieszczono: nazwisko wnioskodawcy, e-mail wnioskodawcy, 
numer telefonu wnioskodawcy. 

 Kolumna założył to gospodarz lub gość, który występuje jako wnioskodawca w OASE. 

 Kolumna wnioskujący zawiera nazwę instytucji składającej wniosek online. 

 Status wnioskodawcy może być dwojakiego rodzaju: nowy lub przyporządkowany. Status 
wskazuje, czy dane podane we wniosku OASE przyporządkowane są podmiotowi 
istniejącemu już w SOWIE. 

 Kolumna Beneficjent w Państwa widoku pokazuje zawsze Państwa jednostkę centralną. 
Wskazuje, kto jest odpowiedzialny za opracowanie danej części wniosku. 

 Następne kolumny to: drugi wnioskodawca oraz status drugiego wnioskodawcy. 

 Beneficjent – podana jest nazwa jednostki centralnej drugiego wnioskodawcy. 

 Kolumna typ zawiera określenie słowne dla rodzaju wiadomości, skrót określający typ podany 
jest również przy jej numerze porządkowym. Możliwe są trzy formaty: e-maile, wnioski  OASE 
oraz dokumenty. 

 Określenie początek dotyczy daty rozpoczęcia projektu, którego wniosek dotyczy. Informacja 

ta może być bardzo pomocna w późniejszym wyszukiwaniu. 

 Numer wniosku w SOWIE – jest numerem akt według dotychczasowej systematyki i zostaje 
przydzielony po przeniesieniu elementu poczty do SOWY. 

 Odniesienie do OASE – zawiera informację, do jakiego wniosku należy dodany osobno przez 
podmiot dokument. Jeśli zachęcą Państwo swoje podmioty do samodzielnego wczytywania 
dokumentów przez portal OASE, będą one od razu przyporządkowane do odpowiedniego 
wniosku w OASE. 

Poniżej opiszemy widoki główne, funkcje i sposoby działania. 
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 E-maile i dokumenty 

Aby dołączyć do SOWY e-maile oraz inne elektroniczne otrzymane dokumenty, należy wysłać e-mail 
na adres: intern-sowa@pnwm.org. Przyporządkowanie do jednostki centralnej następuje przez pole 
„dotyczy”. Prosimy o wpisanie w nie numeru Państwa jednostki centralnej np. DJ123 (wielkość liter 
nie ma znaczenia). Przekazanie wiadomości trwa ok. 10 minut. E-mail pojawia się w Poczta. Proszę 
otworzyć e-mail podwójnym kliknięciem. W oknie głównym otworzy sie maska z dwoma zakładkami 
(patrz screen shot poniżej). Wszystkie załączniki znajdują się w drugiej zakładce zatytułowanej 
„załączniki”. 

Podwójne kliknięcie na typ e-mail otwiera w oknie głównym maskę z dwoma zakładkami. 

 

W zakładce e-mail (lub odpowiednio zakładce dokument) w nagłówku nad treścią e-maila pojawiają 
się: numer Państwa jednostki centralnej jako beneficjenta, status e-maila, numer wniosku w SOWIE  i  
odniesienie do OASE. W przypadku e-maila ze statusem nowy oba te pola są puste. Jeśli podmiot nie 
należy do Państwa jednostki centralnej możliwa jest zmiana nazwy beneficjenta, używając przycisku 
„korekta”. W takim przypadku nie muszą Państwo wpisywać numeru odpowiedniej jednostki 
centralnej, a jedynie wysłać go z powrotem do PNWM, wykorzystując okno, które się automatycznie 
otworzy. Pracownicy PNWM przekażą e-maila do odpowiedniej jednostki centralnej lub opracują go 
sami. 

 

 

mailto:intern-sowa@pnwm.org
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Powyżej: Okno pop-up pokazujące sposób przekazania e-maila z powrotem do PNWM 

Przycisk „usuń przyporządkowanie” należy używać jedynie wtedy, gdy e-mail został już 

przyporządkowany numerowi w OASE i chcą Państwo ten numer zmienić. 

Dwa przyciski P oraz O, znajdujące się obok pól numerowych, służą do otworzenia wniosku, do 
którego przyporządkowany został dany e-mail, a więc wnioskowi w SOWIE (P oznacza projekt) lub 
wnioskowi OASE (O oznacza online/OASE). 

 

Druga zakładka „załączniki” zawiera tekst e-maila w formacie PDF i ewentualnie  załączniki. Tu 

znajdują się również dodane dokumenty. Załączniki można otworzyć na trzy sposoby: 

 przez podwójne kliknięcie na wybrany wiersz, 

 kliknięcie lewym klawiszem myszy  i użycie przycisku na dole z prawej strony „pokaż 
dok.[ument]” 

 kliknięcie prawym klawiszem i wybór polecenia „pokaż dok.[ument]” 

 

 

 Wniosek z OASE 

Pierwszym formatem, który zastaniecie Państwo w poczcie będzie najprawdopodobniej rekord 
danych z OASE. W kolumnie typ w filtrze głównym figuruje on jako „wniosek”. Państwa pierwsze 
zadanie polega na wprowadzeniu go do SOWY i przekształcenie w kompletny wniosek SOWY lub 
przyporządkowanie do już istniejącego wniosku SOWY. Podczas tego procesu należy zwrócić uwagę 
na zgodność danych z OASE  z danymi w SOWIE. Proces ten odpowiada dotychczasowemu 
porównaniu danych we wniosku papierowym z danymi w SOWIE i eliminuje konieczność 
przepisywania danych z wniosku papierowego do oprogramowania. Wniosek z OASE należy otworzyć 
przez filtr główny. Poniżej opiszemy zakładkę wniosek z OASE. Inne zakładki są proste w obsłudze i 
działają na zasadach znanych już z SOWY. Nowością jest dostępność elektronicznej formy opisów 
metod i celu wnioskowanego projektu. Znajdują się one w zakładce dane wniosku bądź, jeśli podmiot 
dodał je oddzielnie, w zakładce dokumenty do wniosku.  
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Powyżej: Widok główny: wniosek z OASE 

W zakładce „wniosek z OASE” znajdują się dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za założenie 
wniosku (1), obu instytucji partnerskich - gospodarz (3) i gość (4) - oraz dane o projekcie w formie 
znanej z SOWY(5). 

W polu dane projektu w OASE (2) jest miejsce na dwie informacje. Jeśli status wniosku z OASE jest 
neu (nowy), to pole na „numer wniosku w SOWIE” jest puste. Po opracowaniu wniosku z OASE, 
czyli przekształceniu go we wniosek pojedynczy SOWY, jego status zmieni się na przyporządkowany. 
Przycisk „P” (Projekt) znajdujący się obok pola numer wniosku w SOWIE, umożliwia otworzenie 

odpowiedniego wniosku SOWY. 

W przypadku gościa i gospodarza (3 i 4) wyświetla się rekord danych z SOWY (b) w celu 
dostosowania do informacji o podmiocie pochodzących z wniosku z OASE (a). Dotychczasowe 
porównanie i dostosowanie danych na papierze z wnioskiem SOWY wygląda obecnie w następujący 
sposób. Aby dane z SOWY dodać do odpowiedniego podmiotu składającego wniosek przez OASE, 
należy skorzystać z polecenia „szukaj”. Otworzy się wtedy okno wyboru, umożliwiające szukanie 
danego wnioskodawcy w SOWIE. Procedura ta jest konieczna, ponieważ dane mogą być 
niekompletne (np. brak w nich numeru identyfikacyjnego) lub zawierać błędy np. tzw. „literówki”. Wpisy 
pokazujące się w tabeli z wynikami  są już uporządkowane według zgodności z danymi 
wprowadzonymi do OASE. W pierwszej kolumnie zgodność ta wyrażona została procentowo. 
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Jeśli jednak wniosku nie znajdą Państwo na tej liście, aby wykluczyć podwójne naniesienia, prosimy o 
sprawdzenie jeszcze w zakładce: „Wszystkie podmioty”, korzystając z różnych kryteriów (kod 

pocztowy, miejscowość, nazwa). 

Jeśli po szczegółowym szukaniu upewnią się Państwo, że podmiot nie istnieje jeszcze w SOWIE, 
można importować nowego wnioskodawcę lub jego partnera jako podmiot z OASE do SOWY. 
Dokonuje się tego, używając przycisku „nowy”. Okno, które się otworzy, zawiera już dane 
wprowadzone do OASE. W tym miejscu mogą Państwo nanosić własne notatki lub wpisywać 
informacje pochodzące z innych źródeł, podobnie jak dotychczas w SOWIE. 

 

Powyżej: Zakładanie nowego podmiotu, wykorzystując dane z OASE 

Wnioskodawcy muszą zostać przejęci do bazy danych SOWY, aby możliwe było wprowadzenie 
wniosku z OASE do SOWY. 

O tym, czy mamy do czynienia z wnioskiem trójstronnym , informuje pole 4a, pokazując dwóch gości. 
Aby zapoznać się z podmiotem z kraju trzeciego, należy otworzyć menu kontekstowe. Proszę nie 
zapomnieć porównać w bazie SOWY danych partnera z kraju trzeciego. 

 

 



9 
 

 

 

 

Il. Menu kontekstowe umożliwia dotarcie do partnera z kraju trzeciego, jeśli on istnieje 

 

 Przyporządkowanie wniosku z OASE wnioskowi SOWY 

 

 

Przykład:  

Otrzymali Państwo wniosek z OASE o dofinasowanie projektu. Jeden z podmiotów złożył już wniosek 
o dotację dotyczącą jego części (finansowej). Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy dany wniosek z 
OASE jest już w SOWIE, prosimy o użycie przycisku „Szukaj wniosku”. Warunkiem wstępnym jest 
jednak przeprowadznie poszukiwania obu wnioskodawców w SOWIE. Prosimy o potwierdzenie w 
nowym oknie, że chcą Państwo rozpocząć wyszukiwanie. 

 

Program przechodzi atomatycznie z modułu Poczta do modułu wnioski pojedyncze. W filtrze 
głównym będą przeszukiwane wszystkie wnioski SOWY według kryterium zgodności podanych 
organizacji partnerskich oraz daty rozpoczęcia projektu. Lista zawierać będzie projekty 
rozpoczynające się 10 dni przed wnioskowaną datą i 10 dni po jego zakończeniu , ponieważ terminy 
podawane przez gościa i gospodarza mogą być różne,  w związku np. z datą wyjazdu. 
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Jeśli znajdą Państwo wniosek SOWY przez filtr główny, prosimy o otworzenie go i sprawdzenie, czy 
zostały już założone zakładki dotyczące finansów. Aby przejąć dane z nieprzyporządkowanego 
jeszcze wniosku z OASE, należy skasować istniejące we wniosku SOWY rekordy danych Państwa 
podmiotu. 

 

Krok ten jest potrzebny, aby umożliwić włączenie danych finansowych tego podmiotu z poczty do 
wniosku SOWY. Następnie należy użyć przycisku „dodaj” i w nowo otwartym oknie wybrać zakładkę 
poczta. Wtedy pojawi się lista dokumentów elektronicznych, które trafiły do OASE. Prosimy wybrać 
rekord danych określonego podmiotu, który występuje jako wnioskodawca (w kolumnie wnioskodawca 
zaznaczony jako „tak”).  

 

Dane finansowe i wszystkie inne informacje z wniosku złożonego przez OASE zostaną przejęte do 
wniosku istniejącego już w SOWIE. Menedżer konfliktów (mechanizm informujący o niezgodnościach 
w rekordach danych partnerów) poda w punktach informacje na ten temat. Prosimy o zanotowanie 
tych informacji i późniejsze sprawdzenie podanych pól i naniesienie poprawek.  Pracujemy nad 
poprawieniem funkcjonalności tego mechanizmu. 
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Poprzez zapisanie wniosku zostaną przejęte dane z poczty wraz ze wszystkimi załącznikami. W 
zakładce „Finanse JC” znajdą Państwo pozycje finansowe z wniosku, które mogą Państwo zmieniać 

w zależności od własnej potrzeby (np. uznanie mniejszej liczby uczestników lub dni programu). 

Wniosek z OASE został przyporządkowany i status (2) wygląda w następujący sposób: 

 

Przyporzadkowanie wiadomości z OASE do wniosku SOWY 

Na początek należy znaleźć i otworzyć wniosek SOWY, do którego przyporządkowano dany 
dokument lub e-mail. W przypadku dokumentu, w celu odnalezienia wniosku SOWY w głównym filtrze, 
przydatne będzie pole „odniesienie do OASE”. 

 

 

Aby przyporządkować e-mail, należy kierować się jego zawartością. Prosimy otworzyć wniosek 
pojedynczy i dodać dany element z poczty przez zakładkę „dokumenty do wniosku”. W tym celu 
należy użyć przycisk „dodaj dokument”, a następnie wybrać przycisk „poczta” 

 

 

 

 

Następnie otworzy się nowe okno ze wszystkimi wpisami w poczcie Państwa jednostki centralnej. 
Prosimy o cierpliwość, proces ten  może trochę potrwać. Z listy należy zaznaczyć wybrany 
dokument/wniosek/e-mail przez  
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podwójne kliknięcie lub pojedyncze i użycie przycisku „OK”. 

Otworzy się nowe okno ze wszystkimi wpisami w poczcie Państwa jednostki centralnej. Prosimy o 
cierpliwość, proces ten może trochę potrwać. Następnie prosimy o zaznaczenie wybranego 
dokumentu/wniosku/e-maila przez podwójne kliknięcie lub pojedyncze kliknięcie wraz z użyciem 
przycisku „OK”. 

 

W ten sposób przyporządkowaliśmy dany element do wniosku w SOWA. Dostęp do niego mają 
Państwo  przez pocztę oraz przez pojedynczy wniosek SOWY.  Założenie nowego wniosku SOWY 

z wniosku z OASE 

Jeśli są Państwo pewni, że mają do czynienia z kompletnie nowym wnioskiem i nie istnieje żadne 
odniesienie do wniosków istniejących już w Sowie, należy założyć nowy wniosek SOWY. 

Na początek należy znaleźć dane wnioskodawcy w bazie danych SOWY i porównać informacje. 
Ewentualne niezgodności można wyjaśnić bezpośrednio z podmiotem. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Pole z informacją o podmiocie (dot. gościa i gospodarza) wygląda wtedy w następujacy sposób: 

 

Prosimy kliknąć na przycisk „nowy wniosek“ w widoku głównym. Program przejdzie z modułu poczta 
do modułu wnioski pojedyncze. W oknie głównym będzie widoczna maska nowego wniosku z danymi 
pochodzącymi z OASE. Prosimy kontynuować w znany już sposób. 

 

II. Przejście z modułu poczta do modułu wnioski pojedyncze przy nowym zakładaniu wniosku 
pojedynczego 

Jeśli wnioskodawca dodał również dokumenty zawierające program lub metody, zaraz po jego 
zapisaniu będą one automatycznie dołączone do nowego wniosku SOWY. Dokumenty dosłane 
później należy dołączyć przez zakładkę dokumenty do wniosku w module wnioski pojedyncze. 
Proces ten opisaliśmy już w części zatytułowanej „Przyporządkowanie wiadomości z OASE do 
wniosku SOWY”. 

 

Serdecznie dziękujemy! 

Znają Państwo już funkcje modułu SOWY „Poczta”. Mamy nadzieję, że nasze opisy była dla Państwa 
pomocne i ułatwią Państwu przyszłą pracę w opracowywaniu wniosków przy pomocy oprogramowania 
SOWA. 


