OPINIA UŻYTKOWNIKA NA TEMAT APLIKACJI SWN do wykonania art. 30a ustawy
KN oraz naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających (JDU) dla nauczycieli
1. Typ jednostki samorządu terytorialnego (JST) korzystającej z aplikacji SWN:
gmina wiejska
miasto grodzkie

gmina miejsko-wiejska
starostwo powiatowe

gmina miejska
urząd marszałkowski

2. Województwo, w którym leży ww. samorząd:
Kujawsko-Pomorskie
3. Samorząd korzysta z aplikacji SWN dla księgowości:
scentralizowanej (SWN dla ZEAS)

rozproszonej (SWN dla JST + SWN dla szkoły)

4. Samorząd korzystał z aplikacji SWN w latach:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

5. Ogólny nakład pracy związany z korzystaniem z aplikacji SWN:
bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

6. Czy w czasie korzystania z aplikacji była potrzeba korzystania z pomocy technicznej:
tak

nie

7. Jeżeli korzystano z pomocy technicznej, to jak ją oceniasz:
bardzo nisko

nisko

średnio

wysoko

bardzo wysoko

8. Czy samorząd był kontrolowany przez RIO w sprawie poprawności wykonania art. 30a KN:
tak

nie

9. Jeżeli był kontrolowany, to jaka była opinia/ocena RIO wyników aplikacji SWN:
pozytywna

negatywna

Uwaga: ……………………………………..

10. Czy JST korzystała z funkcji prognozy wysokości dopłaty uzupełniającej oferującej przez SWN:
tak

nie

11. Jeżeli nie korzystała, to jaki jest powód niekorzystania z tej ważnej funkcji prognozy dopłat JDU:
JST nie wiedziała, że program to oferuje

JST zamawia SWN pod sam koniec roku

12. Jeżeli samorząd korzysta z funkcji prognozy, o której mowa wyżej, to jak ocenia jej trafność:
bardzo nisko

nisko

średnio

wysoko

bardzo wysoko

13. Nakład pracy związany z przejściem SWN na dany rok z SWN roku poprzedniego:
bardzo niski

niski

średni

wysoki

bardzo wysoki

14. Cena aplikacji SWN w stosunku do podobnych na rynku jest wg ciebie:
bardzo bardzo niska

bardzo niska

niska

podobna

wyższa

15. Swobodna - krótka - wypowiedź użytkownika na temat aplikacji SWN (i ewentualne uwagi):
Korzystam z aplikacji SWN od kilku lat. Jest to program prosty w użyciu.

16. Czy polecasz innym zakup aplikacji SWN i dlaczego – krótko:

Data: 2.02.2015r.

Sporządził(a) (imię i nazwisko lub inicjały): KS

