Aaaaby pobrać PIT
WARUNEK KONIECZNY:
Żeby pobrać PIT z UW, trzeba być w sieci uniwersyteckiej, czyli:
•
•
•

albo pracować na komputerze zlokalizowanym na terenie kampusu i podpiętym do sieci
UW w tym WiFi UW
albo korzystać ze sprzętowego VPN-u
albo korzystać z dostępnych na nielicznych wydziałach zdalnych pulpitów oferujących
wirtualny dostęp do własnych komputerów.

Rekomendujemy wizytę na Wydziale i zalogowanie się do systemu SAP z uniwersyteckiego
komputera.
1. Jeśli znasz swój login i hasło do portalu SAP (https://portal.sap.uw.edu.pl/) – nie masz
problemu. Logujesz się i ściągasz PIT (UWAGA, na dzień 31 stycznia 2022 r. PIT-y za 2021 rok
nie były jeszcze dostępne).
2. Jeśli nie znasz swojego loginu i hasła do portalu SAP – ta instrukcja jest dla Ciebie.
3. Wejdź na stronę https://mojekonto.uw.edu.pl/ i zaloguj się kontem CAS (czyli wpisz pesel i
hasło).
4. Po zalogowaniu się wśród różnych uprawnień znajdź informację o Twoim koncie SAP
(UWAGA! Nie SAP EES czy SAP GUI, ale sam SAP)

5. Login będzie narzucony, ale hasło możesz zmienić/utworzyć (pojawia się możliwość zmiany
hasła, tzn. wygenerowania nowego, strona nie prosi o podanie dotychczasowego hasła).

6. Jeśli NIE WYŚWIETLA Ci się taka możliwość jak w punkcie nr 5 i zostajesz od razu
przekierowany na stronę https://it.jira.uw.edu.pl to zjedź niżej, do punktu nr 11.
7. Jeśli możesz zmienić hasło (bo go nie pamiętasz), zrób to.
8. Mając login i hasło, można już zalogować się do własnego konta portalu samoobsługi
pracowniczej SAP i pobrać PIT.
9. Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę https://portal.sap.uw.edu.pl/ wpisując login (bez
żadnych dodatków typu „@uw.edu.pl”) oraz hasło.
10. Po zalogowaniu widoczne będą comiesięczne "paski" z zestawieniem składników
wynagrodzeń, dane o przysługujących/wybranych dniach urlopowych (bez możliwości edycji)
oraz przedmiotowy PIT-11 za 2021 rok. Każdy plik można ściągnąć w formacie PDF, klikając
na odpowiednią ikonkę, albo wydrukować.
______________
DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ PRZEJŚC PRZEZ PUNKT NR 5
Jeśli nie wyświetla Ci się taka możliwość jak w punkcie nr 5 to:
11. Po zalogowaniu się na https://mojekonto.uw.edu.pl najpierw ustaw sobie hasło do
ActiveDirectory (AD), zaraz może być potrzebne.
12. Spróbuj wyszukać w poczcie maila od SAP DAK (wpisz taką nazwę w wyszukiwarkę programu
pocztowego), tam masz początkowe hasło do swojego konta w portalu SAP
https://portal.sap.uw.edu.pl/. Jak nie masz tego maila, teraz będzie potrzebne konto do AD.
13. Sprawdź na https://mojekonto.uw.edu.pl, czy masz przypisany podstawowy adres email - w
razie czego aktywuj i przypisz.

14. Zaloguj się (Login/hasło do ActiveDirectory) do https://it.jira.uw.edu.pl, przejdź do DAK-SAP > Zmiana hasła do portalu samoobsługi pracowniczej ESS, w pole wpisz swój login z SAP i
wyślij zgłoszenie.
15. Po pewnym czasie (od paru minut do kilku godzin) przyjdzie odpowiedź z nowym
tymczasowym hasłem.
16. Po otrzymaniu hasła wejdź na https://portal.sap.uw.edu.pl, wpisz login do SAP i hasło z
maila, kliknij ”Logowanie”.

17. W kolejnych krokach system wymusi zmianę hasła na nowe (otrzymane w mailu było
tymczasowe).
18. Po wygenerowaniu nowego hasła spróbuj zalogować się ponownie, to znaczy wejdź na stronę
https://portal.sap.uw.edu.pl/ i wpisz login (bez żadnych dodatków typu „@uw.edu.pl”) oraz
hasło.
19. Powinno zadziałać. Jeśli nie – czytaj niżej.

Informacja być może ważna dla tych, którzy są obecnie poza dostępem do sieci UW (np. zagranicą).
Na portalu rozliczeń podatkowych Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/e-urzadskarbowy/) 15 lutego 2022 r. pojawią się wygenerowane dla każdego podatnika rozliczenia i jak co
roku, podatnik będzie mógł podejrzeć wszystkie kluczowe dane z formularzy PIT-11, które go dotyczą.
Zawartość uniwersyteckiego PIT-11 też tam będzie.

