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SKRÓCONA INSTRUKCJA  
WYPEŁNIENIA INTERAKTYWNEGO FORMULARZA  

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO  
 

Cel dokumentu: 
 

Niniejsza Instrukcja stanowi pomoc dla użytkownika w zakresie sprawnego 

wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym.  

Na początku każdej części opisany został ogólny zarys danego obiektu oraz 

procesy zachodzące na danych. Dodatkowo do każdego rozdziału zostały dodane 

zdjęcia programu („zrzuty z ekranu”), aby ułatwić pracę użytkownikowi. 

 

Wprowadzenie: 
 

Ze względu na funkcjonalność generatora formularza, narzędzie to umożliwia 

sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, zapisu i wydrukowanie gotowego 

oświadczenia z poziomu własnego komputera.  

 

Instalacja: 

Aby zainstalować program należy wykorzystać plik IFO.application , a następnie 

akceptować poszczególne opcje typu: „tak”, „dalej”, „zgadzam się”, „zainstaluj” itp. 

 

Wymagania instalacyjne: 

Do poprawnej pracy programu wymagany jest komputer z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Microsoft z rodziny Windows (XP, Vista, 7, 8 i nowsze) oraz 

z oprogramowaniem .NET 4.0 (lub nowsze) i Windows Installer. Oprogramowanie to 

jest podstawowym elementem systemów Windows od 7 i nowsze, dlatego nie trzeba 

go dodatkowo instalować.  

 

Zasady ogólne: 

 

1. Interaktywny Formularz Oświadczeń /IFO/  dostępny jest na stronie 

www.zw.wp.mil.pl w zakładce „Oświadczenia Majątkowe”.  

2. Każda osoba wypełniając interaktywny formularz, powinna zapoznać się  

z przedmiotową instrukcją. 
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3. Podstawowe formaty pól wyboru: 

Polami wyboru nazywamy wszystkie pola, które pozwalają na wpisywanie lub 

wybieranie dowolnych danych literowych, znaków. Pola wyboru mają status 

wymaganych, niewymaganych oraz dodatkowych. Wpisywanie danych  

w pole wymagane (fot. Nr 1), jest warunkiem zarejestrowania danej 

czynności/postępowania. Pole niewymagane (fot. Nr 2), ich niewypełnienie nie 

będzie miało wpływu na rejestrację. Natomiast, dane wpisane w pola dodatkowe 

(fot. Nr 3), pozwolą na sprawniejsze przeprowadzenie analizy.  

Ponadto, pola wyboru sugerują, czy dane wprowadzono prawidłowo lub 

nieprawidłowo. 

 

 

Przykładowe pola wyboru: 

       

Pole wyboru wymagane  

 

(fot. Nr 1) 

Pole wyboru niewymagane  

 

(fot. Nr 2) 

Pole wyboru dodatkowe  

 

(fot. Nr 3) 

 

4. W przypadku pomyłki lub w celu uzupełnienia danych, należy przejść do edycji 

wpisu, poprawić/uzupełnić dane i zapisać wprowadzenie zmiany. 

 

Obsługa Interaktywnego Formularza Oświadczeń: 

Uruchomienie formularza możliwe jest po kliknięciu ikony , wówczas pojawi się 

ekran główny (fot. Nr 4), w którym znajduje się m.in. pole „Dodaj nowe 

oświadczenie”. 

 

(fot. Nr 4) 
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Dodaj nowe oświadczenie - 

po wciśnięciu tej nazwy (przycisku) pojawi się formularz dotyczący danych 

osobowych (fot. Nr 5), 

 

(fot. Nr 5) 
 

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji dotyczących danych 

osobowych, należy przejść do wypełnienia następnej strony formularza, poprzez 

zatwierdzenie wprowadzonych danych klikając przycisk   ,  

która dotyczy informacji stanowiska i jednostki wojskowej (fot. Nr 6). 

 

(fot. Nr 6) 

Następnie, po wprowadzeniu informacji dotyczącej stanowiska i jednostki wojskowej, 

należy przejść do wypełnienia kolejnej strony formularza, poprzez kliknięcie przycisku  

 ,  która dotyczy danych osobowych małżonki/męża (fot. Nr 7).  

(fot. Nr 7) 
W zależności od posiadanego stanu cywilnego, osoba zobowiązana do złożenia 

oświadczenia majątkowego wybiera /poprzez kliknięcie/ właściwą informację tj.:  

 „Nie jestem żonaty / zamężna” - zaznaczenie tej informacji, spowoduje 

automatyczne aktywowanie przycisku , po którego 

wciśnięciu, zostanie otwarta kolejna strona, dotycząca posiadania domu (fot. Nr 9).   

 „Jestem żonaty / zamężna”  zaznaczenie tej informacji spowoduje 

automatyczne pojawienie się formularza, celem wypełnienia danych osobowych 

współmałżonka (fot. Nr 8). 
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(fot. Nr 8) 

Po wypełnieniu wszystkich pól dotyczących danych osobowych współmałżonka, 

automatycznie zostanie aktywowany przycisk , po którego 

wciśnięciu, zostaną kolejno otwierane i wypełniane strony dotyczące posiadania 

nieruchomości tj. Dział I pkt. 1 - 4  (fot. Nr 9).  

 

Formularze dotyczące posiadania mieszkania, gospodarstwa rolnego oraz 

innych nieruchomości, należy wypełniać na zasadach analogicznych  

do zasad określonych dla formularzy domu. 
 

Poniżej przedstawiono zasadę wypełnienia formularza dotyczącego posiadanego 

domu.        

 
(fot. Nr 9) 

 

Zaznaczenie informacji „Nie posiadam domu”, spowoduje automatyczne 

aktywowanie przycisku , po którego wciśnięciu, zostanie 

otwarta kolejna strona dotycząca posiadania mieszkania (fot. Nr 12). 

 

Zaznaczenie informacji „Posiadam dom”, spowoduje automatyczne pojawienie się 

formularza celem wypełnienia danych dotyczących domu (fot. Nr 10). 
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(fot. Nr 10) 

 

W przypadku posiadania drugiego domu wciskamy przycisk „Dodaj następy dom” 

(fot. Nr 11),  co spowoduje automatyczne pojawienie się następnego formularza 

poniżej, celem wypełnienia danych dotyczących domu (fot. Nr 10). 

 

 
(fot. Nr 11)   

 

Po wypełnieniu wszystkich pól dotyczących danych posiadanych nieruchomości, 

automatycznie zostanie aktywowany przycisk , po którego wciśnięciu, 

zostaną kolejno otwierane i wypełniane strony, dotyczące posiadania zasobów 

pieniężnych tj. Dział I pkt. 5 (fot. Nr 21).  

 

Formularze dotyczące posiadania środków pieniężnych w walucie obcej oraz 

papierów wartościowych, należy wypełniać na zasadach analogicznych  

do zasad określonych dla formularzy środków pieniężnych w walucie polskiej. 
 

Poniżej przedstawiono zasadę wypełnienia formularza dotyczącego środków 

pieniężnych w walucie polskiej. 

 

(fot. Nr 21) 
 

W zależności od posiadanych zasobów pieniężnych, osoba wybiera /poprzez 

zaznaczenie/ właściwą informację.:  

 „Nie posiadam środków pieniężnych w walucie polskiej” – zaznaczenie tej 

informacji, spowoduje automatyczne aktywowanie 

przycisku , po którego wciśnięciu, zostanie otwarta kolejna 

strona, dotycząca posiadania środków pieniężnych w walucie obcej.   
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 „Posiadam środki pieniężne w walucie polskiej” – zaznaczenie tej informacji 

spowoduje automatyczne pojawienie się formularza, celem wypełnienia danych 

dotyczących posiadania środków pieniężnych w walucie polskiej (fot. Nr 22). 

 

 
(fot. Nr 22) 

 

W przypadku posiadania innych środków pieniężnych w walucie polskiej wciskamy 

przycisk „Dodaj następny zasób pieniężny” (fot. Nr 23), spowoduje wtedy  

automatyczne pojawienie się następnego formularza, celem wypełnienia 

posiadanych środków pieniężnych w walucie polskiej (fot. Nr 22). 

 
(fot. Nr 23) 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól dotyczących posiadania zasobów pieniężnych, 

automatycznie zostanie aktywowany przycisk , po którego 

wciśnięciu, zostanie otwarta kolejna strona, posiadania nabytego mienia tj. Dział II 

(fot. Nr 24). 

 

W zależności od posiadanego mienia, osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia 

majątkowego wybiera /poprzez kliknięcie/ właściwą informację tj.: „Nie” lub „Tak”. 

 

(fot. Nr 24) 

 

 „Nie” – po zaznaczeniu tej informacji, wciskamy przycisk , 

gdzie zostanie otwarta kolejna strona, dotycząca członkostwa w zarządach, 

radach nadzorczych itp. tj. Dział III pkt.1 (fot. Nr 28). 

  „Tak” – zaznaczenie tej informacji w oknie formularza spowoduje pojawienie się 

dwóch przycisków, które należy wybrać celem wypełnienia danych (fot. Nr 25). 
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(fot. Nr 25) 

 

Zaznaczenie informacji „Dodaj mienie z Działu I”, spowoduje automatyczne 

pojawienie się formularza „Wybierz nieruchomość z listy”, po wybraniu 

nieruchomości zatwierdzamy przyciskiem „Wybierz” (fot. Nr 26). 

 

 
(fot. Nr 26) 

 

Zaznaczenie informacji „Dodaj nowe mienie”, spowoduje automatyczne pojawienie 

się formularza celem wypełnienia danych dotyczących mienia (fot. Nr 27). 

 

 
(fot. Nr 27) 

 

Po wypełnieniu wszystkich danych dotyczących nabytego mienia, automatycznie 

zostanie aktywowany przycisk , po którego wciśnięciu, zostanie 

otwarta kolejna strona, dotycząca członkostwa w zarządach, radach nadzorczych itp. 

tj. Dział III pkt.1 (fot. Nr 28). 

 

 
(fot. Nr 28) 

 

Zaznaczenie informacji „Nie jestem członkiem zarządu, ………”, spowoduje 

automatyczne aktywowanie przycisku , po którego wciśnięciu, 

zostanie otwarta kolejna strona, dotycząca zatrudnienia lub wykonywania innych 

dodatkowych zajęć tj. Dział III pkt.2.   

 

Zaznaczenie informacji „Jestem członkiem zarządu, ………”, spowoduje 

automatyczne pojawienie się formularza, którego należy wypełnić (fot. Nr 29). 

 

 
 (fot. Nr 29) 
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Po wypełnieniu wszystkich danych automatycznie zostanie aktywowany 

przycisk , po którego wciśnięciu, zostaną otwierane  

i wypełniane kolejne strony formularzy Działów III, IV, V, VI oraz VII.  

 

Formularze dotyczące Działu III pkt. 2-4 oraz Działu IV, V, VI i VII należy 

wypełniać na zasadach analogicznych do zasad określonych dla formularzy 

Działu III pkt.1. 

 

Po wypełnieniu wszystkich danych, zapisujemy wciskając przycisk - 

. 

(fot. Nr 30) 

 

 

 

 

 

 

 


