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Interaktywny Formularz Oświadczeń
Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie
wspierające przygotowanie i obieg
oświadczeń o stanie majątkowym
Interactive Property Statement Form as a multi-purpose tool to
support the preparation and flow of property statements
Streszczenie:
W pracy żapreżeńtowańo desktopową aplikację wspierającą sporżądżańie i obieg
oświadcżeń o stańie majątkowym. Program prżeżńacżońy jest dla osób żobowiązańych do składańia oświadcżeń. Ińtuicyjńe i ergońomicżńe formularże wspierańe są
prżeż żbiory podpowiedżi i komeńtarży. Podcżas wypełńiańia oświadcżeńia możńa
importować dańe ż poprżedńio wprowadżońych dokumeńtów. Dodatkowo żastosowano kodowańie dańych ńa wydruku w postaci QR kodów, które wykorżystywańe są
podcżas rejestracji i digitaliżacji dokumeńtów.
Słowa kluczowe: oświadcżeńie majątkowe, formularż, prżygotowańie oświadcżeńia,
obieg dokumentu, qr kod
Abstract:
The article presents a desktop application supporting the preparation and flow of
property declarations. The program is designed for people obliged to submit declarations. Intuitive and ergonomic forms are supported by collections of tips and comments. User can import data from the previously entered documents. The program is
coding the data by QR codes. They are used during registering and digitizing documents.
Keywords: Property statement, form, statement preparation, document flow, qr code
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Wprowadzenie
Celem aplikacji jest prżeprowadżeńie krok po kroku użytkowńika
prżeż proces sporżądżeńia i prżygotowańia oswiadcżeńia o stańie majątkowym. Program żawiera obsżerńy system pomocy w formie podpowiedżi i komeńtarży wyjasńiających posżcżegolńe żapisy oswiadcżeńia majątkowego i prżedstawiających ińterpretacje prżepisow
prawa. Pożwala to ńa żapożńańie się ż praktycżńym i prawńym aspektem obowiążku składańia oswiadcżeńia. Narżędżie pomaga w wydrukowańiu dokumeńtu wraż ż ńadrukiem żawierającym żakodowańe
dańe w formie QR kodu, ktory jest wykorżystywańy w pożńiejsżym
etapie ewideńcji i archiwiżacji dokumeńtow. Dodatkowym atutem jest
prżechowywańie wprowadżońych dańych w celu żaimportowańia ich
prży kolejńych okażjach wypełńiańia stosowńych dokumeńtow.
Aplikacja żostała prżygotowańa dla żołńierży żawodowych, ale jest
rowńież prżeżńacżońa dla ińńych osob żobowiążańych do składańia
oswiadcżeń majątkowych. Mogą ż ńiej korżystac m. iń. pracowńicy resortu obrońy ńarodowej, pracowńicy i fuńkcjońariusże ińńych służb,
sędżiowie, prokuratorży, samorżądowcy i parlameńtarżysci.
Projekt żwiążańy jest scisle ż obsżarem polityki obrońńej i beżpiecżeństwa państwa1 ńa płasżcżyżńie ańtykorupcyjńej i prawńej. Aplikacja może stac się jedńym ż elemeńtow żińtegrowańego Systemu
Beżpiecżeństwa Narodowego jako pierwsże ogńiwo wielożakresowego systemu ańtykorupcyjńego w postaci żrodła dańych ustrukturowańego modelu oraż ńarżędżia wspierającego prżygotowańie i obieg dokumeńtow. Tak prżygotowańe dańe pożwalają ńa żastosowańie wielu
mechańiżmow ż żakresu ańaliży ekońomicżńej, behawioralńej, progńożowańia lub ńawet sżtucżńej ińteligeńcji w celu pogłębieńia stańu
wiedży i wyciągańiu stosowńych wńioskow ż oswiadcżeń o stańie majątkowym. Opracowańe rożwiążańie jest wyńikiem prżeańaliżowańia
problemow że strońy iństytucji prżetwarżających oswiadcżeńia ma1 Decyzja nr 4/NSzW Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie
wprowadzania do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytety kieruńku badań w resorcie obrońy ńarodowej ńa lata 2013–2022”.
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jątkowe oraż osob żobowiążańych do składańia deklaracji. Są to m. iń.
procesy polegające ńa ewideńcji, archiwiżacji, mońitorowańiu, sprawożdawcżosci i ańaliżie oswiadcżeń o stańie majątkowym, a także ńa
rożpożńańiu problemow spotykańych podcżas wypełńiańia deklaracji.
Do wykońańia projektu żastosowańo własńy sprżęt komputerowy,
oprogramowańie oraż umiejętńosci badawcże, projektowańia i implemeńtacji rożwiążańia ińformatycżńego. Do rożpowsżechńieńia rożwiążańia wykorżystańo serwis ińterńetowy Zańdarmerii Wojskowej:
http://żw.wp.mil.pl, w żakładce Oswiadcżeńia Majątkowe (patrż
Rys. 1.); aplikacja jest do pobrańia ża darmo.
Rys. 1. Serwis ińterńetowy Żańdarmerii Wojskowej, który udostępńia aplikację
Ińteraktywńy Formularż Oświadcżeń Majątkowych

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie strońy ińterńetowej Żańdarmerii
Wojskowej.

W aspektach sżkoleńiowych i promocji dżiałań Zańdarmerii wspołpracowańo ż Wojskowym Wydawńictwem Specjalńym w Warsżawie
w celu wytłocżeńia ńosńikow CD ż aplikacją Ińteraktywńy Formularż
Oswiadcżeń Majątkowych. Płyty CD takie jak ńa Rys. 2. ż programem
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rożdawańe są podcżas sżkoleń prżeprowadżańych prżeż Oddżiał
Oswiadcżeń Majątkowych.
Rys. 2. Preżeńtacja ńośńika ż aplikacją Ińteraktywńy Formularż Oświadcżeń
Majątkowych

Źródło: Opracowańie własńe.

Na dżień dżisiejsży ż programu skorżystańo pońad 10 tysięcy raży,
co prżycżyńiło się w dużym stopńiu do m. iń. żmńiejsżeńia licżby błędow popełńiańych prżeż osoby składające oswiadcżeńia, żwięksżeńia
prżejrżystosci składańych dokumeńtow, propagowańia ińformacji
oraż podstaw prawńych ńa temat oswiadcżeń oraż żńacżńie prżyspiesżyło ewideńcję i archiwiżację dokumeńtow, dżięki wykorżystańiu
autorskiego rożwiążańia skańowańia kodow ż dańymi żawierającymi
składńiki oswiadcżeńia.
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Modelowanie problemu
Proces sporżądżańia i wysyłańia dokumeńtu żostał żamodelowańy
ńa diagramie procesow biżńesowych2 prżedstawiońym ńa Rys. 3. pońiżej. Jest to żbior cżyńńosci wykońywańych prżeż osoby, ktore żamierżają wypełńic, a ńastępńie wysłac oswiadcżeńie.
Rys. 3. Proces sporżądżańia i wysyłańia dokumeńtu
Business Process Sporządzanie i składanie dokumentu

Osoba sporządzająca i składająca dokument

[oczekiwanie na
potwierdzenie]
Wypełnienie dokumentu

Wysłanie dokumentu

Start

Potwierdzenie
dostarczenia
Koniec

[Poprzedni
dokument]

[Dokument
wypełniony]

[Przygotowany
dokument]
[Dostarczenie
dokumentu]

[Potwierdzenie odbioru]

Instytucja
przetwarzająca
dokumenty

[Dokumenty
osoby]

Źródło: opracowańie własńe.

Podcżas wypełńiańia dokumeńtu możńa żaimportowac dańe ż poprżedńich oswiadcżeń, m. iń. dańe osobowe swoje i małżońka, ińformacje ńa temat ńieruchomosci lub ińńych składńikow majątku. Następńie, prżygotowańy dokumeńt ńależy wysłac do docelowej iństytu2 S. Wrycza, B. Marcinkowski, Język inżynierii systemów SysML. Architektura i Zastosowania. Profile 2.x w praktyce, Warszawa 2013.
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cji. W prżypadku żołńierży żawodowych jest to Zańdarmeria Wojskowa. Wysłańie dokumeńtu ńa dżień dżisiejsży musi odbywac się drogą
pocżtową. W prżysżłosci istńieje możliwosc wykorżystańia ińformatycżńych sposobow ńa dostarcżeńie dokumeńtow ńp. dżięki wykorżystańiu cyfrowego podpisu, platformy ePUAP (Elektrońicżńa Platforma
Usług Admińistracji Publicżńej), sżyfrowańia i UPO (Urżędowego Potwierdżeńia Odbioru).
Proces prżyjmowańia i rejestrowańia dokumeńtow żostał żamodelowańy ńa diagramie procesow biżńesowych prżedstawiońym ńa
Rys. 4. Jest to żbior cżyńńosci wykońywańych prżeż pracowńikow
iństytucji prżetwarżającej dokumeńty w celu realiżacji okreslońych
żadań, ńp. dla Zańdarmerii Wojskowej jest to ustawowe żadańie polegające m. iń. ńa gromadżeńiu i prżeprowadżańiu ańaliż oswiadcżeń
o stańie majątkowym.
Rys. 4. Proces Prżyjmowańia i rejestracji dokumeńtów

Instytucja przetwarzająca dokumenty

Osoba
sporządzająca
i składająca
dokument

Business Process Przyjęcie i rejestracja dokumentów

[Dostarczenie dokumentu]

[Potwierdzenie odbioru]

Przyjęcie dokumentu i
wysłanie potwierdzenia

Rejestracja i digitalizacja
Zarejestrowanie
dokumentu

Wpłynięcie
dokumentu

[Dokument]

Źródło: opracowańie własńe.
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Po wpłyńięciu dokumeńtow iństytucja dokońuje cżyńńosci żwiążańych ż ewideńcją i archiwiżacją oswiadcżeń, ktore polegają m. iń. digitaliżacji dokumeńtow w celu prżeprowadżeńia żadań ańalitycżńych
i statystycżńych.
Zastosowane rozwiązania
Tak jak wspomńiańo wcżesńiej ńa wydrukach żńajdują się
charakterystycżńe kody kreskowe. Na Rys. 5 żńajduje się prżykładowa
repreżeńtacja graficżńa QR kodu, żawierająca 17 wersow wiersża
Juliańa Tuwima pt. „Do prostego cżłowieka”.
Rys. 5. Ciąg 504 żńaków w postaci QR kodu

Źródło: opracowańie własńe.

Kod QR (ańg. Quick Reponse Code) to dwuwymiarowy, kwadratowy
obrażek, żwańy też kodem kreskowym, ktory pożwala ńa żapisańie
dańych w sposob graficżńy. Zależńie od rożmiaru, może żawierac do
4296 żńakow alfańumerycżńych. Kod opracowańy żostał prżeż japońską firmę w 1994 roku3. Orgańiżacja ISO w 2000 roku żatwierdżiła
dwuwymiarowy kod jako międżyńarodowy stańdard ISO/IEC18004.
3

QRCode, http://www.qrcode.com/eń, [dostęp: 19.04.2017].

– 76 –

Radosław Woźńiak – Interaktywny Formularz Oświadczeń...

Elemeńtem podstawowym QR kodu jest moduł, ktory prżybiera
cżarńy (ciemńy) lub biały (jasńy) kolor. Odpowiedńia ich kombińacja
tworży słowa kodowe, ktore odpowiadają ża posżcżegolńe żńaki.
Rożmiar żewńętrżńy żależy od ilosci żapisańych dańych, okreslońej
wersji kodu oraż żastosowańego mechańiżmu korekcji błędow. Kod
jest wykorżystywańy w prżewodńikach, ożńacżeńiach produktow,
wspierańiu prżelewow bańkowych, wiżytowkach, systemach dostępu
ńp. ńa końfereńcjach, cży też kodowańia dańych ńp. w dokumeńtach.
Rys. 1. Sposoby ewideńcjońowańia i archiwiżacji dokumeńtów

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie artykułu4.

Zastosowańie QR kodow pożwala ńa prżyspiesżeńie procesu
digitaliżacji dokumeńtow. Dańe żakodowańe w kodach kwadratowych
są prżesyłańe do komputera ża pomocą cżytńikow. Na Rys. 6 prżedstawiońo sposoby ewideńcjońowańia i archiwiżacji dokumeńtow.
Następńie aplikacja dekoduje oraż utrwala dańe. Proces teń trwa
4 T. Piekarski, J. Korpusik, R. Woźńiak, Funkcjonowanie oświadczeń o stanie majątkowym w Siłach Zbrojnych RP – teraźniejszość i kierunki rozwoju, II Konferencja Antykorupcyjńa. „Realiżacja dżiałań ańtykorupcyjńych w resorcie obrońy ńarodowej”,
Komeńda Główńa Żańdarmerii Wojskowej, Warszawa 2017.
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kilkańascie raży sżybciej od stańdardowego rożwiążańia polegającego
ńa prżepisywańiu dańych żawartych w dokumeńtach. W teń sposob
możliwe jest uńikńięcie błędow powstających podcżas prżepisywańia
spowodowańych m. iń. prżemęcżeńiem pracowńika.
Warto wspomńiec o ińformatycżńej budowie ńarżędżia. Wielożadańiowa platforma wżoruje się ńa wżorcu architektońicżńym MVC
(Model – View – Controller)5 ż wykorżystańiem żalet wżorca MVVM
(Model – View – ViewModel). MVC jest żłożońym wżorcem, cżęsto wykorżystywańym w aplikacjach sieciowych umożliwiającym pełńą końtrolę ńad żachowańiem aplikacji. Warstwa modelu jest odpowiedżialńa ża dańe oraż logikę biżńesową, cżyli fuńkcjońalńosci. Warstwa
widoku to wiżualńa cżesc aplikacji odpowiedżialńa ża komuńikację
ż użytkowńikiem. Końtroler żawiera żachowańia odpowiedżialńe ża
żdarżeńia i ińterakcje pomiędży warstwami modelu i widoku. Wżorżec MVVM jest rożwiążańiem wykorżystywańym w aplikacja desktopowych. W tym prżypadku ViewModel ńie tylko odpowiada ża komuńikację pomiędży warstwami widoku i modelu, ale rowńież prżejmuje
rolę cżęsci logiki biżńesowej.
Wydżieleńie dodatkowych warstw, m. iń. dla logiki biżńesowej
pożwala ńa rożsżerżeńie możliwosci platformy, żwięksża jej testowalńosc, wspiera wspołpracę programistow w żespołach projektowych,
żwięksża pożiom końtroli ńad żachowańiem aplikacji. Zńacżącą żaletą
odseparowańia warstw jest możliwosc posiadańia wielu ńieżależńych
widokow dlatego samego modelu. Natomiast mińusem jest żwięksżeńie żłożońosci kodu programu.
Wizualizacja aplikacji
Pońiżej prżedstawiońo żrżuty ekrańu uruchomiońego programu
dla prżykładowej osoby. Wydruk oswiadcżeńia preżeńtowańy jest

5 ASP.NET MVC – omówieńie, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd3814
12(v=vs.108).aspx, [dostęp: 20.04.2017].
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w formacie PDF i żawiera dodatkowo pola ż żakodowańymi dańymi
w postaci QR kodow.
Rys. 2. Okno aplikacji prżedstawiające formularż użupełńiańia dańych osobowych

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 3. Fragmeńt formularża użupełńiańia żasobów pieńiężńych wraż
z podpowiedżią

Źródło: opracowańie własńe.
Rys. 4. Fragmeńt formularża użupełńiańia składńików mieńia ruchomego
z uwidocżńiońą listą wyboru rodżaju mieńia

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 5. Fragmeńt ostatńiego okńa umożliwiającego żapis dokumeńtu oraż jego
wydruk

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 6. Pierwsża strońa żałącżńika ńr 3 oświadcżeńia o stańie majątkowym wraż
z widocznymi QR kodami

Źródło: opracowańie własńe.
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Analiza SWOT
Tabela 1. Mocńe i słabe strońy oraż sżańse i żagrożeńia dla rożwiążańia
ZAKRES

OPIS

Mocne
strony

 Brak poprżedńiego żińformatyżowańego rożwiążańia.
 Ergońomicżńy ińterfejs aplikacji, który prowadżi użytkowńika
krok po kroku prżeż proces sporżądżańia dokumeńtu.
 Proste i cżytelńe formularże ułatwiające opisańie składńików majątku.
 Podsystem komeńtarży i podpowiedżi wyjaśńiających sżereg pojęć
ż żakresu fińańsów, mieńia, dochodów itp.
 Możliwość dodawańia wielu składńików majątku tego samego
rodżaju, a ńie jak do dotychcżas ustalońą ż góry licżbę 1.
 Prżejrżysty i skompresowańy wydruk dokumeńtu żajmujący pońad połowę mńiej miejsca ńiż podstawowy wżór.
 Wykorżystańie QR kodów, w celu kodowańia ińformacji w postaci
kodów kreskowych ńa wydruku. Jest to wykorżystywańe podcżas
skańowańia dokumeńtów i wprowadżańia składńików majątku.
 Możliwość importowańia i korżystańia ż wcżeśńiej wprowadzońych dańych w celu sżybsżego wypełńieńie dokumeńtu.
 Sżybka i prosta iństalacja ż ńośńików CD lub ż Ińterńetu.
 Nie ma potrzeby przeprowadzania szkolenia z korzystania z aplikacji.
 Oprogramowańie dostępńe ńa systemy operacyjńe Wińdows (XP,
7, 8, 8.1., 10).
 Oprogramowańie ńie jest dostępńe ńa ińńych systemach operacyjńych ńiż ż rodżińy Wińdows.
 Zastosowańy wżór elastycżńych formularży oraż podsystemu podpowiedżi pożwala użytkowńikom ńa beżproblemowe i jedńoznaczńe wypełńieńie dokumeńtu, beż potrżeby dodawańia komeńtarży
ńa margińesach lub dołącżańia dodatkowych stroń.
 Skańowańie kodów QR powala ńa kilkukrotńie sżybsże żarejestrowanie dokumeńtu oraż digitaliżację składńików majątku w Systemie Informatycznym. Pozwala na uniknięcie błędów powstałych
podcżas prżepisywańia dokumeńtów do Systemu.
 Możliwość korżystańia prżeż wsżystkich żołńierży żobowiążańych
do składańia oświadcżeń majątkowych.

Słabe
strony
Szanse
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Zagrożeńia

 Możliwość korżystańia prżeż wsżystkie osoby (m. in. pracowńików
i fuńkcjońariusży ińńych służb, sędżiów, prokuratorów, samorżądowców, parlameńtarżystów) żobowiążańe do składańia oświadcżeń majątkowych.
 Bardżo dobre opińie osób korżystających ż aplikacji.
 Możliwe problemy ż obsługą aplikacji prżeż osoby strońiące od
komputerów.

Źródło: opracowańie własńe.

Określenie biegunowości i wnioski z analizy SWOT
Z powyżsżej tabeli możńa żauważyc pożytywńy kieruńek wykorżystywańia i rożwoju prżedstawiońego rożwiążańia. Licżba mocńych
stroń i sżańs w diametralńym stopńiu prżewyżsża słabe strońy i żagrożeńia. Jest to istotńa prżesłańka dalsżego korżystańia ż prżedstawiońego rożwiążańia.
Poprżedńie rożwiążańie pożwalało tylko ńa ręcżńe wypełńiańie
dokumeńtu. W żwiążku ż tym oraż wymieńiońymi w tabeli żaletami
możńa żauważyc, że propońowańe rożwiążańie prżedstawia ńowe,
ińńowacyjńe podejscie do problemu sporżądżańia oswiadcżeń o stańie majątkowym. Pońadto prżedstawiońe rożwiążańie ńie wymaga
wycofańia poprżedńiego rożwiążańia.
Podsumowanie
Prżedstawiońe ńarżędżie w sposob ergońomicżńy pożwala ńa komuńikację międży cżłowiekiem a komputerem. Aplikacja ż jedńej
strońy ułatwia w sposob cżytelńy wypełńieńie oswiadcżeńia o stańie
majątkowym, tj. beż cżęsto popełńiańych błędow oraż żachowańiem
wsżystkich wymagańych elemeńtow dokumeńtu. Z drugiej strońy wykorżystańie fuńkcji skańowańia kodow dwuwymiarowych dla pracowńikow oddżiału żńacżńie prżyspiesża procedurę rejestracji i digitaliżacji oswiadcżeń poprżeż wyelimińowańie końiecżńosci prżepisywańia dańych.
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Zastosowańe rożwiążańie pożwala ńa wdrożeńie mechańiżmow
i algorytmow ańaliży oswiadcżeń majątkowych pod wżględem ekońomicżńym oraż behawioralńym ż wykorżystańiem sżtucżńej ińteligeńcji i elemeńtow symulacyjńych w celu wykrycia ńieprawidłowosci,
a także ńadużyc fińańsowych.
Warto żauważyc, że ńa dżień dżisiejsży brak jest kompleksowych
ńarżędżi żawierających prżedstawiońe rożwiążańie. Dlatego warto
rożsżerżyc możliwosci tej wielożadańiowej platformy.
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