
1 Opis interfejsu użytkownika 

1.1 Wprowadzenie 

 Aplikacja Dapos 3.1 służy do generowania plików wniosków związanych z 
działalnością Agenta Ubezpieczeniowego działającego w imieniu Zakładu 
Ubezpieczeniowego. Plik RPA wniosku musi zawierać w swojej strukturze dokładnie 
jeden Wniosek. W zależności od typu Wniosku (NOWY, AKTUALIZACJA, 
WYKREŚLENIE) po przesłaniu pliku wniosku do UKNF, w UKNF może zostać 
dokonana rejestracja, aktualizacja bądź wykreślenie Agenta Ubezpieczeniowego. 

1.2 Jak poruszać się w aplikacji? 

Do nawigacji po systemie należy używać myszy. W celu przejścia do poszczególnych 
opcji dostępnych w systemie należ kliknąć (przycisnąć lewym przyciskiem myszy) na 
żądanej opcji.  

1.3 Okno główne aplikacji – budowa i podział na obszary 

Aplikacja została zoptymalizowana dla rozdzielczości minimalnej 1024x768 punktów i 
taka rozdzielczość jest zalecana jako minimalna dla pracy z Aplikacją Sprawozdawczą. 
Główne okno aplikacji zostało podzielone na trzy sekcje. Poniższy schemat obrazuje ten 
podział 

 

 

Tab.1.Widok ogólny aplikacji Dapos 3.1 



Aplikacja Dapos 3.1. składa się z dwóch obszarów, po lewej stronie aplikacji znajduje 
się nawigator umożliwiający poruszanie się po strukturze Wniosku. Po prawej stronie 
na zakładkach wyświetlane są informacje związane z Agentem Ubezpieczeniowym. 
W zależności od wybrania elementu po lewej stronie w odpowiednich zakładkach są 
wyświetlane informacje stanowiące składowe Wniosku, czyli Wniosek, Dane Agenta 
Ubezpieczeniowego, Informacje o składzie Zarządu firmy prowadzącej działalność 
agencyjną , Dane o pracownikach, pełnomocnictwa, oraz informacje o polisach 
agenta. 

1.3.1 Konfiguracja Aplikacji po instalacji 
 
  Pierwsze uruchomienie aplikacji polega na właściwym wybraniu ZU, 
 automatycznie pojawia się okno konfiguracyjne aplikacji 
 

 
 

 Tab.1.Okno konfiguracji aplikacji Dapos 3.1 

 
   
 Należy wybrać właściwy kod ZU z listy rozwijanej, nazwa działu ubezpieczeń  pojawi 
się automatycznie dla wybranego przez użytkownika ZU. Pozostałe informacje Miejsce 
wystawienia wniosku oraz dane osoby składającej wniosek powinny być  wypełnione przez 
użytkownika obsługującego aplikację Dapos 3.1, informacje te są później wykorzystywane 
podczas wydruku wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.2 Utworzenie pliku z wnioskiem 
  
 Aplikacja Dapos w wersji 3.1 umożliwia wygenerowanie pojedynczego wniosku w 
pliku RPA. Wg nowych zasad prawidłowy plik musi zawierać jeden wniosek w swoje 
strukturze. Aktualnie aplikacja posiada wyłączoną funkcję dodawania kolejnych wniosków w 
ramach tego samego pliku RPA. Utworzenie nowego pliku z wnioskiem polega na wybraniu z 

menu Plik->Nowy lub wybraniu ikonki . Po wybraniu opcji utworzenia nowego pliku 
można przystąpić do wypełniania formularzy składających się na wniosek Agenta 
Ubezpieczeniowego. Występują rodzaje wniosków dla Agenta 
 

 Nowy  - rejestracja nowego Agenta Ubezpieczeniowego w UKNF 
 Aktualizacja – aktualizacja danych agenta, danych o pracownikach itp. 
 Wykreślenie – wykreślenie agenta z rejestru Agentów UKNF 

 

 
 

Tab. 3 Tworzenie nowego wniosku 
 
Każda informacja w wypełniona w poszczególnych zakładkach musi zostać 
potwierdzona przyciskiem Akceptuj. 
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji można zapisać  (Ctrl+S, Plik-

>Zapisz, )wniosek Agenta do pliku RPA. Tak przygotowany plik można przesłać 
za pomocą Rejestru Agentów On-Line do UKNF. 
 



 

1.4 Otwieranie plików z wnioskami 
 
 W celu zapewnienia kompatybilności ze starymi wnioskami w wersji 3.0 
aplikacja Dapos 3.1 umożliwia otwieranie plików w których występowały informacje 
zawierające więcej niż jeden wniosek w pliku RPA. Takie pliki są otwierane tylko do 
odczytu. Próba modyfikacji oraz ponownego zapisu spowoduje wyświetlenie 
komunikatu na ekranie, że taki plik nie może zostać zapisany. 
 

 
 
 Powyższa sytuacja wymusza aby plik w wersji 3.0 został uzgodniony do wersji 
3.1, gdzie różnica pomiędzy wersjami jest taka, że wersja 3.1 musi zawierać tylko 
jeden wniosek w pliku RPA. W przypadku plików w wersji 3.1 można dokonywać 
ewentualnych modyfikacji oraz ponownego zapisu, z zachowaniem zasad zgodności 
dla wersji 3.1.  

 

 
Tab. 3 Otwarcie pliku wniosku 



 
 

1.5 Rozdzielenie wniosków 
 
 W poprzednim punkcie zostało zaznaczone, że aplikacja Dapos pozwala na 
odczyt plików RPA w wersji 3.0 zawierających więcej niż jeden Wniosek, lecz 
brak jest możliwości ponownego zapisu. W tym celu na potrzeby wersji Dapos 3.1 
została stworzona funkcja pozwalająca na rozdzielenie na pojedyncze wnioski 
zgodne z formatem 3.1. Należy wykonać następujące kroki: 
 

 Otworzyć plik utworzony w wersji Dapos 3.1 

 Wybrać przycisk  (opcja dostępna również z menu Narzędzia-
>Rozdziel Wnioski), pojawi się okno jak poniżej: 

 

 
 
 Na tym etapie należy wskazać folder docelowy w którym ma zostać rozdzielony plik 
na pliki zawierające pojedyncze wnioski w plikach. Po wybraniu przycisku OK. dane zostaną 
zapisane w wybranym przez Użytkownika folderze, co zostanie potwierdzone komunikatem: 
 

 
 

We wskazanym folderze pojawią się pliki zawierające rozdzielone wnioski, nazwy tych 
plików posiadają nazwę pliku podstawowego jako prefiks, sufiks stanowi nr kolejny w pliku 



podstawowym. Np. plik oryginalny zawierający Wnioski.rpa 3 wnioski, po rozdzieleniu nowe 
pliki zgodne z wersją 3.1. będą miały nazwy: Wnioski_1.rpa, Wnioski_2.rpa, Wnioski_3.rpa. 
 
 
 

1.6 Import danych z CIA 
 
 Aplikacja Dapos 3.1 umożliwia wygenerowanie gotowych plików RPA na podstawie 
plików CIA zgodnych z formatem 3.1, 3.0. W tym celu przygotowany plik CIA należy 
wykonać następujące czynności: 
 

 Utworzyć nowy plik Wniosku, czynność opisan w pkt. 1.3.2 Utworzenie pliku z 
wnioskiem 

 Wybrać przycisk  (opcja dostępna z menu Narzędzia->Importuj), wskazać plik 
źródłowy CIA 

 

 
 

 Zatwierdzić Importuj 
 



 
 
Uwaga: Jeżeli CIA zawiera w swojej strukturze więcej niż 1 wniosek chcąc taki plik zapisać 
do RPA, należy skorzystać z funkcji Rozdzielenie wniosków opisanej w pkt. 1.5. 
Nazewnictwo w rozdzielonych plikach będzie bazowało na nazwie ostatniego 
zaimportowanego pliku CIA. 
 
 
 

1.7 Eksport danych do pliku  CIA z pliku RPA 
 
Funkcja eksportu pliku polega na zmianie formatu z RPA do formatu tekstowego CIA Mając 
otwarty w Dapos 3.1 plik RPA wykonać należy następujące czynności: 
 

 Wybrać przycisk  (dostępny również z menu Narzędzia->Eksportuj) 
 Wprowadzić w oknie dialogowym nazwę pod, którą plik CIA zostanie zapisany 

 
 



 
 

 Wybrać przycisk Zapisz 
 

1.8 Wydruk wniosków 
 
Aplikacja Dapos 3.1 posiada funkcję wydruku pojedynczych wniosków. Aby wydrukować 
wniosek należy: 

 Otworzyć plik (czynność opisana w pkt 1.4. ) 
 Po lewej stronie aplikacji wybrać wniosek 

 Wybrać ikonę  (dostępna z menu Plik->Drukuj) 
 

 



Uwaga: Wydruki są generowane jako pliki HTML, więc do poprawnego działania jest 
niezbędna obecność zainstalowanej przeglądarki MS-Internet Explorer minimum w wersji 
6.0. 
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