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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Wstęp 
System RAU Online został przygotowany w celu umożliwienia przesyłania drogą elektroniczną 
przez Zakłady Ubezpieczeń (ZU) wniosków o wpis agenta ubezpieczeniowego, zmianę wpisu 
agenta ubezpieczeniowego, oraz  wszelkich zmian wpisu dotyczących osób wykonujących 
czynności agencyjne. 

1.2. Funkcjonalności 
Główne funkcjonalności systemu RAU Online 

 Przesyłanie drogą elektroniczną wniosków o zarejestrowanie nowego agenta 
ubezpieczeniowego, modyfikacje danych agenta ubezpieczeniowego oraz 
wyrejestrowanie agenta ubezpieczeniowego, 

 Uruchomienie z aplikacji zainstalowanego lokalnie podpisu cyfrowego, 
 Dołączanie zeskanowanych dowodów opłat skarbowych do wniosku przesyłanego drogą 

elektroniczną, 
 Weryfikacja wniosków pod względem technicznym jaki i merytorycznym, 
 Uzyskanie drogą elektroniczną informacji o statusie wniosku oraz błędach we wniosku. 

1.3. Ważne informacje 

 Należy dodać stronę https://rau.knf.gov.pl do witryn zaufanych w przeglądarce 
internetowej. 

 W celu dokonania zgłoszenia problemu lub zapytania należy wypełnić formularz 
znajdujący się pod adresem http://www.knf.gov.pl/pomoc/index.html. 

 
 

https://rau.knf.gov.pl/
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2. PRZEBIEG PROCESU 
 

1. Pracownik ZU będzie tworzyć wnioski o wpis, wnioski o usunięcie i wnioski o zmianę wpisu 
w systemie RAU Online za pomocą aplikacji DAPOS. Do wniosku będą dołączone 
oświadczenia, w przypadku każdego z wniosków będą się one różnić treścią (założenie to 
będzie obsłużone w aplikacji DAPOS). 

 
2. Pracownik ZU będzie mógł podpisać wniosek podpisem elektronicznym kwalifikowanym 

wraz ze znakowaniem czasu (XADES-T) używając aplikacji do używania podpisu 
elektronicznego dostarczonej wraz z podpisem cyfrowym. 

 
3. Pracownik ZU będzie logował się do systemu pod ustalonym adresem strony internetowej 

(https://rau.knf.gov.pl) i po zalogowaniu otrzyma dostęp do aplikacji Lotus Notes Utility. Przy 
jej pomocy będzie mógł załączyć wniosek dotyczący agenta ubezpieczeniowego (plik w 
formacie RPA) wraz z zeskanowanym dowodem opłaty skarbowej związanej z wnioskiem 
(plik w formacie PDF).  

 
4. Dodatkowo, jeżeli nie zrobił tego w punkcie 2. będzie musiał podpisać plik wniosku oraz 

załączyć plik podpisu. Jedna przesyłka będzie mogła zawierać tylko jeden wniosek, jeden 
podpis i tylko jeden PDF. (Plik PDF może zawierać kilka skanów, w tym skan opłaty 
skarbowej) 

 
5. Wpłynięcie wniosku do Urzędu równoznaczne będzie z przyjęciem go do weryfikacji 

manualnej. Wnioski weryfikowane automatycznie otrzymają kolejne numery zgodnie z 
obecną nomenklaturą (przydzielenie będą po stronie bazy Lotusa). W przypadku odrzucenia 
ich podczas weryfikacji automatycznej możliwe będzie ich wyodrębnienie przez 
pracowników DPF na podstawie utworzonego raportu. 

 
 
6. Wniosek wraz z odpowiadającym mu skanem dowodu opłaty skarbowej przesyłany jest 

automatycznie na serwer sieciowy, gdzie po odpowiednim przetworzeniu umieszczony 
zostanie we właściwym katalogu. 

 
7. System jest wyposażony w mechanizm pozwalający obsłudze ZU na stwierdzenie, że w 

przypadku poszczególnych przesyłek należy wykonać czynność korekty. Po stronie aplikacji 
udostępnionej ZU, utworzony jest osobny widok na wnioski aktualnie obsługiwane i 
wszystkie wnioski. Będzie też możliwość sortowania wniosków według statusu. 

 
8. Plik wniosku RPA poddawany będzie kontroli struktury (tzn. parsowaniu) w procesie 

weryfikacji  automatycznej. Jeżeli proces zakończy się poprawnie, to  dane wniosku 
importowane będą do bazy danych. Jeżeli wystąpi błąd – na koncie pracownika ZU 
składającego wniosek, udostępniony zostanie plik tekstowy (z rozszerzeniem .txt) 
zawierający komunikat o błędzie: „Plik nie przeszedł weryfikacji automatycznej i nie został 
przyjęty przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego”.  

 
9. Plik podpisu cyfrowego poddawany będzie kontroli jego prawidłowości. 
 

https://rau.knf.gov.pl/
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10. Poprawne i niepoprawne wnioski otrzymają unikatowy numer pozwalający na późniejszą 
identyfikację i odpowiednie przyporządkowanie opłat skarbowych do wniosków.  

 
11. Aplikacja REPOS zawiera słownik błędów oraz mechanizm obsługi i przypisywania błędów 

do poszczególnych wniosków, na podstawie którego będzie tworzony raport o błędach do 
wniosków. Wniosek będzie podlegał weryfikacji manualnej dotyczącej reguł biznesowych. 
Jeżeli wniosek nie spełni dowolnej reguły, wpisanej do słownika błędów, uznawany będzie 
za błędny, po czym serwis wygeneruje plik tekstowy (z rozszerzeniem .txt) zawierający listę 
błędów wykrytych w trakcie tego procesu. Plik zostanie udostępniony na stronie WWW dla 
ZU (dostęp po zalogowaniu do konta osoby uprawnionej).. Wszystkie opisy błędów będą 
przypisywane na podstawie słownika błędów. DPF będzie mógł swobodnie dodawać kody i 
nazwy błędów do słownika. Nie będzie możliwości usuwania kodów i nazw błędów już raz 
wprowadzonych do rejestru. 

 
12. W celu poprawienia wniosku ZU utworzy nowy plik wniosku w systemie DAPOS, ponownie 

umieści plik wniosku, plik podpisu (po podpisaniu wniosku) i skan opłaty na stronie RAU 
oraz poda numer wniosku do jakiego składa korektę. Mechanizm będzie sprawdzał czy 
podany numer wystąpił wcześniej w systemie. Jeśli system wykryje brak tego numeru, nie 
pozwoli wysłać korekty.  

 
13. Jeżeli wniosek uzyska akceptację pracownika DPF, to zostanie on umieszczony w rejestrze i 

automatycznie zostanie wygenerowany komunikat w postaci statusu wniosku widocznego 
po zalogowaniu do systemu przez pracowników ZU. 
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3. ELEMENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 
Okno RAU składa się z trzech części. 

 Część nagłówkowa – zawiera logo, nazwę modułu oraz linki do funkcji: Personalizuj, Pomoc, 
Edytuj, Wyloguj 

 Część z funkcjami – zawiera sekcje: 

a) Wyszukiwanie raportów 

b) Ulubione 

c) Serwer raportów 

 Część z zakładkami 

a) Księgowość 

b) Obsługa 

c) Sprzedaż 

d) Świadczenia 

Poniżej przedstawiono okno główne, które umożliwia dostęp do poszczególnych funkcji systemu. 

 
Rysunek 1. Podstawowy ekran aplikacji RAU 
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Lewa część okna z funkcjami umożliwia dostęp do opcji przeglądania statusów wniosków             
(„wg daty wysłania”), przeglądania statusu wniosków w trakcie obsługi („robocze”) oraz wysłania nowego 
wniosku lub wniosku będącego korektą innego wniosku. Umożliwia również wylogowanie się z aplikacji. 

 

 
Rysunek 2. Część okna z dostępnymi funkcjami 
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4. ZASADY NAWIGACJI 
 

Nawigacja w aplikacji powinna następować poprzez funkcje udostępnione przez aplikację. Nawigacja za 
pomocą przycisków Wstecz/Dalej przeglądarki nie jest zalecana. 

W aplikacji występują przyciski oraz linki oraz aktywne elementy graficzne, których użycie powoduje 
wykonanie wybranej czynności. 

4.1. Przyciski 
Uruchomienie przycisku polega na kliknięciu na nim wskaźnikiem myszy.  

Wykonanie tej czynności powoduje uruchomienie akcji zgodnej z opisem na przycisku. 

Przykład dostępnych przycisków: 

 

 

4.2. Pola przewijania stron 
W przypadku, gdy wyświetlana lista pozycji nie mieści się na stronie lub w oknie, dostępne są pola 
służące przełączaniu stron z listą. 

Przełączać można do strony wybranej poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku z numerem strony. 

Przykład przycisków pola przewijania stron: 

 

4.3. Aktywne ikony 
Kliknięcie na aktywną ikonę powoduje wykonanie czynności związanej z ikoną. Najczęściej oznacza to 
pojawienia się nowego okna. 

Przykłady aktywnych ikon: , ,  

4.4. Linki 
Uruchomienie linku powoduje wykonanie czynności z nim związanej, najczęściej oznacza to również 
pojawienie się nowego  okna. Linkiem jest tekst, nad którym kursor myszy zamienia się w „rączkę”, a 
sam tekst stanie się podkreślony. 

Przykład linku:  
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4.5. Pola tekstowe 
Pola tekstowe służą do wprowadzenia tekstu za pomocą klawiatury lub niektóre poprzez wybór nazwy 
pliku do wstawienia. 

Przykłady pól tekstowych:  

 - do wprowadzenie tekstu z klawiatury 

 - do wprowadzenia z klawiatury lub przy 
użyciu przycisku 
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5. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY 
 

Logowanie do systemu następuje po wpisaniu w adres przeglądarki adresu https://rau.knf.gov.pl a 
następnie podanie swojego identyfikatora i hasła. 

 
Rysunek 3. Ekran logowania 

 

Przy pierwszym logowaniu do systemu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła, które zostało 
nadane i przekazane osobie składającej wnioski w ZU. 

https://rau.knf.gov.pl/
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Rysunek 4. Ekran logowania w przypadku wygaśnięcia hasła 

 

Po zmianie hasła każde następne logowanie, aż do czasu wymuszonej zmiany hasła będzie wyglądało 
identycznie: po podaniu identyfikatora i hasła użytkownik zostanie wpuszczony do systemu. 

Uruchomienie przycisku  powoduje opuszczenie aplikacji i wyświetlenie okna do 
zalogowania (patrz Rysunek 3. Ekran logowania). 

 

Uruchomienie przycisku  powoduje ponowną próbę logowania. 

 

Uwaga! Po pierwszym zalogowaniu do systemu na danym komputerze, zostanie uruchomiony proces 
automatycznego wczytywania aktualizacji podpisu z serwerów KIR. Należy wyrazić zgodę na taką 
czynność. Proces ten może to potrwać nawet do kilku minut. 
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6. ZASADY WYBORU, PODPISYWANIA  I WYSYŁANIA WNIOSKU 

6.1. Wybór wniosku 
W celu wyboru wniosku aby go podpisać lub wysłać, należy przejść do odpowiedniej funkcji przez 

kliknięcie w link , a następnie wyszukać plik RPA na dysku, wciskając przycisk  
i zaakceptować wybór. 

 

 
Rysunek 5. Wybór pliku wniosku (RPA) 
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Rysunek 6. Ekran po wyborze pliku wniosku 

 

6.2. Podpisywanie wniosku 
W celu podpisania wniosku należy uprzednio utworzyć go np. wykorzystując do tego celu aplikację 
DAPOS. Po utworzeniu wniosku i zapisaniu go na dysku w postaci pliku RPA należy go podpisać 
kwalifikowanym podpisem cyfrowym. 

 

Uwaga! Do podpisania wniosku powinien zostań użyty kwalifikowany podpis cyfrowy w formacie XAdES 
opatrzony znacznikiem czasu. 

 

Aby podpisać plik wniosku mamy do wyboru dwa scenariusze: 

6.2.1. Podpisywanie wniosku poza aplikacją RAU 
W celu podpisania pliku z wnioskiem spoza aplikacji RAU należy uruchomić zewnętrzną aplikację 
dostarczoną razem z zakupionym podpisem cyfrowym a następnie, przy jej pomocy, podpisać cyfrowym 
podpisem plik lub wiele plików z wnioskami. Dla każdego z pliku (plik RPA) powstanie odpowiadający 
mu plik podpisu (plik XAdES) 
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6.2.2. Podpisywanie wniosku z wnętrza aplikacji RAU 
W celu podpisania pliku z wnioskiem, będąc w aplikacji RAU należy wybrać plik (patrz Wybór 

wniosku6.1 wyżej), a następnie aktywować przycisk . 

 
Rysunek 7. Plik z wnioskiem wybrany i gotowy do podpisania 

Po aktywacji tego przycisku zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja zewnętrzna dostarczona 
razem z zakupionym podpisem cyfrowym służąca do podpisywania plików. Przy jej pomocy nastąpi 
podpisanie wybranego pliku z wnioskiem (plik RPA). Poniżej przykładowe ekrany z aplikacji SZAFIR 
SDK dostarczanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. 
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Rysunek 8. Ekran wyboru certyfikatu do podpisania pliku 
 

 
Rysunek 9. Ekran, na którym dokonujemy podpisania pliku 
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Rysunek 10. Ekran potwierdzenia podpisania pinem 
 

 
Rysunek 11. Ekran po złożeniu podpisu 
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Rysunek 12. Ekran z podsumowaniem po złożeniu podpisu 

6.3. Wybór pliku podpisu 
W celu wyboru pliku z podpisem (plik XAdES) należy postąpić podobnie jak przy wyborze pliku z 

wnioskiem (patrz Wybór wniosku). Należy aktywować przycisk  umieszczony na prawo od 
tekstowego pola dotyczącego pliku podpisu: 

 

6.4. Wybór pliku opłaty skarbowej 
W celu wyboru pliku z opłatą skarbową (plik PDF) należy postąpić podobnie jak przy wyborze pliku z 

wnioskiem (patrz Wybór wniosku). Należy aktywować przycisk  umieszczony na prawo od 
tekstowego pola dotyczącego pliku ze skanem opłaty skarbowej: 

 

6.5. Wysłanie wniosku 
W celu poprawnego wysłania wniosku należy załączyć wniosek na formularzu – wybrać wniosek 
(patrz Wybór wniosku), podpisać go (patrz Podpisywanie wniosku), następnie wybrać plik podpisu 
(patrz Wybór pliku podpisu). 

Po zakończeniu powyższych czynności można wybrać plik będący skanem opłaty skarbowej 
(patrz Wybór pliku opłaty skarbowej) a  następnie wysłać wniosek poprzez aktywowanie przycisku: 
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Rysunek 13. Wysyłanie wniosku 

 

Uwaga! Aby móc poprawnie wysłać plik z wnioskiem należy wcześniej podpisać go i załączyć plik z 
podpisem. 

3.6. Wysyłanie  korekty  do błędnego wniosku 
W celu wysłania wniosku korekty do wniosku, który został odesłany jako błędny, należy przygotować i 
załączyć wniosek jak zostało to opisane powyżej (patrz Wysłanie wniosku). Dodatkowo w pole 
tekstowe 

 

Należy wpisać kod wniosku korygowanego. Kod ten jest widoczny w kolumnie Kod w liście wniosków 
(patrz Przeglądanie statusu wniosków). 
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3.6.1.  Wysyłanie korekty wniosku ze zmianą numeru EDG/ KRS agenta 
Ponieważ numer rejestru działalności gospodarczej EDG/KRS agenta jest jednym z dwóch kluczowych 
atrybutów, nie jest możliwa jego automatyczna zmiana. 

Aby zmienić numer rejestru EDG/KRS agenta należy przygotować wniosek, o jego zmianę poprzez  
umieszczenie w nim numeru rejestru EDG/KRS, który był zgłaszany przez ZU do momentu 
wprowadzenia zmiany ( „stary” numer rejestru) Nowy numer rejestru EDG/KRS należy wraz z 
dokumentem go potwierdzającym zeskanować i załączyć w pliku PDF. Na podstawie tych danych 
pracownicy DPF dokonają zmiany numeru rejestru działalności gospodarczej  na nowy. 

3.6.2.  Wysyłanie korekty wniosku korygowanego 
Wniosek będący korektą wniosku korygowanego zawiera poprawione dane, które powinny zastąpić te 
błędne  z wniosku korygowanego. 

3.7. Czyszczenie formularza 
Aby wyczyścić formularz, np. przy błędnie załączonym pliku należy aktywować przycisk: 
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3.8. Przeglądanie statusu wniosków 
Cześć okna z sekcją Rejestr agentów umożliwia przejście do okien podglądu statusów przesłanych 
wniosków: 

 

3.8.2. Przeglądanie statusu wniosków wg daty wysłania 

Uruchomienie linku wg daty wysłania powoduje otwarcie nowego okna z listą wniosków, które zostały 
przesłane. Użytkownik może przeglądać listę przesłanych przez siebie wniosków oraz statusy jakie 
zostały im nadane. 

 
Rysunek 14. Lista wysłanych wniosków wg daty wysłania 

 

Uwaga! Dla zalogowanego użytkownika widoczne są wszystkie wnioski przesłane przez grupę (Zakład 
Ubezpieczeń), której jest członkiem. 
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W oknie są wyświetlone informacje dotyczące każdego wniosku: 

 Data wysłania – data wysłania wniosku przez użytkownika, 

 Plik RPA – nazwa pliku wniosku, 

 Plik opłaty – nazwa pliku dokumentu PDF będącego skanem opłaty, 

 Kod – unikalny numer (kod) wniosku nadawany automatycznie przez system RAU, 

 Status – status wniosku, będący odzwierciedleniem stanu w jakim obecnie jest wniosek oraz jego 
poprawności (patrz Rysunek 20. Tabela możliwych do uzyskania statusów wniosk), 

 Odpowiedź – w tej kolumnie dla każdego wiersza umieszczany jest plik odpowiedzi oznaczony 

ikoną  : 

o W przypadku błędów jest to plik opisujący błąd (plik ERR), 

o W przypadku poprawnej rejestracji wniosku jest to plik potwierdzający rejestrację (plik 
COA), 

Aktywując ikonę pliku odpowiedzi  możemy otrzymać informację o błędzie lub potwierdzenie 
rejestracji.  

 
Rysunek 15. Lista wniosków z widoczną ikoną pliku odpowiedzi 

3.8.2.1. Podgląd informacji o błędach 

 
Rysunek 16. Podgląd informacji o błędach we wniosku 
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Rysunek 17. Przykładowa zawartość pliku opisującego błędy (plik ERR) 

3.8.2.2. Podgląd pliku odpowiedzi 

 
Rysunek 18. Podgląd informacji dotyczącej poprawnej rejestracji wniosku 

 

 
Rysunek 19. Przykładowa zawartość pliku z informacją o poprawnej rejestracji (plik COA) 

3.8.2.3. Statusy wniosku 

 

NAZWA STATUSU WNIOSKU 
NOWY DOKUMENT 
WNIOSEK NA ETAPIE PARSOWANIA 
BŁĘDY WE WNIOSKU NA ETAPIE PARSOWANIA 
WNIOSEK POPRAWNIE SPARSOWANY 
WNIOSEK NA ETAPIE IMPORTOWANIA DANYCH 
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BŁĘDY WE WNIOSKU NA ETAPIE IMPORTU DANYCH 
WNIOSEK POPRAWNIE ZAIMPORTOWANY 
WNIOSEK NA ETAPIE WERYFIKACJI AUTOMATYCZNEJ 
BŁĘDY WE WNIOSKU NA ETAPIE WERYFIKACJI AUTOMATYCZNEJ 
WNIOSEK POPRAWNIE ZWERYFIKOWANY AUTOMATYCZNIE 
WNIOSEK NA ETAPIE WERYFIKACJI RĘCZNEJ 
BŁĘDY WE WNIOSKU NA ETAPIE WERYFIKACJI RĘCZNEJ 
WNIOSEK POPRAWNIE ZWERYFIKOWANY RĘCZNIE 
WNIOSEK NA ETAPIE REJESTRACJI 
BŁĘDY WE WNIOSKU NA ETAPIE REJESTRACJI 
WNIOSEK POPRAWNIE ZAREJESTROWANY 
PODPIS WNIOSKU ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE 
Rysunek 20. Tabela możliwych do uzyskania statusów wniosku 

3.8.3. Przeglądanie statusu wniosków błędnych 

Uruchomienie linku robocze powoduje otwarcie nowego okna z listą wniosków, które zostały przesłane i 
które jednocześnie uzyskały status wniosków błędnych. Użytkownik może przeglądać listę tych 
wniosków i odznaczać wnioski, do których zostały wysłane korekty. 

 
Rysunek 21. Lista wniosków błędnych 

Opis kolumn jest identyczny z opisem z widoku wg daty wysłania (patrz Przeglądanie statusu 
wniosków wg daty wysłania) 

Uwaga! Na tej liście znajdują się tylko wnioski, które nie przeszły weryfikacji automatycznej lub ręcznej. 

Uaktywniając ikonę  zaznacza się lub odznacza wiersz z błędnym wnioskiem. 

 



                                         
 

 

 

 
Rysunek 22. Wniosek zaznaczony (nie przygotowano jeszcze wniosku korygującego) 
 
 

 
Rysunek 23. Wniosek odznaczony (użytkownik przygotował już i wysłał wniosek korygujący) 
 
Uwaga! Zaznaczanie i odznaczanie jest czynnością ręczną wykonywaną przez użytkownika. 
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