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OFERTA SPRZEDAŻY 

 

Dotyczy: aplikacji do prowadzenia rejestru członków banku spółdzielczego - „E-RC” 

 

Adresat oferty:  Banki Spółdzielcze 

 

Podstawa działań:  art.16 § 1 oraz art.30 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze 

 

Cel wprowadzenia aplikacji:  

1) zapewnienie zgodności treści prowadzonego rejestru członków banku spółdzielczego  
z art.30 ustawy Prawo spółdzielcze oraz zapisami statutu banku, 

2) prowadzenie w banku rejestru członków banku spółdzielczego w formie elektronicznej.  

 

I. Opis aplikacji 

Aplikacja z poziomu przeglądarki internetowej zapewnia wszystkim pracownikom banku dostęp do rejestru  

i informacji o członkach, a także umożliwia szybkie przeszukiwanie danych w nim zawartych.  

 

Zakres danych dostępnych w aplikacji jest  zgodny z przepisami art. 16 §1 oraz art.30 ustawy z dnia  

16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze i zapewnia  dostosowanie do zakresu danych określonych  

w statucie banku. 

 

Aplikacja uwzględnia również zmiany wprowadzone do treści deklaracji członkowskiej w zakresie 

obowiązku odnotowywania w niej adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art.2 pkt 1 

ustawy z dnia  18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych. 

 

Poprzez dostęp z poziomu przeglądarki internetowej każdy upoważniony pracownik Banku może: 

- uzyskać informacje o członkach,  

- pobrać deklaracje członkowskie,  

- zamieścić zeskanowane uchwały przyjmujące w poczet członków oraz  

- rozpocząć proces przyjmowania kandydata na członka. 

 

 

II. Budowa aplikacji 

Aplikacja ma budowę modułową: 

- Moduł Kandydaci, 

- Moduł Członkowie, 

- Moduł Członkowie oczekujący na wypłatę udziałów, 
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- Moduł Wykreśleni członkowie 

 

 

 Moduł Kandydaci służy do przeprowadzania w sposób elektroniczny procesu 

przyjmowania kandydata na członka Banku. Moduł umożliwia wprowadzenie niezbędnych 

danych oraz umieszczenie w aplikacji skanu deklaracji członkowskiej wraz z uchwałą 

Zarządu. 

 

 Moduł Członkowie pozwala na zarządzanie rejestrem członków poprzez wprowadzanie 

deklarowanych wpłat, odnotowywanie wpłaconych udziałów, umieszczanie w systemie 

skanów zmian deklaracji oraz uchwał Zarządu. 

 

 Moduł Członkowie oczekujący na wypłatę udziałów zawiera wykaz członków Banku 

(spadkobierców), którzy oczekują na wypłatę udziałów, w związku z ustaniem ich 

członkostwa. 

 

 Moduł Wykreśleni członkowie  zawiera wykaz członków wykreślonych z rejestru, 

niezależnie od sposobu ustania członkostwa. 

 

Ponadto aplikacja umożliwia udostępnianie pracownikom Banku kompletu aktualnych wzorców 

deklaracji dla nowych kandydatów na członków Banku.  

 

Aplikacja zainstalowana na wybranej stacji roboczej umożliwia dostęp do zasobów z każdego 

urządzenia w sieci Banku poprzez przeglądarkę internetową.  

 

Wspólna 
baza 

danych

Moduł Kandydaci

Moduł 
Członkowie

Moduł
Członkowie 

oczekujący na 
wypłatę 
udziałów

Moduł
Wykreśleni 
członkowie
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Użytkownicy aplikacji podzieleni są na odbiorców danych oraz osoby mogące wprowadzać  

do narzędzia nowych kandydatów na członków oraz edytować istniejące w systemie dane.  

 

Każdy z użytkowników może zbudować własny widok rejestru członków, decydując o tym, jakie 

pola rejestru są dla niego istotne (wynikają z obowiązującego statutu Banku) 

 

Rejestr umożliwia filtrowanie znajdujących się w nim danych według dowolnej kolumny oraz 

wydruk lub eksport tabeli do pliku PDF lub csv. 

Widok okna wprowadzania nowego kandydata do systemu

 

Widok okna prezentującego listę kandydatów 
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Widok okna prezentującego członków Banku 

 

 

Okno opcji Wpłata udziałów 
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III. Wymagania systemowe 

Aplikacja oraz baza instalowana jest wraz z oprogramowaniem serwerowym na wybranej stacji roboczej 

(serwerze); pozostali użytkownicy łączą się z aplikacją poprzez przeglądarkę internetową. Stacja robocza 

pełniąca funkcję serwera musi umożliwiać zainstalowanie Java SE Development Kit. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

Maciej Żytkowiak 
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