
Zakres zmian w systemie KRZ dla wydania 1.02.002 
 

Portal Sądowy 

• Zmiany do funkcjonalności portalu: 

o usprawnienia dotyczące obsługi Akt wierzytelności  

▪ Obsługa procesu zgłoszeń wierzytelności poprzez wniosek 30048.  

▪ Zakładanie uczestników postępowania, zakładanie teczek wierzycieli i zakładek 

zgłoszeń wierzytelności  

▪ Dodano kontekst zakładki wierzytelności do widoku akt postępowań  i widoku 

dokumentów roboczych 

▪ Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów w kontekście zakładki teczki 

wierzytelności  

o skorygowano podpowiedzi daty na obwieszczeniu o dniu układowym 

o dla postępowań Gzd wprowadzono usprawnienie dotyczące obsługi uczestników 

postępowania  

o wprowadzono usprawnienie dotyczące ważności akt przy nadawaniu z wyszukiwarki 

postępowań dłużnika  

o poprawiono zapisywanie daty ostatniego dokumentu w postępowaniu 

o wprowadzono nowy widok postępowań wydziału  

o wprowadzono zmiany w wyświetlaniu i nadawaniu nazw dokumentów  

o Dodano nowe funkcje dla przeglądarki wykonanych czynności: 

▪ Nowe statusy czynności: "Przygotowane do wykonania", "W trakcie"  

▪ Możliwość zamykania czynności w statusie "W trakcie"  

▪ Możliwość ponownego wykonania czynności w statusie "Przygotowane do 

wykonania"  

▪ Usprawnienie obsługi sytuacji gdy uczestnik postępowania nie posiada rodzaju 

uczestnika  

o Dodano do listy rodzajów posiedzeń nowe wartości: rozprawa, zgromadzenie wierzycieli 

o poprawiono obsługę nowego numeru spraw w repertorium dla losowań w niewirtualnych 

repertoriach. 

o Wprowadzono usprawnienie dotyczące przekazywania identyfikatora konta adresata w 

doręczeniu 

o Dodano funkcje przenoszenia dokumentów roboczych do kosza 

o Dodano kolumny „Status” podczas obsługi wyboru dokumentów przez użytkownika dla 

dokumentów będących w trakcie edycji  

o zmodyfikowano obsługę pola dokumentowego „siedziba Sądu”  

o dodano obsługę komunikacji asynchronicznej w czynnościach doręczeń 

o usprawniono obsługę  sposobu emisji i pierwszego doręczenia 

o Dodanie usługi dla podsystemu wniosków zwracającą informację czy wniosek jest w Aktach 

postepowania 

o Dodanie obsługi zakończenia czynności po zamknięciu powiązanego zadania w Liście Zadań 

o Uspójniono kontekst zakładki zgłoszenia w sytuacji dodania dokumentów w postaci pliku  

o Wyłączono limit ustawiania daty do przodu dla uprawnień do postępowania w widokach 
wyszukiwania postępowań dla osób ze służb nadzoru, pracowników sądu oraz w wyszukiwarce 
postępowań wydziału 

o dodano możliwość podejmowania dalszych czynności w zakończonych 

postępowaniach, po wydaniu orzeczenia kończącego 

o usprawniono funkcję wyszukania istniejących postępowań 
o dodano widok podglądu metryki uczestnika postępowania z ekranu szczegółów postępowania  
o dodano wsparcie dla generowanych PDF, które zawierają znak '&'  



o Poprawiono treść szablonu dla upadłości konsumenckiej  
o Rozwiązano problem nazw dokumentów postępowania w miejscach gdzie była pusta nazwa 
o Zmieniono kryteria wyszukiwania i obsługę wyświetlanego pola nazwa w aktach i dokumentach 

roboczych  
o Naprawiono błędy obwieszczenia dla dekretacji wniosku GR oraz wniosku sanacyjnego 

o Dodano podsumowania ilości elementów w zwróconych zapytaniach w widokach postępowań 

o Dodano pola odpowiadające za wyświetlanie numeru NIP po przecinku - , NIP <numer NIP>  

o  

o W zakresie teczek wierzytelności wprowadzono wskazówki dla użytkownika dotyczące wyboru 

zakładki. 

o Wprowadzono rozszerzenie limitu przesyłanego pliku do 50MB 

o Rozwiązano problem niepoprawnej numeracji pisma tworzonego w ramach Teczki/Zakładki w 

aktach wierzytelności - numer źródłowy nierówny wobec oznaczenia w Aktach 

o Poprawiono widok teczek dla akt wierzytelności 

o Wprowadzono poprawki dla procesu przyjmowania zgłoszeń wierzytelności i ich korekt w 

zakresie kierowania do właściwej teczki 

o Poprawiono obsługę daty zakreślenia na szczegółach postępowania 

o Poprawiono obsługę wpisów nagłówka dla czynności wniosku dłużnika oraz oznaczenie 

domyślnych czynności z wniosku wierzyciela. 

 

• Wprowadzono dokumenty: 

o Wspólne zarządzenie wykonawcze dla dokumentów ogólnych (60010ZW, 60011ZW, 60050ZW, 

60051ZW, 60070ZW, 60071ZW), zawierające: doręczenie do uczestnika, doręczenie do 

doradcy, zakreślenie postepowania, przypisanie pracownika, zadanie dla pracownika. 
o Wykaz pozostałych wprowadzonych dokumentów został opisany w dokumencie „Zestawienie 

wzorów wniosków i dokumentów dostępnych w KRZ od 5 kwietnia 2022.pdf” 
 

• Poprawiono dokumenty: 

o 112661ZA- Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku o otwarcie postępowania układowego  

o 112481 - Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku o zatwierdzenie układu (art. 219 p.r.)  

o 112731 - Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu wierzyciela do uzupełnienia braków 

formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika (art. 284 p.r.)  

o 112701 - Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego - art. 284 p.r. : zmiana dokumentów na 

pouczenia do zarządzenia brakowego 

o 17005ZA Zarządzenie o obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego: w dokumencie 17005OT 

zaimplementowano pole "sentencjiOrzeczenia"} 

o Poprawa nagłówków w zakresie zmiany czynność Zmiana danych nagłówka - dodanie dwóch 

rodzajów posiedzenia: rozprawa i zgromadzenie wierzycieli 

o Wydanie dokumentów 10074 Uzasadnienie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu (art. 

164 ust. p.r.)  

o  Wydanie dokumentów 10076 Uzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia 

układu (art. 165 ust. 1 p.r.)  

o  Wydanie dokumentów 10078 Uzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia 

układu (art. 165 ust. 3 p.r.)  

o  Wydanie dokumentów 10080 Uzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia 

układu (art. 165 ust. 3 p.r.)  

o  Wydanie dokumentów 10085 Uzasadnienie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu 

częściowego  

o  Wydanie dokumentów 10087 Uzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia 

układu częściowego (art. 182 ust. 2 p.r.)  



o Poprawiono sentencje postanowienia dokumentu 11039PO  

o Poprawiono dokument do zgodnego z szablonem 11059 Postanowienie Sądu o oddaleniu 

wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust 1 p.u.)  

o Dodano wątek postępowania GU-of-up do dokumentów: 11022PO, 11023PO  

o Dokument 60060PW - Zarządzenie wykonawcze dowolne pozasądowego organu: 

▪ Dodano czynności "Zakreślić w repertorium" postępowania prowadzonego przez 

doradcę 

▪ Dodano czynności "Wyznaczyć: doradcę w postępowaniu we wskazanej roli" wraz z 

wyborem roli doradcy 

o Dodano postępowanie GU-of-up do dokumentów: 11035PO, 11036PO, 11050PO, 11039PO, 

11046PO, 11047PO, 110371PO  

o Poprawiono braki numeru NIP na dokumentach 10187, 14001 

o Dodano prezentacje numeru NIP, jeżeli dłużnik ma wprowadzony NIP. 

o Usprawniono funkcję tworzenia dokumentu 11049 

o Wprowadzono możliwość dodania czynności zakreślenia natychmiast jako opcję dla orzecznika: 

dodanie jako opcja czynności zakreślenia 

o Wprowadzono czynność na zarządzeniu dekretacyjnym 10000ZD: Ustanowienie 

zabezpieczenia zmieniona na domyślnie odznaczoną 

o na dokumentach 10174UZ oraz 10175UZ została dodana czynność pozwalająca na dodanie 

dowolnego tekstu: Sąd Rejonowy zauważył, co następuje: dowolny tekst 

o dodano kod postępowania GUp-of-sk do dokumentów: 112341PO, 110881PO 

o dodano czynności wyboru podstawy prawnej w treści postanowienia na dokumencie: 

112821PO Postanowienie Sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w 

postępowaniu układowym lub sanacyjnym 

 

Rozprawy 
• Poprawiono:  

o Dodaj posiedzenie - zmiana komunikatu „brak dokumentów” 

o System zapamiętuje dane filtrowania - lista posiedzeń wydziału  

o Obsługę funkcji dodania posiedzenia niejawnego  

o Raporty: Dane dotyczące szczególnego rodzaju rozstrzygnięcia  

o Posiedzenia: Dodanie tooltipów dla pól wynik i rozstrzygnięcie  

o Posiedzenia: Nie jawne nie planowane plus rozprawa są domyślnie zaznaczane jako 

merytoryczne przy dodawaniu posiedzenia.  

o Posiedzenia: Zmiana wielkości okienka dla podglądu przedmiotu posiedzenia. 

Wnioski formularze 
• Rozwiązano następujące problemy: 

o Dodano statyczne informacje do metryk  

o Rozwiązano problem występowania komunikatu „Błąd 500” przy wysłaniu LW do Dłużnika  

o Zaktualizowano treść w formularzu nr 20158  

o Poprawiono funkcjonalność w dokumencie spis inwentarza w restrukturyzacji oraz 

sprawozdanie nadzorcy układu. 
o Poprawiono MS Komunikat o przekroczeniu dopuszczalnej ilości danych w formularzu - bez 

załączników.  

o Usunięto problemy przesyłki jakie występowały po wygenerowaniu dokumentu  

o Poprawiono obsługę pola „Brak KRS” w obiekcie dla Organu pozasądowego  

o Wniosek 70028 - zapisywanie danych (numer KRS, forma prawna) do danych identyfikacyjnych 

uczestnika dla spółki  

o Usprawniono obsługę pełnego numeru KRS w polu wyszukiwanie spółek  

o dodano możliwość edycji danych wniosku z podglądu w Portalu Sądowym (Akta Postępowania)  

o usunięto problem występujący podczas składania wniosku 20050  



o Zmodyfikowano etykiety dla pola w uzasadnieniu i nagłówku sekcji [pisma ogólne]  

o Usprawniono obsługę ID konta w przypadku automatycznego wypełniania danych nadzorcy 

będącego spółką  

o Usunięcie atrybutu [cecha] dla ulic pobieranych z TERYT 

o 20158 – rozwiązano problemy przy oznaczeniu podmiotów postępowania,  

o 70015 Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu 

wierzycieli przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej  

o Dodano podgląd metryk na edytorze metryk  

o Wprowadzono Integrację formularzy z funkcjonalnością wydruku 

o Rozwiązano problem wniosków 20037/30042 obsługi Karty do głosowania na zgromadzeniu 

wierzycieli 

o Rozwiązano problem wniosku 20003 gdzie dłużnik w dziale III wniosku, dla okna "Dane innego 

uczestnika, którego dotyczy pismo / dokument lub innego podmiotu, którego dotyczy składane 

pismo , nie mógł dodać takich danych 

o Poprawiono filtrowanie katalogu dokumentów dla portalu u. zarejestrowanych i portalu u. 

branżowych, dedykowane listy formularzy dla użytkowników zarejestrowanych lub 

użytkowników branżowych są już prawidłowe 

o Portal Sądowy i Kancelaria – poprawiono funkcjonowanie przycisku „Wróć” przy wejściu we 

wniosek 

o wniosek 70023 – poprawiono nazwę wniosku na „POZEW O UZNANIE ROZDZIELNOŚCI 

MAJĄTKOWEJ ZA SKUTECZNĄ W STOSUNKU DO MASY UPADŁOŚCI (POZEW WYNIKAJĄCY Z 

TZW. USTAWY KONSUMENCKIEJ)” 

o zwiększono limit wprowadzanych znaków z 50 na 250 w metryce pełnomocnika procesowego 

dla Wniosku 20172. 

o Zmieniono adresacje dla formularza 70022  

o Pismo 20003 - Poprawiono wyświetlanie tekstu przy przycisku dodania oświadczenia  

o Dodanie możliwości wpisania pełnomocnika wierzyciela, wysłania listy wierzytelności do sądu  

o Poprawiono możliwości dodania wierzytelności z poziomu edycji formularza  

o Zwiększenie limitu znaków dla nazwy kancelarii 

o Dodano właściwość „brakNIP” w metryce wierzyciela  

o Dodano możliwości wysłania spisu wierzytelności do dłużnika  

o Poprawiono obsługę funkcji dodania pełnomocnika 

o Uzupełniono ID konta w metryce organu pozasądowego dla doradcy fizycznego 

o Poprawiono tabelę kwoty wierzytelności we wniosku 30048 

o Poprawki do organu pozasądowego 

Portal Branżowy 
• Nowe funkcjonalności: 

o Dodano możliwość wydania zarządzenia dowolnego w postępowaniach doradcy 

o Dodano funkcjonalność teczek i zakładek w aktach zgłoszeń wierzytelności 

o Umożliwiono importowanie wierzytelności ze zgłoszeń wierzytelności,  

o dodano informacje o konieczności brakowania zgłoszeń wierzytelności przed 

importem. 

 

• Wprowadzone usprawnienia: 

o Poprawiona obsługa Spisu wierzytelności  

o Usprawniona obsługa dodania i edycji wierzytelności w Spisie Wierzytelności oraz w Spisie 

Wierzytelności Spornych, usunięto niespójności obu list 

o Poprawiona edycja pola „Termin zapłaty” w Spisie należności 

o Poprawiono błędną etykietę na zakładce Spis Wierzytelności  

o Naprawiono błąd edycji składnika w Spisie inwentarza  



o Poprawiona obsługa wysyłki Listy Wierzytelności oraz Listy Wierzytelności do sądu (błędnie 

wołana usługa bez wzmianki) 

o usunięto problemy występujące przy składaniu spisu inwentarza w Sądzie 

o poprawiono obsługę importu składników majątkowych z załącznika 

o Usunięto problem występujący przy rejestracji wzmianki syndyka 
o Usunięto problem występujący w sytuacji dodania wierzytelności na liście wierzytelności 

o Rozwiązano problem występujący w sytuacji utworzenia grupy wierzycieli (GRp) oraz przy 

dodaniu wierzyciela zagranicznego 
o Usprawnienia w interfejsie użytkownika 

o Dodano informacje dla użytkownika przydatne po dodaniu wydatku lub niezaspokojonego 

zobowiązania  

o Wprowadzono statusy częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności (status elementu 

wierzytelności)  

 

Lista doradców restrukturyzacyjnych 
o Dodano bibliotekę wprowadzającą dodatkowe komunikaty audytu w usłudze weryfikacji 

doradców 

Rejestr Dłużników 
o Dodano informacje czy dokument jest podpisany na poziomie podglądu z odsyłaczem do 

metryki podpisów 

o Poprawiono odświeżanie widoku po ponownym przejściu do podglądu tego samego 

dokumentu 

o Dodano przycisk zapisu treści podglądu 

o Dodano funkcję (toolbox) dla podglądu PDF z narzędziami do powiększania/pomniejszania 

rozmiaru strony, dopasowania szerokości ekranu 

o Umożliwiono wielokrotne podpisywania zawartości podpisanej Profilem Zaufanym 

opakowanej w kopertę XML 

Repertorium 
o Przygotowano SUA dla widoków atrybutów statystycznych postępowania  

o Połączono widoki edycji/podglądu atrybutów statystycznych postępowania względem 

uprawnień  

o Dodano nową akcje "Pokaż powiązane" dla atrybutów powiązanych z urządzeniem  

o Dodano informacje w oknie atrybutów postępowania  

o Przeniesiono słowniki atrybutów statystycznych do Konfiguracji Portalu Sądowego  

o Usunięto aplikacje Urządzenia Ewidencyjne z portali PUB oraz EXTRD 

o Zmieniono domyślną nazwę kolejki odpowiedzi 

o Wyłączono atrapę  funkcji pobierania listy atrybutów statystycznych 

o Wprowadzono walidację uprawnień SUA dla widoków Atrybutów, Grup atrybutów i powiązań 

REGZ 
o Poprawiono błąd braku prezentacji numeru NIP mimo jego podania 

Portal Publiczny 
o Dodano prezentacje adresów uczestnika postępowania w szczegółach postępowania  

o Dodano prezentacje kraju siedziby i kraju miejsca zamieszkania dla uczestnika postępowania  

o Wprowadzono obsługę roli głównego podmiotu w postępowaniu o zakaz działalności  

o Zniesiono obligatoryjność atrybutu 'Data ukończenia postępowania egzekucyjnego' w 

postępowaniu "Egzekucja postępowania alimentacyjnego"  

o Dodano ekrany składników masy upadłości: poprawki błędów "undefined", które występowały 

w przypadku braku danych w atrybutach  

o Dodano ekran Wyszukiwanie masy: poprawa zawijania długich nazw składników 



o Poprawiono błąd pobrania pliku PDF obwieszczenia na zakładce, gdzie są prezentowani 

doradcy rest. różnego typu  

Ejustice 
o Prezentacja adresu podmiotu w szczegółach postępowania (e-Justice)  

o Zmiana prezentacji osoby fizycznej prowadzącej działalność na rekord Natural Person w 

szczegółach postępowania (e-Justice) 

Lista Zadań 
o Dodanie widoków koncepcji Szafy zadań: Zadania przewodniczącego wydziału, Zadania 

sekretariatu 

o Uwzględnianie zadań w stanie Oczekujący (bez pracownika) w widokach zadań 

o Dodanie akcji Przejmij zadania w widokach Szafy zadań 


