
Zakres zmian w systemie KRZ dla wydania 1.02.004 
 

Portal Sądowy 

• Usprawniono wyszukiwanie postępowań wydziału w zakresie filtrowania postępowań wg Stanu 

postępowania  

• Usprawniono obsługę czynności wyznaczania pracownika do postępowania prowadzonego w sądzie 

okręgowym 

• Dodano opcjonalną czynność: 

o Obwieszczenia do dokumentów: 10002ZW, 10079ZW, 10088ZW  

o Obwieszczenia po uprawomocnieniu do dokumentów 10166ZW, 10167ZW, 10168ZW, 

10169ZW 

• Usprawniono obsługę numeru zgłoszenia wierzytelności dla zarządzenia wzywającego do uzupełnienia 

braków zgłoszenia wierzytelności  

• Dodano funkcjonalności do dezaktywacji uczestnika w postępowaniu  

• Usprawniono działanie funkcji utwórz-zadanie - przyjmowanie zadania bez przypisanego użytkownika i 

dodanie domyślnych dat  

• Umożliwiono edycję metryki uczestnika przez widok szczegółów postępowania, dodanie funkcjonalności 

doręczenia do wskazanych uczestników postępowania  

• Dla wniosków wpływających do Sądu i do Akt wprowadzono regułę, gdzie ustawiona data wpływu jest 

datą wpłynięcia dokumentu  

• Usprawniono formatowanie zadań tworzonych w portalu sądowym 

• Wprowadzono usprawnienie dla procesu przyjmowania zgłoszeń wierzytelności i ich korekt w zakresie 

kierowania do właściwej teczki 

• Dodano skorygowane pouczenia o apelacji oraz o środkach zaskarżenia  

• Dodano czynności ,,Pouczenie do doręczeń - niejawne - 5PUDO zażalenie od daty doręczenia'' do 

pouczeń 1PU2PU3PUAK/1PU2PU3PUDO  

• Umożliwiono utworzenie dokumentu 60060ZP  dla postępowania GRz-nu: dla spraw o zatwierdzenie 

układu  

• Dodano wątek: GUp-Sąd-upr-of dla wzoru dokumentu 14002PO  

• Poprawiono szablony: 10187ZW oraz 14001ZW. Powiadomienie KRS o ogłoszonej upadłości nie jest 

dostępne na liście czynności.  

• Poprawiono definicję czynności: Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez organ egzekucyjny.  

• Skorygowano dokument 10185PO, dodano czynności przekazania  

• Skorygowano dokument 10121PO Postanowienie sędziego komisarza o stwierdzeniu zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego (poprawa definicji czynności: Postępowanie egzekucyjne prowadzone 

przez organ egzekucyjny) 

• Usprawniono obsługę listy zadań przy wniosku nie zawierającym dłużnika 

• Wprowadzono edycję metryki uczestnika poprzez widok szczegółów postępowania  

• Wprowadzono możliwość konfiguracji powiadomień dla użytkownika  

• Zmodyfikowano widok historii doręczeń, Wprowadzono przekazywanie informacji z Kancelarii o 

sposobie doręczenia 

• Zmodyfikowano działania w zakresie przekazania  sprawy do innego sądu: obsłużono sytuację braku 

Przewodniczącego Wydziału, wprowadzono możliwość wskazania dokumentów do przepisania.  

• Czynność: wykonanie: wycofaj-pismo-z-Akt Wycofaj dokument z AKt postępowania  

• Zarządzenie: Przepisanie dokumentu Czynność: przepisanie dokument w postępowaniu między 

postępowaniami  

• 60031ZA - Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i dołączenia do innych Akt 

• 60032ZA - Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i przekazania go do dekretacji w bieżącym wydziale 

• 60033ZA - Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i przekazania go do dekretacji w innym wydziale/sądzie 



• Wprowadzono usprawnienie – system podpowiada rodzaj postępowania podczas dekretacji 

postępowania przeniesionego do innego sądu  

• Wprowadzono powiadomienie w Portalu o pojawieniu się nowego dokumentu w aktach przy dołączaniu 

dokumentu  

• Poprawiono wyświetlanie nazwisk dwuczłonowych w tabelach szczegółów postępowania  

• Wprowadzono: 

o przenoszenie zgłoszeń wierzytelności i innych dokumentów do zakładek, 

o tworzenie zakładek dla niepodłączonych zgłoszeń wierzytelności  

• Usprawniono proces obsługi pisma dla zgłoszeń wierzytelności bez minimum identyfikacyjnego – pisma 

zostają podłączone do akt wierzytelności a nie głównych 

• Udoskonalono działanie uprawnień udostępniających funkcjonalność przenoszenia dokumentów do 

zakładek w teczkach wierzytelności w zależności od rodzaju postępowania 

• Wprowadzono możliwość przenoszenia dokumentów z zakładek teczek wierzytelności do akt głównych 

• Wprowadzono usprawnienie dla widoku: 

o sprawy przy przenoszeniu dokumentu z akt głównych do istniejącej zakładki, 

o okna Historia doręczenia  

• Wprowadzono możliwość  edycji danych uczestników postępowania w szczegółach postepowania  

poprzez przycisk „Edycja metryki” 

• Poprawiono obsługę dat obowiązywania danych uczestników postępowania w komunikatach 

obwieszczenia po edycji metryki 

• Usprawniono obsługę edycji i zakończenia dokumentu 100441, eliminacja stanu nie zakończonej edycji 

• Dla dokumentu 30048 poprawiono zapis pełnomocnika wierzyciela, tak aby było możliwe doręczenie do 

pełnomocnika (musi on być uczestnikiem) 

• Usprawniono widoki wyszukiwania postępowań 

• Usprawniono działanie przycisku 'Podgląd / Edycja' dla dokumentów zakończonych 

• Obsłużono sytuację braku numeru mieszkania, gdy nie ma podanej ulicy 

• Obsłużono sytuację braku atrybutu Typ Pisma w dokumentach przekazywanych do Kancelarii 

• Wprowadzone dokumenty: 

Wykaz dokumentów zaktualizowanych w systemie został opisany w dokumencie „Zestawienie wzorów 

wniosków i dokumentów dostępnych w KRZ od 24 maja 2022.pdf”  

 

o Poprawiono dokument 10066 Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu nieprzyjęcia 

uchwały   

o Poprawiono dokument 10201 Postanowienie sędziego-komisarza o przedłużeniu nabywcom 

terminu do wpłacenia dopłat  

o Poprawiono dokument 112641ZA: dodanie czynności wprowadzenia daty doręczenia oraz daty 

uzupełnienia braków, umożliwienie odznaczenia czynności wskazania zarządzenia o wezwaniu 

do uzupełnienia braków 

o Poprawiono dokument: 

▪ 60063DZ - Przypisanie prowadzącego do postępowania, w zakresie dodania 

opcjonalnego zarządzenia wykonawczego, 

▪ 60060PW - Zarządzenie wykonawcze dowolne pozasądowego organu, w zakresie 

dodania czynności na Zarządzeniu wykonawczym: Doręczenie do wskazanych 

uczestników 

o Poprawiono dokumenty ogólne: 

▪ 60010PO Postanowienie Sądu dowolne - sprawy o otwarcie postępowania 

▪ 60011ZA Zarządzenie dowolne - sprawy o otwarcie postępowania 

▪ 60050PO Postanowienie Sądu dowolne - sprawy po otwarciu postępowania 

▪ 60051ZA Zarządzenie dowolne - sprawy po otwarciu postępowania 

▪ 60052PO Postanowienie dowolne - sprawy po otwarciu postępowania 



▪ 60062ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dezaktywacja uczestnika w 

postępowaniu 

▪ 60067ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dodanie uczestników w 

postępowaniu na podstawie wniosku 

▪ 60060ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu 

▪ 60070PO Postanowienie Sądu dowolne w postępowaniu 

▪ 60071PO Postanowienie dowolne w postępowaniu 

▪ w zakresie nowych czynności na Zarządzeniu wykonawczym: 

• Obwieszczenie dowolne,  

• Doręczenie do wskazanych uczestników,  

• Zadania bez wskazania użytkownika 

o Poprawiono nagłówek dokumentu dowolnego dla doradców 60060ZP  

o Poprawiono definicję dokumentu: 

▪ 11172ZA - Zarządzenie syndyka o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

zgłoszenia wierzytelności, 

▪ 11171ZA - Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności dokonanego przez 

wierzyciela reprezentowanego przez pełnomocnika (art. 242 p.u.) -   

dodanie pól wierzyciela z zakładki, wyboru dokumentu  

o W szablonie 11049ZW dodano czynność "Zobowiązać TNS do złożenia sprawozdania" 

o Poprawiono dokumenty: 

▪ 112661ZA- Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków 

formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego, 

▪ 112481 - Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków 

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

▪ 112731 - Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu wierzyciela do uzupełnienia 

braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika 

(art. 284 p.r.), 

▪ 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, 

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

17005OT zaimplementowano pole "sentencji Orzeczenia"} 

o Poprawiono nagłówki w zakresie zmiany czynność Zmiana danych nagłówka - dodano dwa 

rodzaje posiedzenia: rozprawa i zgromadzenie wierzycieli 

o Dodano wątki postępowania GUp-Sąd-upr-of, GUp-Sędzia-upr-of do dokumentów dowolnych: 

60050PO oraz 60051PO 

o Dodano nagłówki do dokumentów dowolnych: 60070PO, 60071PO, 60060ZA 

o Poprawiono sentencje postanowienia dokumentu 11039PO  

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

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

11046PO, 11047PO, 110371PO  

o Usprawniono funkcję tworzenia dokumentu 11049 

o Na dokumentach 10174UZ oraz 10175UZ dodano czynność pozwalającą na dodanie dowolnego 

tekstu: Sąd Rejonowy zauważył, co następuje: dowolny tekst 

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

o Dokument 60063DZ - Przypisanie prowadzącego do postępowania, poprawiono w zakresie 

dodania opcjonalnego zarządzenia wykonawczego 

o Poprawiono dokument 60060PW - Zarządzenie wykonawcze dowolne pozasądowego organu, 

w zakresie dodania czynności na Zarządzeniu wykonawczym: Doręczenie do wskazanych 

uczestników. 

o Poprawiono nagłówek dokumentu dowolnego dla doradców 60060ZP  



Rozprawy 
• Poprawiono:  

o Posiedzenia: Zmiana wielkości okienka dla podglądu przedmiotu posiedzenia. 

o Dodaj posiedzenie - zmiana komunikatu „brak dokumentów” 

o System zapamiętuje dane filtrowania - lista posiedzeń wydziału  

o Wyświetlanie godziny rozpoczęcia posiedzenia niejawnego 

o Obsługę funkcji dodania posiedzenia niejawnego  

o Posiedzenia: Zmiana wielkości okienka dla podglądu przedmiotu posiedzenia. 

o Dodano statyczne informacje do metryk  

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

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

o 20158 – rozwiązano problemy przy oznaczeniu podmiotów postępowania  

o Dodano podgląd metryk na edytorze metryk  

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 Zaktualizowano formularz 20177 

o Pismo 20003 - Poprawiono wyświetlanie tekstu przy przycisku dodania oświadczenia  

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

o Poprawiono działanie funkcji dodania wierzytelności z poziomu edycji formularza  

o Zwiększono limit znaków dla nazwy kancelarii 

o Dodano właściwość „brakNIP” w metryce wierzyciela  

o Dodano możliwość 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 Różne poprawki do organu pozasądowego 

Wnioski formularze 
• Wprowadzono modyfikacje: 

• Oświadczenia ustne i pisemne wnoszone do akt przez organ pozasądowy  

• Wyeliminowano problem brakNIP, brakKRS, występujący po ponownym wybraniu podmiotu 

niebędącego osobą fizyczną  

• Zmiana adresacji formularza 70022  

• Poprawienie działania 20037/30042 Karta do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli  

• Wyeliminowano problemy obsługi wysyłki Listy wierzytelności do Dłużnika  

• Poprawiono proces tworzenia danych uczestnika na 20158  

• Filtrowanie katalogu dokumentów dla portalu u. zarejestrowanych i portalu u. branżowych  

• Poprawiono wyświetlanie tekstu przy przycisku dodania oświadczenia w 20003  

• Dodano możliwości wpisania pełnomocnika wierzyciela, wysłania listy wierzytelności do sądu  

• Poprawa możliwości dodania wierzytelności z poziomu edycji formularza  

• Zwiększono limit znaków dla nazwy kancelarii  



• Dodano właściwości brakNIP w metryce wierzyciela  

• Dodano możliwości wysłania spisu wierzytelności do dłużnika  

• Poprawiono obsługę przycisku 'wróć'  

• Poprawiono komponent identyfikacyjny 

• Dodano w tytule przesyłki informacji o korekcie  

• Wprowadzono domyślne ustawienie kraju - Polska  

• Kopiowanie metryki przy edycji w edytorze metryk  

• Poprawiono błędy formularza 30101  

• Poprawiono integrację formularzy 20049 i 20050  

• Wniosek 30048 - informacja o kraju dłużnika w metryce organu pozasądowego  

• Wyłączono możliwość edycji danych w podglądzie  

• Dodano kod kraju do listy wyboru państwa nadania innego identyfikatora  

• Rozszerzono słownik CRS "RODZAJ_INNEGO_IDENTYFIKATORA" o dodatkowe pola. 

• Wniosek o dostęp do akt postępowania  

• Blokada zapisu załącznika "Potwierdzenia uiszczenia wpłat ..." bez potwierdzeń wpłat.  

• Dodano flagę dla ESPiD dotyczących zwolnienia z opłat  

• Skorygowano błędnie ustawiany profil dla podmiotu użytkującego konto  

• Dane pełnomocnika nie zapisują się  

• Czyszczenie danych w polu 'Kraj' po pobraniu danych z KRS 

• Wniosek 30113  - wprowadzono Plany podziału  

• Zwiększono ilość wprowadzanych znaków w polu nazwa pisma w formularzu Pismo inne  

• Poprawiono błędne przypisanie pism w katalogu dokumentów: 

o Restrukturyzacja/Pisma w postępowaniu o zatwierdzenie układu/Inne: 

▪ Usunięte pisma: 20135, 20136, 20138, 20140, 
o Restrukturyzacja / Pisma w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

/ Przyspieszone postępowanie układowe / Inne: 

▪ Usunięte pisma: 20135, 20136, 20138, 20140, 
o Restrukturyzacja / Pisma w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

/ Postępowanie układowe / Inne: 

▪ Usunięte pisma: 20135, 20136, 20138, 20140, 
o Restrukturyzacja / Pisma w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

/ Postępowanie sanacyjne / Inne: 

▪ Usunięte pisma: 20135, 20136, 20138, 20140, 
o Restrukturyzacja / Pisma w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

/ Postępowanie sanacyjne / Pisma związane z masą sanacyjną: 

▪ Dodane pismo: 20140 

• System podpowiada dane wierzyciela z postępowania – podczas wypełniania dokumentu przez 

wierzyciela będącego uczestnikiem postępowania podpowiadana jest jego metryka.  

• Wniosek 70030 - Wykaz administratorów dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną i 

nieposiadającego konta w systemie  

• Wniosek 30010 - nieprecyzyjne określenie dłużnika w sekcji żądania  

• Wnioski 70021 i 70017 - Usunięcie podstawianych danych z nagłówków  

• Forma prawna Spółka Akcyjna - dodano dodatkowe atrybuty (sytuacja dla dłużnika niebędącego 

osobą fizyczną) 

• Wniosek 30048 - Dodano komunikat o potrzebie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu GUp  

• Wprowadzono poprawki: 

o dla postępowań z elementami międzynarodowymi skorygowano wpisy nazw własnych, 

o dla rubryki „Fakt podlegający stwierdzeniu” zwiększono ilość znaków, 

o  W wykazie wierzycieli do wniosku o przyspieszonego postępowanie układowe 

uzupełniono menu o kraj „Filipiny”, 

https://jirapus.poland.asseco.corp/browse/KRZA-1355?atlOrigin=eyJpIjoiYjM0MTA4MzUyYTYxNDVkY2IwMzVjOGQ3ZWQ3NzMwM2QiLCJwIjoianN3LWdpdGxhYlNNLWludCJ9
https://jirapus.poland.asseco.corp/browse/KRZA-1225?atlOrigin=eyJpIjoiYjM0MTA4MzUyYTYxNDVkY2IwMzVjOGQ3ZWQ3NzMwM2QiLCJwIjoianN3LWdpdGxhYlNNLWludCJ9
https://jirapus.poland.asseco.corp/browse/KRZA-1357?atlOrigin=eyJpIjoiYjM0MTA4MzUyYTYxNDVkY2IwMzVjOGQ3ZWQ3NzMwM2QiLCJwIjoianN3LWdpdGxhYlNNLWludCJ9
https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-25194
https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-23177
https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-23290
https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-23290


o dla pisma 30048, przy zgłoszeniu wierzytelności poprawiono obsługę odsetek od 

należności głównej  

 

• Usprawnienia dotyczące dostępu widoku do edycji metryki dłużnika. 

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. 

• Dla wniosku 30048 poprawiono metrykę użytkownika branżowego 

• Wprowadzono możliwość wpisywania cyfr w ulicach 

• dla wniosku o ogłoszenie upadłości wprowadzono usprawnienie obsługi adresu podmiotu i obsługi 

adresowania pism sporządzonych przez pracownika sądu 

• dla formularza „pismo inne” obsłużono problem znikających danych 

• rozwiązano problem zmiany i edycji danych wierzyciela na zgłoszeniu wierzytelności, 

• wprowadzono poprawki  w nazwie wniosku 20093, 

• Wniosek 20178 – przygotowano nową wersję wniosku, 

• Wniosek 20177.1 – Poprawiono opis kwoty w sekcji V. Środki pieniężne 

• Wniosek 70008 – rozwiązano niedogodności przy wprowadzaniu numeru PESEL/KRS dla 

reprezentanta/wspólnika dłużnika, 

• Wniosek 30113 – poprawiono widok tabel oraz prezentowanie kwot w formularzu, 

• Dodano przycisk „Zapisz i zamknij” w edycji metryki dłużnika, 

• Wniosek 20073 -  Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 

• Poprawiono działanie metryki użytkownika branżowego w zakresie kompletności danych 

• Poprawiono adresowanie pism sporządzonych przez pracownika sądu 

• Poprawa zapisywania metryki użytkownika branżowego 

• PZ- uzupełniony dostęp do wszystkich opcji przy wyborze wierzyciela we wniosku 20178.1 

• Rozszerzono pierwotnie Ograniczony widok danych syndyka w ramach formularza zgłoszenie 

 

Kancelaria 

• Poprawiono obsługę realizacji emisji bezpośrednich. 

• Poprawiono opis przesłanek do faktu odrzucenia przesyłek przez SCW 

• Poprawiono obsługę adresata i adresu wypełnianego na wydruku koperty  

• Rozbudowano typy pism o nowe typy z Portalu Sądowego 

• Poprawiono obsługę odbioru lub zwrotu w Kancelarii, wyeliminowano przypadki nieprawidłowych nazw 

statusów 

• Poprawiono obsługę przesyłania danych nadawcy w przypadku emisji elektronicznej do ESPiD 

 

 

 

Portal Użytkowników Branżowych 

• Nowe oprogramowanie: 

o Zmieniono wartości oszacowania składnika majątkowego 
o Dodano metryki wierzycieli 

https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-25015
https://jira.ms.gov.pl/browse/SD-25015


o Wyeliminowano sytuacje w których Syndyk nie może dodać wierzytelności innej niż 

"wierzytelność wobec Skarbu Państwa" 
o Portal Publiczny - Uwzględniono podkategorie w prezentowaniu danych dla kategorii K3 

o Dodano opcje wierzyciela przy przeglądania danych wierzyciela 

o Dodano filtr statusu korekty przy obsłudze wierzytelności 

 

• Nowe funkcjonalności: 
o Dla postępowań GUp rozwiązano problem blokowania wysyłania listy wierzytelności do 

upadłego 

o Dla Metryki wierzycieli poprawiono obsługę mapowania adresu POSTE_RESTANTE podczas 

importu metryk wierzyciela do RD 

o Poprawiono działanie statusów podczas obsługi listy wierzytelności dla postepowań GUp  
o Rozwiązano problem importu do listy wierzytelności, uzupełniono metrykę wierzyciela  
o Poprawiono obsługę rejestrowania zmian stanu składnika majątkowego w złożonym do akt 

spisie inwentarza 
o Rozwiązano problem blokowania czynności podczas tworzenia Spisu Inwentarza dla GUp-

s oraz zmian zależnych 

o Poprawiono wyświetlanie formularza dodawania należności w Rejestrze Masy Upadłości, 

o Wprowadzono poprawki w zakresie wyświetlania sekcji „Opcje” dla spisu wierzytelności oraz 

listy wierzytelności: 

▪  Opcja "Dodaj wzmiankę do wierzytelności" będzie widoczna tylko w zakładce 

"Wierzytelności", 

▪ Opcje dotyczące całego spisu wierzytelności będą widoczne tylko na zakładce "Dane 

ogólne", 

▪ Opcje "Dodaj oświadczenie do wierzytelności" będzie widoczna widoczna tylko na 

zakładce "Wierzytelności", 

▪ Opcja "Przenieś do wierzytelności spornych" będzie widoczna w zakładce 

"Wierzytelności" w spisie wierzytelności i tylko dla Doradcy Restrukturyzacyjnego 

Poprawiono: 

o Rozwiązano problemy zarejestrowania wzmianki syndyka 

o Dodano informacje o konieczności brakowania zgłoszeń wierzytelności 

o Wprowadzono dodatkowy komunikat przy LW dla postępowań GUp-s GUI 

o Wprowadzono zmiany nazwy pozycji w menu:  

▪ Rejestr masy układowej -> Masa układowa  

▪ Rejestr masy sanacyjnej -> Masa sanacyjna 

o Grupy wierzycieli- są podświetlane i nie pojawia się komunikat odnośnie wymagalności pól 

o Poprawiono działanie opcji korekty 

o Zmodyfikowano komunikaty importu pozwalające na zapisanie pliku .zip na stacji roboczej dla 

przypadków: 

▪ Zaimportowanie składu masy z pliku, 

▪ Importowanie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z pliku (zmianie 

uległa Reguła R2) 

o Poprawiono wyświetlania danych po zablokowaniu Spisu wierzytelności, 

o Wprowadzono szereg poprawek dla metryki wierzyciela, 

 

 

 



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

doradców  

Espid 
• Poprawiono obsługę przesyłek w opracowaniu 

• Uwzględniono dodatkowy opcjonalny atrybut przesyłki o nazwie opis (dane opisowe przesyłki) 

o Poprawa obsługę zleceń emisji elektronicznej  

o Rozszerzono długości atrybutów dokumentu: typ MIME zawartości i nazwa pliku (odpowiednio 

do 128 i 512 bajtów) 

o Rozszerzono API REST o przeglądanie zawartości wskazanej skrzynki 

o Udostępniono podgląd innych typów dokumentów - obrazków/skanów, dokumentów 

Microsoft Office oraz LibreOffice 

o Wprowadzono drobne poprawki związane z integracją z innymi produktami 

o Dodano nowe wzory obwieszczenia w GR-of-zw oraz rodzaju postępowania GR-of-zw  

 

RD 
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 Poprawiono obsługę zmian parametrów widoku 

o Poprawiono podgląd treści dokumentów w formacie XML (z podświetleniem składni XML) 

o Wprowadzono obsługę zapisu treści dokumentu w przypadku podglądu opartego o treść 

przekonwertowaną do formatu PDF (Microsoft Office Document, OpenOffice Document, RTF) 

o Dla parametru wariantPodpisu określono dostępne metody podpisu, a konkretna metoda jest 

wskazywana przez użytkownika przed przekierowaniem do warstwy GUI UCPE. Typ podpisu 

jest ustalany po pobraniu dokumentu do podpisania na podstawie jego typu MIME, informacji 

czy jest opakowany oraz metody podpisywania. 

o Wprowadzono kopertowanie pojedynczych podpisywanych plików nie-XML w kopertę XML 

jeżeli jedyną metodą podpisu jest Profil Zaufany. Dzięki temu można podpisać dokument PDF 

podpisem XAdES przy pomocy Profilu Zaufanego. 

o Umożliwiono wielokrotne podpisywania zawartości podpisanej Profilem Zaufanym 

opakowanej w kopertę XML 

Repertorium 
• Uzupełniono słownik atrybutów statystycznych 

• Zaimplementowano możliwość definiowania atrybutów statystycznych typu lista 

• Wprowadzono atrybuty statystyczne postępowania: 

o Grupowanie atrybutów dla wielu posiedzeń 

o Dostosowanie widoku Atrybuty statystyczne do możliwości wyboru wartości atrybutów z listy  

o Podział na zakładki atrybuty posiedzenia i atrybuty postępowania  

o Zwijanie się grup  

o Zaimplementowana możliwość podglądu i zapisu wartości atrybutów postępowania typu lista  

o Przycisk Aktualizuj do odświeżenia danych w Atrybutach postępowania  

o Ustawienie kolejności grup i atrybutów w Atrybutach statystycznych 

• Udostępniono aplikację Statystyka (osobny kafelek) 

• Dodano komponent: wyszukiwarka danych statystycznych wraz z sekcją informacji 

• Wyróżniono wiersze ze słowem Razem i Ogółem dla raportów statystycznych 



• Zaimplementowano mechanizm do wyświetlania zgrupowanych etykiet kolumn i wierszy 

• Przygotowano eksport danych do Excel i PDF 

Rozprawy 
• Poprawiono: Wprowadzenie ograniczenia ilości znaków w polu Opis lokalizacji w słowniku sal 

REGZ 
• Wprowadzono integracje z komponentem regz-b2b na potrzeby udostępnienia API podmiotom 

zewnętrznym 

• Poprawiono błąd braku prezentacji numeru NIP mimo jego podania 

• Poprawiono obsługę funkcji zamieszczenia danych w KRZ poprzez masy import danych 

• Poprawiono obsługę walidacji pliku zip przy imporcie masowym 

• Poprawiono obsługę polskich znaków w raporcie. 

 

Portal Publiczny 
• Dodano prezentacje adresów uczestnika postępowania w szczegółach postępowania  

• Wprowadzono obsługę roli głównego podmiotu w postępowaniu o zakaz działalności  

• Uwzględniono formatowania danych (kod HTML) przy prezentacji atrybutów pozycji na Przebiegu 

postępowania 

• Zniesiono obligatoryjność atrybutu 'Data ukończenia postępowania egzekucyjnego' w postępowaniu 

"Egzekucja postępowania alimentacyjnego"  

• Dodano ekran Tablica Obwieszczeń: przywrócenie komunikatu o braku minimalnych kryteriów 

wyszukiwania dla osoby fizycznej  

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

przypadku braku danych w atrybutach  

• Dodano ekran Wyszukiwanie masy: poprawa zawijania długich nazw składników 

• Poprawiono błąd pobrania pliku PDF obwieszczenia na zakładce, gdzie są prezentowani doradcy rest. 

różnego typu  

• Poprawiono walidację kryteriów wyszukiwania po nazwie podmiotu i po firmie ze znakami minus (-) 

• Poprawiono błąd prezentacji adresu dla osób fizycznych 

• Poprawiono obsługę postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.  

• Poprawiono konfigurację obwieszczeń na potrzebny wspólnika. 

 

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

o Zmieniono prezentację osoby fizycznej prowadzącej działalność na rekord Natural Person w 

szczegółach postępowania (e-Justice) 

Lista Zadań 
• Poprawiono błędy wyboru nowego i starszego zadania poprzez dzwoneczek  

• Dla ekranu Ustawienia kolumn, dodano możliwości modyfikacji nazwy kolumny:  

o Dodano widoki koncepcji Szafy zadań: Zadania przewodniczącego wydziału, Zadania 

sekretariatu 

o Uwzględniono zadania w stanie Oczekujący (bez pracownika) w widokach zadań 

o Dodano akcje Przejmij zadania w widokach Szafy zadań 

 

Zgromadzenie Wierzycieli 
o Zmodyfikowano obsługę funkcji tworzenie głosowania i zgromadzenia wierzycieli 



REJ 

• Dodano nowy wzór obwieszczenia w GR-of-zw oraz rodzaju postępowania GR-of-zw 

LDR 
• Zmieniono reguły weryfikacji przypisania profilu doradcy; jeśli w koncie doradcy znalezionego po 

podanym numerze licencji lub decyzji już istnieje zgodny identyfikator tożsamości wniosek o przypisanie 

profilu nie jest odrzucany 

 

Moduł tożsamość 
• Obsługa zgłoszeń potrzeby założenia konta kancelarii komorniczej  

• Rozwiązano problem braku formy prawnej i siedziby na liście danych identyfikacyjnych konta podmiotu 

• Wprowadzono usprawnienia w obsłudze zgłoszeń dotyczących konta kancelarii 

• Poprawiono etykietę w zakładce wyniku weryfikacji okna danych zgłoszenia założenia konta kancelarii 

komorniczej 

• Poprawiono aktualizację statusu wniosku o założenie konta podmiotu po weryfikacji w KRS gdy nie 

znaleziono konta w rejestrze 

• Wprowadzono wsparcie dla publikacji zdarzeń o przypisaniu i użytkowaniu profili kancelarii i komornika 

• Dodano obsługę dodatkowych warunków na imię i nazwisko przy wyszukiwaniu komornika  

• Wprowadzono zmiany domyślnych wartości parametrów konfiguracyjnych 

 

 


