
Zakres zmian w systemie KRZ dla wydania 1.02.006 

Portal Użytkowników Zarejestrowanych 
 

• Wprowadzono zmiany dla dokumentów: 

o Oświadczenia ustne i pisemne wnoszone do akt przez organ pozasądowy  

o 20080 Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości  

o 30068 - wariant formularza 20066 dla upadłości  

o 20066 Wniosek o uchylenie układu  

o 20070 Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego  

o 20063 Wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu  

o 20045/30068 Pismo zawierające zgłoszenie zmiany propozycji układowych  

o 20039 Spis obecności - załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieli  

o 20040 Spis głosów - załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieli 

o 70015 brak wyrazu "spornych" w etykiecie "Spis wierzytelności"  

 

• Wprowadzono usprawnienia dotyczące: 

o podpowiadania danych z postępowania dla doradcy - pozasądowego organu postępowania 

o zapisywania danych adresowych Organu pozasądowego w metryce w ramach postepowania 

o nieotwierania się szczegółów płatności 

o wyświetlania danych poglądu zgłoszenia wierzytelności 

o wyświetlania danych w oknie „oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych” 

o dodania jednostki V w nagłówku formularza zgłoszenia ustalenia dnia układowego 

o obsługi zgłoszenia wierzytelności 

o obsługi nowych pism tworzonych w trakcie postępowania 

o Pola adresu do doręczeń  

o wprowadzania daty wprowadzenia wniosku  

o walidacji spółek akcyjnych 

o obsługi trybu tylko do odczytu metryki wierzyciela 

o obsługi załączników w cz. IV zgłoszenia wierzytelności 

o poprawy czytelności generowanych wydruków 

o obsługi funkcji zaciągania plików i dołączania dokumentów 

o błędu przy piśmie 30048- zgłoszenie wierzytelności 

o obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dla podmiotu będącego spółką akcyjną 

o dodawania plików w zgłoszeniu wierzytelności 

 

 

 

Portal Sądowy 

 

• Zmiany/ poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o poprawiono zapisywanie dłużnika w sytuacji przekazania pisma do dekretacji – wprowadzono 

automatyczny zapis uczestników  

o w słowniku parametrów dodano pozycje - wydział odwoławczy w Tarnowie  

o poprawiono obsługę asesorów dostępnych w postępowaniach 

o wprowadzono autouzupełnianie pól 'KRS' o brakujące zera w formularzach wyszukiwania 

postępowań 

o usprawniono filtrowanie w aktach postepowania 

o usprawniono wyświetlanie aktualnych danych identyfikacyjnych dłużnika 



o dla obwieszczenia poprawiono obsługę znaków cudzysłowów przy realizacji czynności 

obwieszczenia. 

• Nowe dokumenty: 

o Wydanie dokumentów 11078 Postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające 

niedopuszczalność wpisu w księdze wieczystej dokonanego z naruszeniem art. 81 ust. 1 p.u. 

(art. 82 p.u.)   

o Wydanie dokumentów 11079 Postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające 

niedopuszczalność wpisu zastawów skarbowych do Rejestru Zastawów Skarbowych 

dokonanego z naruszeniem art. 81 ust. 1 p.u. (art. 82 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11066 Postanowienie sędziego-komisarza o zastosowaniu środków 

przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo w jakikolwiek sposób 

utrudnia ustalenie składu masy upadłości (art. 58 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11067 Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu środków 

przymusu (art. 58 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11237 Postanowienie Sądu oddalające wniosek o umorzenie 

postępowania upadłościowego (art. 361 ust. 1 pkt 1 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11238 Postanowienie Sądu oddalające wniosek o umorzenie 

postępowania upadłościowego (art. 361 ust. 1 pkt 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11289 Postanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego 

nadzorcy sądowego  

o Wydanie dokumentów 11244 Postanowienie Sądu o zmianie planu spłat (art. 370d ust. 1 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11245 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o uchylenie planu 

spłaty wierzycieli (art. 370e ust. 1 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 10164 Postanowienie Sądu o zasądzeniu kosztów przechowania ksiąg, 

korespondencji i dokumentów dłużnika  

o Wydanie dokumentów 10159 Postanowienie sędziego-komisarza o uwzględnieniu zarzutów 

wobec planu podziału (art. 323 ust. 4 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10160 Postanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu zarzutów 

wobec planu podziału  

o Wydanie dokumentów 111771 Zarządzenie sędziego-komisarza wzywające do uzupełnienia 

braków formalnych lub fiskalnych sprzeciwu (art. 257 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11179 Postanowienie sędziego-komisarza o odrzuceniu sprzeciwu (art. 

257 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11180 Zarządzenie sędziego-komisarza o doręczeniu odpisu sprzeciwu 

(art. 258a p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11091 Postanowienie Sądu o ustanowieniu więcej, niż jednego 

zastępcy sędziego-komisarza (art. 151 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11333 Postanowienie Sądu o ustanowieniu więcej, niż jednego 

referendarza w roli zastępcy sędziego-komisarza (art. 151 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 10097 Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członków Rady 

Wierzycieli lub ich zastępców na ich wniosek i powołaniu innych (art. 125 ust. 2 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10113 Postanowienie sędziego-komisarza o przyznaniu członkowi rady 

zwrotu wydatków koniecznych oraz o przyznaniu wynagrodzenia (art. 137 ust. 1 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 11064 Postanowienie sędziego-komisarza o zakazaniu członkom 

organu zarządzającego upadłego niebędącego osobą fizyczną opuszczania terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia (art. 57 ust. 4 w zw. z ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11208 Postanowienie-sędziego komisarza o wyznaczeniu biegłego do 

sporządzenia nowego opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego w trybie (art. 319 ust. 5 

p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11257 Postanowienie sądu o zawiadomienie organu założycielskiego 

lub ministra ds. Skarbu Państwa o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu (art. 222 ust. 1 

p.r.)  



o Wydanie dokumentów 110681 Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu wobec 

upadłego lub członków organu zarządzającego upadłego zakazu opuszczania kraju  

o Wydanie dokumentów 11184 Postanowienie sędziego-komisarza o umorzeniu postępowania 

w przedmiocie sprzeciwu  

o Wydanie dokumentów 11185PO - Postanowienie Sądu II instancji o uchyleniu postanowienia 

sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu i przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpoznania (art. 259 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11057 Postanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia 

zatwierdzającego warunki sprzedaży na wniosek syndyka (art. 56h ust. 1 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 110581 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zmianę 

postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży  

o Wydanie dokumentów 110582 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o uchylenie 

postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży  

o Wydanie dokumentów 10155 Postanowienie sędziego-komisarza o wykreśleniu z urzędu 

wierzytelności ze spisu wierzytelności  

o Wydanie dokumentów 11262 Postanowienie Sądu o wezwaniu dłużnika do uiszczenia zaliczki 

na wydatki przyspieszonego postępowania układowego (art. 231 ust. 1 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 11233 Postanowienie Sądu o zezwoleniu na wydanie kwot z depozytu 

sądowego (art. 359 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11232 Postanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na wydanie 

kwot z depozytu sądowego (art. 359 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 10142 Postanowienie sędziego-komisarza o uwzględnieniu sprzeciwu 

wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności  

o Wydanie dokumentów 10101 Postanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o 

powołanie członka rady wierzycieli w trybie (art. 123 ust. 3 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10102 Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie składu rady 

wierzycieli w trybie (art. 126 ust. 1 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10110 Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady 

wierzycieli sprzecznej z prawem lub naruszającej interes wierzycieli (art. 136 ust. 4 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10111 Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady 

wierzycieli sprzecznej z prawem lub naruszającej interes wierzycieli z urzędu (art. 136 ust. 4 

p.r.)  

• Poprawione dokumenty: 

o Poprawiono Zarządzenia wykonawcze ogólne: Dodano czynność Ujawnić w Rejestrze 

informacje o postępowaniu  

o Poprawiono pouczenia na dokumentach: 11222PO, 11223PO, 11224PO, 11220PO, 11111PO, 

10042PO, 10043PO  

o Poprawiono dokument 10066PO  

o Poprawiono dokument 11108 Postanowienie sędziego-komisarza o odmowie zatwierdzenia 

sprawozdania ostatecznego (art. 168 ust. 5c p.u.)  

o Dodano czynność „Obwieścić” na dokumencie 10073PO.  

o Poprawiono treści dokumentów: 10192PO, 11110PO, 11293PO  

o Dodano obwieszczenia dla dokumentów: 10081PO, 10082PO, 10083PO  

o Poprawki dla dokumentów ogólnych: 

▪ 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 

▪ 60071PO Postanowienie dowolne w postępowaniu 

▪ 60060ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu 

▪ 60062ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dezaktywacja uczestnika w 

postępowaniu 



▪ 60067ZA Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dodanie uczestników w 

postępowaniu na podstawie wniosku 

▪ 60063DZ Przypisanie prowadzącego do postępowania 

▪ 60070PO Postanowienie Sądu dowolne w postępowaniu: 

• dodanie pouczeń do Akt: ogólnego i dedykowanych (zmiana zarządzenia 

wykonawczego dowolnego) 

• dodanie pouczeń do doręczeń: ogólnego i dedykowanych (zmiana 

postanowienia/zarządzenia dowolnego)  

• dodanie czynności ujawnienie informacji o postępowaniu do zarządzenia 

dowolnego 

o Wprowadzono ogólne usprawnienie – zostały zmienione wszystkie nagłówki pism S-K; 

dodano listy wyboru tworzącego pismo (Sędzia-komisarz, Zastępca sędziego-komisarza, 

Referendarz, Referendarz w roli sędziego-komisarza, Referendarz w roli zastępcy sędziego-

komisarza, Sędzia-wyznaczony) do nagłówków orzeczeń sędziego-komisarza oraz 

zaktualizowano uprawnienia dla dokumentów - umożliwiono wskazanym rolom podpisanie i 

wykonanie dokumentów. 

o Usunięto uprawnienia do dokumentu 101931PO - Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o 

ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

o Dodano czynność ''Doręczyć nadzorcy układu odpis zarządzenia'' do dokumentów 11251ZW 

(Zarządzenie wykonawcze do zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do 

uzupełnienia sprawozdania (art. 220 p.r.)) oraz 11252ZW (Zarządzenie wykonawcze do 

zarządzenia przewodniczącego o poinformowaniu dłużnika o nieuzupełnieniu sprawozdania 

przez nadzorcę układu i wezwaniu dłużnika do złożenia uzupełnionego sprawozdania (art. 221 

ust. 3 p.r.)) 

o Zmieniono pouczenia dla: 

▪ 11255ZW - Zarządzenie wykonawcze do zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu 

dłużnika do uzupełnienia braków fiskalnych wniosku o zatwierdzenie układu, o 

otwarcie postępowania układowego, o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 74 

uk.sc.) 

▪ 112611ZW - Zarządzenie wykonawcze do zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu 

dłużnika do uzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku o otwarcie 

przyspieszonego postępowania układowego 

Na: 

▪ 99985PUAK i 99985PUDO - Pouczenie do zarządzenia brakowego 

 

o zaktualizowano słownik dokumentów na potrzeby atrybutów statystyk 

o Poprawione dokumenty: 

▪ Poprawa treści dokumentu 60032ZA Zarządzenie wycofania dokumentu z Akt i 

przekazania go do dekretacji w bieżącym wydziale 

▪ Poprawa treści dokumentu 60033ZA Zarządzenie wycofania dokumentu z Akt i 

przekazania go do dekretacji w innym wydziale/sądzie 

▪ Poprawa treści dokumentu 99960OT Projekt treści obwieszczenia zarządzenia 

stwierdzającego prawomocność -  rozszerzenie listy podkategorii dla obwieszczenia 

o Nowe dokumenty: 

▪ Wydanie dokumentu 99961ZA  Zarządzenie o stwierdzeniu prawomocności (bez 

obwieszczania)  

▪ Wydanie dokumentu 60031ZA Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i dołączenia do 

innych akt  

▪ Wydanie dokumentu 60041ZA Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i dołączenia do 

innych akt - dla doradcy rest.  

▪ Wydanie dokumentu 60042ZA Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i przekazania go 

do dekretacji w bieżącym wydziale 



▪ Wydanie dokumentu 60043ZA Zarządzenie wyłączenia pisma z Akt i przekazania go 

do dekretacji w innym wydziale/sądzie  

o  

Wnioski formularze 

Wprowadzono nowe dokumenty: 

• Oświadczenia ustne i pisemne wnoszone do akt przez organ pozasądowy  

• 20080 Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości  

• 20066 Wniosek o uchylenie układu  

• 20063 Wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu  

• 20045 Pismo zawierające zgłoszenie zmiany propozycji układowych  

• 20039 Spis obecności - załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieli  

• 20040 Spis głosów - załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieli 

Wprowadzone poprawki: 

• Rozwiązano problem braku podpowiadania danych z postępowania dla doradcy - pozasądowego 

organu postępowania  

• 70015  - poprawiono brak wyrazu "spornych" w etykiecie "Spis wierzytelności"  

• Poprawiono zapisywanie danych adresowych Organu pozasądowego w metryce w ramach 

postepowania 

• Rozwiązano problem nieotwieranych szczegółów płatności 

• Poprawiono pogląd zgłoszenia wierzytelności 

• Usprawniono wyświetlanie danych w oknie „oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych” 

• dodano jednostkę V w nagłówku formularza zgłoszenia ustalenia dnia układowego 

• usprawniono obsługę zgłoszenia wierzytelności 

• usprawniono obsługę nowych pism tworzonych w trakcie postępowania 

• zaktualizowano pola adresu do doręczeń  

• wprowadzono obsługę daty wprowadzenia wniosku  

 

Portal Branżowy 

• Nowe oprogramowanie: 

o Obsłużono problem nie wyświetlania formularza dodawania należności w Rejestrze Masy 

Upadłości, 

o Dla postępowań GUp-s przycisk wysyłki spisu inwentarza do sądu został zmieniony na „Złóż 

spis inwentarza do akt postępowania”, 

o Dodano stan pośredni w Należności, 

o Dodano status elementu wierzytelności oraz status korekty na poziomie elementu 

wierzytelności 

o Poprawiono wyświetlanie 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 Poprawa opcji korekty, 

o Poprawa niewyświetlania się formularzu dodawania należności w Składzie masy, 

o Poprawiono wyświetlanie danych po zablokowaniu Spisu wierzytelności, 



o Szereg poprawek dla metryki wierzyciela, 

o Poprawiono obsługę funkcji wypełniania danych jeśli kraj jest zagraniczny i jest jedynie 

dostępna lokalizacja 
o rozwiązano problem braku możliwości rejestracji usunięcia w zbiorczym SI 

o rozwiązano problem występujący przy składania spisu inwentarza i spisu wierzytelności 

o Opcja (kłódka) zatwierdzania Listy Wierzytelności/Spisu Wierzytelności jest dostępna tylko dla 

sędziego. 

o Wysyłka Listy Wierzytelności/Spisu Wierzytelności teraz jest dostępna tylko dla sędziego 

ZW 
• Wprowadzono cały zestaw nowych funkcjonalności i ekranów od integracji z PBR, Kancelarią, 

wysyłaniem kart, zawiadomień, głosowanie, obecności, doręczenia 

Repertorium 
• Poprawiono pobieranie danych do w. 09 w dziale 2.1.1 

• skorygowano zliczanie działu 1.1.2.1.  

• skorygowano zliczania działu 1.2.2. 

• skorygowano widoczności kalendarza przy edycji atrybutów statystycznych 

• skorygowano  atrybut DataZakreslenia w atrybutach postępowania. 

• poprawiono widoczność atrybutów statystycznych. 

• skorygowano zliczanie działu 1.1.4.b. 

• skorygowano zliczanie działu 2.2. 

• Dodano - Umorzenie na skutek cofnięcia wniosku dla kodów GU, GUp, Gzd, GR, GRz, GRp, GRu, GRs 

 

Portal Publiczny  
• Wprowadzone zmiany: 

o Duży zbiór nowych wzorów obwieszczeń w PP w postępowaniach: GRp-ppu, GRs-ps, GRu-pu, 

GRz-zu, GU-of-up, GUp-of-s, GUp-of-sk, GUp-p, GU-wzp, GUp-Sędzia-upr-of 

o Nowe wzory obwieszczeń umożliwiające naprawy błędów oraz wzór w postępowaniu GU-wt. 

o BIZ: Postępowanie PZU - Zmiana nazwy trzeciej zakładki na Nadzorcy i zarządcy  

o BIZ: Postępowanie PZU - wyłączenie prezentacji danych sądu w postępowaniu i w 

obwieszczeniu 

o BIZ: Poprawa opisów zawartości i uspójnienie z PRS 

o Dostosowanie aplikacji do wymagań WCAG: 

o Nowe wzory obwieszczenia w PP umożliwiające naprawy błędu SD-39107 w postępowaniu 

GUp-K-upr-of. 

o Wyłączenie prawomocności w orzeczeniu dowolnym. 

 

Kancelaria 
• poprawiono błąd na kopercie 

RSS 
• Dodano identyfikator statystyczny 

 

 

 


