
Zakres zmian w systemie KRZ dla wydania 1.02.008 
 

 

Portal Sądowy (PS) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o Dodano wątek „GUp-Sąd-upr” do dokumentów: 11120PO, 11119PO, 11123PO, 11118PO, 

11030PO, 11100PO, 11101PO, 11196PO, 11221PO, 11150PO, 11197PO, 11149PO, 11121PO, 

11120PO 

o Dodano czynności domyślnie odznaczonych: „Zakreślić w repertorium”, „Zakreślić w 

repertorium po uprawomocnieniu” do dokumentów: 11075ZW, 11074ZW, 14003ZW, 

11196ZW 

o Czynność „Zakreślić w repertorium” została usunięta z dokumentu 112641ZW 

o Dodano czynność „Doręczenie wskazanym uczestnikom, bez pouczenia, tradycyjny”, 

„Doręczenie wskazanym uczestnikom, bez pouczenia, elektroniczny” do dokumentów ZW: 

11050ZW, 11115ZW, 11117ZW, 11111ZW, 111121ZW, 11116ZW, 10059ZW, 112341ZW, 

111871ZW, 10170ZW, 10060ZW, 11130ZW, 110981ZW, 11129ZW, 11128ZW, 11131ZW, 

11130ZW, 10019ZW, 10020ZW, 11056ZW, 11046ZW, 11047ZW, 110371ZW, 14002ZW, 

110881ZW, 11201ZW, 100321ZW, 11077ZW, 10026ZW, 10034ZW, 10027ZW, 10031ZW, 

10034ZW, 10035ZW, 10036ZW, 10042ZW, 10043ZW, 100441ZW, 100442ZW, 10055ZW 

o Wprowadzono czynności doręczenia do wybranych przypisanych doradców w postępowaniu 

o Wprowadzono komunikaty blokujące zakończenie ZW w przypadku, gdy dla czynności 

doręczenia do wybranych uczestników (lub przypisanych doradców) lista podmiotów do 

doręczenia jest pusta (użytkownik nie zapisał wyboru podmiotów). 

o Wyłączono powiadomienia dla osób z wygasłymi uprawnieniami do postępowania 

o Poprawiono błąd przy przenoszeniu dokumentów do zakładek 

o Dla wysyłki doręczeń wprowadzono zabezpieczenie przed wysłaniem pustego obiektu „adres 

do doręczenia” 

o Usprawniono obsługę znaczników umożliwiających kończenie dokumentów i generację pdf 

o Usprawniono obsługę czynności: 

▪ ręczne dodawanie dłużnika w szczegółach postępowania, 

▪ ręczne dodawanie uczestników w szczegółach postępowania, 

▪ wysyłanie informacji od adresatów instytucjonalnych, 

▪ dodanie bloku filtrów uczestnik postępowania w widoku postępowania wydziału, 

▪ dodanie kolumny oraz filtru Pełniona rola w postępowaniu w widoku moje 

postępowania, 

▪ dodanie filtrowania po kodach rodzaju ewidencji i rodzaju postępowania w moje 

postępowania, 

▪ filtrowanie po kilku numerach w aktach, 

▪ filtrowanie wielokrotnego wyboru po polu status w aktach postępowania, 

▪ zwijane filtry postępowania wydziału. 

o Usprawniono działanie funkcji: 

▪ filtrowanie rodzajów postępowań wg gospodarza Akt, 

▪ zwijane filtry wyszukiwanie postępowań KRZ, moje postępowania, postępowania 

wydziału, 

▪ możliwość utworzenia konta uczestnika przez prowadzącego, 

▪ określanie daty - filtrowanie po datach, 

▪ doręczania dokumentów wskazanych z akt (Obsługa dokumentu 60030ZD), 

▪ powiązania definicji grup dokumentów z wzorami dokumentów, 

▪ Doręczenia na adres wskazany przez Gospodarza Akt - czynność uniwersalna. 

o Wprowadzono usprawnienia dla funkcji dodania uczestnika postępowania na podstawie 

metryki z wniosku 



o Usprawniono obsługę czynności "Zarejestrować w urządzeniu wskazanym" – umożliwia 

wydanie zarządzeń dekretacyjnych w SO. 

o Usprawniono obsługę modyfikacji i zachowania metryk 

o Umożliwiono podpisanie i wykonanie dokumentów pracownikom sądów: 

▪ 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, 

▪ 60030DZ - Zarządzenie przekazania wskazanego dokumentu z Akt do doręczenia – 

NOWE, 

▪ 60063DZ - Przypisanie prowadzącego do postępowania, 

▪ 60061DZ - Przypisanie pracownika do postępowania, 

▪ 60067ZA - Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dodanie uczestników w 

postępowaniu na podstawie wniosku, 

▪ 60062ZA - Zarządzenie dowolne w postępowaniu - dezaktywacja uczestnika w 

postępowaniu, 

▪ 110211ZW - Zarządzenie finalizujące przekazanie postępowania do innego sądu – 

upadłość – PO ZMIANACH. 

o Dla wszystkich dokumentów 6003*, w funkcji wybierania dokumentów dodano możliwość 

wskazania dokumentu z dowolnym statusem (nie tylko status aktualny) 

o Dla  wyszukiwania postępowań w sekcji "Prowadzący postępowanie" dodano w parametrach 

możliwość wyszukiwania po danych syndyka 

o Dodano automatycznie nadawanie uprawnienia do przeglądania postępowań powiązanych 

o Dodano możliwość ręcznego dodawania statusu "Uzupełniono braki" dla wniosku, dla którego 

wydano zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków 

o Skorygowano pouczenie przy dokumencie obwieszczenia 10195OB 

o Dodano jako czynność wymaganą i zaznaczoną "Ujawnić w rejestrze" w dokumentach:  

▪ 10187PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - prowadzonej 

przez sąd, 

▪ 14001PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej - prowadzonej 

przez syndyka, 

▪ 14009PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na skutek 

uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o 

znacznej wartości (art. 56d p.u.), 

▪ 11051PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela albo 

dłużnika - spółka, osoba prawna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.), 

▪ 11052PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela/dłużnika 

– osoba fizyczna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.), 

▪ 11056PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży - spółka, osoba prawna (art. 56d p.u.) 

▪ 11317PO - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia 

wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży - osoba fizyczna (art. 56d p.u.). 

o Poprawiono opis podstawy prawnej w dok. 110092ZA 

o Usprawniono filtrowanie postępowań wydziału 

o Wprowadzono poprawki do atrybutów statystycznych  

o Zmieniono status korekty - stare wnioski 

o Usprawniono działanie roli KRZ_SPR_SADY 

o Poprawki do zgłoszeń: 

▪ Rozwiązano problem edycji metryki w szczegółach postępowania, kiedy dla sytuacji 

dodania danych pełnomocnika, metryka nie zaciągała danych reprezentanta. 

o Poprawiono projekty treści obwieszczeń do zarządzeń o zwrocie wniosku w GU 

o Usprawniono obsługę adresu dłużnika 



o Ukryto drzewa metryk w dodawaniu/edycji/podglądzie metryki uczestnika 

o Usprawniono wyświetlanie historii doręczenia do ZUS/KRUS/IAS widocznej w Portalu Sądowym 

 

• Nowe dokumenty: 

o Wydanie dokumentów 10108 Zarządzenie sędziego-komisarza o zwołaniu posiedzenia rady 

wierzycieli (art. 134 ust. 3 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 11151 Zarządzenie sędziego-komisarza o zwołaniu posiedzenia rady 

wierzycieli (art. 208 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 10204 Zarządzenie Przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia 

braków fiskalnych wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 10205 Zarządzenie Przewodniczącego o zwrocie wniosku o orzeczenie 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z powodu nie uzupełnienia braków fiskalnych  

o Wydanie dokumentów 10206 Zarządzenie Przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia 

braków fiskalnych  

o Wydanie dokumentów 11166 Zarządzenie sędziego-komisarza o wyznaczeniu rozprawy wraz z 

pouczeniem w trybie art. 218 a p.u  

o Wydanie dokumentów 11167 Zarządzenie Przewodniczącego o wyznaczeniu rozprawy wraz z 

pouczeniem w trybie art. 218 a p.u.  

o Wydanie dokumentów 10129 Postanowienie sędziego-komisarza o wskazaniu osoby 

obowiązanej do przekazania do majątku dłużnika, tego co wskutek czynności bezskutecznej 

ubyło z tego majątku i określenie zakresu jej obowiązku  

o Wydanie dokumentów 11304 Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru 

oferenta w sytuacji gdy odroczono zatwierdzenie wyboru oferenta  

o Wydanie dokumentów 10093 Postanowienie Sądu o uchyleniu układu w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym  

o Wydanie dokumentów 10094 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o uchyleniu układu w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym  

o Wydanie dokumentów 10089 Postanowienie Sądu o wykonaniu układu w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym  

o Wydanie dokumentów 17010 Zarządzenie nadzorcy sądowego o zwołaniu zgromadzenia 

wierzycieli w postępowaniu o zawarcie układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej na zgromadzeniu wierzycieli  

o Wydanie dokumentów 11371 Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11372 Postanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11373 Postanowienie Sądu o wykonaniu układu w postępowaniu o 

zawarcie układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11378 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie 

postępowania o zmianę układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11374 Postanowienie Sądu o wykonaniu układu w postępowaniu 

upadłościowym  

o Wydanie dokumentów 11375 Postanowienie Sądu o wykonaniu układu w postępowaniu 

upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11199 Postanowienie Sądu w przedmiocie uchylenia układu w 

postępowaniu upadłościowym  

o Wydanie dokumentów 11381 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie 

postępowania o zmianę układu w postępowaniu upadłościowym  

o Wydanie dokumentów 11376 Postanowienie Sądu o uchyleniu układu w postępowaniu o 

zawarcie układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

o Wydanie dokumentów 11377 Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o uchylenie układu w 

postępowaniu o zawarcie układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  



o Wydanie dokumentów 11041 - Postanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy 

przymusowego (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 1b-1d p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11325 - Postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpoznania skargi (art. 

226b p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10070 - Postanowienie Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o 

stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli  

o Wydanie dokumentów 11176 Zarządzenie sędziego-komisarza o obwieszczeniu daty złożenia 

listy wierzytelności (art. 255 ust. 2 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 10071 Postanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu 

przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli i przekazaniu sprawy  

o Wydanie dokumentów 10072 Postanowienie Sądu o zmianie postanowienia sędziego-

komisarza - stwierdzić przyjęcie, nie przyjęcie uchwały, uchylić uchwałę  

o Wydanie dokumentów 111641 Postanowienie Sądu o połączeniu do łącznego rozpoznania 

spraw upadłościowych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej lub wobec 

małżonków oraz wyznaczeniu jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw 

(art. 215 ust. 1 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11002 Postanowienie Sądu o przejęciu sprawy restrukturyzacyjnej do 

wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia przez sąd upadłościowy (art. 9b ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 100151 Postanowienie Sądu o ustanowieniu kuratora dla dłużnika (art. 

68 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 100152 Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla 

dłużnika (art. 68 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10016 Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla 

spadkobierców dłużnika (art. 72 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 10017 Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla 

wierzyciela dłużnika (art. 75 p.r.)  

o Wydanie dokumentów 100181 Postanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia kuratora  

o Wydanie dokumentów 100182 Postanowienie sędziego-komisarza o ustaleniu wynagrodzenia 

kuratora  

o Wydanie dokumentów 11018 Postanowienie Sądu o ustanowieniu kuratora dla dłużnika, który 

nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy oraz w składzie 

organów którego zachodzą braki uniemożliwiające jego działanie  

o Wydanie dokumentów 11019 Postanowienie Sądu o ustanowieniu kuratora w przypadku 

śmierci dłużnika (art. 261 ust. 4 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11020 Postanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia kuratora (art. 

261 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 11133 Postanowienie sędziego-komisarza o ustaleniu wynagrodzenia 

kuratora (art. 187 ust. 4 p.u)  

o Wydanie dokumentów 111341 Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla 

dłużnika/spadkobiercy upadłego po jego śmierci/wierzyciela  

o Wydanie dokumentów 11136 Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie 

wynagrodzenia kuratora wierzyciela (art. 190 ust. 3 p.u.)  

o Wydanie dokumentów 110093ZA Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia 

braków formalnych lub fiskalnych wniosku o ogłoszenie upadłości - w sprawie z wniosku 

wierzyciela lub innego wnioskodawcy - bez podstawy prawnej 

o Wydanie dokumentów 101781ZA Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia 

braków formalnych lub fiskalnych wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej 

o Wydanie dokumentów 17011ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o złożeniu do US wniosku 

syndyka w trybie art. 4918 ust. 2 p.u. 

o Wydanie dokumentów 17012ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o złożeniu do CI KRS 

wniosku syndyka w trybie art. 4918 ust. 2 p.u. 



o Wydanie dokumentów17013ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o zawiadomieniu 

wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 

o Wydanie dokumentów 17014ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o zawiadomieniu o 

terminie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem (art. 105 ust. 5 p.r.) 

o Wydanie dokumentów 17015ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o zawiadomieniu o 

terminie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem (art. 264 p.r., art. 282 p.r., 

art. 322 p.r.) 

o Wydanie dokumentów 17016ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o zawiadomieniu o 

terminie zgromadzenia wierzycieli (spornych) w celu głosowania nad układem (art. 264 p.r., 

art. 282 p.r., art. 322 p.r.) 

o Wydanie dokumentów 17009ZP – Zarządzenie organu pozasądowego o złożeniu opisu i 

oszacowania do akt 

o Wydanie dokumentu 60030DZ - Zarządzenie przekazania wskazanego dokumentu z Akt do 

doręczenia 

o Wydanie dokumentu 60065ZD - Zarządzenie dowolne dekretacyjne organu pozasądowego 

zamykające procedurę biurową 

• Poprawione dokumenty: 

o 60060 - Zarządzenie dowolne pozasądowego organu - dodanie obwieszczenia dowolnego do 

dokumentu 

o 11277ZW Zarządzenie wykonawcze do postanowienia Sądu o przekazaniu sprawy według 

właściwości do innego sądu - restrukturyzacja 

o 112771ZW Zarządzenie finalizujące przekazanie postępowania do innego sądu - 

restrukturyzacja 

o 11021ZW Zarządzenie wykonawcze do postanowienia Sądu o przekazaniu sprawy według 

właściwości do innego sądu - upadłość 

o 110211ZW Zarządzenie finalizujące przekazanie postępowania do innego sądu - upadłość 

o Dodano pouczenia dowolnego do dokumentów:  

▪ 17008ZA - Zarządzenie nadzorcy układu o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu 

głosowania nad układem, 

▪ 17010ZA - Zarządzenie nadzorcy sądowego o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w 

postępowaniu o zawarcie układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej na zgromadzeniu wierzycieli. 

o Poprawiono 10180ZA Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o orzeczenie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej na skutek nieuzupełnienia braków formalnych  

o Dodano do dokumentów nowe wersje czynności: „Powiadomić: oddział ZUS”, „Powiadomić: 

KRUS” 

o Dodano do dokumentów czynności „Doręczyć właściwemu Urzędowi Skarbowemu” 

o Dodano do formularza 10180ZA czynności 'Wskazanie daty wykonania zarządzenia' 

o Dokument 10094PO/ZW:  

▪ dodano czynność „Zakreślić w repertorium” oraz usunięto czynność „Zakreślić w 

repertorium po uprawomocnieniu”, 

▪ dodano czynność „Ujawnić w Rejestrze” oraz ukryto czynność „Ujawnić w Rejestrze 

po uprawomocnieniu”, 

▪ ukryto czynność „Obwieścić - po uprawomocnieniu”. 

o Dokument 10093PO/ZW:  

▪ Dodano czynność „Zakreślić w repertorium” oraz usunięto czynność „Zakreślić w 

repertorium po uprawomocnieniu”, 

▪ dodano czynność „Ujawnić w Rejestrze” oraz ukryto czynność „Ujawnić w Rejestrze 

po uprawomocnieniu”, 

▪ ukryto czynność „Obwieścić - po uprawomocnieniu”. 

o Dokumenty 10196ZW, 10195ZW: 

▪ dodano czynności „Obwieścić”. 

o Dokument 11350ZW:  



▪ dodano czynności „Zakreślić w repertorium”, „Obwieścić”, „Ujawnić”. 

o Dokumenty: 10187ZW, 14001ZW, 14009ZW, 11051ZW, 11052ZW, 11056ZW, 11317ZW: 

▪ ustawiono domyślne czynność "Ujawnić w Rejestrze" jako domyślną i ukrytą  

o Poprawiono dokumenty OT: 11035OT, 10001OT, 10002OT, 10003OT, 11115OT, 11117OT, 

111121OT, 10059OT, 112341OT, 111871OT, 10170OT, 10060OT, 11130OT, 110981OT, 

11129OT - dodano pola „sentencjaOrzeczenia”. 

 

 

Statystyka (REP) 

• Zakres zmian: 

o Przygotowano raport miesięczny „Pozostałość na następny okres” 

o Przygotowano raport miesięczny „Wpływ spraw” 

o Dodano funkcje „Średni wskaźnik zaległości”,  

o Wprowadzono możliwość wykonania eksportu do EXCEL dla raportów miesięcznych „Wykaz 

spraw załatwionych”, „Wpływ spraw”, „Pozostałość na następny okres”  

o Zaimplementowano widok GUI - raport: „Pozostałość na następny okres” 

o Usprawniono pobieranie listy postepowań wchodzących w skład kratki dla wszystkich działów 

1 do 6  

o Wprowadzono zmiany sposobu liczenia pozostałości na następny okres dla działów:  

▪ 1.1.1. 

▪ 1.1.4.b. 

▪ 2.1.1.  

▪ 2.1.1.a 

o Dodano działy:  

▪ 7.1  

▪ 7.1.a.  

▪ 7.2 

o Umożliwiono wyświetlenie listy postępowań wchodzących w skład wartości sprawozdania MS-

S20UN  

o Dodano kolumny od 3 do 6 miesięcy w raporcie „Pozostałość na następny okres”  

o Wprowadzono zmiany w raportach okresowych: odwrócenie raportu „Ewidencja spraw 

ogółem”, dodanie eksportów PDF  

o Wprowadzono: 

▪ zmiany w pobieranych danych do widoku generowania raportów miesięcznych  

▪ korektę wyświetlania odpisów historycznych  

▪ korektę wyświetlana tytułów działów  

▪ zmianę etykiety kolumny pierwszej działu 1.1.1.  

▪ poprawki działu 7. 

o Dodano tooltipy dla etykiet raportów  

o Wprowadzono korektę etykiety na wydruku raportu 

o Dodano kolumny: data, rodzaj, status posiedzenia dla działów 1.2.1 1.2.2 wraz z wartościami 

(Posiedzenia wchodzące w skład postępowania w kratce statystyki)  

o Zaimplementowano widok GUI - raport z posiedzeń do aplikacji Statystyka  

o W ramach widoku postępowań zamiast „idSedziego”, widać imię i nazwisko w  widoku 

postępowań wchodzących w skład komórki Działu  

o Dla raportu „Ewidencja spraw ogółem” dodano kolumny: średni miesięczny wpływ, wskaźnik 

szybkości postępowania 

o Dodano kolumny w ramach widoku postępowań wchodzących w skład komórki Działu( Liczba 

osób objętych orzeczeniem).  

o Wprowadzono zmiany w raportach okresowych (lista sędziów zależna od filtrów data od, data 

do, typ raportu)  



o Zmieniono usługi wyliczania średniego wskaźnika zaległości  

o Dodano kolumny 3-6 miesięcy w raporcie „Pozostałość na następny okres” 

o Dodano usługi pobierania sędziów posiadających postepowania w repertorium 

o Wprowadzono zmianę etykiet w raportach, zmianę w pobieraniu listy protokolantów 

o Usprawniono operację udostępnienia działu 7.1, 7.1.a, 7.2. w statystyce MS-S20UN 

o Wprowadzono: 

▪ zasilenia atrybutów dotyczących form prawnych  

▪ bieżące zasilenie systemowe dla form prawnych postępowań  

▪ zasilenie wstecz atrybutu FormaOrganizPraw  

▪ dostosowanie wartości listy PODMIOTY do słownika pobierzSlownikPoKodzie  

o Zaktualizowano pobierania danych do działu 3. względem kryteriów wyszukiwania zmian w 

słowniku PODMIOTY 

o Wprowadzono korektę dla zliczania dni sesyjnych dla posiedzeń niejawnych, jawnych i rozpraw 

o Dodano możliwość wprowadzenia więcej niż jednego podmiotu w ramach jednego 

postępowania dla funkcjonalności "Biegli i tłumacze przysięgli" w atrybutach statystycznych  

o Dodano blokady wyświetlania widoku atrybutów postępowania dla postępowań 

niestatystycznych  

o Usprawniono pobieranie dostępnych sal po anulowaniu posiedzenia  

o Poprawiono pobieranie danych do w. 07 w dziale 1.1.2.2.b. - 

o Poprawiono pobieranie danych w w.04 w dziale 1.1.2.3.  

o Zmiana pobierania do statystyki atrybutu "ZalatwieniePozostalychSpraw" w dziale 1.1.4.b  

o Rozwiązano problem braku odświeżania zmiany kontekstu postępowania na widoku atrybutów 

w PS po przekierowaniu z postępowania niestatystycznego 

o Poprawiono pobieranie danych do działu 1.1.2.7.  -  

o Poprawiono możliwości odczytu akt z poziomu wartości w komórce sprawozdania 

o Zmieniono kolejność wywoływania usług pobierania danych atrybutów statystycznych  

o Poprawiono wyświetlanie listy postępowań w oknie Drill-Down działu 1.2.1 kol.18 w.02 i w 

dziale 1.2.2. kol.18 w.02  

 

Portal Publiczny (PP) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania:  

o BIZ: Wydłużenie maksymalnej długości atrybutów w danych postepowania i podmiotu: 

sygnatura do 100 znaków, rodzaj wierzytelności do 500 znaków, tytuł wykonawczy do 1500 

znaków, inny identyfikator do 50 znaków  

o BIZ: Dodanie instrukcji dla wierzyciela w pozycji "Informacja o terminie i sposobie zgłaszania 

wierzytelności" na Przebiegu postępowania  

o BIZ: Ekran Wspólnika - poprawienie prezentacji atrybutów podmiotu (kraj miejscowości 

zamieszkania, kraj siedziby podmiotu, inne identyfikatory)  

o BIZ: Ekran Wspólnika - uwzględnianie prezentacji obwieszczenia o prawomocności na liście 

pozycji  

o BIZ: Ekran Wyszukiwanie masy - poprawa walidacji na długość parametrów w kryteriach 

wyszukiwania  

o Ekran Wyszukiwanie masy - poprawa błędów normalizatora 

o Ekran Wyszukiwanie wspólników - usunięto liczbę postępowań   

o BIZ: Ekran Wyszukiwanie masy - wprowadzono sortowanie danych w polu Typ składnika.  

o Ekran Wyszukiwanie masy - poprawa działania nawigatora tabeli w złożonych przypadkach z 

filtrowaniem danych  

o Usunięto zduplikowane rodzaje postępowań, w efekcie poprawiono błąd ujawniania 

obwieszczeń w tych postępowaniach (dotyczy: GUu-wu, GUu-zu, GUu-uu, GUu-wps, GUu-zps, 

GUu-ups) 



o BIZ: Poprawa błędu szybkiego przechodzenia przez wyniki wyszukiwania na Tablicy 

obwieszczeń  

o Umożliwiono przejście z widoku kratki postępowań wchodzących w skład sprawozdania do 

Wyszukiwarki Postępowań Portalu Sądowego  

o Umożliwiono wybranie protokolantów na podstawie pełnionej roli w Wydziale 

o Dodano do konfiguracji PP, ekranu do podglądu wniosku  

 

 

Portal Użytkowników Zarejestrowanych (PUZ) 

• Nowe wnioski: 

o 20019 Sprawozdanie {tymczasowego nadzorcy sądowego} {zarządcy przymusowego}  

o 30095 Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości, co do tego które z przedmiotów należących do 

upadłego wchodzą w skład masy upadłości  

o 30096 Oświadczenie upadłego w przedmiocie wskazania i wydania syndykowi całego majątku 

i dokumentacji  

o 30171 Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości 

wynagrodzenia przypadającego za okres przed dniem ogłoszenia upadłości  

o 30172 Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości 

wynagrodzenia przypadającego za okres po ogłoszeniu upadłości  

o 30166 Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości kar 

umownych - nowy formularz dostępny w katalogu  

o 30164 Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenia 

majątku upadłego  

o 30162 Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości odpłatnej 

czynności prawnej (art. 128 p.u.)  

o 20134 Wniosek zarządcy o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej 

wynagrodzenia przypadającego za okres po otwarciu postępowania sanacyjnego (art. 305 ust. 

1 p.r.)  

o 30151 Wniosek syndyka o wyrażenie zgody na wykonanie zobowiązania upadłego i zażądanie 

od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego  

o 30059 Sprawozdanie nadzorcy wykonania układu dotyczące wykonywania układu  

o 20059/30057 Zastrzeżenia przeciwko układowi  

o 30154/30158 Wniosek syndyka o wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy najmu lub 

dzierżawy nieruchomości 

o 30105 Wniosek syndyka o wyłączenie składnika majątkowego ze składu masy upadłości  

o 30098 Wniosek upadłego o wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia 

się postanowienia o ogłoszeniu upadłości  

o 30085 Wniosek syndyka o oznaczenie środków pieniężnych jako niewchodzących w skład masy 

upadłości  

o 30084 WNIOSEK O OKREŚLENIE ZAKRESU I CZASU KORZYSTANIA PRZEZ UPADŁEGO LUB OSOBY 

MU BLISKIE Z NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI (art. 75 ust 2 P.U.)  

o 20156 Plan likwidacji majątku położonego w rzeczypospolitej polskiej wraz z ogólną informacją 

o przewidywanym sposobie zaspokojenia wierzycieli  

o 20144 Sprawozdanie kuratora obligatariuszy  

o 20141 Informacja zarządcy o zamiarze podjęcia doraźnych działań sanacyjnych (art. 317 p.r.)  

o 20133 Wniosek zarządcy o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej 

wynagrodzenia przypadającego za okres sprzed otwarcia postępowania sanacyjnego (art. 305 

ust. 1 p.r.)  

o 20131 Wniosek zarządcy o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej  

o 20124 Wniosek o stwierdzenie z urzędu przez sędziego-komisarza niedopuszczalności wpisu 

ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na majątku dłużnika 



o 20026/30029 Wniosek członka rady wierzycieli lub zastępcy członka rady wierzycieli o 

odwołanie z rady wierzycieli  

o 30054 Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 

o 30115/30116 Zarzuty przeciwko planowi podziału funduszów masy upadłości 

o 30111 Opis przedsiębiorstwa 

o 20153 Wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia w przedmiocie uznania orzeczenia o 

wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego 

o 20151 Wniosek o stwierdzenie wykonalności zagranicznego tytułu egzekucyjnego wydanego 

przeciwko upadłemu 

o 20089 Zarzuty przeciwko odrębnemu planowi podziału w postępowaniu sanacyjnym 

o 20078/30077 Wniosek o zarządzenie likwidacji majątku dłużnika 

o 70037 Oświadczenie ws. braku przeszkód do pełnienia funkcji syndyka (art. 157A P.U.) 

o 70038 Pismo nadzorcy sądowego lub zarządcy w przedmiocie przekazania kart do głosowania i 

innych dokumentów dot. głosowania nad układem (art. 105 ust. 6 P.R.) 

o 70039 Zastrzeżenia co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów (art. 

216 ust. 2 P.R.) 

o 30056 Wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu 

o 30160 Wniosek o wyłączenie spadku z masy upadłości 

o 70041 Wniosek o ustalenie planu spłaty 

o 70040 Stanowisko odnośnie planu spłaty 

o 20091/30118/30119 Sprawozdanie syndyka z wykonania planu podziału funduszów masy 

o 30108 Wniosek syndyka o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy przekazania nieruchomości 

gminie lub skarbowi państwa 

o 30103 Sprzeciw wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo do wniosku o wstrzymanie likwidacji 

masy upadłości 

o 20155 Spis inwentarza i oszacowanie sporządzony przez zarządcę zagranicznego lub dłużnika, 

któremu pozostawiono zarząd własny majątkiem 

o 20127 Wniosek o uchylenie zajęcia dokonanego przed otwarciem postępowania 

restrukturyzacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym 

o 20116 Zarzuty dotyczące wydatków poniesionych przez zarządcę 

o 20044 Pismo zawierające propozycje układowe 

o 30089 Wniosek o zabezpieczenie powództwa o wyłączenie składnika majątkowego z masy 

upadłości 

o 20038/30043 Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli 

 

 

• Poprawki dotyczące wniosków: 

o Usunięto błędy w nazwie wniosku 20062 

o Usunięto problem niezaciąganych idKonta uczestnika postępowania do metryki 

o Zmieniono nazwę formularza 20037 

o Dla wniosku 70022 zmieniono adresacje do akt postępowania 

o [REG] usunięto problem, gdzie Lista krajów w Państwie Nadania nie uwzględniała Polski 

o Rozwiązano problem sytuacji gdzie Rejestr i Forma prawna znika z metryki Innego Organu po 

zmianie oznaczenia podmiotu/os fizycznej 

o poprawiono przypisywania pełnomocników w załączniku pełnomocnictw 

 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o Zaktualizowano link do GUS - aktualizacja odnośnika do aktualnego oświadczenia dostępnego 

na stronie GUS  

o Poprawiono błędną adresacje pisma 20066, 20063 - zmiana kierowania pism do akt i do 

dekretacji  

o Poprawiono niewłaściwie ustawianą wartość dla "espid.tytul" w piśmie innym - przywrócenie 

poprawnego przekazywania tytułu pisma innego wprowadzanego na kreatorze  



o Dla metryki przedstawiciela ustawowego poprawiono działania innych identyfikatorów 

o Rozwiązano problemy pojawiające się w sytuacji gdzie wejście w edycję wniosku powodowało 

pokazanie się wszystkich możliwych rodzajów wnoszącego pismo błąd między zespołowy 

o Rozwiązano problem gdzie nie można było utworzyć metryki dla podmiotu innego niż osoba 

fizyczna 

o Obsłużono sytuację, gdzie powrót z metryki organu pozasądowego powoduje otworzenie 

wniosku w trybie podglądu 

o Wprowadzono usprawnienia przy podpisywaniu dużych plików 

o Obsłużono błąd podglądu dokumentu objawiający się komunikatem „nie pobrano danych 

słownika” 

o Poprawiono wyświetlanie dokumentu (WNIOSKI-GUI) 

o Obsłużono problem braku wysyłki spisu wierzytelności do dłużnika 

o Poprawiono nazwy pól we wnioskach 30118, 30119 i 20091 

o Poprawiono generowanie korekt z błędnym pełnomocnikiem 

o Dodano numery karty do głosowania do znaku pisma 

o Wprowadzono nową usługę sądów odwoławczych dla listy sądów 

o Utworzono kreator umożliwiający pominięcie podania sygnatury 

o Poprawiono konfigurację wniosku 20015 

o Poprawiono sumowanie kwot na wniosku 30048 

o Usprawniono adresowanie pism do upadłego 

o Usprawniono walidację idKonta na metrykach 

o Dodano walidację pola email 

o Poprawiono adresowanie zażaleń i pisma innego z wykorzystaniem sądów odwoławczych 

o Usunięto problem z wprowadzeniem oświadczeń na liście wierzytelności przez upadłego 

o Poprawiono konfigurację wniosku 20086, rozwiązującą problem z zapisaniem siebie jako 

nadawcy dla spisu inwentarza w toku postępowania sanacyjnego 

 

Składnica zbioru rejestru TERYT (TERYT) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o Poprawiono wyszukiwanie miejscowości 

 

Portal Branżowy (PB) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o Wprowadzone uzupełniania daty zatwierdzenia podczas zatwierdzania listy wierzytelności  

o Zmodyfikowano funkcjonalności generowania sprawozdań:  

▪ dodano stronicowanie listy sprawozdań 

▪ wprowadzono uzupełnianie danych sędziego komisarza w sprawozdaniu 

o Zmodyfikowano parametry generowania sprawozdania: wprowadzono podpowiadanie 

daty_od dla sprawozdania.  

o Dodano możliwość wyboru wierzyciela podczas dodawania wierzytelności za pomocą widoku 

wyboru wierzycieli.  

o Wprowadzono funkcjonalność zatwierdzania i częściowego zatwierdzania spisu wierzytelności.  

o Wprowadzono funkcjonalność zatwierdzenia spisu wierzytelności przez sędziego.  

o Wprowadzono 3 poziomowe pobieranie i podpowiadanie danych doradcy 

restrukturyzacyjnego podczas generowania dokumentów (np. spisu inwentarza lub listy 

wierzytelności):  

▪ jeżeli w postępowaniu jest zdefiniowana metryka, dane podpowiadane są z metryki, 

▪ jeżeli nie ma zdefiniowanej metryki, następuję próba podpowiedzenia danych 

pochodzących z listy doradców restrukturyzacyjnych, 



▪ jeżeli brak danych na liście doradców restrukturyzacyjnych podpowiadane są dane 

pochodzące z danych przypisanego do postępowania w Portalu sądowym.  

o Zmodyfikowano funkcjonalność przeglądania danych wierzyciela: wprowadzenie 

dedykowanego widoku zakładki "Wierzytelności wierzyciela" dla postępowań 

restrukturyzacyjnych  

o Wprowadzono, dla należności w składzie masy, rozdzielenie osoby fizycznej na dwie 

specjalizacje:  

▪ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

▪ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

o Wprowadzono dla doradcy restrukturyzacyjnego możliwość nanoszenia na listę wierzytelności, 

spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych oświadczeń złożonych przez dłużnika w 

formie pisemnej lub ustnej  

o Wprowadzono podsumowanie dla funkcjonalności przeglądania stanów wierzytelności w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym i przeglądania stanów wierzytelności w postępowaniach 

upadłościowych  

o Wprowadzono dla postępowań GRu funkcjonalność udostępniania możliwości tworzenia 

składu masy przez dłużnika pod nadzorem nadzorcy sądowego  

o Wprowadzono funkcjonalność obsługi uchylonych spisów inwentarza  

o Wprowadzono funkcjonalność złożenia oddzielnego planu podziału do sądu.  

o Wprowadzono funkcjonalność generowania sprawozdania syndyka (formularz 30133). 

o Usprawniono funkcjonalność tworzenia metryki doradcy z nie wypełnionymi danymi kraju w 

LDR 

o Dodano zabezpieczenie wierzytelności do pobieranych danych  

o Poprawiono generowanie sprawozdania ostatecznego syndyka 30134  

o Wprowadzono funkcjonalność prezentacji dokumentów podpiętych pod poszczególne obiekty 

portalu branżowego  

o Rozwiązano problem braku możliwości zapisania danych ze względu na zbyt długi nr zgłoszenia 

o Uporządkowano niespójne widoki wydatków i kategorii wydatków 

o Poprawiono funkcje: 

▪ rozszerzenie funkcjonalności wysyłania spisu wierzytelności i spisu wierzytelności 

spornych o komunikat przypominający o konieczności wysłania do sądu również tego 

drugiego spisu,  

▪ przycisk Metryka Wierzyciela do otwarcia metryki wierzyciela został dodany w ramach 

funkcjonalności: 

• wierzytelnościach LW, 

• wierzytelnościach SW, 

• zobowiązaniach masy, 

• wierzytelnościach w planach podziału, 

• wierzytelnościach w oddzielnych planach podziału, 

• zobowiązaniach masy w planach podziału,  

▪ wprowadzono funkcjonalność prezentacji dokumentów podpiętych pod poszczególne 

obiekty portalu branżowego, 

▪ rozbudowano parametry uruchomienia dla automatu obsługującego wybieranie 

wierzytelności dla wierzytelności w postępowaniach restrukturyzacyjnych o 

możliwość pobrania wierzytelności spornych/bezspornych/wszystkich, 

▪ zmodyfikowano usługę zwracającą postępowania. Wprowadzono techniczną 

możliwości pobrania danych zarówno po identyfikatorze jaki i po sygnaturze 

postępowania, 

▪ dodano funkcjonalność wizualizacji plików XML dla składu masy, 

▪ dodano funkcjonalność generowania raportu z aktualnego spisu inwentarza. 

o Zmieniono formatowanie numeru zgłoszenia wierzytelności przy importowaniu,  

o Poprawiono mapowanie nazwy wierzyciela przy importowaniu zgłoszeń wierzytelności 



o Rozwiązano problem braku możliwości składania sprawozdań nadzorcy sądowego 

o Rozwiązano problem importu spisu wierzytelności i  błędu widoku wierzytelności 

o Poprawiono błąd importu składników SMU z załącznika 

o Poprawiono błąd numeracji wierzytelności SW/SWS (poprawnym zachowaniem jest przy 

nieuzupełnieniu SW/SW wierzytelności powinny być numerowane jako kontynuacja 

poprzedniego spisu) 

o Skorygowano błędne identyfikatory dla składników majątkowych dla postepowań 

restrukturyzacyjnych przy imporcie xml 

o Wyeliminowano błędy obserwowane przy wprowadzaniu metryki doradcy 

restrukturyzacyjnego 

o Poprawiono obsługę przekształceń metryki wierzyciela ze zgłoszeń wierzytelności 

o Poprawiono import nieruchomości z załącznika 

o Wyeliminowano błędy wysyłki do kancelarii 

o Wprowadzono dla syndyka możliwość dokonania korekty spisu inwentarza w postępowaniach 

GUp-s 

o Rozbudowano widok sprawozdań o możliwość przejścia do edycji utworzonego sprawozdania, 

bez konieczności przechodzenia do skrzynki przesyłek  

o Wprowadzono funkcjonalność widoków dokumentów podpiętych pod spis inwentarza, skład 

masy i składniki masy 

o Wprowadzono funkcjonalność sprawozdania z wykonania oddzielnego planu podziału. 

o Dodano funkcjonalność obsługi sprawozdania z wykonania Planu Podziału  

o Udoskonalono nazewnictwa statusów dla LW i SW: 

▪ Zmiana statusu "W sądzie" na "Złożony", 

▪ Zmiana statusu "Przekazany do wysłania" na "Przekazany do złożenia", 

▪ Zmiana statusu "Do wysłania" na "Do złożenia". 

o Udostępniono syndykowi w postępowaniach GUp-s możliwość korekty spisu inwentarza  

o Wprowadzono funkcję walidacji przesyłek wysyłanych do kancelarii (np. Lista wierzytelności 

wysyłana do upadłego, który nie ma id_konta) 

o Wprowadzono funkcjonalność adresowania do pełnomocników zdefiniowanych w metryce 

adresata 

o Obsłużono sytuacje w których system nie importuje do listy wierzytelności informacji dot. 

odmowy uznania wierzytelności  

o Obsłużono incydenty błędnego zaciągnięcia wpływów do sprawozdania ,danych dotyczących 

wydatków 

o Obsłużono problem oświadczenia do listy wierzytelności, która ma status "do oświadczeń" 

o Poprawiono obsługę generowania sprawozdania syndyka 

o Usunięto problem blokady dla utworzenia okresowego sprawozdania syndyka oraz wysyłania 

sprawozdania ostatecznego do sądu w postępowaniach GUp-s 

o Obsłużono problem spisu wierzytelności w sytuacji zwrotu przez dłużnika podpisanego 

dokumentu 

o Poprawiono obsługę sytuacji gdzie nie można było wprowadzić wartości 0 w wycenie 

jednostkowej 

o Rozwiązano problem z obsługa formularza Spisu inwentarza 

 

Rejestr sądów i sędziów (RSS) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

Zmiany w module Zarządzanie atrybutami statystycznymi - krz-rss-stat: 

o Usprawniono obsługę zmiany daty do po imporcie z ZSRK 
o Usprawniono usługi RSS dla prawidłowego działania modułu Statystyk 

o Wprowadzono zmiany w module Zarządzanie atrybutami statystycznymi – krz-rss-stat 

 

file://///swaisifs01/ms/krz/krz-rss/-/blob/develop-stable/krz-rss-stat/README.md


Repozytorium dokumentów (RD) 

• Zmiany  / poprawki produkcyjne oprogramowania: 

o Wprowadzono funkcję otwarcia podglądu dokumentu w oknie modalnym portalu 
o Obsłużono wyjątki blokujące korektę wniosku 
o Poprawiono przetwarzania pliku z podpisem XADES-BES 

Usługi generowania odpisów (WER) 

o BIZ: Poprawiono ustawiania adresu usługi do weryfikacji odpisów (nie był wstawiany adres krz-
wer.ms.gov.pl) 

o Dodano funkcję 'Archiwizuj odpis' na ekranie 'Moje odpisy'  
 

Skrzynki (ESPID) 
o Zwiększono maksymalny rozmiar opisu adresata/nadawcy 
o Zwiększono maksymalny rozmiar dla kolumny adresat i nadawca. 
o Zwiększono maksymalny rozmiar dla znaku pisma. 

Adapter e-płatności (pay-adapter) 
o Rozwiązano incydenty blokujące opłatę dla wniosku 

Lista zadań (LIZA) 
o BIZ: Dodano licznik wyszukanych zadań na ekranach zadań 
o BIZ: Dodano komunikat ostrzegawczy o zbliżającym się limicie pobieranych oraz komunikat o 

przekroczonym limicie pobieranych zadań (ekrany zadań w toku) 

Rejestr dla Organów Administracji Publicznej (REGZ) 
o Usunięto profil KOMORNIK wraz z uprawnieniami 

 

Kancelaria (KANC) 

• Wprowadzono zmiany poprawiające ergonomię pracy: 

o Poprawiono błędną nazwę widoku 
o Usprawniono mechanizm usuwania pism wychodzących oraz rozbudowano filtrowanie pism  
o Poprawiono działanie edycji danych adresata 
o Dodano przycisk Wstecz na podglądzie zmian 
o Dodano filtrowanie po stanie emisji 
o WCAG: dodano alternatywny tekst do loga MS 
o Wprowadzono: 

▪ zapamiętywanie ustawień wyszukiwania na widoku Rejestr przesyłek wychodzących 

▪ Zapamiętywanie wyszukiwanie na widoku Rejestru przesyłek przychodzących 

▪ Zapamiętywanie pism wychodzących 

▪ Zapamiętywanie filtrowania przesyłek centralnego wydruku 

▪ Zapamiętanie filtrowania przesyłek pocztowych 

▪ Zapamiętanie filtrowania dla przesyłek elektronicznych 

o Usprawniono ergonomię drukowania - rozbicie mechanizmu 
o Rozbudowano ekran Pisma Wychodzące o informacje o reklamacji  
o Przywrócono domyślne wartości pól przy przełączaniu na różne typy emisji pism 
o Zmieniono domyślny widok po przejściu na Przesyłki pocztowe 
o Rozbudowano ekran Książki Nadawcze o informacje kto utworzył dokument  
o Uszczegółowiono komunikaty w widoku zlecania emisji pism 
o Wprowadzono Tabelę "Dane przesyłki" w emisjach pism wychodzących 
o Poprawiono tekst emisji przy braku ID konta, uwaga MS 
o Dodano edycję danych nadawcy 
o Poprawiono nagłówek zmodyfikowanych danych 
o Poprawiono integrację z mechanizmem odpisów. 
o Poprawiono błąd z podglądem wniosku w Kancelarii 
o Dodano maskę do kodu pocztowego przy edycji adresata/nadawcy 



o Poprawiono rozszerzenia pliku XML po wygenerowaniu odpisu i opisu błędu podczas 
generowania odpisu (zmiana techniczna) 

o Udrożniono emisję EPO po edycji danych adresowych (kod pocztowy) w Kancelarii 

 

Lista Doradców Restrukturyzacyjnych (LDR) 
o Poprawiono pracę usługi weryfikacji dla doradców o dwuczłonowym nazwisku 

 

 


