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1. Informacje ogólne 

1.1. Cel i struktura dokumentu 

Celem dokumentu jest przedstawienie informacji o sposobie użytkowania aplikacji PORTAL PUBLICZNY 

SYSTEMU KRZ. 

1.2. Odbiorcy produktu 

Odbiorcami dokumentu jest szeroko rozumiana publiczność, która używa Portalu do pozyskania 
informacji o osobach i podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania 
restrukturyzacyjne lub upadłościowe. 

1.3. Zakres produktu 

Dokument obejmuje swoim zakresem opis funkcjonalności oraz sposób ich użycia przez użytkownika 
PORTALU PUBLICZNEGO. 

1.4. Skróty pojęć 

Niniejszy rozdział prezentuje definicje wszystkich pojęć i skrótów wykorzystywanych  
w dokumencie. 

Tabela 1 - Pojęcia i skróty stosowane w dokumencie 

Skróty/Pojęcia Znaczenie 

KRZ Krajowy Rejestr Zadłużonych 

LDR Lista Doradców Restrukturyzacyjnych 

PP Portal Publiczny 

Rejestr Publiczny 
Aplikacja umożliwiająca wyszukanie i prezentację usystematyzowanej informacji 
o podmiotach oraz prowadzonych wobec nich postępowaniach upadłościowych 
lub restrukturyzacyjnych. 

WCAG 
Normy dostosowania stron WWW, dokumentów cyfrowych i aplikacji do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

1.5. Stosowane symbole 

W dokumencie stosowane są też następujące symbole graficzne: 

Tabela 2 – Symbole 

Symbole Znaczenie 

 

Uwaga bardzo ważna dla realizacji zadania z punktu widzenia aplikacji lub 
z przyczyn merytorycznych. 

 
Informacja pomocnicza. 
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1.6. Stosowane style czcionek 

Nazwy poszczególnych elementów aplikacji (takich jak okna, przyciski, komunikaty) są wyróżniane 

stylem czcionki: 

Tabela 3 – Style czcionek 

Styl czcionki Znaczenie 

KRZ Nazwa aplikacji, programu lub tablicy 

Administracja Oznaczenie nazwy okna 

Start Oznaczenie polecenia w menu 

ENTER Oznaczenie klawisza 

OK Oznaczenie przycisku 

Fraza wyszukiwania Nazwa pola, tekst komunikatu aplikacji 

Wyniki wyszukiwania Oznaczenie sekcji 

2. Wprowadzenie 

PORTAL PUBLICZNY KRZ umożliwia dostęp do szerokiego zakresu danych o niewypłacalnych lub 
zagrożonych niewypłacalnością podmiotach lub osobach fizycznych, pogrupowanych merytorycznie 
w czterech widokach: 

• Wyszukiwanie podmiotów - w postaci usystematyzowanej informacji o postępowaniach 
upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, m.in. dane podmiotu, szczegóły postępowania, 
przebieg postępowania wraz z treścią obwieszczeń postanowień, zarządzeń, dokumentów, czy 
skład masy upadłości, 

• Wyszukiwanie wspólników spółek osobowych – poprzez wskazanie wspólników osobowych 
spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia 
całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie 
upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie 
art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, 

• Wyszukiwanie składników masy upadłości – dzięki bogatej gamie kryteriów wyszukiwania 
umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z danymi dotyczącymi składu masy upadłości 
podmiotów oraz z procesem jej likwidacji; aktualna informacja o składnikach majątku 
gotowych do sprzedaży zwiększa jej efektywność w postępowaniach upadłościowych, 

• Tablica obwieszczeń - poprzez prezentację obwieszczeń postanowień, zarządzeń, 
dokumentów i informacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych 
pogrupowanych wg rodzaju postępowania i kategorii obwieszczenia. 

• Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych - umożliwia zapoznanie się z danymi osób 
posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego wraz z sygnaturami postępowań 
restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, w których uczestniczyli lub uczestniczą. 

• Weryfikacja autentyczności dokumentu - umożliwia weryfikację odpisu postanowienia, 
zarządzenia, projektu treści obwieszczenia, pouczenia oraz dokumentu. 
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3. Wymagania 

Praca z aplikacją PORTAL PUBLICZNY KRZ wymaga dostępu przez użytkownika do przeglądarki 
internetowej z włączoną obsługą plików cookies.  

Zalecane wersje przeglądarek: Chrome (96+), Firefox (94+), Safari (13+) lub Microsoft Edge (95+). 

4. Role użytkowników 

Aplikacja PORTALU PUBLICZNEGO KRZ jest ogólnodostępna. Jej uruchomienie nie wymaga logowania 
użytkownika oraz posiadania dedykowanych ról lub uprawnień.  

5. Ogólne zasady obsługi aplikacji 

5.1. Uruchomienie aplikacji 

Użytkownik po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu krz.ms.gov.pl przechodzi do strony 
głównej aplikacji PORTAL PUBLICZNY KRZ.  

 
Rysunek 1 - Strona główna Portalu Publicznego KRZ 

Poruszanie się po menu, zakładkach i funkcjach Portalu odbywa się przy użyciu myszy lub klawiatury. 

W przypadku wystąpienia problemu należy go zgłosić do HelpDesk poprzez wybranie Zgłoś błąd 
w prawym dolnym rogu przeglądarki. Obsługa zgłaszania błędu została opisana w Podręczniku 
użytkownika zarejestrowanego Modułu Tożsamość. 

 

 



 

 

Umowa numer 7 z dnia 25 marca 2020 – Budowa, utrzymanie i 
rozwój Systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

 

 

S t r o n a  | 7 

5.2. Pulpit pracy aplikacji 

Okno pulpit aplikacji PORTALU PUBLICZNEGO składa się z czterech głównych sekcji: menu nawigacyjne (1), 
obszar roboczy (2), obszar użytkownika (3), obszar komunikatów i opcji dodatkowych (4). 

 
Rysunek 2 – Portal Publiczny – Tablica obwieszczeń  

Tabela 4 – Opis obszarów roboczych pulpitu aplikacji PP 

Obszary okna Opis 

Menu nawigacyjne 

Dostęp do funkcji aplikacji takich jak: Wyszukiwanie podmiotów, Wyszukiwanie 

wspólników, Wyszukiwanie masy upadłości, Tablica obwieszczeń oraz 

Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych. 

Obszar roboczy Główny obszar pracy w aplikacji pozwalający wyszukanie podmiotów itp. 

Obszar użytkownika 
Obszar umożliwiający zalogowanie się do PORTALU UŻYTKOWNIKÓW 

ZAREJESTROWANYCH. 

Obszar komunikatów i 

opcji dodatkowych 

Obszar wspomagający obszar roboczy z panelami nawigacyjnymi, 

komunikatami o błędach, akcjami. 

5.3. Standardowe elementy aplikacji 

Aplikacja została wyposażona w cztery rodzaje pól do wypełnienia różniące się sposobem umieszczania 
w nich informacji:  

1. Pola opisowe, w których informacje wpisuje się odręcznie, np. kryteria filtrowania, 
pod etykietą jest miejsce, które należy wypełnić: 
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Rysunek 3 – Pole opisowe 

2. Pola opcji:  

 
Rysunek 4 – Pole opcji 

3. Pole wyboru: 

 
Rysunek 5 - Pole wyboru 

4. Pole słownikowe: 

 
Rysunek 6 - Pole słownikowe 

5. Pola z ikonką kalendarza, tj. wszystkie pola, które wymagają umieszczenia daty. Umożliwiają 
one wpisanie wartości w określonym formacie DD.MM.RRRR lub wybranie z listy rozwijanej 
poprzez użycie ikony np. Po dacie obwieszczenia: 

 
Rysunek 7 – Pole kalendarza 
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Dodatkowe akcje dostępne dla użytkownika takie jak wstecz są umieszczane koło nagłówka strony: 

 
Rysunek 8 – Dodatkowa akcja - Wstecz 

W celu przejścia do poprzedniego/kolejnego obwieszczenia wyszukanego w Tablicy obwieszczeń 
naciśnij przycisk: 

 
Rysunek 9 - Przyciski przejścia do innego obwieszczenia 

W obszarze komunikatów i opcji dodatkowych zostały umiejscowione opcje pobrania dokumentu 
w formie PDF oraz wydrukowania dokumentu.  

 
Rysunek 10 - Dodatkowe opcje - Pobierz PDF i Drukuj 

Wszystkie wyniki wyszukania można rozwinąć/zwinąć używając przełącznika: 

  
Rysunek 11 - Przełącznik rozwijający / zwijający 

Aby rozwinąć/zwinąć wyniki wyszukania w danej kategorii naciśnij przycisk: 

  
Rysunek 12 - Przycisk rozwijający / zwijający 
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Okno Parametry szukania w obszarze komunikatów wyświetla parametry określone dla wyszukiwania. 
W przypadku braku obwieszczenia w wybranej podkategoriami, zostanie ono oznaczone zaznaczone 
kolorem czerwonym: 

 
Rysunek 13 - Parametry szukania 

5.4. Sposoby wyszukiwania  

Podczas wyszukiwania podmiotów niebędących osobą fizyczną i osób fizycznych należy pamiętać  
o następujących zasadach przeszukiwania, które zostały zastosowane w PORTALU PUBLICZNYM: 

1. Minimalna długość nazwy lub identyfikatora podmiotu niebędącego osobą fizyczną to trzy 
znaki: 

 
Rysunek 14 – Minimalna długość nazwy lub identyfikatora 
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2. Wprowadzony identyfikator podmiotu musi być kompletny: 

 
Rysunek 15 – Pełny identyfikator 

3. Użytkownik może pominąć początkowe lub też końcowe znaki nazwy podmiotu: 

 
Rysunek 16 – Pominięcie początkowych znaków 

 
Rysunek 17 – Pominięcie końcowych znaków 

4. Dopuszczalne jest pominięcie części nazwy podmiotu: 

 
Rysunek 18 - Pominięcie części nazwy podmiotu 

5. Dodatkowe spacje (przed lub po nazwie/identyfikatorze) umieszczone w warunku 
wyszukiwania są pomijane i nie mają wpływu na wynik wyszukiwania: 

 
Rysunek 19 – Dodatkowe spacje przed wyszukaniem 
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Rysunek 20 - Dodatkowe spacje po wyszukaniu 

6. W przypadku wybrania wyszukiwania po imieniu i nazwisku osoby fizycznej, która prowadzi 
działalność gospodarczą warunkiem wyszukania jest podanie imienia oraz nazwiska. 

 
Rysunek 21 - Warunek wyszukania osoby fizycznej – imię oraz nazwisko 

7. Minimalna długość imienia i nazwiska osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą 
to dwa znaki. 

 
Rysunek 22 - Minimalna długość imienia oraz nazwiska 

8. Wprowadzone imię i nazwisko musi być kompletne – nie można wyszukiwać po jego części: 

  
Rysunek 23 - Pełne imię i nazwisko 

9. Minimalna długość sygnatury postępowania to dwanaście znaków. Podczas wyszukiwania po 
sygnaturze należy pamiętać o podaniu pełnej sygnatury postępowania. 

 
Rysunek 24 - Warunek wyszukania po sygnaturze – wartość skrócona 
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Rysunek 25 - Warunek wyszukania po sygnaturze – wartość pełna 

6. Wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Wyszukiwanie podmiotów 
lub naciśnij kafel Wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań. 

 
Rysunek 26 - Uruchomienie funkcji Wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań 

6.1. Wyszukanie podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym po podmiocie niebędącym osobą fizyczną  
(np. przedsiębiorstwa, spółki, stowarzyszenia, fundacje) wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Podmiot niebędący osobą fizyczną. 
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Rysunek 27 – Okno wyszukania podmiotów niebędących osobą fizyczną 

2. W polach wyszukiwania podaj jedno z kryteriów: nazwę podmiotu (pełną lub fragment) lub 
pełny identyfikator. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 
 

 

System wyszukuje podmioty wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanych 
podmiotach oraz wykaz prowadzonych wobec nich postępowań. 

 
Rysunek 28 – Wynik wyszukania podmiotu niebędącego osobą fizyczną w Rejestrze Publicznym 

 

Powiązane ze sobą postępowania są prezentowane jako zbiór postępowań.  

Postępowania niepowiązane stanowią odrębne zbiory postępowań. 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania podmiotów. 
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6.2. Wyszukanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (JDG) 
wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą. 

 
Rysunek 29 – Okno wyszukania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  

2. W polach wyszukiwania podaj jedno z kryteriów: firmę (pełną lub fragment), pełne imię 
i nazwisko lub pełny identyfikator. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą można wyszukiwać 
po jednym lub po wszystkich kryteriach na raz. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje osoby fizyczne wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanej 
osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz wykaz prowadzonych wobec niej 
postępowań. 
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Rysunek 30 – Wynik wyszukania JDG w Rejestrze Publicznym 

 

Powiązane ze sobą postępowania są prezentowane jako zbiór 
postepowań. Natomiast postępowania niepowiązane stanowią odrębne 
zbiory postępowań. 

5. W przypadku wyszukania więcej niż jednej nazwy firmy są one umieszczone na liście wyników 
wyszukiwania. Po rozwinięciu wiersza wyniku zostanie wyświetlony wykaz prowadzonych 
postępowań wobec danej osoby fizycznej. 

6. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

 
Rysunek 31 – Użycie przycisku Wyczyść dla wyszukanych wyników 

 
Rysunek 32 – Wyczyszczone warunki wyszukania oraz wyniki wyszukania 
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6.3. Wyszukanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. 

 
Rysunek 33 – Okno wyszukania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

2. W polu wyszukiwania podaj pełny identyfikator osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

 

 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej można 
wyszukiwać tylko po identyfikatorze (PESEL, NIP lub innym 
identyfikatorze). 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje osoby fizyczne wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanej 
osobie fizycznej oraz wykaz prowadzonych wobec niej postępowań. 

  
Rysunek 34 – Wynik wyszukania osoby fizycznej w Rejestrze Publicznym 

 

Powiązane ze sobą postępowania są prezentowane jako zbiór 
postepowań. Natomiast postępowania niepowiązane stanowią odrębne 
zbiory postępowań. 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania osoby fizycznej. 
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6.4. Wyszukanie podmiotu po sygnaturze 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym podmiotu i postępowania o danej sygnaturze wykonaj 
następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Sygnatura. 

 
Rysunek 35 – Okno wyszukania postępowania po sygnaturze 

2. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu Sygnatura, aby rozpocząć wyszukiwanie podaj pełną 
sygnaturę postępowania. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanym 
podmiocie i postępowaniu o wskazanej sygnaturze.  

 
Rysunek 36 – Wynik wyszukania podmiotu po sygnaturze w Rejestrze Publicznym 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania osoby fizycznej. 

 

W polu możesz wprowadzić tylko jedną sygnaturę postępowania. 

Format sygnatury to <Kod wydziału sądu upadłościowego>/<Oznaczenie 
repertorium>/<Numer kolejny w repertorium w roku>/<Rok>,  
np. WA1M/GU/223/2020. 

Wartość wpisana w pole nie może zawierać spacji lub pustych znaków. 

Wyszukiwanie obejmuje wszystkie rodzaje podmiotów. 
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6.5. Podgląd szczegółów postępowania 

Po znalezieniu podmiotu w Rejestrze Publicznym użytkownik może zapoznać się z podstawowymi 
danymi. W tym celu wykonaj poniższe czynności: 

1. W zaprezentowanych wynikach wyszukania podmiotów naciśnij sygnaturę sprawy: 

 
Rysunek 37 - Wybór sygnatury postępowania 

 

Kliknięcie dowolnej sygnatury w ramach zbioru postępowań przenosi 
do szczegółów zbioru postępowań. Na ekranie zostaną zaprezentowane 
szczegóły postępowania, którego sygnatura została kliknięta. 

2. W sekcji Postępowania u góry ekranu można wybrać dowolne postępowanie ze zbioru 
i przeglądać jego szczegóły. 

 
Rysunek 38 – Podstawowe dane o postępowaniu 
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W sekcji Postępowania możesz zmienić kontekst wyświetlanych 
szczegółów postępowania. W tym celu naciśnij wiersz zawierający żądaną 
sygnaturę postępowania. 

3. Naciśnij zakładkę Podstawowe dane, aby zapoznać się z informacjami o postępowaniu 
dotyczącymi Sądu, Sędziego-komisarza (jeśli występuje w postępowaniu) i Podmiotu: 

 
Rysunek 39 - Podstawowe dane 

4. Naciśnij przycisk Dane historyczne w celu zapoznania się z historią danych o Sędzim-komisarzu 
lub Podmiocie. 

 
Rysunek 40 - Dane historyczne podmiotu 

5. Po zapoznaniu się z podstawowymi danymi, użytkownik ma możliwość przejścia do zakładki 
Przebieg postępowania w celu wyświetlenia informacji o jego przebiegu. W tym celu wykonaj 
poniższe czynności: 

a. Naciśnij zakładkę Przebieg postępowania w celu wyświetlenia informacji o przebiegu 
postępowania: 
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Rysunek 41 - Przebieg postępowania 

b. Naciśnij odsyłacz zawarty w polu Numer obwieszczenia, aby wyświetlić treść 
obwieszczenia: 

  
Rysunek 42 - Szczegóły obwieszczenia cz. I 

• Za pomocą przycisku Pobierz PDF możesz pobrać obwieszczenie jako plik PDF na swój 
komputer. 



 

 

Umowa numer 7 z dnia 25 marca 2020 – Budowa, utrzymanie i 
rozwój Systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

 

 

S t r o n a  | 22 

 
Rysunek 43 - Przykładowe zrzuty pobrania dla przeglądarek Google Chrome/Firefox 

• Za pomocą przycisku Drukuj możesz otworzyć wygenerowany dokument z zawartą 
treścią obwieszczenia w oddzielnym oknie w celu wydrukowania. 

 
Rysunek 44 – Wygenerowana treść obwieszczenie do wydruku 

6. W obszarze komunikatów i opcji dodatkowych zaprezentowane są dane podmiotu wg stanu 
wniesionego przy najnowszym wniosku. 

 

Prezentowane dane podmiotu w obszarze komunikatów, mogą różnić się 
od danych podmiotu prezentowanych na zakładce Podstawowe dane. 
Dane podmiotu w prawej kolumnie, to zawsze najnowsze dane podmiotu, 
jakie zostały wniesione do sądu, natomiast dane podmiotu na zakładce 
Podstawowe dane, to dane które obowiązywały w toku danego 
postępowania. 

Po zapoznaniu się z podstawowymi danymi oraz przebiegiem postępowań, użytkownik ma możliwość 
przejścia do zakładki Syndycy (W zależności od rodzaju postępowania zakładka może zmienić nazwę 
na Zarządcy lub Nadzorcy). W celu wyświetlenia informacji wykonaj poniższe czynności: 

7. Naciśnij zakładkę Syndycy, aby zapoznać się z listą syndyków: 

 

Dodatkowa ikona pobrania wygenerowanej treści obwieszczenie  

do wydruku. 
 

Ikona wydrukowania wygenerowanej treści obwieszczenie 
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Rysunek 45 – Lista syndyków w postępowaniu 

 

Domyślnie prezentowany jest syndyk aktualnie pełniący funkcję  
w postępowaniu oraz jego zastępcy, jeśli zostali powołani. 

Listę wszystkich syndyków, którzy pełnili funkcję w trakcie postępowania 
lub na wskazany dzień można uzyskać po wskazaniu odpowiednich 
wartości w panelu Filtrowanie / sortowanie. 
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8. W obszarze komunikatów i opcji dodatkowych dostępna jest funkcja Filtrowanie / sortowanie.  

 
Rysunek 46 - Syndycy – Filtrowanie 

a. W celu wyszukania interesujących nas elementów należy określić: 

• Pole słownikowe Aktywność danych: 

 
Rysunek 47 - Wyszukiwanie po aktywności danych 

• Pole słownikowe Rola: 

 
Rysunek 48 - Wyszukiwanie po roli 

• Pole kalendarzowe Data aktywności zostaje aktywowane po wybraniu  
Aktywności danych: Na dzień. 

• Pole słownikowe Sortowanie odpowiada za posortowanie wyszukanych 
elementów: 
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Rysunek 49 - Sortowanie wyszukanych elementów 

b. Filtrowanie listy doradców następuje automatycznie po określeniu jednego z pól.  

c. Dla wyszukanych elementów wyświetl treść obwieszczenia. W tym celu naciśnij 
odsyłacz zawarty w polu Numer obwieszczenia (Szczegóły obsługi zostały opisane wyżej 
w punkcie 5b). 

9.  Po zapoznaniu się z podstawowymi danymi, przebiegiem postępowań oraz syndykami, 
użytkownik ma możliwość przejścia do zakładki Skład masy upadłości. Zakładka ta jest 
widoczna, jeśli dla danego postępowania występuje skład masy upadłości. W celu wyświetlenia 
informacji wykonaj poniższe czynności: 

a. Naciśnij zakładkę Skład masy upadłości, aby zapoznać się ze spisem. Domyślnie zostanie 
otwarty Spis ruchomości: 

 
Rysunek 50 – Skład masy upadłości – Spis ruchomości 

 

Aby przejść do żądanego spisu 
wybierz odpowiedni rodzaj w 
menu nawigacji Skład masy 
upadłości. 
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W zakładce Skład masy upadłości prezentowanych jest pięć spisów: 

1. Spis ruchomości, 

2. Spis nieruchomości,  

3. Spis środków pieniężnych,  

4. Spis przysługujących praw majątkowych 

5. Spis należności. 

W sekcji Nr została dodana liczba ujawnionych składników majątku 
w danej kategorii. 

Informacja o spisie należności pojawi się tylko wtedy, gdy w tej grupie 
zostanie ujawniony przynajmniej jeden składnik. 

b. W sekcji Nazwa i status składnika wybierz składnik poprzez naciśnięcie na jego nazwę, aby 
zapoznać się ze szczegółami składnika masy upadłości: 

 
Rysunek 51 – Szczegóły składnika 

c. Po prawej stronie w obszarze komunikatów i opcji dodatkowych dostępne są dwie 
funkcjonalności, poruszanie się pomiędzy składnikami oraz podsumowanie dla składnika: 

• Poruszanie się pomiędzy składnikami odbywa się za pomocą przycisków Poprzednie oraz 
Następne umieszczone w oknie Spis ruchomości (nazwa spisu może być inna w zależności 
od rodzaju przeglądanego spisu). W celu przejścia do podglądu innych ujawnionych 
składników majątku w ramach przeglądanego spisu należy wybrać jeden z przycisków. 

• W oknie Podsumowanie dla składnika widoczne są informację dotyczące: ilości 
zlikwidowanej, sumie uzyskanej w pewnej walucie, ilości usuniętej z innych przyczyn oraz 
ilości pozostałej. 
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d. W oknie Szczegóły składnika masy upadłości w sekcji Usunięcie składnika z masy upadłości 
widnieją składniki usunięte. W zakładce tej zawarte są informacje dotyczące: daty 
usunięcia, przyczyny usunięcia, ilości, jednostki miary, ceny jednostkowej oraz kwoty 
uzyskanej w pewnej walucie. 

 
W celu powrócenia do wyszukiwania naciśnij ikonkę strzałki  

7. Wyszukiwanie wspólników spółek osobowych 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Wyszukiwanie wspólników 
lub naciśnij kafel Wyszukiwanie wspólników spółek osobowych. 

 
Rysunek 52 - Uruchomienie funkcji Wyszukiwanie wspólników spółek osobowych 

7.1. Wyszukanie podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym po podmiocie niebędącym osobą fizyczną  
(np. spółki) wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Podmiot niebędący osobą fizyczną. 
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Rysunek 53 – Okno wyszukania wspólników - Podmiotów niebędących osobą fizyczną 

2. W polach wyszukiwania podaj jedno z kryteriów: nazwę podmiotu (pełną lub fragment) lub 
pełny identyfikator. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 
 

 

System wyszukuje podmioty wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanych 
podmiotach oraz wykaz postępowań spółek osobowych, w których wyszukany podmiot jest 
wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem. 

 
Rysunek 54 - Wynik wyszukania wspólników, którzy są podmiotami niebędącymi osobami fizycznymi 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania podmiotów. 

7.2. Wyszukanie osoby fizycznej 

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym po osobie fizycznej wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Osoba fizyczna. 
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Rysunek 55 – Okno wyszukania osoby fizycznej  

 

W przypadku wyszukiwania wspólników nie ma podziału na osoby fizyczne 
prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej. 

2. W polu wyszukiwania podaj pełny identyfikator osoby fizycznej. Więcej o sposobie 
wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje osoby fizyczne wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

4. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są podstawowe informacje o wyszukanej 
osobie fizycznej oraz wykaz postępowań spółek osobowych, w których wyszukana osoba 
fizyczna jest wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem. 

 
Rysunek 56 – Wynik wyszukania po identyfikatorze osoby fizycznej 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

7.3. Podgląd szczegółów postępowania spółki 

Po znalezieniu podmiotu w Rejestrze Publicznym użytkownik może zapoznać się z podstawowymi 
danymi. W tym celu wykonaj poniższe czynności: 
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1. W zaprezentowanych wynikach wyszukania podmiotów naciśnij sygnaturę sprawy: 

 
Rysunek 57 - Wybór sygnatury postępowania spółki 

 

Kliknięcie dowolnej sygnatury w ramach zbioru postępowań przenosi 
do szczegółów zbioru postępowań. Na ekranie zostaną zaprezentowane 
szczegóły postępowania, którego sygnatura została kliknięta. 

2. W sekcji Wspólnik spółki osobowej, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez 
ograniczenia całym swoim majątkiem oraz Spółka osobowa, wobec której ogłoszono upadłość 
zapoznaj się z danymi (np. nazwa, forma prawna, siedziba, KRS lub inny identyfikator). 

3. W sekcji Postępowanie spółki osobowej zapoznaj się z toczącymi się postępowaniami.  
Aby przejść do sygnatury postępowania spółki zapoznaj się z punktem 6.5 - Podgląd szczegółów 
postępowania. 

 
Rysunek 58 - Postępowania spółki osobowej cz.I 
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Rysunek 59 – Postępowania spółki osobowej cz.II 

4. W zakładce Informacja o ogłoszeniu upadłości oraz Informacja o umorzeniu/zakończeniu/ 
uchyleniu postępowania upadłościowego: 

a. Zapoznaj się z danymi w sekcjach rozwijanych. 

b. Naciśnij odsyłacz zawarty w polu Numer obwieszczenia, aby wyświetlić treść obwieszczenia: 

 
Rysunek 60 - Szczegóły obwieszczenia cz.I 
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Rysunek 61 - Szczegóły obwieszczenia cz.II 

• Za pomocą przycisku Pobierz PDF możesz pobrać obwieszczenie jako plik PDF na swój 
komputer.  

 
Rysunek 62 - Przykładowe zrzuty pobrania dla przeglądarek Google Chrome/Firefox 

• Za pomocą przycisku Drukuj możesz otworzyć wygenerowany dokument z zawartą 
treścią obwieszczenia w oddzielnym oknie w celu wydrukowania. 
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Rysunek 63 – Wygenerowana treść obwieszczenie do wydruku 

  

 

Dodatkowa ikona pobrania wygenerowanej treści obwieszczenie  
do wydruku. 
 

Ikona wydrukowania wygenerowanej treści obwieszczenie 
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8. Wyszukiwanie składników masy upadłości 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Wyszukiwanie masy 
upadłości lub naciśnij kafel Wyszukiwanie składników masy upadłości. 

 
Rysunek 64 - Uruchomienie funkcji Wyszukiwanie składników masy upadłości 

Aby rozpocząć proces wyszukiwania wprowadź minimalne kryteria wyszukiwania w jednej z grup 
numerowanych od jeden do cztery. Możesz jednocześnie wprowadzić wiele kryteriów w różnych 
grupach, wówczas otrzymane wyniki będą spełniały wszystkie podane kryteria.  

 
Rysunek 65- Wyszukiwanie składnika masy upadłości cz. I 
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Rysunek 66 - Wyszukiwanie składnika masy upadłości cz. II 

8.1. Wyszukanie po składniku 

W celu wyszukania składnika masy upadłości ujawnionego w KRZ po rodzaju wyszukiwania wykonaj 
następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w sekcji 1. Wyszukaj po składniku określ rodzaj wyszukiwania: 

 
Rysunek 67 - Rodzaj składnika 

2. Analogicznie do wybranego rodzaju wypełnij jedno z pól:  

a. Wszystko: 

• Nazwa / Opis,  

• Wartość oszacowania. 
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Rysunek 68 - Wyszukaj po składniku - Wszystko 

b. Ruchomość: 

• Nazwa / Opis,  

• Wycena jednostkowa,  

• Wartość oszacowania. 

 
Rysunek 69 - Wyszukaj po składniku - Ruchomość 

c. Nieruchomość: 

• Nazwa / Opis,  

• Wartość oszacowania. 

• Miejscowość. 

 
Rysunek 70 - Wyszukaj po składniku – Nieruchomość 
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d. Środek pieniężny: 

• Nazwa, 

• Kwota. 

 
Rysunek 71 - Wyszukaj po składniku – Środek pieniężny 

e. Prawo majątkowe: 

• Nazwa / Opis,  

• Wycena jednostkowa,  

• Wartość oszacowania. 

 
Rysunek 72 - Wyszukaj po składniku – Prawo majątkowe 

f. Należność: 

• Wartość oszacowania. 

• Termin zapłaty.  

 
Rysunek 73 - Wyszukaj po składniku – Należność 
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3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

W przypadku, kiedy liczba pozycji spełniających podane kryteria jest duża 
system wyświetla komunikat z informacją o zawężeniu wyświetlania. 

 

8.2. Wyszukanie po podmiocie 

W celu wyszukania składnika masy upadłości ujawnionego w KRZ po podmiocie wykonaj następujące 
czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w sekcji 2. Wyszukaj po podmiocie określ rodzaj wyszukiwania: 

a. Podmiot niebędący osobą fizyczną, 

 
Rysunek 74- Wyszukaj po podmiocie - Podmiot niebędący osobą fizyczną 

b. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

 
Rysunek 75 – Wyszukaj po podmiocie - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
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c. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

 
Rysunek 76 – Wyszukaj po podmiocie - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

2. Analogicznie do wybranego rodzaju wypełnij jedno z pól:  

a. Nazwa podmiotu,  

b. Firma, 

c. Imię i nazwisko, 

d. Identyfikator (KRS, NIP lub inny identyfikator). 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

8.3. Wyszukanie po syndyku 

W celu wyszukania składnika masy upadłości ujawnionego w KRZ po syndyku wykonaj następujące 
czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w sekcji 3. Wyszukaj po syndyku określ rodzaj wyszukiwania: 

a. Osoba fizyczna, 

 
Rysunek 77 - Wyszukaj po syndyku – Osoba fizyczna 

b. Spółka. 

 
Rysunek 78 - Wyszukiwanie po syndyku - Spółka 

2. Analogicznie do wybranego rodzaju wypełnij jedno z pól:  

a. Imię i nazwisko, 
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b. Numer licencji, 

c. Nazwa, 

d. Identyfikator KRS. 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

8.4. Wyszukanie po sygnaturze lub numerze 

W celu wyszukania składnika masy upadłości ujawnionego w KRZ po sygnaturze lub numerze wykonaj 
następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w sekcji 4. Wyszukaj po sygnaturze lub numerze określ jedno z pól:  

a. Sygnatura, 

b. Numer składnika ze spisu. 

 
Rysunek 79 - Wyszukaj po sygnaturze lub numerze 

2. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

8.5. Obsługa wyników wyszukiwania składników masy upadłości 

Po wyszukaniu składników masy upadłości w Rejestrze Publicznym użytkownik może zapoznać się 
z podstawowymi danymi.  

W celu zapoznają się ze szczegółami wybranego wyniku wyszukania po podmiocie wybierz: 

1. W sekcji Nazwa składnika wybierz składnik, naciśnij w jego nazwę, aby zapoznać się  
ze szczegółami:  

 
Rysunek 80 - Wynik wyszukiwania po podmiocie - Wybór nazwy składnika 
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Rysunek 81 – Szczegóły składnika masy upadłości 

a. Po prawej stronie w obszarze komunikatów i opcji dodatkowych dostępne są dwie 
funkcjonalności poruszanie się pomiędzy składnikami oraz podsumowanie dla składnika: 

• Poruszanie się pomiędzy składnikami odbywa się za pomocą przycisków Poprzednie oraz 
Następne umieszczone w oknie Spis ruchomości (nazwa spisu może być inna w zależności 
od rodzaju przeglądanego spisu). W celu przejścia do podglądu innych ujawnionych 
składników majątku w ramach przeglądanego spisu należy wybrać jeden z przycisków. 

• W oknie Podsumowanie dla składnika widoczne są informację dotyczące: Ilości 
zlikwidowanej, Sumie uzyskanej w pewnej walucie, Ilości usuniętej z innych przyczyn oraz 
Ilości pozostałej.  

b. W oknie Szczegóły składnika masy upadłości w zakładce Usunięcie składnika z masy 
upadłości widnieją składniki usunięte. W zakładce tej zawarte są informacje dotyczące: daty 
usunięcia, przyczyny usunięcia, ilości, jednostki miary, ceny jednostkowej oraz kwoty 
uzyskanej w pewnej walucie. 

 

W celu powrócenia do wyszukiwania naciśnij ikonkę strzałki  

 

Wyniki wyszukania można posortować od największej do najmniejszej oraz 
alfabetycznie według 7 kategorii: 

• Nr, 

• Nazwa składnika, 

• Typ składnika, 

• Wartość oszacowania / Kwota, 

• Status, 

• Podmiot, 

• Sygnatura. 
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2. W sekcji Sygnatura wybierz sygnaturę sprawy, dla której chcesz wyświetlić szczegóły 
postępowania: 

 
Rysunek 82- Wynik wyszukiwania po podmiocie - Wybór sygnatury 

 

Kliknięcie dowolnej sygnatury przenosi do szczegółów postępowania. 
Aby zapoznać się z obsługą wyników wyszukiwania dla przeglądania 
postępowań zapoznaj się z rozdziałem 6.5. 
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9. Tablica obwieszczeń 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Tablica obwieszczeń 
lub naciśnij kafel Tablica obwieszczeń. 

 
Rysunek 83 - Uruchomienie funkcji Tablica obwieszczeń 

9.1. Wyszukiwanie wg filtru wszystko 

Dla tego rodzaju filtru aplikacja pozwala użytkownikowi na określenie daty i kategorii obwieszczenia 
jako kryteriów ich wyszukiwania. W tym celu wykonaj poniższe czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Wszystko. 

 
Rysunek 84 - Tablica Obwieszczeń - Wszystko 

2. W sekcji Dodatkowe parametry wyszukiwania należy ustawić domyślnie ustawione wartości: 
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a. Określ zakres dat od – do obwieszczenia. 

 

Domyślnie obwieszczenia są wyszukiwane według wszystkich kategorii  
za ostatnie 4 dni.  

b. Zdefiniuj zakres przeszukiwanych kategorii postępowań. 

 

Po rozwinięciu danej kategorii, za pomocą pola wyboru możesz 
odznaczyć podkategorie, które cię nie interesują. 

 
Rysunek 85 - Zmiana domyślnych parametrów wyszukiwania obwieszczeń po wszystkich rodzajach podmiotów 

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 
Wyszukiwanie obejmuje wszystkie rodzaje podmiotów. 

4. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

5. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wyszukane obwieszczenia: 

 

W przypadku dużej ilości pozycji system wyświetla komunikat: „Pobrano 
na terminal pierwszych 500 pozycji. Liczba pozycji spełniających podane 
kryteria przekracza limit. Musisz ograniczyć liczbę wyszukanych pozycji 
poprzez podanie bardziej precyzyjnych kryteriów wyszukiwania.” 
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Rysunek 86 - Wynik wyszukania obwieszczeń po wszystkich rodzajach podmiotów  

a. Informacje o wyszukanych obwieszczeniach zostały podzielone na kategorie oraz 
podkategorie wraz ze wskazaniem ilości w każdej z nich. 

b. W obszarze komunikatów został umieszczony panel PARAMETRY SZUKANIA, który 
określa kryteria wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika. 

 
Ikona wyłączająca daną kategorię z wyników wyszukania  

c. W przypadku zaznaczenia podkategorii z występujących dla obwieszczenia kategorii, 
panel Parametry szukania wyświetli okrojony skład kategorii. W przypadku braku 
obwieszczeń w wybranej podkategorii koło nazwy pojawi się zerowy licznik w kolorze 
czerwonym. 

 
Rysunek 87 - Odznaczenie podkategorii 
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Rysunek 88 - Panel szukania z wybranymi podkategoriami 

6. Szczegóły listy obwieszczeń możesz przeglądać na dwa sposoby: 

a. Po naciśnięciu przycisku rozwiń wszystko  

 
Rysunek 89 - Przycisk rozwiń wszystko 

 
Rysunek 90 – Rozwinięte wyniki wyszukania obwieszczeń po wszystkich rodzajach podmiotów 

b. Rozwijając poszczególne kategorie obwieszczeń: 

 
Rysunek 91 - Wynik wyszukania obwieszczeń po wszystkich rodzajach podmiotów po rozwinięciu kategorii obwieszczenia 
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9.2. Wyszukiwanie po podmiocie niebędącym osobą fizyczną 

Wyszukiwanie uwzględnia podmioty niebędące osobą fizyczną np.: przedsiębiorstwa, spółki, 
stowarzyszenia, fundacje. Aby przeszukać tablicę obwieszczeń pod kątem podmiotu niebędącego 
osobą fizyczną wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Podmiot niebędący osobą fizyczną. 

 
Rysunek 92 - Tablica Obwieszczeń - Podmiot niebędący osobą fizyczną 

2. W sekcji Parametry podmiotu niebędącego osobą fizyczną w polach wyszukiwania podaj jedno 
z kryteriów: nazwę podmiotu (pełną lub fragment) lub pełny identyfikator. Więcej o sposobie 
wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

 

W przypadku podawania jako kryterium numeru KRS, musi on być 
uzupełniony zerami wiodącymi do 10 cyfr. 

3. Dodatkowo po rozwinięciu sekcji Dodatkowe parametry wyszukiwania możesz zmienić 
domyślnie ustawione wartości: 

a. Określ zakres dat od – do obwieszczenia. 

 

Domyślnie obwieszczenia są wyszukiwane według wszystkich kategorii  
za ostatnie 2 lata.  

b. Zdefiniuj zakres przeszukiwanych kategorii postępowań. 

 

Po rozwinięciu danej kategorii, za pomocą pola wyboru możesz 
odznaczyć podkategorie, które cię nie interesują. 
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Rysunek 93 - Zmiana domyślnych parametrów wyszukiwania obwieszczeń po podmiocie niebędącym osobą fizyczną 

4. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje podmioty wg danych, które zostały ujawnione  
w rejestrze w trakcie postępowania. 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

6. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wyszukane obwieszczenia: 

 
Rysunek 94 - Wynik wyszukania obwieszczeń po podmiocie niebędącym osobą fizyczną 

a. Informacje o wyszukanych obwieszczeniach zostały podzielone na kategorie oraz 
podkategorie wraz ze wskazaniem ilości w każdej z nich. 

b. W obszarze komunikatów został umieszczony panel PARAMETRY SZUKANIA, który 
określa kryteria wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika. 

 
Ikona wyłączająca daną kategorię z wyników wyszukania  

c. W przypadku zaznaczenia podkategorii z występujących dla obwieszczenia kategorii, 
panel Parametry szukania wyświetli okrojony skład kategorii. W przypadku braku 
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obwieszczeń w wybranej podkategorii koło nazwy pojawi się zerowy licznik w kolorze 
czerwonym. 

 
Rysunek 95 - Odznaczenie podkategorii 

 
Rysunek 96 - Panel szukania z wybranymi podkategoriami 

7. Szczegóły listy obwieszczeń możesz przeglądać na dwa sposoby: 

a. Po naciśnięciu przycisku rozwiń wszystko  

 
Rysunek 97 - Przycisk rozwiń wszystko 
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Rysunek 98 – Rozwinięte wyniki wyszukania obwieszczeń po podmiocie niebędącym osobą fizyczną 

b. Rozwijając poszczególne kategorie obwieszczeń: 

 
Rysunek 99 - Wynik wyszukania obwieszczeń po podmiocie niebędącym osobą fizyczną po rozwinięciu kategorii 
obwieszczenia 
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9.3. Wyszukiwanie po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

Wyszukiwanie uwzględnia osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). 
Aby przeszukać tablicę obwieszczeń pod kątem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą. 

 
Rysunek 100 - Tablica Obwieszczeń - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

2. W sekcji Parametry osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w polach 
wyszukiwania podaj jedno z kryteriów: nazwę podmiotu (pełną lub fragment), pełne imię i 
nazwisko lub pełny identyfikator. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Dodatkowo po rozwinięciu sekcji Dodatkowe parametry wyszukiwania możesz zmienić 
domyślnie ustawione wartości: 

a. Określ zakres dat od – do obwieszczenia. 

 

Domyślnie obwieszczenia są wyszukiwane według wszystkich kategorii  
za ostatnie 2 lata.  

b. Zdefiniuj zakres przeszukiwanych kategorii postępowań. 

 

Po rozwinięciu danej kategorii, za pomocą pola wyboru możesz 
odznaczyć podkategorie, które cię nie interesują. 
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Rysunek 101 - Zmiana domyślnych parametrów wyszukiwania obwieszczeń po osobie fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą 

4. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje po danych podmiotów, które obowiązywały w momencie 
ujawniania obwieszczeń w rejestrze. 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

6. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wyszukane obwieszczenia: 

 
Rysunek 102 - Wynik wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

a. Informacje o wyszukanych obwieszczeniach zostały podzielone na kategorie oraz 
podkategorie wraz ze wskazaniem ilości w każdej z nich. 

b. W obszarze komunikatów został umieszczony panel PARAMETRY SZUKANIA, który 
określa kryteria wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika. 

 
Ikona wyłączająca daną kategorię z wyników wyszukania  

c. W przypadku zaznaczenia podkategorii z występujących dla obwieszczenia kategorii, 
panel Parametry szukania wyświetli okrojony skład kategorii. W przypadku braku 
obwieszczeń w wybranej podkategoriami koło nazwy pojawi się zerowy licznik 
w kolorze czerwonym. 
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Rysunek 103 - Odznaczenie podkategorii 

 
Rysunek 104 - Panel szukania z wybranymi podkategoriami 

7. Szczegóły listy obwieszczeń możesz przeglądać na dwa sposoby: 

a. Po naciśnięciu przycisku rozwiń wszystko  

 
Rysunek 105 - Przycisk rozwiń wszystko 
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Rysunek 106 – Rozwinięte wyniki wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

b. Rozwijając poszczególne kategorie obwieszczeń: 

 
Rysunek 107 - Wynik wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą po rozwinięciu 
kategorii obwieszczenia 

9.4. Wyszukiwanie po osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

Wyszukiwanie uwzględnia osoby fizyczne nieprowadzące działalność gospodarczej. Aby przeszukać 
tablicę obwieszczeń pod kątem osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wykonaj 
następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. 
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Rysunek 108 - Tablica Obwieszczeń - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

2. W sekcji Parametry osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w polu 
wyszukiwania podaj pełny identyfikator. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

3. Dodatkowo po rozwinięciu sekcji Dodatkowe parametry wyszukiwania możesz zmienić 
domyślnie ustawione wartości: 

a. Określ zakres dat od – do obwieszczenia. 

 

Domyślnie obwieszczenia są wyszukiwane według wszystkich kategorii  
za ostatnie 2 lata.  

b. Zdefiniuj zakres przeszukiwanych kategorii postępowań. 

 

Po rozwinięciu danej kategorii, za pomocą pola wyboru możesz 
odznaczyć podkategorie, które cię nie interesują. 

 
Rysunek 109 - Zmiana domyślnych parametrów wyszukiwania obwieszczeń po osobie fizycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej 

4. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 
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System wyszukuje po danych podmiotów, które obowiązywały w momencie 
ujawniania obwieszczeń w rejestrze. 

5. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

6. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wyszukane obwieszczenia: 

 
Rysunek 110 - Wynik wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

a. Informacje o wyszukanych obwieszczeniach zostały podzielone na kategorie oraz 
podkategorie wraz ze wskazaniem ilości w każdej z nich. 

b. W obszarze komunikatów został umieszczony panel PARAMETRY SZUKANIA, który 
określa kryteria wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika. 

 
Ikona wyłączająca daną kategorię z wyników wyszukania  

c. W przypadku zaznaczenia podkategorii z występujących dla obwieszczenia kategorii, 
panel Parametry szukania wyświetli okrojony skład kategorii. W przypadku braku 
obwieszczeń w wybranej podkategorii po nazwie pojawi się zerowy licznik w kolorze 
czerwonym. 

 
Rysunek 111 - Odznaczenie podkategorii 
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Rysunek 112 - Panel szukania z wybranymi podkategoriami 

7. Szczegóły listy obwieszczeń możesz przeglądać na dwa sposoby: 

c. Po naciśnięciu przycisku rozwiń wszystko  

 
Rysunek 113 - Przycisk rozwiń wszystko 

 
Rysunek 114 – Rozwinięte wyniki wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

d. Rozwijając poszczególne kategorie obwieszczeń: 
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Rysunek 115 - Wynik wyszukania obwieszczeń po osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej po rozwinięciu 
kategorii obwieszczenia 

9.5. Wyszukiwanie po sygnaturze 

Wyszukiwanie obwieszczeń po sygnaturze postępowania wymaga od użytkownika wykonania 
poniższych czynności: 

5. W wyświetlonym oknie wybierz zakładkę Sygnatura. 

 
Rysunek 116 - Tablica Obwieszczeń – Sygnatura 

6. W sekcji Parametry wyszukiwania po sygnaturze w polu wyszukiwania podaj pełną sygnaturę 
postępowania. Więcej o sposobie wyszukiwania w rozdziale 5.4. 

 

Minimalna długość sygnatury to dwanaście znaków. 

Format sygnatury to <Kod wydziału sądu upadłościowego>/<Oznaczenie 
repertorium>/<Numer kolejny w repertorium w roku>/<Rok>,  
np. WA1M/GU/223/2020. 

Wartość wpisana w pole nie może zawierać spacji lub pustych znaków. 

7. W przypadku wyszukiwania po sygnaturze sekcja Dodatkowe parametry wyszukiwania  
jest niedostępna. 

8. Naciśnij przycisk Wyszukaj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 
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Wyszukiwanie obejmuje wszystkie obwieszczenia w postępowaniu. 

9. Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć wprowadzone warunki wyszukania. 

10. W sekcji Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wyszukane obwieszczenia: 

 
Rysunek 117 - Wynik wyszukania obwieszczeń po sygnaturze 

11. Szczegóły listy obwieszczeń możesz przeglądać na dwa sposoby: 

a. Po naciśnięciu przycisku rozwiń wszystko  

 
Rysunek 118 - Przycisk rozwiń wszystko 

 
Rysunek 119 – Rozwinięte wyniki wyszukania obwieszczeń po sygnaturze 

b. Rozwijając poszczególne kategorie obwieszczeń: 
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Rysunek 120 - Wynik wyszukania obwieszczeń po sygnaturze po rozwinięciu kategorii obwieszczenia 

9.6. Podgląd szczegółów obwieszczenia 

Po znalezieniu obwieszczenia w Rejestrze Publicznym użytkownik może zapoznać się z jego treścią.  
W tym celu wykonaj poniższe czynności: 

1. W zaprezentowanej liście wyszukanych obwieszczeń naciśnij numer obwieszczenia: 

 
Rysunek 121 - Wybór numeru obwieszczenia 

2. Aplikacja wyświetli szczegóły obwieszczenia dla wybranego numeru obwieszczenia: 
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Rysunek 122 - Szczegóły obwieszczenia 

3. Naciśnij przycisk Poprzednie lub Następne umieszczone w panelu Wyniki wyszukiwania, aby 
przejść do podglądu innych wyszukanych obwieszczeń. 

4. W panelu Opcje możliwe są dwie funkcje Pobierz PDF oraz Drukuj: 

a. Za pomocą przycisku Pobierz PDF możesz pobrać obwieszczenie jako plik PDF na swój 
komputer. 

  
Rysunek 123 - Przykładowe zrzuty pobrania dla przeglądarek Google Chrome/Firefox 

b. Za pomocą przycisku Drukuj możesz otworzyć wygenerowany dokument z zawartą 
treścią obwieszczenia w oddzielnym oknie w celu wydrukowania. 

 
W celu powrócenia do wyszukiwania naciśnij ikonkę strzałki  

 

Dodatkowa ikona pobrania wygenerowanej treści obwieszczenie  

do wydruku. 
 

Ikona wydrukowania wygenerowanej treści obwieszczenie 
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Rysunek 124 – Wygenerowana treść obwieszczenie do wydruku 

10. Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Wyszukiwanie doradców 
restrukturyzacyjnych lub naciśnij kafel Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych. 

 
Rysunek 125 - Uruchomienie funkcji Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych 
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10.1. Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych  

W celu wyszukania w Rejestrze Publicznym osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego 
wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w obszarze komunikatów i opcji dodatkowych w panelu Wyszukiwanie, 
uzupełnij wybrane pola: 

a. Imię, 

b. Nazwisko, 

c. Miejscowość, 

d. Numer licencji / decyzji o uznaniu kwalifikacji, 

e. Liczba postępowań od/do, 

f. Sygnatura postępowania. 

 
Rysunek 126 - Okno Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych 

 

Dodatkowymi parametrami, jakie można zastosować podczas wyszukiwania 
doradców są pola wyboru: 

a. Posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego 
b. Posiada konto doradcy w systemie. 
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W polu słownikowym Nazwa sądu prowadzącego postępowanie określ sąd:  

  

10.2. Informacje szczegółowe o wybranym doradcy 

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o doradcy restrukturyzacyjnym należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dla wybranego doradcy w kolumnie Akcje wybierz ikonę Menu podręcznego.  

 

Ikona menu podręcznego  

2. W rozwiniętym menu podręcznym wybierz ikonę Pokaż.  

 
Rysunek 127 – Lista doradców z rozwiniętym menu podręcznym 

3. Zostanie wyświetlone okno Podgląd doradcy <Imię Nazwisko> z zakładkami:  

a. Dane podstawowe, 
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Rysunek 128 – Zakładka Dane podstawowe 

b. Dane kontaktowe, 

 
Rysunek 129 - Zakładka Dane kontaktowe 

c. Postępowania, w których wybrana osoba pełni funkcję. W przypadku braku historii sekcja 
ta nie zostanie wyświetlona. 

 
Rysunek 130 – Zakładka Postępowania, w których wybrana osoba pełni funkcję 
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11. Weryfikacja autentyczności dokumentu 

Po uruchomieniu PORTALU PUBLICZNEGO KRZ wybierz z bocznego menu opcję Weryfikacja 
autentyczności dokumentu lub naciśnij kafel Weryfikacja autentyczności dokumentu. 

 
Rysunek 131- Uruchomienie funkcji Weryfikacja autentyczności dokumentu 

W celu sprawdzenia autentyczności dokumentu w Rejestrze Publicznym po identyfikatorze dokumentu 
wykonaj następujące czynności: 

1. W wyświetlonym oknie w obszarze roboczym uzupełnij pole identyfikator dokumentu. 

 
Rysunek 132 - Okno sprawdzenia autentyczności dokumentu 

2. Naciśnij przycisk Weryfikuj, aby rozpocząć przeszukiwanie Rejestru Publicznego. 

 

System wyszukuje dokument wg identyfikatora dokumentu, który został 
ujawniony w rejestrze w trakcie postępowania. 
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3. W sekcji Wyniki weryfikacji zaprezentowany jest dokument wyszukiwany oraz krótka 
informacja o pobraniu odpisu.  

 
Rysunek 133 - Wynik wyszukiwania weryfikacji autentyczności dokumentu 

4. W celu pobrania dokumentu naciśnij przycisk Zapisz dokument.  

 
Rysunek 134 - Proces zapisywania dokumentu 

 

Uwaga! W przypadku weryfikacji autentyczności wniosku przycisk 
Zapisz dokument nie będzie aktywny. W celu zapisania należy wybrać 
Podgląd dokumentu -> Drukuj.  

5. Aby podejrzeć dokument w sekcji Wyniki weryfikacji naciśnij przycisk Podgląd dokumentu. 

 
Rysunek 135 - Proces podglądu dokumentu 
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6. W celu obsługi wyświetlanych dokumentów wykonaj następujące czynności: 

a. W celu zapoznania się z całą zwartością konieczne jest przewinięcie dokumentu za pomocą 
paska bocznego umiejscowionego po prawej stronie ekranu. 

 
Rysunek 136 – Przewinięcie postanowienia 

b. Pod sekcją nagłówka znajdują się dostępne czynności obsługi wyświetlanego pisma: 

 
Rysunek 137 - Czynności obsługi wyświetlanego pisma 

i. Drukuj – funkcjonalność umożliwiająca wydruk wyświetlanego pisma, 

ii. Zapisz – funkcjonalność umożliwiająca zapis wyświetlanego pisma w formacie PDF, 

iii. Oddal – funkcjonalność umożliwiająca oddalenie treści wyświetlanego pisma, 

iv. Przybliż - funkcjonalność umożliwiająca przybliżenie treści wyświetlanego pisma, 

v. Dopasuj szerokość - funkcjonalność umożliwiająca dopasowanie szerokości 
wyświetlanego pisma działa analogicznie do oddal/przybliż. 

c. W celu powrócenia do okna umożliwiającego obsługę dokumentu wybierz ikonę powrotu. 

 
Ikona powrotu  

d. W celu wyświetlenia szczegółów metryki podpisów naciśnij przycisk Metryka podpisu. 
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Rysunek 138 - Użycie przycisku Metryka podpisu 

 
Rysunek 139 - Podgląd szczegółów Metryki Podpisu 

12. Obsługa portalu zgodnie z normami WCAG  

PORTAL PUBLICZNY obecnie jest dostosowany do wytycznych normy WCAG 2.0, dzięki temu umożliwia: 
1. Obsługę portalu przy użyciu klawiatury. Pomocne w obsłudze będą klawisze: Enter, Esc, Tab, 

Shift, Spacja, Strzałki. 

2. Obsługę portalu przy pomocy odczytu, dzięki aplikacji asystujących np. NVDA-czytnik 

ekranowy dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. 
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3. Nawigację po portalu w zakresie pomijania bloków (ang. skip-link). Norma ta służy do 

pominięcia pewnych sekcji w serwisie oraz przyspiesza uzyskanie dostępu do zawartości 

treści Portalu Publicznego, która w danym momencie interesuje Użytkownika.  Dostęp do 

tego elementu jest możliwy poprzez użycie przycisku Tab po wejściu na stronę lub po użyciu 

kombinacji na klawiaturze Shift + Tab po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią strony 

internetowej.  

a. Wybierając z menu bocznego Portalu Publicznego odpowiednią zakładkę np. 

Wyszukiwanie masy upadłości, a następnie wybierać przycisk Tab przejdziemy 

do skip-link’u.  

 
Rysunek 140 - Uruchomienie skip-link'u 

b. Wybierając ponownie przycisk Tab na klawiaturze, system zaproponuje następną 

w kolei kategorię. 

 
Rysunek 141 - Przejście między skip-link’iem 

c. Enterem dokonujemy wyboru odpowiedniej opcji. Po zapoznaniu się z treścią strony 

internetowej, użytkownik chcąc wrócić do skip linku, korzysta z kombinacji klawiszy 

Shift + Tab. 
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Rysunek 142 – Ponowne uruchomienie skip-link’u 

4. Dostosowanie wyglądu i układu aplikacji automatycznie do rozmiaru wyświetlacza danego 

urządzenia: 

a. minimalna szerokość ekranu komputera, dla której strona internetowa jest czytelnie 

wyświetlana to 760 pikseli.  

b. okno strony głównej oraz okno weryfikacji autentyczności dokumentu zostało 

dopasowane również do smartfon’ów. Minimalna szerokość ekranu smartfon’a dla 

elementów responsywnych to 320 pikseli. 

c. Czytelność oraz widoczność treści i funkcji portalu jest zapewnione, gdy rozmiar 

tekstu zostaje powiększony do 200%.  
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