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Jest: Powinno być:

Str. 417, art. 35

Art. 35. [Odesłanie do KPC] 
W sprawach nieuregulowanych w usta-
wie do postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 216a–216ab, 
art. 219–221, art. 224, art. 228 ust. 1, 2 
i 3 oraz przepisy części pierwszej księgi 
pierwszej Kodeksu postępowania cywil-
nego, z wyjątkiem przepisów o zawiesze-
niu i wznowieniu postępowania.

Art. 35. [Odesłanie do KPC] Do 
postępowania w przedmiocie ogłosze-
nia upadłości stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 216a–216ab, art. 219, 
art. 220, art. 221, art. 224, art. 228 ust. 1, 
2 i 3 i art. 229 ust. 2 oraz przepisy czę-
ści pierwszej księgi pierwszej Kodeksu 
postępowania cywilnego, z wyjątkiem 
art. 1301a, art. 1302, art. 1391, art. 2051, 
art. 2052 i art. 2054–20512 oraz przepi-
sów o zawieszeniu i wznowieniu postę-
powania oraz postępowaniu w sprawach 
gospodarczych.

Str. 436, art. 69

1.86 Ustalenie składu masy upadłości 
na dzień ogłoszenia upadłości następuje 
przez sporządzenie w systemie teleinfor-
matycznym obsługującym postępowanie 
sądowe według wzorca udostępnione-
go przez Ministra Sprawiedliwości spisu 
objętych przez syndyka ruchomości, nie-
ruchomości, środków pieniężnych oraz 
przysługujących upadłemu praw mająt-
kowych, a także przez sporządzenie spi-
su należności.

1.86 Ustalenie składu masy upadłości 
na dzień ogłoszenia upadłości następuje 
przez sporządzenie w systemie teleinfor-
matycznym obsługującym postępowanie 
sądowe według wzorca udostępnionego 
w tym systemie spisu objętych przez syn-
dyka ruchomości, nieruchomości, środ-
ków pieniężnych oraz przysługujących 
upadłemu praw majątkowych, a także 
przez sporządzenie spisu należności.

Str. 466, art. 160a

Art. 160a.123 [Rejestracja przycho-
dów i wydatków masy upadłości] 
Syndyk na bieżąco rejestruje w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postę-
powanie sądowe przychody i wydatki 
masy upadłości.

Art. 160a.123 [Rejestracja wpływów 
i wydatków masy upadłości] Syndyk 
na bieżąco rejestruje w systemie telein-
formatycznym obsługującym postępo-
wanie sądowe wpływy i wydatki masy 
upadłości.
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str. 471, art. 168

1.124 Syndyk składa sędziemu-komisa-
rzowi w terminach przez niego wyzna-
czonych, przynajmniej co trzy miesią-
ce, sprawozdanie, które obejmuje raport 
ze zmian w stanie i składzie masy upadło-
ści w okresie sprawozdawczym, raport 
ze zmian stanu wierzytelności w okresie 
sprawozdawczym, raport z przychodów 
i wydatków syndyka w okresie sprawoz-
dawczym oraz opis czynności syndyka 
w okresie sprawozdawczym z uzasadnie-
niem.

1.124 Syndyk składa sędziemu-komisa-
rzowi w terminach przez niego wyzna-
czonych, przynajmniej co trzy miesią-
ce, sprawozdanie, które obejmuje raport 
ze zmian w stanie i składzie masy upa-
dłości w okresie sprawozdawczym, w tym 
stan środków pieniężnych na początek 
i koniec okresu sprawozdawczego, raport 
ze zmian stanu wierzytelności oraz nie-
zaspokojonych przez syndyka zobowią-
zań masy upadłości w okresie sprawoz-
dawczym, raport z wpływów i wydatków 
w okresie sprawozdawczym, informa-
cję o stanie środków pieniężnych w kasie 
i na rachunkach bankowych na początek 
i koniec okresu sprawozdawczego oraz 
opis czynności syndyka w okresie spra-
wozdawczym z uzasadnieniem.

Str. 472, art. 168

4.127 Po zakończeniu pełnienia funkcji 
syndyk i jego zastępcy składają sędzie-
mu-komisarzowi sprawozdanie osta-
teczne, które obejmuje raport ze zmian 
w stanie i składzie masy upadłości 
w okresie postępowania upadłościowe-
go ze wskazaniem łącznej kwoty uzyska-
nej z likwidacji masy upadłości, raport 
ze zmian stanu wierzytelności w okresie 
postępowania upadłościowego ze wska-
zaniem stopnia zaspokojenia wierzycie-
li w poszczególnych kategoriach, raport 
z przychodów i wydatków syndyka 
w okresie postępowania upadłościowe-
go oraz opis czynności syndyka w okre-
sie postępowania upadłościowego z uza-
sadnieniem. Sprawozdanie ostateczne 
obejmuje również wskazanie miejsca 
zarchiwizowania dokumentów upadłe-
go. O niezłożeniu sprawozdania osta-
tecznego, mimo wezwania do jego złoże-
nia w terminie tygodnia, sędzia-komisarz 
zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.

4.127 Po zakończeniu pełnienia funkcji 
syndyk i jego zastępcy składają sędzie-
mu-komisarzowi sprawozdanie osta-
teczne, które obejmuje raport ze zmian 
w stanie i składzie masy upadłości 
w okresie postępowania upadłościowe-
go ze wskazaniem łącznej kwoty uzyska-
nej z likwidacji masy upadłości, raport 
ze zmian stanu wierzytelności w okresie 
postępowania upadłościowego ze wska-
zaniem stopnia zaspokojenia wierzycieli 
w poszczególnych kategoriach oraz nie-
zaspokojonych przez syndyka zobowią-
zań masy upadłości, raport z wpływów 
i wydatków w okresie postępowania upa-
dłościowego oraz opis czynności syndyka 
w okresie postępowania upadłościowego 
z uzasadnieniem. Sprawozdanie ostatecz-
ne obejmuje również wskazanie miejsca 
zarchiwizowania dokumentów upadłe-
go. O niezłożeniu sprawozdania osta-
tecznego, mimo wezwania do jego złoże-
nia w terminie tygodnia, sędzia-komisarz 
zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
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Str. 476, art. 170

7.138 Postanowienie o powołaniu syndyka 
oraz prawomocne postanowienie o zmia-
nie, odwołaniu albo stwierdzeniu wyga-
śnięcia funkcji syndyka oraz organów, 
do których przepisy o syndyku stosuje 
się odpowiednio, obwieszcza się.

7.138 Postanowienie o powołaniu syndyka 
albo organu, do którego przepisy o syn-
dyku stosuje się odpowiednio, a także 
prawomocne postanowienie o zmianie, 
odwołaniu, zawieszeniu albo stwierdze-
niu wygaśnięcia funkcji syndyka albo 
organu, do którego przepisy o syndyku 
stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.

Str. 493, art. 216a

1.158 W postępowaniu upadłościo-
wym pisma procesowe oraz dokumen-
ty, z wyłączeniem pism i dokumentów, 
o których mowa w art. 216ab, wnosi 
się wyłącznie za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe z wykorzystaniem 
udostępnianych w systemie formularzy 
elektronicznych określonych przez Mini-
stra Sprawiedliwości. Pisma oraz doku-
menty niewniesione za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługują-
cego postępowanie sądowe nie wywołują 
skutków prawnych, jakie ustawa wiąże 
z wniesieniem pisma albo dokumentu do 
sądu, o czym sąd albo sędzia-komisarz 
poucza wnoszącego pismo albo doku-
ment. Pouczenie nie jest wymagane, jeże-
li wnoszącym pismo albo dokument jest 
tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca 
przymusowy, syndyk albo organ, do któ-
rego przepisy o syndyku stosuje się odpo-
wiednio.

1.158 W postępowaniu upadłościo-
wym pisma procesowe oraz dokumen-
ty, z wyłączeniem pism i dokumentów, 
o których mowa w art. 216ab, wnosi 
się wyłącznie za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe z wykorzystaniem 
udostępnianych w tym systemie formu-
larzy. Pisma oraz dokumenty niewniesio-
ne za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego obsługującego postępowanie 
sądowe nie wywołują skutków praw-
nych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 
pisma albo dokumentu do sądu, tym-
czasowego nadzorcy sądowego, zarząd-
cy przymusowego, syndyka albo organu, 
do którego przepisy o syndyku stosuje 
się odpowiednio, o czym poucza się wno-
szącego pismo albo dokument. Poucze-
nie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym 
pismo albo dokument jest tymczasowy 
nadzorca sądowy, zarządca przymuso-
wy, syndyk albo organ, do którego prze-
pisy o syndyku stosuje się odpowiednio.
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Str. 495, art. 216aa

3. Pracownik biura podawczego wpro-
wadza treść wniosku lub oświadczenia 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe, poda-
jąc imię, nazwisko oraz numer PESEL 
osoby przekazującej ustnie treść wnio-
sku lub oświadczenia ustalone na pod-
stawie dowodu osobistego albo innego 
dokumentu tożsamości, a także rodzaj 
i numer dokumentu tożsamości i ozna-
czenie organu, który go wydał. Wpro-
wadzona do systemu treść wniosku lub 
oświadczenia podlega wydrukowaniu 
i podpisaniu przez osobę przekazującą 
ustnie treść wniosku lub oświadczenia 
oraz złożeniu do zbioru dokumentów. 
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe opatruje 
podpisem pracownik biura podawczego 
zgodnie z art. 216a ust. 1a.

3. Pracownik biura podawczego wpro-
wadza treść wniosku lub oświadczenia 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe, poda-
jąc imię, nazwisko oraz numer PESEL 
osoby przekazującej ustnie treść wnio-
sku lub oświadczenia ustalone na pod-
stawie dowodu osobistego albo innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
a także rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i oznacze-
nie organu, który go wydał, a w przypad-
ku ich braku – inne dane umożliwiają-
ce jednoznaczną identyfikację tej osoby. 
Wprowadzona do systemu treść wniosku 
lub oświadczenia podlega wydrukowa-
niu i podpisaniu przez osobę przekazu-
jącą ustnie treść wniosku lub oświadcze-
nia oraz złożeniu do zbioru dokumentów. 
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe opatruje 
podpisem pracownik biura podawczego 
zgodnie z art. 216a ust. 1a.

Str. 496, art. 216ab

Art. 216ab.169 [Dokumenty wno-
szone z pominięciem systemu tele-
informatycznego] Pisma procesowe 
i dokumenty zawierające informacje 
niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742), 
a także oferty składane w toku przetar-
gu lub aukcji, jeżeli warunki przetar-
gu lub aukcji przewidują złożenie oferty 
w sądzie, wnosi się z pominięciem syste-
mu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe.

Art. 216ab.169 [Dokumenty wno-
szone z pominięciem systemu tele-
informatycznego] Pisma procesowe 
i dokumenty zawierające informacje 
niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742), 
a także oferty składane w toku przetargu 
lub aukcji wnosi się z pominięciem sys-
temu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe.
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Str. 498, art. 219

1.173 W postępowaniu upadłościowym 
orzeczenia zapadają w formie postano-
wień.

1.173 W postępowaniu upadłościowym 
orzeczenia zapadają w formie posta-
nowień. Postanowienie oraz zarządze-
nie wydane na posiedzeniu niejawnym 
uzasadnia się z urzędu, gdy przysługuje 
na nie środek zaskarżenia.

1a.174 Orzeczenia sądu, sędziego-komi-
sarza, referendarza sądowego i prze-
wodniczącego w chwili ich wydania są 
utrwalane wyłącznie w systemie telein-
formatycznym obsługującym postępowa-
nie sądowe z wykorzystaniem wzorców 
udostępnionych w systemie teleinforma-
tycznym obsługującym postępowanie 
sądowe i opatrywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

1a.174 Orzeczenia w chwili ich wyda-
nia są wraz z uzasadnieniem utrwalane 
wyłącznie w systemie teleinformatycz-
nym obsługującym postępowanie sądowe 
z wykorzystaniem wzorców udostępnio-
nych w tym systemie i opatrywane kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym.

1b.175 Uczestnicy postępowania mają 
dostęp do akt postępowania za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie sądowe.

1b.175 Uczestnicy postępowania oraz oso-
by przez nich upoważnione mają dostęp 
do akt postępowania za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługują-
cego postępowanie sądowe.

Str. 501, art. 220

5.188 Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 
pierwszego doręczenia dokonywane-
go osobie fizycznej, osobie prawnej oraz 
jednostce organizacyjnej niebędącej 
osobą prawną, której ustawa przyzna-
je zdolność prawną, jeżeli nie wniosła 
w sprawie żadnego pisma. Nie dotyczy to 
doręczeń dokonywanych tymczasowemu 
nadzorcy sądowemu, zarządcy przymu-
sowemu, syndykowi albo organowi, do 
którego przepisy o syndyku stosuje się 
odpowiednio.

5.188 Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 
pierwszego doręczenia dokonywane-
go przez sąd, sędziego-komisarza, tym-
czasowego nadzorcę sądowego, zarząd-
cę przymusowego, syndyka albo organ, 
do którego przepisy o syndyku stosuje 
się odpowiednio, osobie fizycznej, oso-
bie prawnej oraz jednostce organiza-
cyjnej niebędącej osobą prawną, któ-
rej ustawa przyznaje zdolność prawną, 
jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego 
pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokony-
wanych tymczasowemu nadzorcy sądo-
wemu, zarządcy przymusowemu, syndy-
kowi albo organowi, do którego przepisy 
o syndyku stosuje się odpowiednio.
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6.189 Pisma oraz postanowienia, o któ-
rych mowa w ust. 1, skierowane do oso-
by albo jednostki, która nie ma założone-
go konta w systemie teleinformatycznym 
obsługującym postępowanie sądowe, 
pozostawia się w aktach sprawy ze skut-
kiem doręczenia, o czym należy pouczyć 
przy pierwszym doręczeniu.

6.189 Pisma oraz postanowienia, o któ-
rych mowa w ust. 1, skierowane do oso-
by albo jednostki, która nie ma założone-
go konta w systemie teleinformatycznym 
obsługującym postępowanie sądowe, 
pozostawia się w aktach sprawy ze skut-
kiem doręczenia, o czym należy pouczyć 
przy pierwszym doręczeniu wraz 
z pouczeniem o sposobie założenia konta 
w systemie teleinformatycznym obsługu-
jącym postępowanie sądowe oraz sposo-
bie uwierzytelnienia się.

Str. 509, art. 236

1.206 Wierzyciel osobisty upadłego, który 
chce uczestniczyć w postępowaniu upa-
dłościowym, jeżeli niezbędne jest ustale-
nie jego wierzytelności, powinien w ter-
minie oznaczonym w postanowieniu 
o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoją wie-
rzytelność.

1.206 Wierzyciel osobisty upadłego, który 
chce uczestniczyć w postępowaniu upa-
dłościowym, jeżeli niezbędne jest ustale-
nie jego wierzytelności, powinien w ter-
minie oznaczonym w postanowieniu 
o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi 
swoją wierzytelność za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługują-
cego postępowanie sądowe.

Str. 512, art. 241

Art. 241.215 (uchylony)
215 Art. 241 uchylony ustawą z dnia 6.12.2018 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 55, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1747, ze zm. z Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), 
która wchodzi w życie 1.12.2021 r.

Nie uchyla się, art. 241 obowiązuje 
w brzmieniu:

Art. 241. [Zastosowanie przepisów 
KPC] Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie 
odpowiada warunkom formalnym pisma 
procesowego lub wymaganiom określonym 
w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w termi-
nie wyznaczonym przez syndyka nie wpła-
cił zryczałtowanych kosztów, o których 
mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpo-
wiednio przepis art. 130 Kodeksu postępo-
wania cywilnego.
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Str. 551, art. 370a

10.271 Postanowienie o ustaleniu pla-
nu spłaty wierzycieli albo umorzeniu 
zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli lub warunkowym 
umorzeniu zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz 
informację o prawomocności tych posta-
nowień obwieszcza się. Na postanowie-
nie sądu w przedmiocie ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie 
umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub 
w przedmiocie warunkowego umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu 
spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.

10.271 Postanowienie w przedmiocie 
ustalenia planu spłaty wierzycieli albo 
w przedmiocie umorzenia zobowiązań 
upadłego bez ustalenia planu spłaty wie-
rzycieli lub w przedmiocie warunko-
wego umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
oraz informację o prawomocności tych 
postanowień obwieszcza się. Na posta-
nowienie sądu w przedmiocie ustalenia 
planu spłaty wierzycieli albo w przed-
miocie umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub 
w przedmiocie warunkowego umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli przysługuje zażale-
nie. Postanowienie sądu drugiej instan-
cji w przedmiocie rozpoznania zażalenia 
oraz informację o prawomocności tego 
postanowienia obwieszcza się.

Str. 621, art. 49114

7.363 Postanowienie o ustaleniu pla-
nu spłaty wierzycieli albo umorzeniu 
zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli lub warunkowym 
umorzeniu zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz 
informację o prawomocności tych posta-
nowień obwieszcza się. Na postanowie-
nie sądu w przedmiocie ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie 
umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli lub 
w przedmiocie warunkowego umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli przysługuje zażale-
nie. Postanowienie sądu drugiej instan-
cji w przedmiocie rozpoznania zażalenia 
oraz informację o prawomocności tego 
postanowienia obwieszcza się.

7.363 Postanowienie w przedmiocie usta-
lenia planu spłaty wierzycieli albo 
w przedmiocie umorzenia zobowiązań 
upadłego bez ustalenia planu spłaty wie-
rzycieli lub w przedmiocie warunko-
wego umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
oraz informację o prawomocności tych 
postanowień obwieszcza się. Na posta-
nowienie sądu w przedmiocie ustalenia 
planu spłaty wierzycieli albo w przed-
miocie umorzenia zobowiązań upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub 
w przedmiocie warunkowego umorzenia 
zobowiązań upadłego bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli przysługuje zażale-
nie. Postanowienie sądu drugiej instan-
cji w przedmiocie rozpoznania zażalenia 
oraz informację o prawomocności tego 
postanowienia obwieszcza się.



Jest: Powinno być:

Str. 659, art. 30a

Art. 30a.15 [Obowiązek obwiesz-
czenia] Postanowienie o powołaniu 
nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz 
prawomocne postanowienie o zmia-
nie, odwołaniu albo stwierdzeniu wyga-
śnięcia funkcji nadzorcy sądowego albo 
zarządcy oraz organów, do których prze-
pisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy 
stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.

Art. 30a.15 [Obowiązek obwiesz-
czenia] Postanowienie o powołaniu nad-
zorcy sądowego, zarządcy albo organu, 
do którego przepisy o nadzorcy sądo-
wym albo zarządcy stosuje się odpowied-
nio, a także prawomocne postanowienie 
o zmianie, odwołaniu, zawieszeniu albo 
stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nad-
zorcy sądowego, zarządcy albo organu, 
do którego przepisy o nadzorcy sądo-
wym albo zarządcy stosuje się odpowied-
nio, obwieszcza się.

Str. 697, art. 110

2.66 Głosowanie przeprowadza nadzor-
ca sądowy albo zarządca pod nadzo-
rem sędziego komisarza. Spis głosów, do 
którego stosuje się odpowiednio prze-
pis art. 86 ust. 2, sporządza się w syste-
mie teleinformatycznym obsługującym 
postępowanie sądowe. Spis ten stano-
wi załącznik do protokołu. Jeżeli odda-
no głos w cudzym imieniu, wskazuje się 
również imię i nazwisko głosującego.

2.66 Głosowanie przeprowadza nadzor-
ca sądowy albo zarządca pod nadzo-
rem sędziego komisarza. Spis głosów, do 
którego stosuje się odpowiednio przepis 
art. 86 ust. 2, stanowi załącznik do proto-
kołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imie-
niu, wskazuje się również imię i nazwi-
sko głosującego.

Str. 697, art. 110

4.67 Głos oddany za pośrednictwem sys-
temu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe zawiera wskazanie 
imienia i nazwiska albo nazwy głosują-
cego oraz wskazanie, czy głosuje za czy 
przeciw uchwale.

4.67 Głos oddany na piśmie oraz głos 
oddany za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego obsługującego postępo-
wanie sądowe zawiera wskazanie imie-
nia i nazwiska albo nazwy głosującego 
oraz wskazanie, czy głosuje za czy prze-
ciw uchwale.

Str. 698, art. 110

8.70 Na postanowienie, o którym mowa 
w ust. 7, przysługuje zażalenie. Infor-
mację o prawomocności postanowienia, 
o którym mowa w ust. 7, obwieszcza się.

Art. 110 ust. 8 w brzmieniu ustawy z dnia 
6.12.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 
ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 1747, ze zm. 
z Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), która wchodzi 
w życie 1.12.2021 r.

8.70 (uchylony) 
 
 

Art. 110 ust. 8 uchylony ustawą z dnia 
6.12.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, ze zm. 
z Dz.U. z 2020 r. poz. 1747, ze zm. z Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1080), która wchodzi w życie 
1.12.2021 r.



Jest: Powinno być:

Str. 736, art. 196a

Art. 196a.107 [Pisma procesowe 
i dokumenty wnoszone za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego] 
1. W postępowaniu restrukturyzacyj-
nym pisma procesowe oraz dokumen-
ty, z wyłączeniem pism i dokumentów, 
o których mowa w art. 196c, wnosi 
się wyłącznie za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe z wykorzystaniem 
udostępnianych w systemie formularzy 
elektronicznych określonych przez Mini-
stra Sprawiedliwości. Pisma oraz doku-
menty niewniesione za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługują-
cego postępowanie sądowe nie wywołują 
skutków prawnych, jakie ustawa wiąże 
z wniesieniem pisma albo dokumentu do 
sądu, o czym sąd albo sędzia-komisarz 
poucza wnoszącego pismo albo doku-
ment. Pouczenie nie jest wymagane, jeże-
li wnoszącym pismo albo dokument jest 
nadzorca albo zarządca, albo organ, do 
którego przepisy o nadzorcy albo zarząd-
cy stosuje się odpowiednio.

Art. 196a.107 [Pisma procesowe 
i dokumenty wnoszone za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego] 
1. W postępowaniu restrukturyzacyj-
nym pisma procesowe oraz dokumen-
ty, z wyłączeniem pism i dokumentów, 
o których mowa w art. 196c, wnosi 
się wyłącznie za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe z wykorzystaniem 
udostępnianych w tym systemie formu-
larzy. Pisma oraz dokumenty niewniesio-
ne za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego obsługującego postępowanie 
sądowe nie wywołują skutków praw-
nych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 
pisma albo dokumentu do sądu, nad-
zorcy, zarządcy albo organu, do które-
go przepisy o nadzorcy sądowym albo 
zarządcy stosuje się odpowiednio, o czym 
poucza się wnoszącego pismo albo doku-
ment. Pouczenie nie jest wymagane, jeże-
li wnoszącym pismo albo dokument jest 
nadzorca, zarządca albo organ, do któ-
rego przepisy o nadzorcy albo zarządcy 
stosuje się odpowiednio.



Jest: Powinno być:

Str. 737, art. 196b

3. Pracownik biura podawczego wpro-
wadza treść wniosku lub oświadczenia 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe, poda-
jąc imię, nazwisko oraz numer PESEL 
osoby przekazującej ustnie treść wnio-
sku lub oświadczenia ustalone na pod-
stawie dowodu osobistego albo innego 
dokumentu tożsamości, a także rodzaj 
i numer dokumentu tożsamości i ozna-
czenie organu, który go wydał. Wpro-
wadzona do systemu treść wniosku lub 
oświadczenia podlega wydrukowaniu 
i podpisaniu przez osobę przekazującą 
ustnie treść wniosku lub oświadczenia 
oraz złożeniu do zbioru dokumentów. 
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe opatruje 
podpisem pracownik biura podawczego 
zgodnie z art. 196a ust. 2.

3. Pracownik biura podawczego wpro-
wadza treść wniosku lub oświadczenia 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe, poda-
jąc imię, nazwisko oraz numer PESEL 
osoby przekazującej ustnie treść wnio-
sku lub oświadczenia ustalone na pod-
stawie dowodu osobistego albo innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
a także rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i oznacze-
nie organu, który go wydał, a w przypad-
ku ich braku – inne dane umożliwiają-
ce jednoznaczną identyfikację tej osoby. 
Wprowadzona do systemu treść wniosku 
lub oświadczenia podlega wydrukowa-
niu i podpisaniu przez osobę przekazu-
jącą ustnie treść wniosku lub oświadcze-
nia oraz złożeniu do zbioru dokumentów. 
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone 
do systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego postępowanie sądowe opatruje 
podpisem pracownik biura podawczego 
zgodnie z art. 196a ust. 2.

Str. 738, art. 196c

Art. 196c.109 [Dokumenty wnoszo-
ne z pominięciem systemu teleinfor-
matycznego] Pisma procesowe i doku-
menty zawierające informacje niejawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 742), a także ofer-
ty składane w toku przetargu lub aukcji, 
jeżeli warunki przetargu lub aukcji prze-
widują złożenie oferty w sądzie, wnosi się 
z pominięciem systemu teleinformatycz-
nego obsługującego postępowanie sądo-
we.

Art. 196c.109 [Dokumenty wnoszo-
ne z pominięciem systemu teleinfor-
matycznego] Pisma procesowe i doku-
menty zawierające informacje niejawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 742), a także ofer-
ty składane w toku przetargu lub aukcji 
wnosi się z pominięciem systemu telein-
formatycznego obsługującego postępo-
wanie sądowe.



Jest: Powinno być:

Str. 739, art. 197

1a.113 Orzeczenia sądu, sędziego-komi-
sarza, referendarza sądowego i prze-
wodniczącego w chwili ich wydania są 
utrwalane wyłącznie w systemie telein-
formatycznym obsługującym postępowa-
nie sądowe z wykorzystaniem wzorców 
udostępnionych w systemie teleinforma-
tycznym obsługującym postępowanie 
sądowe i opatrywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

1a.113 Orzeczenia w chwili ich wyda-
nia są wraz z uzasadnieniem utrwalane 
wyłącznie w systemie teleinformatycz-
nym obsługującym postępowanie sądowe 
z wykorzystaniem wzorców udostępnio-
nych w tym systemie i opatrywane kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym.

2a.114 W postanowieniu oraz dokumen-
cie, które dotyczą wierzytelności wierzy-
ciela, podaje się numer w spisie wierzy-
telności. Na podstawie prawomocnych 
postanowień oraz dokumentów, które 
dotyczą wierzytelności wierzycieli oraz 
sprawozdań nadzorcy sądowego albo 
zarządcy, tworzy się aktualny stan wie-
rzytelności oraz niezaspokojonych przez 
dłużnika albo zarządcę zobowiązań.

2a.114 W postanowieniu oraz dokumen-
cie, które dotyczą wierzytelności wie-
rzyciela, podaje się liczbę porządkową 
w spisie wierzytelności. Na podstawie 
prawomocnych postanowień oraz doku-
mentów, które dotyczą wierzytelności 
wierzycieli oraz sprawozdań nadzorcy 
sądowego albo zarządcy, tworzy się aktu-
alny stan wierzytelności oraz niezaspo-
kojonych przez dłużnika albo zarządcę 
zobowiązań.

Str. 740, art. 197

4.116 Uczestnicy postępowania mają 
dostęp do akt postępowania za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego 
obsługującego postępowanie sądowe.

4.116 Uczestnicy postępowania oraz osoby 
przez nich upoważnione mają dostęp do 
akt postępowania za pośrednictwem sys-
temu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe.

Str. 741, art. 198

6.123 Pisma oraz postanowienia, o któ-
rych mowa w ust. 1, skierowane do oso-
by albo jednostki, która nie ma założone-
go konta w systemie teleinformatycznym 
obsługującym postępowanie sądowe, 
pozostawia się w aktach sprawy ze skut-
kiem doręczenia, o czym należy pouczyć 
przy pierwszym doręczeniu.

6.123 Pisma oraz postanowienia, o któ-
rych mowa w ust. 1, skierowane do oso-
by albo jednostki, która nie ma założone-
go konta w systemie teleinformatycznym 
obsługującym postępowanie sądowe, 
pozostawia się w aktach sprawy ze skut-
kiem doręczenia, o czym należy pouczyć 
przy pierwszym doręczeniu wraz 
z pouczeniem o sposobie założenia konta 
w systemie teleinformatycznym obsługu-
jącym postępowanie sądowe oraz sposo-
bie uwierzytelnienia się.



Jest: Powinno być:

Str. 754, art. 219 ust. 2

2a)  otrzymane przez nadzorcę ukła-
du dowody doręczenia informa-
cji i zawiadomień, o których mowa 
w pkt 2;

Art. 219 ust. 2 pkt 2a dodany ustawą z dnia 
28.05.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), która 
wchodzi w życie 1.12.2021 r.

Str. 778, art. 275

Art. 275.179 [Skład masy układo-
wej, ustalenie; spis inwentarza] 
1. Ustalenie składu masy układowej 
na dzień otwarcia postępowania ukła-
dowego następuje przez sporządzenie 
w systemie teleinformatycznym obsłu-
gującym postępowanie sądowe według 
wzorca udostępnionego przez Ministra 
Sprawiedliwości spisu ruchomości, nie-
ruchomości, środków pieniężnych oraz 
przysługujących dłużnikowi praw mająt-
kowych, a także przez sporządzenie spi-
su należności.

Art. 275.179 [Skład masy układo-
wej, ustalenie; spis inwentarza] 
1. Ustalenie składu masy układowej 
na dzień otwarcia postępowania ukła-
dowego następuje przez sporządzenie 
w systemie teleinformatycznym obsłu-
gującym postępowanie sądowe według 
wzorca udostępnionego w tym systemie 
spisu ruchomości, nieruchomości, środ-
ków pieniężnych oraz przysługujących 
dłużnikowi praw majątkowych, a także 
przez sporządzenie spisu należności.

Str. 785, art. 290

2. Na postanowienie o odmowie otwar-
cia postępowania sanacyjnego zażalenie 
przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

2. Na postanowienie o odmowie otwar-
cia postępowania sanacyjnego zażalenie 
przysługuje dłużnikowi oraz wniosko-
dawcy.


