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Przedmowa

W dniu 1.12.2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych. Pełni on
równolegle funkcję rejestru informacji o postępowaniach upadłościowych i restruk-
turyzacyjnych, jak i systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania.
Komentowana regulacja – ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909 ze zm.) stanowi podstawę utworzenia KRZ (zastępu-
jącego nigdy nieutworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości). Państwa
członkowskie zobligowane były do uruchomienia rejestru do ogłaszania informacji
o postępowaniach upadłościowych do 26.6.2018 r. [art. 24 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z 20.5.2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L Nr 141, s. 19 ze zm.)]. Uruchomienie
KRZ stanowi wykonanie tego obowiązku. Ponadto uruchomienie systemu teleinfor-
matycznego obsługującego postępowanie sądowe w sprawach restrukturyzacyjnych
i upadłościowych ma stanowić odpowiedź na problemy wynikające ze znacznego
zwiększenia się liczby tych spraw.

Z uwagi na upływ czasu między uchwaleniem ustawy a uruchomieniem KRZ
i liczne zmiany prawne wprowadzone w tym okresie [m.in. obszerna nowelizacja
wprowadzona ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ze zm.), która weszła w życie
dnia 24.3.2020 r.], niezbędne stało się dostosowanie tej ustawy do nowego kształtu po-
stępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ustawodawca konieczne zmiany
wprowadził tzw. aktem naprawczym. Ustawa z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych inny ustaw (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1080 ze zm.) wprowadziła liczne zmiany w aktach, w tym w PrUSP,
PrUpad, PrRestr, gdzie ustawodawca uregulował kwestie dotyczące wnoszenia pism
procesowych, doręczenia ich za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz
wyłączeń od tej zasady, wydawania orzeczeń oraz prowadzenia akt postępowań i ich
udostępniania. Kwestie techniczne uszczegóławiane są w licznych aktach wykonaw-
czych [m.in. rozporządzenie MS z 22.11.2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania
oraz przetwarzania danych w KRZ (Dz.U. z 2021 r. poz. 2173); rozporządzenie MS
z 16.9.2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumen-
tów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1839); rozporządzenie MS z 16.9.2021 r. w sprawie trybu
i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1954); rozporządzenie MS z 16.9.2021 r. w sprawie sposobu
wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1822);
rozporządzenie MS z 16.9.2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń
elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1838)].
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Przedmowa

Ustawodawca w sposób szczegółowy reguluje zastosowanie przepisów KRZU do
toczących się postępowań. Rozstrzyga kwestie ujawnienia informacji o toczących
się sprawach, stosowanie do nich przepisów dotychczasowych, sposobu prowadzenia
akt spraw wszczętych i niezakończonych oraz zakończonych przed dniem wejścia
w życie KRZU. Jako datę graniczną w przepisach przejściowych został przyjęty
moment złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o otwarcie postępowania
o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosku o wszczęcie wtórnego
postępowania upadłościowego, wniosku o uznanie orzeczenia o wszczęcie zagra-
nicznego postępowania upadłościowego, wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku
o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosku o orzeczenie
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli moment ten nastąpił przed
dniem wejścia w życiu KRZU, informacje o tych postępowaniach nie będą ujawniane
w systemie teleinformatycznym. Wszczęte postępowania będą prowadzone na podsta-
wie przepisów dotychczasowych. Natomiast akta spraw zarówno zakończonych przed
dniem wejścia w życie KRZU, jak też wszczętych i niezakończonych nie podlegają
przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Ustawodawca
przyjął, jako zasadę ogólną, brak stosowania KRZU wstecz.

Jacek Gołaczyński
Krystyna Rogala
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