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Od 1 grudnia 2021 r. Krajowy 
Rejestr Zadłużonych funkcjo-
nuje w całkowicie elektronicz-
nej formie. Oznacza to, że dane 
m.in. o wszczętych postępowa-
niach upadłościowych (zarów-
no wobec osób fizycznych, jak 
i przedsiębiorców) i restruk-
turyzacyjnych, a także posta-
nowienia wydawane przez sąd 
w łatwy sposób można spraw-
dzić przez internet. Może to 
zrobić każda zainteresowana 
osoba. Co istotne, od grudnia 
nie ma już możliwości skła-
dania wniosków o upadłość 
czy wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego w innej 
formie niż elektroniczna. KRZ 
miał przede wszystkim zapew-
nić transparentność procedur, 
ułatwić je i przyspieszyć. Jed-
nak po ponad dwóch miesią-
cach funkcjonowania systemu 
widać, że rzeczywistość znaczą-
co różni się od początkowych 
założeń. 

Problemy z dekretacją 

Jak słyszymy nieoficjalnie ze 
strony środowiska sędziowskie-
go, sądy mają nie lada problem 
z elektroniczną wersją syste-
mu. Chodzi przede wszystkim 
o kłopoty z dekretacją spraw, 
a więc sytuację, w której kon-
kretnego postępowania nie 
można zarejestrować, a w kon-
sekwencji ‒ przydzielić wybra-
nym sędziom do rozpoznania, 
nadać sygnatury i wpisać do 
repertorium. 

‒ Zdarza się, że jednego 
dnia w KRZ nie widać żadne-
go wniosku o wszczęcie postę-
powania, za to następnego dnia 
wpada ich 60. I nie wynika to 
z faktu, że tyle osób zdecydowa-
ło się na złożenie ich w jednym 
czasie, tylko z błędnego działa-
nia systemu ‒ wskazuje jeden 
z naszych rozmówców. 

Mniejszą liczbę rozpatry-
wanych spraw widać również 
w statystykach. W styczniu 
2021 r. ogłoszono (w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym) 
niemal 1,5 tys. upadłości kon-
sumenckich, w styczniu 2022 r. 
w KRZ ‒ zaledwie ok. 100. Co 
ważne, od grudnia nie dokona-
no obwieszczenia o ogłoszeniu 
upadłości w ani jednej sprawie 
dotyczącej przedsiębiorcy, od 
tego czasu nie zostało również 
otwarte żadne postępowanie 
restrukturyzacyjne. Prawni-

cy zgodnie podkreślają, że nie 
oznacza to wcale, że przedsię-
biorcy mają się tak świetnie, że 
nie składają wniosków o upa-
dłość czy restrukturyzację. 
Przyczyny są czysto techniczne. 

‒ Widać, że sądy nie wdroży-
ły się jeszcze w nowy system, 
rejestrują o wiele mniej spraw 
i wszystko idzie zdecydowa-
nie wolniej. Jeżeli spojrzymy 
na ogólnie dostępną tablicę 
obwieszczeń w KRZ, to zoba-
czymy, że wyraźnie widać róż-
nice pomiędzy poszczególny-
mi sądami. Spraw prawie nie 
rejestrują sądy krakowskie czy 
warszawskie, lepiej radzą so-
bie natomiast mniejsze ośrod-
ki, np. Bielsko-Biała czy Kosza-
lin. Prawdopodobnie wynika to 
z faktu, że mniejsze sądy mają 
mniej spraw, a w konsekwencji 
lepiej sobie radzą z pracochłon-
nym wypełnianiem wniosków 
‒ wskazuje Bartosz Magnow-
ski, doradca restrukturyzacyjny 
i adwokat w kancelarii Karasiń-
ski Magnowski Młocek Adwo-
kaci i Radcowie Prawni. 

Przedsiębiorstwo może nie 
przetrwać 

Prawnicy podkreślają też, że 
niezwłoczne rozpatrywanie 
wniosków o upadłość przedsię-
biorcy lub otwarcie postępowa-
nia restrukturyzacyjnego ma 
istotne znaczenie w praktyce, 
i to z punktu widzenia różnych 
podmiotów. A jeśli nie działa 
system, to sąd takiego posta-
nowienia po prostu nie może 
wydać. Jak wyjaśnia Paweł Le-
wandowski, adwokat i doradca 
restrukturyzacyjny, sam dłuż-
nik raczej zdążył pogodzić się 
z upadłością i w jego przypad-
ku raczej trudno doszukiwać 
się daleko idących, negatyw-
nych konsekwencji. Choć czas, 
w którym wniosek o ogłoszenie 
upadłości trwa w zawieszeniu, 
działa na jego niekorzyść, bo 
pogłębia istniejące zadłużenie. 

‒ Problem zaś pojawia się 
w momencie, kiedy ma wciąż 
funkcjonujące przedsiębior-
stwo, które mogłoby zostać 
sprzedane w toku postępowa-
nia upadłościowego jako ca-
łość. Czas działa tutaj na nie-
korzyść, ponieważ dłużnik już 
zaprzestał płacenia zobowiązań 
swoim kontrahentom i pra-
cownikom. W takiej sytuacji 
pracownicy za chwilę zaczną 
od niego odchodzić, przedsię-
biorstwo zacznie się rozpadać. 
Majątek również traci na war-

tości, a w konsekwencji, gdy po 
ogłoszeniu upadłości mogłaby 
pojawić się możliwość sprze-
daży przedsiębiorstwa w cało-
ści, może to być już niemożli-
we. Co w następstwie oznacza, 
że wierzyciele dostaną mniej 
pieniędzy ‒ wyjaśnia Paweł Le-
wandowski. 

Problem dotyka zwłaszcza 
pracowników zadłużonego 
przedsiębiorcy. 

‒ Wierzyciele natychmiast po 
ogłoszeniu upadłości mogą zo-
stać zaspokojeni przez Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. Jak łatwo moż-
na się domyślić, jeśli postano-
wienia nie mamy, pracownicy 
zostają bez pieniędzy ‒ wyja-
śnia Paweł Lewandowski. 

Prawnik podkreśla, że szcze-
gólnie ryzykowna sytuacja po-
wstaje w momencie złożenia 
wniosku o otwarcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego, 
który wisi na stronie KRZ przez 
miesiąc lub dwa w oczekiwaniu 
na rozpatrzenie. 

‒ Jeśli dłużnik złoży wniosek 
o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego, dowiadują 
się o tym wszyscy, bo taka in-
formacja jest ogólnie dostępna 
w KRZ. Każdy z kontrahentów 
i nie tylko wie więc, że przed-
siębiorca ma kłopoty finan-
sowe, a wierzyciele zaczynają 
się do niego zgłaszać po rosz-
czenia i prowadzić działania 
windykacyjne. Przedsiębiorca 
jest pozbawiony ochrony, którą 
miałby zapewnioną w toku po-
stępowania restrukturyzacyj-
nego, związanej m.in. z zaka-
zem wypowiadania kluczowych 
umów, zakazem prowadzenia 
egzekucji z majątku dłużnika. 
Nietrudno sobie wyobrazić, że 
w tym momencie wielu wierzy-
cieli będzie chciało wypowie-
dzieć przedsiębiorcy umowę 
najmu czy np. umowę kredyto-
wą itp. Krótko mówiąc, zwłoka 
może doprowadzić do tego, że 
nie będzie już czego restruktu-
ryzować, bo przedsiębiorstwo 
po prostu przestanie istnieć ‒ 
tłumaczy Paweł Lewandowski. 

Niedopracowany 
i nieintuicyjny system 

Bartosz Magnowski podkreśla, 
że z punktu widzenia pełno-
mocników w elektronicznej 
wersji KRZ brakuje podsta-
wowych funkcji, które mo-
głyby ułatwić wszystkim pra-
cę. W rezultacie wypełnianie 
wniosków jest pracochłonne 

i wymaga dużo więcej zacho-
du niż wcześniej. 

‒ Jeśli chcemy złożyć wnio-
sek o upadłość, to musimy mieć 
wyznaczoną jedną osobę, któ-
ra wypełnia formularz co naj-
mniej kilka godzin. Trzeba 
osobno opisać każdą wierzy-
telność, wprowadzić ją ręcznie. 
Nie można np. importować pli-
ków z Excela, które znacznie 
ułatwiłyby całą pracę. Przykła-
dowo: jeśli mamy 100 wierzy-
cieli, to musimy ich wszystkich 
ręcznie opisywać w formularzu. 
Na pewno osoby zajmujące się 
KRZ powinny pomyśleć o wpro-
wadzeniu funkcjonalności, któ-
ra umożliwiałaby importowa-
nie plików, czy to z Excela, czy 
z programów księgowych typu 
Optima ‒ postuluje prawnik. 

Inną kwestią jest brak moż-
liwości założenia akt sprawy 
w formie elektronicznej, do 
czego syndyków i nadzorców 
układów zobowiązują przepisy. 

‒ Jeśli ten mankament nie 
zostanie w najbliższym cza-
sie usunięty, to skończy się to 
w ten sposób, że nadzorcy będą 
zmuszeni przeprowadzać np. 
głosowania w formie papiero-
wej, a nie elektronicznej. Przez 
pierwszy miesiąc działania 
KRZ w formie elektronicznej 
byliśmy również pozbawieni 
możliwości otwarcia postępo-
wania o zatwierdzenie układu, 
funkcja była nieaktywna.  Licz-
by wskazują, że system na razie 
nie do końca się sprawdził, na 
pewno nie uprościł pracy ‒ kon-
kluduje Bartosz Magnowski. 

MS: Usprawnienia na 
przełomie marca i kwietnia 

O komentarz i informację 
w sprawie problemów odno-
towywanych w związku z funk-
cjonowaniem KRZ zwróciliśmy 
się do Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Resort podkreśla, że 
analizuje na bieżąco wszystkie 
zgłaszane uwagi oraz postula-
ty dotyczące funkcjonowania 

systemu. Przykłada też bardzo 
dużą wagę do jego sprawności. 

‒ Przewidujemy, że do prze-
łomu marca i kwietnia 2022 r. 
zostaną wprowadzone wszyst-
kie niezbędne usprawnienia ‒ 
zapewnia resort. 

MS wyjaśnia także, że w KRZ 
prowadzone są postępowania 
wszczęte po 1 grudnia 2021 r.  

‒ Postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości przedsiębiorcy zapa-
dają w ciągu  ok. dwóch miesię-
cy od wszczęcia postępowania. 
Biorąc to pod uwagę oraz fakt, 
że użytkownicy systemu zaczy-
nają dopiero stosować nowe 
narzędzie teleinformatyczne, 
nie mamy informacji o niepra-
widłowościach. Postanowienia, 
o których mowa, będą dostępne 
w portalu publicznym KRZ, kie-
dy zaistnieją w obrocie praw-
nym ‒ wskazuje w odpowiedzi. 

Resort sprawiedliwości nie 
odnosi się jednak do kwe-
stii rozpatrywania wniosków 
o otwarcie postępowania re-
strukturyzacyjnego. Zgodnie 
z przepisami w takiej sytuacji 
sąd ma dwa tygodnie od dnia 
złożenia wniosku (chyba że ko-
nieczne jest wyznaczenie roz-
prawy ‒ wówczas termin wy-
dłuża się do sześciu tygodni).  
A, przypomnijmy, żadne z po-
stępowań restrukturyzacyj-
nych nie zostało otwarte od 
uruchomienia rejestru. 

‒ Dodatkowo ministerstwo 
organizuje dla kolejnych są-
dów szkolenia, a także cotygo-
dniowe spotkania konsultacyj-
ne z pracownikami KRZ, gdzie 
omawiane są sygnalizowane 
przez użytkowników sądowych 
wątpliwości. Zgłaszanie ewen-
tualnych błędów możliwe jest 
poprzez linię wsparcia – wska-
zuje w odpowiedzi minister-
stwo.  ©℗

Współpraca Joanna Pieńczykowska

O problemie czytaj także dziś  

w dodatku dla prenumeratorów  
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 przedsiębiorcy  Od czasu, gdy zaczął funkcjonować Krajowy 
Rejestr Zadłużonych, nie ogłoszono ani jednej upadłości 
przedsiębiorcy, a w systemie widnieje zaledwie niecała 1/10  
odnotowywanej zazwyczaj liczby wniosków. To wina 
problemów technicznych, które odczuwają sądy w całej Polsce

KRZ nie zdaje egzaminu 
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Rolnicy odzyskują zdolność kredytową, nowelizacja ogłoszona

 egzekucja 

Piotr Szymaniak 

piotr.szymaniak@infor.pl

26 lutego br. wejdzie w ży-
cie nowelizacja kodeksu po-
stępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 366) dotycząca 
ograniczeń w egzekucji z go-
spodarstwa rolnego. Naprawi 
regulacje, które obowiązują 
od 10 stycznia (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2289).

Fatalny w skutkach błąd po-
wstał przy przenoszeniu do ko-
deksu przepisów z rozporzą-

dzenia określającego katalog 
zwierząt, maszyn, urządzeń 
i innych rzeczy wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego, 
które nie podlegają egzekucji. 
Wykaz składników niepodlega-
jących zajęciu jest tak obszer-
ny, że w skrajnych przypadkach 
osobom prowadzącym gospo-
darstwa rolne trudno byłoby 
ustanowić zabezpieczenie pod 
kredyt. Dlatego w rozporządze-
niu znajdował się przepis, któ-
ry stanowił, że  wyłączeń nie 
stosuje się w razie równocze-
snego skierowania egzekucji 

do wszystkich nieruchomości 
wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego prowadzonego 
przez dłużnika. 

Senat, chcąc bardziej zabez-
pieczyć rolników przed win-
dykacją, pominął w ustawie 
ten przepis. W konsekwen-
cji szybko okazało się jednak, 
że nowe prawo zaintereso-
wanych najbardziej ochroni 
przed… samym kredytem. Bo 
skoro prowadzenie egzekucji 
z jakiejkolwiek nieruchomości 
wchodzącej w skład majątku 
dłużnika stało się niemożliwe, 

banki ‒ w obliczu braku real-
nego zabezpieczenia ‒ przesta-
łyby w ogóle ich udzielać. Do 
tego na zabezpieczenie nie-
których już udzielonych kre-
dytów musiałyby tworzyć re-
zerwy, które oszacowano na 
600 mln zł. W sytuacji gdy da-
nego banku (np. małego banku 
spółdzielczego) nie stać byłoby 
nas utworzenie takiego fundu-
szu, wówczas kredyt mógłby 
zostać wypowiedziany. 

Stąd Senat, który był auto-
rem nowelizacji, był zmuszo-
ny w ekspresowym tempie 

przygotować ustawę napraw-
czą, przywracającą pominięte 
wcześniej rozwiązania. Nowe 
stare przepisy wejdą w życie 
za niespełna dwa tygodnie. 
Rolnicy nie zostaną dzięki 
temu pozbawieni możliwości 
zaciągania kredytów, jednak 
wątpliwości co do nadmiernie 
uciążliwej egzekucji nadal po-
zostaną aktualne.  ©℗

Co mówią przepisy
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Art. 11 

1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił 

zdolność do wykonywania swoich wymagal-

nych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił 

zdolność do wykonywania swoich wymagal-

nych zobowiązań pieniężnych, jeżeli 

opóźnienie w wykonaniu zobowiązań 

pieniężnych przekracza 3 miesiące.

2. Dłużnik będący osobą prawną (…) jest 

niewypłacalny także wtedy, gdy jego 

zobowiązania pieniężne przekraczają 

wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje 

się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Art. 18. 

Sprawy 

o ogłoszenie 

upadłości 

rozpoznaje sąd 

upadłościowy 

w składzie trzech 

sędziów 

zawodowych. 

Sądem upadło-

ściowym jest sąd 

rejonowy – sąd 

gospodarczy.

Wyciąg z prawa upadłościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228)

pisaliśmy o tym

Wzmocnienie rolników à rebours  
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