
 

 

Nowe zasady zgłaszania wierzytelności wszczętych w postępowaniu upadłościowym dla 

wniosków zgłoszonych po 01.12.2021 

Zasady te reguluje ustawa Prawo Upadłościowe w art. 216a. 1.  Jeżeli ustawa przewiduje 

złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument składa się za pośrednictwem Rejestru 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

Kto ma prawo zgłosić do upadłości swoją wierzytelność z pominięciem aplikacji KRZ  

Zasady te reguluje ustawa Prawo Upadłościowe w art. 216aa. Wnoszenie dokumentów z 

pominięciem systemu teleinformatycznego. Wymienieni są tu: 

Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu 

wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności 

związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne 

oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 

śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią 

rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

Te same zasady o których mowa w art. 216a. 1. dotyczy innych pism składanych przez 

wierzycieli  tj np. wynikających z art. 54a Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości i z art. 491.12a Skarga na czynności syndyka  

Przy składaniu pism przez wierzyciela obowiązuje zasada wskazana w art. 235 Ponoszenie 

kosztów upadłości przez wierzyciela  

Np. dla wierzyciela, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do 

zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego 

wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości 

stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po 

upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego 

typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Ale to Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty 

zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez 

syndyka w wyznaczonym terminie. 

Opłaty innych pism reguluje Art. 76.  i 76a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych.np. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: zarzutów przeciwko planowi 

podziału; wniosku o uchylenie lub zmianę układu; wniosku upadłego przedsiębiorcy będącego 

osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie 

zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. A np. opłatę podstawową w wys 30 zł 

pobiera się od wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania o zawarcie układu 

na zgromadzeniu wierzycieli albo skargi na czynności syndyka 


