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Pan 
Piotr Zgorzelski
Wicemarszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22452, złożoną przez Panią Poseł Magdalenę Filiks 
oraz grupę posłów w sprawie systemu informatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), 
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Z uwagi na art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 
w 2020 r. („w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację 
projektów, określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowanie terminy 
realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
2023 r.”) uległa zmianie data zakończenia realizacji projektu: poprzedni termin: 31 maja 2021 
roku, nowy termin: 29 sierpnia 2021 roku.

Informuję, że w toku prac odbyły się dwa spotkania online dot. Krajowego Rejestru 
Zadłużonych, na które zostali zaproszeni przewodniczący wszystkich wydziałów 
upadłościowych w Polsce (6 lipca 2021 r. oraz 13 sierpnia 2021 r.). Do sądów była kierowana 
formalna korespondencja dot. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ponadto odbyło się spotkanie 
online z udziałem przedstawicieli doradców restrukturyzacyjnych, w tym Ogólnopolskiej 
Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków oraz Krajowej Izby Doradców 
Restrukturyzacyjnych (18 listopada 2021 r.). 12 maja 2021 r. rozpoczęły się natomiast szkolenia 
przedwdrożeniowe dla pracowników sądów rejonowych. 

Sekretarz Stanu



Zamówienia publicznego udzielono firmie Asseco Poland S.A., wyłonionej w drodze przetargu 
nieograniczonego „Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych”.

System Krajowy Rejestr Zadłużonych jest w fazie budowy i testów akceptacyjnych. Zostanie 
wdrożony produkcyjnie i udostępniony użytkownikom do dnia wejścia w życie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych stanowi przedmiot umowy zawartej z firmą 
Asseco Poland S.A. na Budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. 
Przeszkoleni zostaną pracownicy sądów rejonowych. Ponadto umowa z firmą Asseco Poland 
S.A. przewiduje szkolenia powdrożeniowe.

Michał Woś

Sekretarz Stanu 
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