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1. O dokumencie
1.1. Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie założeń opracowanych w zakresie procesu
obsługi wymiany danych o przesyłkach pocztowych, zachodzącej między systemem Klienta
Poczty Polskiej, a systemem Poczty Polskiej.
Dokument ten dotyczy przesyłek pocztowych, które z przesyłek „do nadania” stają się
przesyłkami „nadanymi”.

1.2. Zakres dokumentu
Dokument opisuje założenia i modyfikacje związane z integracją systemów realizujących
obsługę nadawanych przesyłek: system SP2000 oraz system klienta.

1.3. Specyfikacja dokumentu
1.3.1. Konwencje notacyjne
SP2000 – System Poczta 2000

1.3.2. Aspekty prawne
Autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej przysługują
POSTDATA S.A. i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz.83).

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
Nadawca – Podmiot nadający przesyłki pocztowe (różnego rodzaju); określany również, jako
Klient Poczty Polskiej S.A.
Placówka Pocztowa – Element struktury organizacyjnej Poczty Polskiej S.A., którego
zadaniem jest przyjmowanie od Klienta przesyłek pocztowych do nadania.
Poczta Polska S.A. – Podmiot, którego zadaniem jest zapewnienie prawidłowego obrotu
pocztowego.
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3. Wstęp
Współpraca systemu informatycznego, Klienta Poczty Polskiej oraz systemu informatycznego
Poczty Polskiej, w zakresie przekazywania danych o przesyłkach w dużym skrócie polega na
przekazywaniu informacji o przesyłkach przeznaczonych do nadania oraz przesyłkach
przyjętych do nadania. Nadawanie przesyłek pocztowych często będzie się odbywało w
oparciu o wcześniej zawarte umowy; jednakże mogą się zdarzyć przypadki nadawania
przesyłek „bez umowy”.

Rysunek 1. Współpraca między Nadawcą a Pocztą Polską w zakresie przesyłek.

Klient posiadający umowę, może być zainteresowany elektroniczną wymianą danych,
ponieważ:
o Sprzyja to skróceniu czasu obsługi nadania przesyłek „przy okienku” pocztowym,
o Minimalizuje ryzyko pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
o Ma wpływ na finansowe korzyści uzyskiwane przez klienta (zwiększenie przyznanego
opustu).

Proces wymiany danych o przesyłkach wygląda następująco:
1. Klient przygotowuje plik XML, zawierający przesyłki „do nadania” i dostarcza ten plik
do właściwej Placówki Pocztowej.
2. Pracownik Poczty Polskiej importuje dane z tego pliku i odpowiednio je opracowuje
(np. sprawdzając definicje umów), a na zakończenie przekazuje klientowi elektroniczne
potwierdzenie nadania przesyłek. Jest to plik przesyłek „nadanych”; plik, który Klient
wcześniej dostarczył do Placówki Pocztowej z tym, że został on sprawdzony
i uzupełniony m.in. o datę nadania i wielkość opłaty za nadanie.
3. Klient może skorzystać z informacji zawartych w pliku przesyłek „nadanych”
(importując ten plik zwrotnie w swoim systemie), jednak nie jest to warunek konieczny.
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Minimalny zakres czynności oznacza dostarczenie do Placówki Pocztowej pliku XML
przesyłek pocztowych, określonych za pomocą konkretnych pól, co opisano w dalszej części
tego dokumentu. Plik XML musi być takiej, jakości aby System SP2000 (zainstalowany w
Placówce Pocztowej) mógł wykonać postawione przed nim zadania.
Na kolejnych stronach tego dokumentu znajdują się opisy pól charakteryzujących
poszczególne rodzaje przesyłek pocztowych, które są oferowane przez Pocztę Polską
i wspierane przez opisywany tutaj interfejs wymiany danych.
RODZAJE PRZESYŁEK
Obrót krajowy
832 – Pocztex-N
840 – Przesyłka listowa nierejestrowana
841 – Kartka pocztowa
842 – Przesyłka reklamowa
843 – Druk bezadresowy
844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
845 – Przesyłka polecona
846 – Paczka pocztowa
846 – Paczka z zadeklarowaną wartością
866 – Przesyłka na warunkach szczególnych
847 – Paczka pocztowa PLUS
848 – Przesyłka pobraniowa
849 – Próbka towaru
850 – E-PRZESYŁKA
852 – Przesyłka biznesowa
Obrót zagraniczny

831 – EMS zagraniczny
870 – Przesyłka listowa zwykła
872 – Druki, czasopisma
874 – Worek specjalny M
875 – Cekogram
877 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
879 – Druki, czasopisma z zadekl. wartością
880 – Worek specjalny M z zadekl. wartością
881 – Cekogram z zadekl. wartością
878 – Paczka pocztowa

PLIKI XML
Przesyłki do nadania Plik XML adresowany do systemu SP2000.
Tworzącym plik XML jest system klienta; importującym plik XML jest
system SP2000.
Przesyłki nadane

Plik XML adresowany do systemu Klienta Poczty Polskiej.
Tworzącym plik XML jest system SP2000; importującym plik XML
jest system klienta (klient nie ma obowiązku importowania tego
pliku).

_______________________________________________________________________________________
POSTDATA S.A.
5/37

WYMIANA DANYCH O PRZESYŁKACH MIĘDZY SYSTEMEM ZEWNĘTRZNYM KLIENTA, A SYSTEMEM POCZTA 2000.

4. Plik „Przesyłki do nadania”
Jest to plik XML generowany przez system klienta, przeznaczony dla systemu
Poczty Polskiej. Plik zawiera definicje przesyłek pocztowych, które zostały zarejestrowane,
jako przesyłki „do nadania”, a które powinny zostać zaimportowane przez system Poczty
Polskiej w celu wykonania ich taryfikacji, a następnie ich przetworzenia na przesyłki
„nadane”.
Plik przesyłek „do nadania” przeznaczony jest dla dowolnej Placówki Pocztowej,
posiadającej system SP2000, posiadający funkcjonalność obsługi plików przesyłek
„do nadania”, generowanych przez system klienta, zgodnych ze ściśle określoną strukturą
danych.
Nazwa pola
(wymienione pola
zawsze występują w
pliku)

Typ

Opis

Wymagana
zawartość

Nadawca

Rekord

Informacje o dokumencie/ pliku.

Tak

Struktura

CHAR (3)

Numer wersji struktury w oparciu, o który został
utworzony plik XML zawierający definicje przesyłek
pocztowych przeznaczonych do nadania.

Tak

Aktualnym numerem wersji jest 1.6
Nazwa

CHAR (60)

Nazwa nadawcy przesyłek (podmiotu, który utworzył
plik z przesyłkami do nadania).

Tak

NazwaSkrocona

CHAR (10)

Nazwa skrócona nadawcy przesyłek (min 6, max 10
znaków). Dozwolony zakres znaków: a..z,A..Z,0..9
(małe i duże litery, cyfry).

Tak

Ulica

CHAR (35)

Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa
miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania
ulic np. na wsi.

Nie

Dom

CHAR (11)

Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.

Tak

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Nie

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości nadawcy przesyłek.

Tak

Kod

NUMBER (5)

Oznaczenie kodu pocztowego nadawcy.

Tak

NIP

NUMBER (10)

NIP nadawcy przesyłek.

Tak

Zrodlo

CHAR (7)

Informacja o systemie tworzącym plik przesyłek „do
nadania”.

Tak

Dla przesyłek eksportowanych z systemu nadawcy
wartością pola jest „Nadawca”.
Guid

CHAR (38)

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).

Tak

Unikalny identyfikator nadawcy przesyłek.
Zbior

Rekord

Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.

Tak

Nazwa

CHAR (13)

Nazwa zbioru przesyłek, jaka została nadana przez
system; w formacie: dd-mm-rrrr\lp (dzień-miesiącrok/liczba_porządkowa_zbioru_przesyłek_w_ramach_
dnia)

Tak

DataUtworzenia

DATETIME (19)

Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek; w
formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Tak

Opis

CHAR (30)

Dowolny opis, jaki został zdefiniowany dla
utworzonego zbioru przesyłek.

Nie

IloscPrzesylek

NUMBER (7)

Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze.

Tak
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Guid

CHAR (38)

Tak

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).
Unikalny identyfikator zbioru przesyłek.

Przesylka

Rekord

Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się
zbiorze przesyłek.

Tak

Guid

CHAR (38)

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).

Tak

Unikalny identyfikator przesyłki.
Atrybut

Rekord

Informacje o atrybucie przesyłki.

Tak

Typ

CHAR(7)

Może posiadać wartość „Adresat”, wówczas CHAR (7)
lub może nie posiadać żadnej wartości (NULL)

Nie

Nazwa

CHAR

Posiada różne wartości i przypisane im długości, które
są uzależnione od rodzaju przesyłki i wartości
poprzedzającego pola TYP (opisane poniżej).

Tak

Jeśli pole TYP posiada wartość „Adresat”, to pole NAZWA przyjmuje wartości:
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
Nazwa

NazwaII

Ulica

Typ
CHAR (30)

CHAR (30)

CHAR (35)

Opis

Wymagana
zawartość

Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla
którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.

Tak

Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla
którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.

Nie

Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa
miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania
ulic np. na wsi..

Nie

Dom

CHAR (11)

Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.

Tak

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Nie

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.

Tak

Kod

NUMBER (5)

Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek.

Tak

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy
krajów.

Tak

Grupa pól TYP[Adresat] + NAZWA występują dla różnych rodzajów przesyłek.
Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Adresat” należy podawać w przypadku przesyłek
rejestrowanych, czyli posiadających przypisany nr nadania.
Jeśli pole TYP nie posiada żadnej wartości, co oznacza, że posiada wartość pustą (NULL),
wówczas pole NAZWA przyjmuje różne wartości (charakteryzujące konkretne przesyłki),
których występowanie jest uzależnione od rodzaju przesyłki (nie dla wszystkich przesyłek
występują takie same pola), co zostało opisane w dalszej części dokumentu.
Pola związane z grupą pól „TYP = adresat + NAZWA” są wymagalne tylko dla przesyłek,
których definicja przewiduje występowanie pola „NrNadania”. Jeśli konkretny rodzaj
przesyłki nie posiada pola „NrNadania” wówczas podawanie grupy pól „TYP = adresat +
NAZWA” nie jest wymagane, ale jednocześnie nie jest zabronione, czyli pola takie mogłyby
wystąpić (dane adresowe zawarte w pliku nie są przeszkodą w wykonaniu importu danych
z takiego pliku).
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Jeśli pole TYP posiada wartość „Oplata”, to pole NAZWA przyjmuje wartość „Razem”,
którą należy rozumieć, jako kwotę, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki; występuje
tylko w pliku tworzonym przez system SP2000.
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
Razem

Typ
NUMBER (7)

Opis
Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Wymagana
zawartość
Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)

Jeśli pole TYP posiada wartość „Dosłanie”, to pole NAZWA przyjmuje wartości:
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
Nazwa

NazwaII

Ulica

Typ
CHAR (30)

CHAR (30)

CHAR (35)

Opis

Wymagana
zawartość

Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla
którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.

Tak

Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla
którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.

Nie

Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa
miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania
ulic np. na wsi..

Nie

Dom

CHAR (11)

Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.

Tak

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Nie

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.

Tak

Kod

NUMBER (5)

Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek:

CHAR (10)

a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA

Tak

b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA
Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy
krajów.

Tak

Grupa pól TYP[Dosłanie] + NAZWA aktualnie występuje dla przesyłek: 846-paczka
pocztowa i 847-paczka pocztowa PLUS.
Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Dosłanie” należy podawać w przypadku
przesyłek 846 i 847, dla których w polu „Uslugi” występuje wartość „Z”.
Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych,
które posiadają numer nadania]:
• 832 – Pocztex-N
• 844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
• 845 - Przesyłka polecona
• 846 – Paczka pocztowa
846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
• 847 – Paczka pocztowa PLUS
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•
•
•
•

848 – Przesyłka pobraniowa
850 – E-PRZESYŁKA
852 – Przesyłka biznesowa
866 – Przesyłka na warunkach szczególnych

możliwe będzie powiadamianie nadawcy za pomocą jednej z n/w form powiadamiania
• Email lub
• Faks lub
• SMS lub
• Telefon.
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
FormaPowiadomieniaNadaw
cy

Typ
CHAR (1)

Wymagana
zawartość

Opis
Sposób powiadomienia nadawcy przesyłki:
M– SMS
E – E-mail
F – Faks

Nie
(Tak, dla Uslugi= O w
operacji 850 i usługi D
w operacji 832 )

T - Telefon
KontaktPowiadomieniaNada
wcy

CHAR (50)

Nr telefonu lub adres e-mail.

Nie
(Tak, dla Uslugi= O w
operacji 850 i usługi D
w operacji 832 )

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych,
które posiadają numer nadania]:
• 832 – Pocztex-N
• 844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
• 845 - Przesyłka polecona
• 846 – Paczka pocztowa
846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
• 847 – Paczka pocztowa PLUS
• 848 – Przesyłka pobraniowa
• 850 – E-PRZESYŁKA
• 852 – Przesyłka biznesowa
• 866 – Przesyłka na warunkach szczególnych
możliwe będzie powiadamianie adresata za pomocą jednej z n/w form powiadamiania
• Email lub
• Faks lub
• SMS lub
• Telefon.
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Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
FormaPowiadomieniaAdres
ata

Typ
CHAR (1)

Opis
Sposób powiadomienia adresata przesyłki:
M - SMS
E – E-mail
T - Telefon

CHAR (50)

Nie
(Tak, E-PRZESYŁKI i
przesyłki biznesowej z
opcją „Odbiór w
punkcie”)

F – Faks

KontaktPowiadomieniaAdres
ata

Wymagana
zawartość

Nr telefonu lub adres e-mail.

Nie
(Tak, E-PRZESYŁKI i
przesyłki biznesowej z
opcją „Odbiór w
punkcie )

Parametry przesyłek – KRAJOWE

832 - POCZTEX (2012)
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do
nowego rodzaju Pocztex-N: 832.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER (10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówka
K – Z dołu
X – Zaliczkowa
Q – Z góry

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach. Standardowo max masa
to 50000 gramów, a dla terminu Bezpośredni 100000
gramów.

Nie

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Serwis

CHAR (1)

Rodzaj serwisu przesyłki Pocztex-N:

Tak

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)1

E – Ekspres
K – Kurier
KopertaFirmowa

CHAR (1)

Informacja o tym, że przesyłka Pocztex-N jest nadawana w
opakowaniu firmowym; wartości:

Nie

T – tak
N – nie

1

Pola wyróżnione jasno szarym tłem są polami występującymi w pliku zwrotnym XML,
pliku generowanym przez system informatyczny Poczty Polskiej dla systemu
informatycznego klienta.
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Termin

CHAR (1)

Termin-serwis dla przesyłki:

Tak

A – Miejski do 3h - do 5 km
B – Miejski do 3h - do 10 km
C – Miejski do 3h - do 15 km
D – Miejski do 3h - powyżej 15 km
E – Miejski do 4h - do 10 km
F – Miejski do 4h - do 15 km
G – Miejski do 4h - do 20 km
H – Miejski do 4h - do 30 km
J – Miejski do 4h - do 40 km
M – Krajowy
R – Bezpośredni do 30 kg
S – Bezpośredni powyżej 30 do 100 kg
X – Ekspres 24

Odleglosc

NUMBER (4)

Odległość dla nadawanej przesyłki Pocztex-N; podana w
kilometrach.

UiszczaOplate

CHAR (1)

Informuje o uiszczającym opłatę za nadanie przesyłki:

Nie
(Tak, dla Termin=R
lub S)
Tak

N – nadawca
A – adresat
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej
przesyłki:

Nie

B – Doręczenie w sobotę
C – Ostrożnie
D – Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu
E – Doręczenie we wskazanym dniu
F – Doręczenie do (godz)
G – Doręczenie 20:00-7:00
H – Doręczenie na wskazaną godz
I – Doręczenie do 90 minut
J – Odbiór w sobotę
M – Ponadgabaryt
N – Doręczenie w niedzielę/święto
O – Potwierdzenie odbioru
P – Pobranie
R – Dokumenty zwrotne
S – Sprawdzenie zawartości
V – Odbiór 20:00-7:00
W – Wartość
X – Odbiór w niedzielę/święto
Z – Doręczenie do rąk własnych
SposobPotwDorecz

CHAR (1)

Forma przekazania potwierdzenia doręczenia:
S – SMS
E – E-mail
F – Faks
T – Telefon

KontaktPotwDorecz

CHAR (50)

Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia
statusu doręczenia przesyłki: Adres E-mail lub Nr telefonu
dla form: SMS, E-mail, Faks, Telefon.

DataDlaDostarczenia

CHAR (10)

Data planowanego doręczenia przesyłki, w formacie „rrrrmm-dd”, np. „2012-08-12”

DoreczenieDoGodziny

CHAR (5)

Końcowa godzina doręczenia dla UK=”Doręczenie do
godziny”, w formacie „hh:mm”; dostępne wartości: "08:00",
"09:00", "12:00"

DoreczenieNaGodzine

CHAR (5)

Właściwa godzina doręczenia dla UK=”Doręczenie na
godzinę”, w formacie „hh:mm”,

Nie
(Tak, dla Uslugi=D)

Nie
(Tak, dla
SposobPotwDorecz <>
0)
Nie
(Tak dla UK=E)
Nie
(Tak dla Usługi=F)
Nie
(Tak dla Usługi=H)

np. „10:30” dziesiąta trzydzieści.
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IloscPotwOdb

NUMBER (1)

SposobPotwOdb

CHAR (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości:

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

L – Zw.list Pr.
E – Pocztex-N
TerminPotwOdb

CHAR (1)

Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla przesyłki
przekazywane pocztexem:
A – Miejski do 3h - do 5 km
B – Miejski do 3h - do 10 km
C – Miejski do 3h - do 15 km
D – Miejski do 3h - powyżej 15 km
E – Miejski do 4h - do 10 km
F – Miejski do 4h - do 15 km
G – Miejski do 4h - do 20 km
H – Miejski do 4h - do 30 km
J – Miejski do 4h - do 40 km
X – Ekspres 24

SposobPobrania

CHAR (1)

Forma przekazania kwoty pobrania:
P – Na wskazany adres
S – Na rachunek bankowy

KwotaPobrania

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem
przesyłki do Adresata; podana w groszach, max 2000000
groszy.

SposobDoreczeDok

CHAR (1)

Forma przekazania dokumentów zwrotnych dla UK=R
1 – Pocztex-N
2 – List

RodzajList

CHAR (1)

Rodzaj listu wykorzystanego do realizacji UK=R i
wybranego sposobu doręczenia=List.
A – List zwykły ekonomiczny

Nie
(Tak dla
SposobPotwOdb=E)

Nie
(Tak dla Usługi=P)

Nie
(Tak, SposobPobrania
<> 0)
Nie
(Tak dla Uslugi=R)

Nie
(Tak dla
SposobDoreczDok=2)

B – List zwykły priorytetowy
C – List polecony ekonomiczny
D – List polecony priorytetowy
TerminDlaZwrotuDok

CHAR (1)

Termin dla zwrotu podpisanych dokumentów:
A – Miejski do 3h - do 5 km
B – Miejski do 3h - do 10 km
C – Miejski do 3h - do 15 km
D – Miejski do 3h - powyżej 15 km
E – Miejski do 4h - do 10 km
F – Miejski do 4h - do 15 km
G – Miejski do 4h - do 20 km
H – Miejski do 4h - do 30 km
J – Miejski do 4h - do 40 km
R – Bezpośredni do 30 kg
S – Bezpośredni powyżej 30 do 100 kg
X – Ekspres 24

OdlegloscDlaZwrotuDok

NUMBER (7)

Odległość dla zwrotu podpisanych dokumentów, dla
Pocztex – Bezpośredni

Nie
(Tak, dla Uslugi=R)

Nie
(Tak dla
TerminDlaZwrotuDok
= R lub S)

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach; max
2000000 groszy.

Nie
(Tak, dla Uslugi=W)

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
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DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

840 - Przesyłka listowa nierejestrowana
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka listowa nierejestrowana”: 840.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER (10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Z – Znaczkami
F – Frankownica UP
G – Gotówkowa
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:

Tak

DlaOciemn

CHAR (1)

Tak

T – tak
N – nie
EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:

Tak

T – tak
N – nie
Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:

Tak

A – gabaryt A
B – gabaryt B
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)
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DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

841 – Kartka pocztowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Kartka pocztowa”: 841.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER (10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER (10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Z – Znaczkami
F – Frankownica UP
G – Gotówkowa
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Ilosc

NUMBER (7)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
Tak
(dla pliku
tworzonego przez
system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

842 – Przesyłka reklamowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka reklamowa”: 842.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie
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KartaUmowy

NUMBER (10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (7)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
G – Gotówkowa
Q – Z góry

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Strefa

CHAR (1)

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Dotyczy gabarytu przesyłki:
A – gabaryt A
B – gabaryt B

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

843 – Druk bezadresowy
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Druk bezadresowy”: 843.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
G – Gotówkowa
Q – Z góry

Pakiety

NUMBER (7)

Liczba pakietów

Nie

Strefa

CHAR (1)

Doręczenie w terminie:
S – standardowym
U – umownym

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (5)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”. Maksymalna liczba druków bezadresowych do
jednego adresata dla tego rodzaju przesyłki to 10000.

Tak

PunktyDorecz

NUMBER (3)

Liczba sprawdzonych punktów doręczeń.

Nie

Placowki

NUMBER (4)

Liczba placówek doręczających.

Nie

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
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Uslugi

CHAR (11)

Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Tak

D – sprawdzenie doręczenia za punkt
T – raport z wykonania zlecenia doręczenia druków
bezadresowych
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka listowa z zadeklarowaną
wartością”: 844.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
G – Gotówkowa
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

DlaOciemn

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:

Tak

T – tak
N – nie
EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:

Tak

T – tak
N – nie
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
O – potwierdzenie odbioru
Z – żądanie zwrotu/dosłania
W – zadeklarowana wartość
L – jak za polecenie

Nie
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Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Tak, dla Uslugi=W

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:
A – gabaryt A
B – gabaryt B

Tak

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

845 - Przesyłka polecona
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka polecona”: 845.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Z – znaczkami
F – Frankownica UP
G – Gotówkowa
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:

Tak

DlaOciemn

CHAR (1)

T – tak
N – nie
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EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:

Tak

T – tak
N – nie
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Tak

Z – żądanie zwrotu/dosłania
R – polecenie
O – potwierdzenie odbioru
IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Strefa

CHAR (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Dotyczy gabarytu przesyłki:

Tak

A – gabaryt A
B – gabaryt B
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

846 – Paczka pocztowa
846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Paczka pocztowa”: 846.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak
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NrNadania
DlaOciemn

CHAR (20)
CHAR (1)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”;
wartości:

Tak

T – tak
N – nie
EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:

Tak

T – tak
N – nie
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

Z – żądanie zwrotu/dosłania
O – potwierdzenie odbioru
W – Zadeklarowanie wartości
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Uslugi=W)

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:

Tak

A – gabaryt A
B – gabaryt B
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „2”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

Pola związane z grupą pól – TYP= dosłanie + NAZWA

866 – Przesyłka na warunkach szczególnych
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka na warunkach szczególnych”:
866.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie
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Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (8)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

W – zadeklarowanie wartości
O – potwierdzenie odbioru
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Uslugi=W)

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

847 – Paczka pocztowa PLUS
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Paczka pocztowa PLUS”: 847.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie
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Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

Z – żądanie zwrotu/dosłania
W – zadeklarowanie wartości
O – potwierdzenie odbioru
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Usługi=W)

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:
A – gabaryt A
B – gabaryt B

Tak

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

Pola związane z grupą pól – TYP= dosłanie + NAZWA

848 – Przesyłka pobraniowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Paczka pobraniowa”: 848.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie
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KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Q – Z góry

KwotaPobrania

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem
przesyłki pobraniowej, podana w groszach.

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Informuje o tym, jaki jest sposób przekazania kwoty
pobrania; wartości:

Tak

SposobPobrania

CHAR (1)

P – Pobranie na wskazany adres
S – Pobranie na rachunek bankowy
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

S – sprawdzenie zawartości
W – zadeklarowanie wartości
K – ostrożnie
O – potwierdzenie odbioru
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Usługi=W)

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:

Tak

A – gabaryt A
B – gabaryt B
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

849 – Próbka towaru
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Próbka towaru”: 849.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie
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KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Q – Z góry

Strefa

CHAR (1)

Doręczenie w terminie:
S – standardowym
U – umownym

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

PunktyDorecz

NUMBER (3)

Liczba sprawdzonych punktów doręczeń.

Nie

Placowki

NUMBER (4)

Liczba placówek doręczających.

Nie

Pakiety

NUMBER (7)

Liczba pakietów.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Ilosc

T – raport z wykonania zlecenia
J – sprawdz.doręczenia w ob. zwartej zab.
G – sprawdzenie doręczenia na jednej ulicy
D – sprawdz.doręczenia w ob. rozprosz.zab.
Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

850 – E-PRZESYŁKA
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „E-PRZESYŁKA”: 850.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
Q – Z góry

SposobPobrania

CHAR (1)

Informuje o tym, jaki jest sposób przekazania kwoty
pobrania dla E-Przesyłki; wartości:
T - Standard
P – Pobranie na wskazany adres

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Nie, tak
Jeśli niewypełnione,
to zakłada się, że
wybrano „T”

S – Pobranie na rachunek bankowy
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KwotaPobrania

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem
e-przesyłki, podana w groszach

Nie
(Tak dla
SposobPobrania = P
lub S)

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

SposobPowiadomieniaAdres
ata

CHAR (1)

Sposób powiadomienia adresata o nadejściu przesyłki:

Tak

KontaktAdresata

CHAR (50)

Nr telefonu komórkowego lub adres e-mail.

Tak

KodUP

NUMBER (5)

Kod pocztowy urzędu wydania przesyłki

Tak

MiejscowoscUP

CHAR (30)

Nazwa urzędu wydania przesyłki

Tak

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

M – SMS
E – e-mail

S – sprawdzenie zawartości
W – zadeklarowanie wartości
K – ostrożnie
O – potwierdzenie wydania/ zwrotu
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

SposobPowiadomieniaNada
wcy

CHAR (1)

Sposób przekazania potwierdzenia wydania/ zwrotu
nadawcy przesyłki:

Nie
(Tak, dla Usługi=W)
Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

M – SMS
E – e-mail
KontaktNadawcy

CHAR (50)

Nr telefonu komórkowego lub adres e-mail.

Nie
(Tak, dla
SposobPowiadomie
niaNadawcy =M lub
E)

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

852 – Przesyłka biznesowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Przesyłka biznesowa”: 852.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Tak

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie
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Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki biznesowej:
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
Q – Z góry

SposobPobrania

CHAR (1)

Informuje o tym, jaki jest to rodzaj przesyłki
biznesowej; wartości:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

T – Standard
S – Pobranie na rachunek bankowy
KwotaPobrania

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem
Przesyłki Biznesowej, podana w groszach.

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie
(Tak dla
SposobPobrania = S
Nie
Tak (dla Usługi = W)

Strefa

CHAR (3)

Dotyczy gabarytu przesyłki biznesowej:
XS – gabaryt XS
S – gabaryt S
M – gabaryt M
L – gabaryt L
XXL – gabaryt XXL

Tak

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Tak

SposobPowiadomieniaAdres
ata

CHAR (1)

KontaktAdresata

NUMBER (9)

Nr telefonu komórkowego.

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Sposób powiadomienia adresata o nadejściu przesyłki:

(Tak, jeśli pole

M – SMS

PniUP <> null)

S – sprawdzenie zawartości
W – zadeklarowanie wartości
K – ostrożnie

(Tak, jeśli pole
SposobPowiadomieni
aAdresata <> null)
Nie
(S – dostępne tylko
dla
SposobPobrania=S)

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Usługi=W)

WieloPaczkGuid

NUMBER (38)

Unikalny identyfikator łączący wszystkie przesyłki w
ramach przesyłki wielopaczkowej.(Każdy zestaw
paczek powinien posiadać wspólny ale unikalny w
ramach pliku GUID.) Minimalna ilość przesyłek z tym
samym GUID to 5

Nie

WieloPaczkNumer

NUMBER(4)

Kolejny numer paczki przy usłudze wielopaczkowości

Nie,
Tak jeżeli występuje
parametr
WieloPaczkGuid

Nrb

CHAR(26)

Numer rachunku bankowego na który ma być
zrealizowane pobranie

Nie

PrzelewTytul

CHAR(30)

Tytuł do przelewu

Nie

PniUP

NUMBER (7)

Pni (z EJP) urzędu wydania przesyłki

Nie
Nie występuje jeżeli
występuje wartość pola
WieloPaczkGuid
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DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA
Dla przesyłki biznesowej może wystąpić kontekst wielopaczkowości (powiązanie min 5 przesyłek w grupę, charakteryzujących się
występowaniem tego samego adresu adresata) dlatego tylko jedna przesyłka z konkretnej wielopaczki posiadała będzie adres
adresata. Domyślnie pozostałe przesyłki w ramach tej samej wielopaczki posiadać będą ten sam adres adresata.
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Parametry przesyłek – ZAGRANICZNE

831 – EMS zagraniczny
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „EMS”: 831.

Tak

Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Q – Z góry

Typ

CHAR (1)

Rodzaj przesyłki, wartości:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

Z – zwykły
X – dokument pack
Y – kilo pack
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak

Strefa

CHAR (3)

Oznaczenie strefy cenowej odpowiadającej Krajowi
przeznaczenia.

Tak

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA
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870 - Przesyłka listowa zwykła
872 - Druki, czasopisma
874 - Worek specjalny M
875 - Cekogram
Nazwa pola
Symbol

Typ danych i
długość
NUMBER (3)

Opis pola
Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju:

Wymagana
zawartość
Tak

„Przesyłka listowa zwykła”: 847
„Druki, czasopisma”: 872
„Worek specjalny M”: 874
„Cekogram”: 875.
Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Z – Znaczkami
F – Frankownica UP
Q – Z góry

Posterestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
R – polecenie
O – potwierdzenie odbioru
E – ekspres

Nie
(jeśli wybrano
Usługi=O, to
Usługi=R też jest
wybrane)

Iloscpotwodb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Datanadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
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Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

877 - Przesyłka listowa z zadekl. Wartością
879 - Druki, czasopisma z zadekl. Wartością
880 - Worek specjalny M z zadekl. Wartością
881 - Cekogram z zadekl. wartością
Nazwa pola
Symbol

Typ danych i
długość
NUMBER (3)

Opis pola
Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju:

Wymagana
zawartość
Tak

Przesyłka listowa z zadek. wartością: 877
Druki, czasopisma z zadek. wartością: 879
Worek specjalny M z zadek. wartością: 880
Cekogram z zadek. wartością: 881.
Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
Q – Z góry

Posterestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
O – potwierdzenie odbioru
W – zadeklarowanie wartości
L – jak za polecenie

Tak
(Uslugi=W i Usługi=L
domyślnie wybrane)

E - ekspres
IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)
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Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

878 - Paczka pocztowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Paczka pocztowa”: 878.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:

Tak

E – ekonomiczna
P – priorytetowa
Umowa

NUMBER(10)

Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).

Nie

KartaUmowy

NUMBER(10)

Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są
przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).

Nie

Oplacenie

CHAR (1)

Symbol formy opłacenia przesyłki:
G – Gotówkowa
N – Frankownica
K – Z dołu
B – Bezgotówkowa
X – Zaliczkowa
S – Służbowa
F – Frankownica UP
C – Consignment
Q – Z góry

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

Tak

T – tak
N – nie
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest
„1”.

Tak

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:

Nie

W – zadeklarowanie wartości
U – utrudniona manipulacja
O – potwierdzenie odbioru
IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Nie
(Tak, dla Uslugi=O)
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Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

DataNadania

DATE (10)

Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.

Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak
(dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)
Tak

Aktualnym numerem wersji jest „1”

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA

Uwagi:
a) wszystkie masy podawane są w gramach.
b) wszystkie wartości kwotowe podawane są w groszach.
c) usługi komplementarne prezentowane są, jako łańcuch zawierający symbole usług.
d) kod pocztowy polski podawany jest bez kreski rozdzielającej.
e) jeśli w polu „Umowa” nie występuje żadna wartość, oznacza to nadanie przesyłek
„bez Umowy”.
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5. Plik „Przesyłki nadane”
Jest to plik XML generowany przez system informatyczny Poczty Polskiej, który jest
przeznaczony dla systemu należącego do Klienta Poczty Polskiej. Plik zawiera definicje
przesyłek pocztowych w takiej postaci, w jakiej zostały one ostatecznie przyjęte do nadania w
Placówce Pocztowej.
Informacje o przesyłkach „nadanych” zawarte w pliku zwrotnym, wzbogacone są o pola
wykazujące kwotę uiszczoną za nadanie każdej przesyłki oraz datę nadania przesyłki.
Nazwa pola
(wymienione pola
zawsze występują w
pliku)

Typ

Opis

Wymagana
zawartość

Nadawca

Rekord

Informacje o dokumencie/ pliku.

Tak

Struktura

CHAR (3)

Numer wersji struktury w oparciu, o który został
utworzony plik XML zawierający definicje przesyłek
pocztowych. Numer wersji jest ustalany przez
projektantów systemu.

Tak

Aktualnie jest to 1.6
Nazwa

CHAR (60)

Nazwa nadawcy (podmiotu, dla którego utworzony
został plik z przesyłkami do nadania).

Tak

NazwaSkrocona

CHAR (10)

Nazwa skrócona nadawcy przesyłek.

Tak

Ulica

CHAR (35)

Nazwa ulicy nadawcy przesyłek.

Nie

Dom

CHAR (11)

Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.

Tak

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Nie

Miejscowosc

CHAR (30)

Oznaczenie miejscowości nadawcy.

Tak

Kod

NUMBER (5)

Oznaczenie kodu pocztowego.

Tak

NIP

NUMBER (10)

NIP nadawcy przesyłek.

Tak

Zrodlo

CHAR

Informacja o systemie tworzącym plik przesyłek do
nadania. Dla przesyłek eksportowanych z systemu
Poczty Polskiej wartością pola jest „POCZTA”.

Tak

Guid

CHAR

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).

Tak

Unikalny identyfikator przesyłki.
Zbior

Rekord

Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.

Tak

Nazwa

CHAR (13)

Nazwa zbioru, jaka została nadana przez system; w
formacie: dd-mm-rrrr\lp

Tak

DataUtworzenia

DATETIME (19)

Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek; w
formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Tak

Opis

CHAR (30)

Opis, jaki został zdefiniowany dla zbioru przesyłek.

Nie

IloscPrzesylek

NUMBER (7)

Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze.

Tak

Guid

CHAR

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).

Tak

Unikalny identyfikator przesyłki.
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Przesylka

Rekord

Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się
zbiorze przesyłek.

Tak

Guid

CHAR

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).

Tak

Unikalny identyfikator przesyłki.
Atrybut

Rekord

Informacje o atrybucie przesyłki.

Tak

Typ

CHAR

Może posiadać wartość „Adresat”, jej brak (NULL), lub
„Oplata”

Tak

Nazwa

CHAR

Posiada różne wartości, które są uzależnione od
rodzaju przesyłki i wartości pola Typ.

Tak

Jeśli pole TYP posiada wartość „Oplata”, to pole NAZWA przyjmuje wartości:
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)

Typ

Opis

Wymagana
zawartość

Razem

NUMBER

Całkowita kwota, jaką uiszcza Nadawca w związku
z nadaniem przesyłki pocztowej.

Tak

Pobranie

NUMBER

Aktualnie, ze względu na zmiany sposobie obsługi
przesyłki 832 i konieczności pozostawienia
niezmienionego XSD, pole „Pobranie” występuje,
jednak posiada wartość „0”.

Nie;
Tak dla 832

Grupa pól TYP[Oplata] + NAZWA występuje dla różnych rodzajów przesyłek.
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6. Schemat XSD
Wymiana informacji o przesyłkach przeznaczonych „do nadania” oraz o przesyłkach
„nadanych”, realizowana między systemami SP2000 oraz systemami Klientów Poczty
Polskiej, odbywa się zgodnie z następującym schematem XSD

NadawcaII.xsd
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7. Nazwa pliku
Informacje o przesyłkach, opisane w tym dokumencie, zapisywane są pod postacią pliku
XML; nazwa takiego pliku powinna być zgodna z określonym schematem:

Rysunek 2. Nazewnictwo pliku przesyłek.

A – data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień
b – czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – sekundy
c – nazwa skrócona identyfikująca klienta; min 6 znaków max 10 znaków
d – rozszerzenie pliku
Części „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „_”.

Przykład:
090706_111557_kwiatek.xml, gdzie
• 090706 – oznacza 6 lipca 2009 (data utworzenia pliku)
• 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku)
• kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (np. Sklep
spożywczy „Kwiatek”)
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8. Historia zmian dokumentu
DATA

AUTOR

ZMIANY

19-04-2010
26-04-2010

Krzysztof Bartyś
Krzysztof Bartyś

Utworzenie dokumentu.
Modyfikacja dokumentu:
o Na str. 6 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z 5
na 11 znaków.
o Na str. 7 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z 5
na 11 znaków.
o Usunięto nieoferowane już rodzaje przesyłki Pocztex: X – 0,5
kilo pack, Y – kilo pack, M – maxi pack 50
o Dla przesyłki 814-Przesyłka dworcowa, dla pola NrNadania
rozszerzono definicję pola o CHAR(20).
o Dla przesyłki 842 – Przesyłka reklamowa, dla pola
„Oplacenie” zmieniono definicję długości pola z CHAR(25)
na CHAR(1)
o Dla przesyłki 850 – E-PRZESYŁKA, dla pola „Uslugi”
zmieniono definicję długości pola z CHAR(1) na CHAR(8)
o Z definicji przesyłek: 839, 840, 841, 842 i 843 usunięto
odwołania do pól danych adresowych adresata przesyłki
o Na str. 31 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z
5 na 11 znaków.

28-04-2010

Krzysztof Bartyś

Dodano rozdział „7. Nazwa pliku”.
Na str 6, w pkt 4, w sekcji „Zbior” dla pola „Nazwa” –
uzupełniono opis dla lp.

13-05-2010

Krzysztof Bartyś

Dla pola Ulica zmieniono jego długość na CHAR(35) oraz
określono wymagalność zawartości tego pola na „Nie”.

12-10-2010

Krzysztof Bartyś

Utworzenie nowej wersji dokumentu związanej z
uszczegółowieniem opisu pola NazwaSkrocona.

02-12-2010

Krzysztof Bartyś

Utworzenie nowej wersji dokumentu ze względu na korekty treści
dokumentu:
812 – usunięto powtórzoną UK=N; 843 – zmiana długości dla pola
Ilosc Number; 850- zmiana wartości symboli dla pola
„SposobPobrania”: S – Pobranie na rachunek bankowy, P –
Pobranie na wskazany adres.

23-12-2010

Krzysztof Bartyś

Rozszerzenie zakresu wysyłanych danych o informacji o adresie
dosłania, dla przesyłek 846 i 847.

17-02-2011

Krzysztof Bartyś

Zmiana długości pola „Usługi” z 8 na 11 znaków dla wszystkich
rodzajów przesyłek gdzie takie pole występuje.
Zmiana opisu usług komplementarnych „P” i „G” dla przesyłki
812.

18-03-2011

Krzysztof Bartyś

24-05-2011

Krzysztof Bartyś

Uzupełnienie dokumentu o opis pola „Razem” będącego polem
typu „Oplata” (str. 8)
Zmiana wartości symboli pola „SposoPobrania”:
a) „S” zmieniono na „P”
b) „P” zmieniono na „S”
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01-07-2011

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 844 dodano pole „Wartosc”.
Zmieniono opis pola „SposobPobrania” dla 812.

01-09-2011

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 844, dla pola „Wartość” dodano opis, typ danych,
długość pola i wymagalność.

12-09-2011

Krzysztof Bartyś

Uwzględnienie w opisie nowych usług pocztowych: 852 Przesyłka Biznesowa oraz 851 - Przesyłka Gabarytowa.

10-10-2011

Krzysztof Bartyś

Opracowanie ostatecznej wersji specyfikacji wymiany danych dla
przesyłki 852 (zatwierdzone mailem T.Kobyliński z dnia
10.10.2011).

16-11-2011

Krzysztof Bartyś

Zmiana wymagalności pola NrNadania z „nie” na „tak”.
W rozdziale 6 wstawiono aktualny plik „NadawcaII.xsd”

17-11-2011

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 852, dla pola „KontaktAdresata” zmieniono typ i
długość pola z „CHAR (50)”, na „NUMBER (9)”.

17-11-2011

Alicja
Karczewska

Dodanie pól:
a) FormaPowiadomieniaNadawcy
b) KontaktPowiadomieniaNadawcy
c) FormaPowiadomieniaAdresata
d) KontaktPowiadomieniaAdresata
e) KontaktPotwDorecz

07-12-2011

Krzysztof Bartyś

Usunięcie pól opisu dla przesyłki 814-Przesyłka dworcowa.
Zmiany opisu kolumny „Wymagana zawartość dla pól:
SposobPowiadomieniaAdresata i KontaktAdresata.

04-04-2012

Krzysztof Bartyś

Uzupełnienie dokumentu o listę pól dla przesyłki 832.

13-07-2012

Krzysztof Bartyś

Uzupełnienie przesyłki 832 o pole UiszczaOplate.

17-07-2012

Krzysztof Bartyś

Usunięto pola dla przesyłki 812.
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