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1. O dokumencie
1.1. Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie struktury pól, jakie powinny znaleźć się
w plikach *.xml generowanych przez Elektroniczny Nadawca dla tzw. „poczekalni” systemu SP2000.

1.2. Zakres dokumentu
Zakresem dokumentu są tylko te rodzaje przesyłek pocztowych, które po zaimportowaniu
w systemie SP2000 zasilą grupę przesyłek, które mogą być tworzone w trybie „Normalnym”.
Oznacza to, że nie znajdują się tu przesyłki, których nadanie wiąże się z powołaniem się
na umowę zaimportowaną z MRUm.
Dokument powstał na podstawie aktualnej wersji dokumentu IWD, poprzez usunięcie zbędnych
informacji, z punktu widzenia potrzeby rejestracji przesyłek w trybie „Normalnym”.

1.3. Aspekty prawne
Autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej przysługują POSTDATA S.A. i
podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz.83).
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2. Wstęp
Przesyłki do nadania należy utożsamiać z plikiem *.xml adresowanym do systemu SP2000
zawierającym dane o przesyłkach, które zostaną fizycznie nadane w placówce pocztowej.
Tworzącym plik *.xml dla tzw. „poczekalni” systemu SP2000 jest Elektroniczny Nadawca.
Importującym plik *.xml z „poczekalni” jest system SP2000.
Na kolejnych stronach niniejszego dokumentu znajdują się opisy pól charakteryzujących
poszczególne rodzaje przesyłek pocztowych.
RODZAJE PRZESYŁEK
Obrót krajowy

833 – Usługa Pocztowa
834 – Usługa Pocztex
835 - Paczka MINI
837 – Paczka+
840 – Przesyłka listowa nierejestrowana
841 – Kartka pocztowa
843 – Druk bezadresowy
844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
845 – Przesyłka polecona
846 – Paczka pocztowa
846 – Paczka z zadeklarowaną wartością

Obrót zagraniczny

831 – EMS zagraniczny
869 – GLOBAL Expres
870 – Przesyłka listowa zwykła
874 – Worek specjalny M
875 – Cekogram
877 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
878 – Paczka pocztowa
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3. Plik przesyłek do nadania dla „poczekalni”
Plik przesyłek do nadania jest tworzony przez Elektroniczny Nadawca, który jest utrzymywany przez
Pocztę Polską S.A. Jest to plik *.xml zawierający definicje przesyłek pocztowych, które zostaną
przekazane do „poczekalni” systemu SP2000, jako przesyłki „do nadania”. Po ich zaimportowaniu
z „poczekalni” oraz po wykonaniu czynności edycyjno-kontrolnych, zostaną one przetworzone
w przesyłki „nadane”.

Nazwa pola

1

Typ

Opis

Wymagana
zawartość1

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.
Aktualnym numerem wersji jest 1.7

Tak

Nazwa

CHAR (60)

W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera
Nazwisko i imię nadawcy przesyłek.

Tak

NazwaSkrocona

CHAR (10)

W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera 6
pierwszych znaków z nazwiska i 4 pierwsze znaki
imienia nadawcy przesyłek.

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.

Nie

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)

W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera
„0000000000” (ciąg 10-ciu zer).

Tak

Zrodlo

CHAR (7)

Dla przesyłek importowanych do POCZEKALNI
wartością pola jest "NADAWCA".

Tak

Guid

CHAR (38)

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

Tak

WeryfikacjaPłatnosci

Atrybut
CHAR(1)

Nie

Zbior

Rekord

Informuje o tym, czy przesyłka wymaga weryfikacji
płatności:
T – tak
N – nie
Wartość pusta – nie dotyczy
Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.

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_dn
ia)

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

Tak

Jeśli w kolumnie „Wymagana zawartość” znajduje się „Tak” oznacza to konieczność posiadania wartości pola
(jeśli to pole już wystąpi w pliku); nie oznacza to wymagalności wystąpienia tego pola.
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Guid

CHAR (38)

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

Tak

Przesylka

Rekord

Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się
zbiorze przesyłek.

Tak

Guid

CHAR (38)

Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).
Unikalny identyfikator przesyłki.

Tak

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
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.

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy
krajów.

Kod

NUMBER (5)

Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek.
a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA
b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA

Wezel

CHAR(2)

WezelPNI

CHAR(7)

TypKierowania

CHAR(1)

DER

CHAR(2)

DERPNI

CHAR(7)

PRP

CHAR(2)

PRPPNI

CHAR(7)

UP

CHAR(4)

UPPNI

CHAR(7)

Rejon

CHAR(3)

Kod węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Typ Kierowania. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 1 znaku.
Kod węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Kod punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Kod urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 4 znaków.
PNI urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Numer rejonu doręczeń w ramach danego urzędu
oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 3 znaków.
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Tak, dla Kraj =
POLSKA
Nie, dla Kraj <>
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Nie
Nie
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Nie
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Nie
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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).
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.
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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
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.

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy
krajów.

NUMBER (5)
CHAR (10)

Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek:
a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA
b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA

Wezel

CHAR(2)

WezelPNI

CHAR(7)

TypKierowania

CHAR(1)

DER

CHAR(2)

DERPNI

CHAR(7)

PRP

CHAR(2)

PRPPNI

CHAR(7)

UP

CHAR(4)

UPPNI

CHAR(7)

Rejon

CHAR(3)

Kod węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Typ Kierowania. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 1 znaku.
Kod węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Kod punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 2 znaków.
PNI punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Kod urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 4 znaków.
PNI urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 7 znaków.
Numer rejonu doręczeń w ramach danego urzędu
oddawczego. Pole z dowolną zawartością
nieprzekraczającą 3 znaków.

Kod

Wymagana
zawartość

Nie
Nie
Tak
Tak

Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Dosłanie” należy podawać w przypadku przesyłki 844,
845, 846, dla których w polu „Uslugi” występuje wartość „Z”.
Jeśli pole Typ posiada wartość „Pobranie”, to pole Nazwa przyjmuje wartości:
Nazwa pola (pola
zawsze występują w
pliku)
Nazwa

NazwaII

Ulica

Typ
CHAR (30)

CHAR (30)

CHAR (35)

Opis
Nazwa/ imię i nazwisko adresata pobrania, dla którego
przeznaczona jest kwota pobrania

Tak

Nazwa/ imię i nazwisko adresata pobrania, dla którego
przeznaczona jest kwota pobrania.

Nie

Nazwa ulicy adresata pobrania lub nazwa miejscowości w
przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.

Nie

Dom

CHAR (11)

Oznaczenie domu adresata pobrania.

Lokal

CHAR (11)

Oznaczenie lokalu adresata pobrania

POSTDATA S.A.

Wymagana
zawartość

Nie
Nie

8/37

Miejscowosc

CHAR (30)

Nazwa miejscowości adresata pobrania

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju adresata pobrania; wybierana na podstawie
listy krajów.

Kod

NUMBER (5)
CHAR (10)

Oznaczenie kodu pocztowego adresata pobrania:
a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA
b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA

Tak gdy sposób
pobrania = „Na
wskazany adres”
Tak gdy sposób
pobrania = „Na
wskazany adres
Tak gdy sposób
pobrania = „Na
wskazany adres

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Pobranie” należy podawać w przypadku przesyłek
rejestrowanych w operacjach: 833, 834, 837 ze sposobem pobrania:
• “Na wskazany adres” - cały adres:
• “Na rachunek bankowy” – tylko nazwa adresata pobrania [Nazwa].
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Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych, które
posiadają numer nadania]:
• 833 – Usługa Pocztowa
• 834 – Usługa Pocztex
• 835 – Paczka MINI
• 837 – Paczka+
• 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
• 845 – Przesyłka polecona
• 846 – Paczka pocztowa
• 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
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)

Typ

Opis

Wymagana
zawartość

FormaPowiadomieniaNadawcy

CHAR (1)

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

Nie
(Tak, dla Uslugi = D w
operacji 832

KontaktPowiadomieniaNadawcy

CHAR (50)

Nr telefonu lub adres e-mail.

Nie
(Tak, dla Uslugi = D w
operacji 832

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych,
które posiadają numer nadania]:
• 833 – Usługa Pocztowa
• 834 – Usługa Pocztex
• 835 – Paczka MINI
• 837 – Paczka+
• 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
• 845 – Przesyłka polecona
• 846 – Paczka pocztowa
• 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
możliwe będzie powiadamianie adresata za pomocą jednej z n/w form powiadamiania
• Email lub
• Faks lub
• SMS lub
• Telefon
Nazwa pola (pola zawsze
występują w pliku)

Typ

Opis

FormaPowiadomieniaAdresata

CHAR (1)

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

KontaktPowiadomieniaAdresata

CHAR (50)

Nr telefonu lub adres e-mail.
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(Tak dla ekstra paczki
z opcją „Odbiór w
punkcie )

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

Typ

Opis

IdOperatoraPocztowego

CHAR (50)

Identyfikator operatora pocztowego

MSDom
MSIDJednostka
MSIDKartaEPO

CHAR(11)
CHAR(50)
CHAR(38)

Numer domu z adresu jednostki
Identyfikatior jednostki
Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).
Unikalny identyfikator karty EPO
Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy
globalnie).
Unikalny identyfikator przesyłki.
Kod pocztowy z adresu jednostki
Numer lokalu z adresu jednostki
Nazwa miejscowości z adresu jednostki
Nazwa jednostki
Nazwa ulicy z adresu jednostki
Oznaczenie pisma
Oznaczenie zawartości przesyłki
Sygnatura akt
Termin
Nazwa wydziału

MSIDPrzesylka

MSKodPocztowy
MSLokal
MSMiasto
MSNazwaJednostki
MSUlica
Pismo
Rodzaj
Sygnatura
MSTermin
Wydzial
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CHAR(10)
CHAR(11)
CHAR(50)
CHAR(110)
CHAR(50)
CHAR(255)
CHAR(255)
CHAR(50)
CHAR(50)
CHAR(50)

Wymagana
zawartość
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
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Nie
Nie
Nie
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3.1. Parametry przesyłek – krajowe

833 – Usługa Pocztowa
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju
„833 Usługa Pocztowe”.

Tak

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilosc = 1

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna
wartość wynika z cennika.

Nie

Strefa

CHAR (1)

Dotyczy gabarytu przesyłki:
A – gabaryt A

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Termin

CHAR (3)

Termin dla Przesyłki pocztowej:
P24 – Paczka 24
P48 – Paczka 48
PE – Paczka Ekstra 24

Tak

PniUP

NUMBER (7)

Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu
wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).

Nie

Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w
punkcie”.
CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy opłatę za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek
zwykłych i eZwrotów
Opakowanie

CHAR (2)

Rodzaj opakowania, w którym znajduje się przesyłka:
O1 – Paczka do 0,5kg
O2 – Koperta firmowa do 1kg
G1 – Opakowanie gabaryt G1
G2 – Opakowanie gabaryt G2
G3 – Opakowanie gabaryt G3
G4 – Opakowanie gabaryt G4
G5 – Opakowanie gabaryt G5

Nie

„O1” dostępne dla Termin = „P24” | ”P48” | „PE”
„O2” dostępne dla „PE”
Obsługa opakowań „G1-G5” będzie dostępna od dnia
wydania stosownej decyzji przez Pocztę Polską
(aktualnie taka obsługa nie jest dostępna).
Uslugi

POSTDATA S.A.

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
B – Doręczenie w sobotę
D – Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu
E – Doręczenie we wskazanym dniu
F – Doręczenie do (godz)
H – Doręczenie na wskazaną godz
K – Ostrożnie
L – Doręczenie po godzinie 17:00
M – Ponadgabaryt

Nie
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O – Potwierdzenie odbioru
P – Pobranie
R – Dokumenty zwrotne
S – Sprawdzenie zawartości
U – Ubezpieczenie
W – Wartość
Z – Doręczenie do rąk własnych
a. „B” „E” „F” „H” „L” dostępne tylko dla Termin=PE.
b. „W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartosc (pole
związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) –
wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika
Poczty Polskiej i może ulec zmianie w przyszłości.
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość; podana w groszach; max
2000000.

Dla Uslugi = W

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Dla Uslugi = U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie

Dla Uslugi = U

SposobZwrotuDokumentow

CHAR (3)

Sposób wykonania usługi komplementarnej
„Dokumenty zwrotne”; dostępne wartości:
PE – Paczka Ekstra 24 do 1 kg
P24 – Paczka 24 do 5kg
P48 – Paczka 48 do 5kg

Dla Uslugi = R

KwotaPobrania

NUMBER (7)

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

Dla Uslugi = P

SposobPobrania

CHAR (1)

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

Dla Uslugi = P

Nrb

CHAR(26)

Numer rachunku bankowego na który ma być
zrealizowane pobranie

Tytulem1

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Dla Uslugi = O)

SposobPotwOdb

CHAR (3)

Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości:
PE – Paczka Ekstra 24 do 1kg
P24 – Paczka 24 do 5kg
P48 – Paczka 48 do 5kg
L – List zwykły priorytetowy

Dla Uslugi = O

DoreczenieNaGodzine

CHAR (5)

Wskazana godzina doręczenia dla Uslugi ”Doręczenie
na godzinę”, w formacie „hh:mm” (np. „13:00”
trzynasta); dostępne godziny z zakresu 13:00 – 20:00.

Dla Uslugi = H

DoreczenieDoGodziny

CHAR (5)

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

Dla Uslugi = F

DataDlaDostarczenia

CHAR (10)

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

Dla Uslugi = E

SposobPotwDorecz

CHAR (1)

Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo
zwrotu przesyłki:

Dla Uslugi = D

POSTDATA S.A.

Dla SposobPobrania
=S
Nie
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M – SMS
E – E-mail
KontaktPotwDorecz

CHAR (50)

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

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej)

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)

Nie

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Nie

Tytulem2

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

Nie

Dla Uslugi = D

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

834 – Usługa Pocztex
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju
„834 Usługa Pocztex”.

Tak

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilosc = 1

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Serwis

CHAR (1)

Serwis dla przesyłki kurierskiej:
E – Ekspresowy
K – Kurierski

Tak

Termin

CHAR (3)

Termin dla Przesyłki Pocztex.
Dla Serwis=E
X – Ekspres 24

Tak

Dla Serwis=K
A – Miejski do 3h do 5km
B – Miejski do 3h do 10km

POSTDATA S.A.
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C – Miejski do 3h do 15km
D – Miejski do 3h powyżej 15km
E – Miejski do 4h do 10km
F – Miejski do 4h do 15km
G – Miejski do 4h do 20km
H – Miejski do 4h do 30km
J – Miejski do 4h do 40km
M – Krajowy
P – Bezpośredni do 20kg
R – Bezpośredni powyżej 20kg do 30kg
S – Bezpośredni powyżej 30kg do 100kg
Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna
wartość wynika z cennika.

Odleglosc

NUMBER(4)

Odległość do miejsca doręczenia/ odbioru przesyłki
(max 9999km).

Dla Termin = P/ R/ S

PniUP

NUMBER (7)

Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu
wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).

Nie

Nie

Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w
punkcie”.
CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek
zwykłych i eZwrotów
Rodzaj opakowania, w którym znajduje się przesyłka:
O2 – Koperta firmowa do 1 kg

Opakowanie

Nie

Dostępne dla przesyłek dla których wartość pola Masa
≤ 1000 gramów.
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
B – Doręczenie w sobotę
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
K – Ostrożnie
L – Doręczenie po godzinie 17:00
M – Ponadgabaryt
N – Doręczenie w niedzielę lub święto
O – Potwierdzenie odbioru
P – Pobranie
R – Dokumenty zwrotne
S – Sprawdzenie zawartości
U – Ubezpieczenie
V – Odbiór w godz. 20:00-7:00
W – Wartość
X – Odbiór w niedzielę/ święto
Z – Doręczenie do rąk własnych

Nie

a. „M” dostępne Termin = „A” „B” „C” „D” „E” „F” „G”
„H” „J” „X”.
b. „I” dostępna dla Termin = „A” „B” „C” „D”
c. „E” „F” „H” „L” dostępne dla Termin = X
d. „W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartosc (pole
związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł –
wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika
Poczty Polskiej i w przyszłości może ulec zmianie.

POSTDATA S.A.
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Wartosc

NUMBER (7)

Zadeklarowana wartość; podana w groszach; max
2000000.

Dla Uslugi = W

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Dla Uslugi = U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Górna wartość kwoty ubezpieczenia dla wybranego
zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia
wpisana ręcznie.

Dla Uslugi = U

SposobZwrotuDokumentow

CHAR (1)

Sposób wykonania usługi komplementarnej
„Dokumenty zwrotne”; dostępne wartości:
E – Usługa Pocztex do 1kg

Dla Uslugi = R

TerminDlaZwrotuDok

CHAR (1)

Termin dla zwrotu podpisanych dokumentów:

Dla Uslugi = R

Dla SposobZwrotuDokumentow=E
A – Miejski do 3h do 5km
B – Miejski do 3h do 10km
C – Miejski do 3h do 15km
D – Miejski do 3h powyżej 15km
P – Bezpośredni do 20kg
X – Ekspres 24
SposobPobrania

CHAR (1)

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

Dla Uslugi = P

KwotaPobrania

NUMBER (7)

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

Dla Uslugi = P

Nrb

CHAR(26)

Numer rachunku bankowego na który ma być
zrealizowane pobranie

Tytulem1

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

IloscPotwOdb

NUMER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru.

Dla Uslugi = O

SposobPotwOdb

CHAR (3)

Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości:
E – Usługa Pocztex do 1kg
L – List zwykły priorytetowy

Dla Uslugi = O

TerminPotwOdb

CHAR (1)

Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla przesyłki
przekazywane przesyłką:

Dla SposobPobrania
=S
Nie

Dla SposobPotwOdb
=E

Dla SposobPotwOdb=E
X – Ekspres 24
A – Miejski do 3h do 5km
B – Miejski do 3h do 10km
C – Miejski do 3h do 15km
D – Miejski do 3h powyżej 15km
R – Bezpośredni do 20kg
DoreczenieNaGodzine

CHAR (5)

Wskazana godzina doręczenia dla Usługi ”Doręczenie
na godzinę”, w formacie „hh:mm” (np. „13:00”
trzynasta); dostępne godziny z zakresu 13:00 – 20:00.

Dla Uslugi = H

DoreczenieDoGodziny

CHAR (5)

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

Dla Uslugi = F

DataDlaDostarczenia

CHAR (10)

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

Dla Uslugi = E

POSTDATA S.A.
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SposobPotwDorecz

CHAR (1)

Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo
zwrotu przesyłki:
M – SMS
E – E-mail

Dla Uslugi = D

KontaktPotwDorecz

CHAR (50)

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

Dla Uslugi = D

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)

Nie

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Nie

Tytulem2

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

Nie

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

835 – Paczka MINI
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju „Ekopakiet”: 835.

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Strefa

CHAR (2)

Dotyczy gabarytu przesyłki:
E1 – Gabaryt1-250x350x50…

Tak

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
U – Ubezpieczenie
W – zadeklarowanie wartości [wymagana]

Tak

POSTDATA S.A.
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„W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartosc (pole
związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) –
wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika
Poczty Polskiej i w przyszłości może ulec zmianie.
UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Tak, dla Uslugi=U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.

Tak, dla Uslugi=U

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach;
obecnie: max 50000 groszy.

Tak
(dla Uslugi = W)

Zawartosc

CHAR(1)

K – Korespondencja
P – pozostałe

Tak

OplaconeUbezpieczenie

CHAR(1)

T – tak
N – nie

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie wyłącznie do obsługi
eZwrotów
OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie
Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

837 – Paczka+
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju
„837 Paczka+”.

Tak

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilosc = 1

Tak

POSTDATA S.A.
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Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna
wartość wynika z cennika.

Nie

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

PniUP

NUMBER (7)

Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu
wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).

Nie

Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w
punkcie”.
CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy opłatę za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek
zwykłych
Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
E – Ekspres
K – Ostrożnie
M – Ponadgabaryt
O – Potwierdzenie odbioru
P – Pobranie
S – Sprawdzenie zawartości
U – Ubezpieczenie
W – Wartość

Nie

„W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartosc (pole
związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) –
wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika
Poczty Polskiej i może ulec zmianie w przyszłości.
Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość; podana w groszach; max
2000000.

Dla Uslugi = W

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Dla Uslugi = U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie

Dla Uslugi = U

KwotaPobrania

NUMBER (7)

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

Dla Uslugi = P

SposobPobrania

CHAR (1)

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

Dla Uslugi = P

Nrb

CHAR(26)

Numer rachunku bankowego na który ma być
zrealizowane pobranie

Tytulem1

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

IloscPotwOdb

NUMBER (1)

Ilość potwierdzeń odbioru. Może przyjąć wartości od 1
do 9.

Razem

NUMBER (7)

Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.

POSTDATA S.A.
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DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

Tytulem2

CHAR(27)

Korespondencja dla wpłaty na konto.

Nie

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA
Pola związane z grupą pól – TYP = pobranie + 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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Ilosc

NUMBER (1)

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

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

DlaOciemn

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:
T – tak
N – nie

Tak

EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:
T – tak
N – nie

Tak

Strefa

CHAR (1)

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

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie
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NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Ilosc

NUMBER (7)

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

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

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

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
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Uslugi

CHAR (11)

Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
D – sprawdzenie doręczenia za punkt
T – raport z wykonania zlecenia doręczenia druków
bezadresowych

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

DlaOciemn

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:
T – tak
N – nie

Tak

EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:
T – tak
N – nie

Tak

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

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Strefa

CHAR (1)

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

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak
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Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
OpisBledu

CHAR (2000)

DataNadania

DATETIME (19)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)
Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie
Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + 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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

DlaOciemn

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”:
T – tak
N – nie

Tak

EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:
T – tak
N – nie

Tak

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
Z – żądanie zwrotu/dosłania
R – polecenie
O – potwierdzenie odbioru
D – potwierdzenie doręczenia

TAK
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SposobPotwDorecz

CHAR (1)

Forma przekazania potwierdzenia doręczenia:
M – SMS
E – E-mail

Nie
(Tak, dla Uslugi = D)

KontaktPotwDorecz

CHAR (50)

Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia
doręczenia przesyłki: SMS, E-mail.

Strefa

CHAR (1)

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

Tak, dla
SposobPotwDorecz
= S/E
Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
OpisBledu

CHAR (2000)

DataNadania

DATETIME (19)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)
Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie
Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + 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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

NrNadania

CHAR (20)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

POSTDATA S.A.

24/37

DlaOciemn

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”;
wartości:
T – tak
N – nie

Tak

EgzBibl

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem
bibliotecznym”:
T – tak
N – nie

Tak

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
Z – żądanie zwrotu/dosłania
O – potwierdzenie odbioru
W – Zadeklarowanie wartości
U – ubezpieczenie

Nie

Wartosc

NUMBER (7)

Strefa

CHAR (1)

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

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „2”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

„U” i „W” wykluczają się wzajemnie
Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie
(Tak, dla Uslugi =
W)
Tak

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard

Tak, dla Uslugi=U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.

Tak, dla Uslugi=U

DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
oraz
Pola związane z grupą pól – Typ= dosłanie + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA
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3.2. 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

Typ

CHAR (1)

Rodzaj przesyłki, wartości:
Z – zwykły
X – dokument pack
Y – kilo pack

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =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:
T – towary
D – dokumenty

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
U – Ubezpieczenie

Nie

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Tak, dla Uslugi=U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.

Tak, dla Uslugi=U

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
OpisBledu

CHAR (2000)

DataNadania

DATETIME (19)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)
Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

Nie
Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
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Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

869 – GLOBAL Expres
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju:
„GLOBAL Expres”: 869
Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:
P – priorytetowa (zawsze)

Tak

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

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
D – potwierdzenie doręczenia/zwrotu
U - ubezpieczenie

Tak
(dla usługi „R”)

SposobPotwDorecz

CHAR (1)

Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo
zwrotu przesyłki:
M – SMS
E – E-mail

Dla Uslugi = D

KontaktPotwDorecz

CHAR (50)

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

Dla Uslugi = D

UbezpieczenieOpcja

CHAR (3)

Opcja wybranego ubezpieczenia:
S – standard
P – precjoza

Tak, dla Uslugi=U

UbezpieczenieKwota

NUMBER (9)

Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna
wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub
wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.

Tak, dla Uslugi=U

Zawartosc

CHAR(1)

K – Korespondencja
P – pozostałe

Tak

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)

Nie

Symbol

NUMBER (3)

Kategoria

CHAR (1)

Posterestante

POSTDATA S.A.
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CzyOplacaOdbiorca

Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

CHAR (1)

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Nie

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

870 – Przesyłka listowa zwykła,
874 – Worek specjalny M, 875 – Cekogram
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju:
„Przesyłka listowa zwykła”: 847
„Druki, czasopisma”: 872
„Worek specjalny M”: 874
„Cekogram”: 875.

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

Posterestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

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

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:

Nie
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Nie
(jeśli wybrano Uslugi
= O, to Uslugi = R
też jest wybrane)
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T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

EZwrotem może być wyłącznie przesyłka rejestrowana
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Nie

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

877 – Przesyłka listowa z zad.wart.
Nazwa pola

Typ danych i
długość

Opis pola

Wymagana
zawartość

Symbol

NUMBER (3)

Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej
do rodzaju:
Przesyłka listowa z zadek. Wartością: 877
Druki, czasopisma z zadek. Wartością: 879

Tak

Kategoria

CHAR (1)

Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

Tak

Posterestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Tak

NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie
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Uslugi

CHAR (11)

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

Wersja

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak

Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)
Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

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

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Nie

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + 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:
E – ekonomiczna
P – priorytetowa

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

PosteRestante

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste
Restante:
T – tak
N – nie

Tak

Masa

NUMBER (7)

Masa przesyłki; podana w gramach.

Nie

Ilosc

NUMBER (1)

Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.

Tak

Wartosc

NUMBER (7)

Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.

Nie

Kraj

CHAR (40)

Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki

Tak
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NrNadania

CHAR (13)

Numer nadania przypisany do przesyłki.

Nie

Uslugi

CHAR (11)

Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla
rozpatrywanej przesyłki:
W – zadeklarowanie wartości
U – utrudniona manipulacja
O – potwierdzenie odbioru
E – ekspres

Nie

Usługa E dostępna jest tylko dla przesyłek o kategorii
„P”.
Wersja

POSTDATA S.A.

NUMBER (1)

Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju
przesyłki.
Aktualnym numerem wersji jest „1”

Tak
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Uwagi

CHAR (40)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

NrWewPrzesylki

CHAR (25)

Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą
długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków
zastrzeżonych).

Nie

CzyEZwrot

CHAR (1)

Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:
T – tak
N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)

Nie

CzyOplacaOdbiorca

CHAR (1)

Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki
będzie uiszczona przez odbiorcę:
T – tak
null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że
przesyłka jest opłacona przez nadawcę.

Nie

Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów
DataNadania

DATETIME (19)

Data i godzina nadania przesyłki; w formacie:
rrrr-mm-ddThh:mm:ss

OpisBledu

CHAR (2000)

Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych
eZwrotów)

Dla pliku tworzonego
przez system Poczty
Polskiej

Nie

Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + 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.
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4. Schemat XSD
Wymiana informacji o przesyłkach przeznaczonych „do nadania” odbywa się zgodnie z
następującym schematem NadawcaII.xsd.
Znaki „niedozwolone” należy przedstawiać w postaci odpowiednich kodów (ma to zapobiec błędom
przy imporcie danych z plików).
Znak
niedozwolony

Kod dozwolony dla XML

&
”
<
>
‘

&amp;
&quot;
&lt;
&gt;
&apos;

Uwaga:
Ze względu na uwarunkowania SP2000 należy zakodować znak ” (podwójny apostrof) w taki sposób
jak ‘ (pojedynczy apostrof).
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5. 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 1. 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 (34p. Sklep spożywczy
„Kwiatek”)
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34/37

6. Historia zmian dokumentu
DATA

AUTOR

ZMIANY

07-11-2012

Krzysztof Bartyś

26-02-2013

Krzysztof Bartyś

01-03-2013

Krzysztof Bartyś

15-03-2013
20-03-2013

Krzysztof Bartyś
Alicja Karczewska

Przygotowanie pierwszej wersji
dokumentu pod kątem
występowania tylko tych pól, które
dotyczą przesyłek tworzonych w
trybie „Normalnym” na podstawie
pliku *.xml wczytanego z
POCZEKALNI.
Przygotowanie kolejnej wersji
dokumentu w związku z dodaniem
obsługi usługi nowej przesyłki 853Ekstrapaczka, która zastępuje
usługi 847, 848, 850, 851 i 866,
które zostały usunięte z niniejszego
dokumentu.
Dodano pola związane z obsługą
ubezpieczeń dla przesyłek: 831,
832.
W rozdziale „3.1” i „3.2” dla
wszystkich przesyłek opisanych w
tym dokumencie dodano nowe pola
<Uwagi> <NrWewPrzesylki>.
W rozdziale „4” dodano informację o
znakach niedozwolonych.
Dla przesyłki 878 dodano UK=E
Zmiana typów/rozmiarów dla pól:
„UbezpieczenieOpcja”
„UbezpieczenieKwota”
Uzupełnienie list krajowych operacji
w dokumencie o pozycję: „853 –
Ekstra paczka”
Doprecyzowanie opisu pola Ilość
dla przesyłek rejestrowanych oraz
pola IloscPotwOdb

4-04-2013

Alicja Karczewska

20-06-2013

Krzysztof Bartyś

28-06-2013
16-07-2013
02-08-2013

Krzysztof Bartyś
Krzysztof Bartyś
Krzysztof Bartyś

23-09-2013

Krzysztof Bartyś
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WERSJA dok.

WERSJA SP2000

Korekta opisu
FormyPowiadamianiaNadawcy i
FormyPowiadamianiaAdresata w
kolumnie „Wymagana zwartość”.
Korekta nazwy usługi „D” dla
nowego POCZTEX
Dla przesyłki 845 w polu „Uslugi”
dodano nową wartość „D”.
Dla przesyłki 845 dodano nowe
pola: SposobPotwDorecz,
KontaktPotwDorecz.
Dodano pola nowej przesyłki 835
Dodano nowy plik schematu xsd
Aktualizacja pliku schematu xsd.
Aktualizacja dokumentu
Zmiana wymagalności zawartości
pola „Dom” w sekcji danych
nadawcy przesyłek (plik przesyłek
do nadania).
Aktualizacja pliku schematu xsd.
Utworzenie dokumentu w wersji
1.03.01 w związku z dodaniem
obsługi nowych typów przesyłek:
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„833 – Przesyłka Pocztowa” i „834 –
Przesyłka Pocztex”.
Aktualizacja dokumentu.

04-10-2013

Krzysztof Bartyś

09-10-2013

Krzysztof Bartyś

Aktualizacja dokumentu w zakresie
zapisów o wykluczaniu się usług
„W” i „U” dla przesyłek 832, 833,
834, 835, 853.

11-10-2013

Krzysztof Bartyś

Aktualizacja dokumentu.

17-10-2013

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 834 zmiana wartości
dla pól: TerminDlaZwrotuDok,
TerminPotwOdb

22-10-2013

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 833 zmiana symbolu
„E” na „PE” w polach:
• SposobPotwOdb
• SposobZwrotuDokumentow

08-11-2013

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 833 usunięto UK=J

12-11-2013

Krzysztof Bartyś

Dla przesyłki 833 dopisano, że
UK=E jest dostępna tylko dla
Termin-PE.

30-04-2014
28-05-2014

Magdalena Kwiatek
Magdalena Kwiatek

08-08-2014

Alicja Karczewska

5-11-2014
16-12-2014
27-01-2015

Alicja Karczewska
Magdalena
Grabowicz
Alicja Karczewska

07-08-2015

Marcin Porzucek

27-10-2015

Marcin Porzucek

19-04-2016

Alicja Karczewska

20-04-2016

Arkadiusz Olczak

Dodano definicję przesyłki 869
Modyfikacja nazwy przesyłki 869 (z
Priorytet PLUS na GLOBAL Expres)
W operacji: 831, 832, 833, 834,
835, 844, 845, 846, 853, 869, 870,
874, 875, 878 dodano pole:
„CzyEZwrot” oraz „OpisBledu”
W operacji: 831, 835, 844, 845,
846, 853, 869, 870, 874, 875, 878
dodano pole: „CzyOpłacaOdbiorca”
Zmiana opisu pola „CzyEZwrot”.
W rozdziale 4 zaktualizowano
schemat xsd.
W rozdziale „Plik Przesyłki do
nadania dla poczekalni” dla pola
„Dom” zmieniono wymagalność na
„Nie”.
W rozdziale 3 dodano pola: Wezel,
WezelPNI, TypKierowania, DER,
DERPNI, PRP, PRPPNI, UP,
UPPNI, Rejon do Typów: Adresat,
Dosłanie.
W rozdziale 6 zaktualizowano
schemat xsd.
Aktualizacja Sposobów doręczenia
dla: 833,834,845
Dodanie pól: „Nrb”, Tytulem2 oraz
zmiana pola PrzelewTytułem na
Tytulem1 w operacjach: 832, 833,
834, 853. Dodanie Nrb w danych
nadawcy pliku.
DataNadania – zmiana formatu pola
na DateTime (19 znaków). Dodanie
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25-04-2016

Alicja Karczewska

04-05-2016
04-10-2016

Arkadiusz Olczak
Alicja Karczewska

11-10-2016

Krzysztof Bartyś

26-10-2016

31-10-2016

Poprawa DATE (19) na DATETIME (19)

Usunięcie zapisów dotyczących
operacji 853 [zaprzestanie
świadczenia usługi przez PP]
Dodanie nowego typu = [Pobranie]
dla adresu pobrania w operacjach:
832, 833, 834.
Dodanie rodzaju adresu i Nr
skrytki/przegródki dla rodzaju
adresu: [Adresat] i [Doslanie]
Dodanie definicji przesyłki „837Paczka+”.

1.06.01

12

1.06.02

12

Krzysztof Bartyś

Aktualizacja pól definicji przesyłki
„837-Paczka+”.

1.06.02

12

Alicja Karczewska

1.

Wycofanie nw. zmian wprowadzonych w
dniu: 4-10-2016 [Alicja Karczewska]:
•
Dodanie nowego typu =
[Pobranie] dla adresu
pobrania w operacjach: 832,
833, 834, 848, 852.
•
Dodanie rodzaju adresu i Nr
skrytki/przegródki dla rodzaju
adresu: [Adresat] i [Doslanie

1.06.02a

12

2.

Wycofanie adresu pobrania z opisu
operacji 838.

1.06.02b

12

1.06.02c

10

1.06.02d

13

1.07.01

14

1.07.02

12

1.07.03

15

31-10-2016

Krzysztof Bartyś

29-11-2016

Marcin Porzucek

16-02-2017

Waldemar Papaj

07-03-2017

Alicja Karczewska

04-04-2017

Magdalena Kwiatek

24-05-2017

Waldemar Papaj

24-05-2017

Waldemar Papaj
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zmienionego pola do wszystkich
przesyłek. Pole pomijane podczas
importu do SP2000.
Usunięcie Nrb z danych Nadawcy
pliku

Dla operacji 837 usunięto UK=D oraz
powiązane z nią pola.
Korekta w zakresie pola Opakowanie dla
operacji 833.
Przeformatowanie Historii zmian
W operacji 837 dodano pole:
„CzyOpłacaOdbiorca”
Dodano nowy typ adresu: „Adres pobrania”
dla operacji: 833, 834, 837
Zmodyfikowano listę operacji, dla których
może być przekazywany adres dosłania
Usunięto opis operacji 832
Uzupełniono dane o usłudze DPotwierdzenie doręczenia w operacji 869 o
dane związne z formą (SMS/Email) i
kontaktem (nr tel/adres email)
Zmiany związane z tematem
#3585_AW_Wygaszanie usług
eZnaczek i NeoPaczka

1.07.04
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