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1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/Ekspresami 
Pieniężnymi 

 
Niniejszy dokument opisuje strukturę przewidzianą dla pliku zawierającego dane przekazów 
pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Plik może zostać wczytany w Serwisie obsługi 
przekazów elektronicznych w celu nadania przekazów pocztowych lub Ekspresów 
Pieniężnych w pakiecie dla klientów nie posiadających podpisanej umowy z Pocztą Polską 
S.A.. 
 

1.1. Ogólne założenia dotyczące formatu pliku 
 
Poniżej przedstawiono listę ogólnych założeń dotyczących formatu pliku: 
 
a) Formatem pliku jest XML; 
b) Polskie znaki diakrytyczne są zapisywane w standardzie ISO-8859-2; 
c) Wartości kwotowe podawane są w groszach; 
d) Formaty dat:  

• DataCzas – oznacza: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (typ dateTime z XSD), gdzie  
o RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,  
o MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,  
o DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,  
o T to wartość stała,  
o HH to 2 – cyfrowe oznaczenie godziny,  
o MM to 2 – cyfrowe oznaczenie minuty,  
o SS to 2 – cyfrowe oznaczenie sekundy; 

 
Przykładowa wartość to „2013-05-26T21:32:52”.  
 

• Data – oznacza: RRRR-MM-DD (typ date z XSD), gdzie 
o RRRR to 4 – cyfrowe oznaczenie roku,  
o MM to 2 – cyfrowe oznaczenie miesiąca,  
o DD to 2 – cyfrowe oznaczenie dnia,  

 
Przykładowa wartość to „2013-05-26”. 
 

e) Wartość kodu pocztowego podawana jest bez kreski rozdzielającej; 
f) W pliku musi być jednorodność usługi – tj. plik powinien zawierać tylko przekazy 

pocztowe lub tylko Ekspresy Pieniężne; 
g) W pliku może wystąpić co najwyżej 10 000 przekazów; 
h) Dla Ekspresów Pieniężnych w wariancie NA TERAZ nie występuje określenie adresu 

adresata; 
i) Dla Ekspresów Pieniężnych w wariancie NA DZIŚ adres adresata może mieć tylko rodzaj 

Standardowy – „N” (obejmujący ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod 
pocztowy);  

j) Dla przekazów pocztowych oraz Ekspresów Pieniężnych w wariancie NA JUTRO adres 
adresata może być następujących rodzajów:  

• „N” – standardowy (obejmuje określenie następujących elementów adresu: ulica, 
numer domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość),  
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• „P” – przegródka (obejmuje określenie następujących elementów adresu: numer 
przegródki, kod pocztowy, miejscowość),  

• „S” – skrytka pocztowa (obejmuje określenie następujących elementów adresu: 
numer skrytki, kod pocztowy, miejscowość); 

lub adres może nie być określony, a przekaz lub Ekspres Pieniężny może być adresowany na 
Poste Restante. 
k) Dla pól alfanumerycznych podane znaki powinny być: 
o literami alfabetu łacińskiego (litery małe i duże), 
o literami narodowymi języka polskiego (litery małe i duże), 
o uzgodnione litery narodowe innych języków, 
o cyframi, 
o znakami dodatkowymi (specjalnymi) takimi jak: 
    spacja, przecinek,. / ? ; ’ \ : „” | [ ] { }- = _ + ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) 
    (znaki specjalne będą dostępne o ile zostaną podane w konwencji zgodnej z formatem 
pliku), 
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1.2. Schemat graficzny struktury pliku 
 
Poniżej przedstawiono graficznie ogólną budowę pliku z przekazami pocztowymi lub 
Ekspresami Pieniężnymi. 
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1.3. Opis struktury pliku 
W poniższych podrozdziałach szczegółowo opisane zostały poszczególne elementy budowy 
pliku. 

1.3.1. Element NADAWCA 

Pole Typ pola Wymagalność1 Ilość znaków Uwagi 
od do 

Struktura Numeryczne Tak 3 3 Stała wartość równa „1.7” 

Nazwa Alfanumeryczne Tak 1 60 

Nazwa nadawcy pliku. Wartość 
dowolna do wprowadzenia przez 
tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

NazwaSkrocona Alfanumeryczne Tak 6 10 

Nazwa skrócona nadawcy pliku. 
Wartość dowolna do wprowadzenia 
przez tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Ulica Alfanumeryczne Nie 1 35 

Ulica w adresie nadawcy pliku. 
Wartość dowolna do wprowadzenia 
przez tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Dom Alfanumeryczne Tak 1 11 

Numer domu w adresie nadawcy. 
Wartość dowolna do wprowadzenia 
przez tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Lokal Alfanumeryczne Nie 1 11 

Numer lokalu w adresie nadawcy. 
Wartość dowolna do wprowadzenia 
przez tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Miejscowosc Alfanumeryczne Tak 1 30 

Miejscowość w adresie nadawcy. 
Wartość dowolna do wprowadzenia 
przez tworzącego plik – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Kod Numeryczne Tak 5 5 

Kod pocztowy nadawcy. Wartość 
dowolna do wprowadzenia przez 
tworzącego plik – wartość nie jest 
weryfikowana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

NIP Alfanumeryczne Nie 10 10 

NIP nadawcy. Wartość dowolna do 
wprowadzenia przez tworzącego plik – 
wartość nie jest wykorzystywana przez 
Serwis obsługi przekazów. 

NumerTelefonu Numeryczne Nie 9 9 

Numer telefonu komórkowego 
(krajowego operatora GSM) nadawcy 
w formacie 9 cyfrowym: 999999999, 
na który będą wysyłane powiadomienia 
SMS o wskazanych zdarzeniach 
związanych z realizacją przekazu 

                                                 
1 Wymagalność o wartości „Warunkowe” oznacza, że atrybut/element jest wymagany w określonych okolicznościach. 
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Email Alfanumeryczne Nie 5 100 

Adres e-mail nadawcy, na który będą 
wysyłane powiadomienia o wskazanych 
zdarzeniach związanych z realizacją 
przekazu 

Zrodlo  Alfanumeryczne Nie 1 7 

Informacja o systemie tworzącym plik. 
Pole powinno być wypełnione w 
sytuacji tworzenia pliku przez systemy 
współpracujące z Serwisem obsługi 
przekazów – w tej wersji struktury - 
wartość nie jest wykorzystywana przez 
Serwis obsługi przekazów. 

Guid   GUID Nie 38 38 

GUID (Global Unified Identifier) 
elementu NADAWCA - wartość nie 
jest wykorzystywana przez Serwis 
obsługi przekazów. 

 

1.3.2. Element ZBIOR 

Pole Typ pola Wymagalność Ilość znaków Uwagi 
od do 

Nazwa Alfanumeryczne Nie 13 13 
Nazwa zbioru przesyłek – wartość nie 
jest wykorzystywana przez Serwis 
obsługi przekazów. 

DataUtworzenia   DataCzas Nie 19 19 
Data utworzenia zbioru – wartość nie 
jest wykorzystywana przez Serwis 
obsługi przekazów. 

Opis Alfanumeryczne Nie 1 30 
Opis zbioru – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

IloscPrzesylek Numeryczne Nie 1 7 

Wartość całkowita oznaczająca liczbę  
elementów o nazwie PRZESYLKA w 
zbiorze – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Guid GUID Nie 38 38 
GUID elementu ZBIOR – wartość nie 
jest wykorzystywana przez Serwis 
obsługi przekazów. 

 

1.3.3. Element PRZESYLKA 

Pole Typ pola Wymag
alność 

Ilość znaków Uwagi 
Od do 

Guid GUID Nie 38 38 
GUID elementu PRZESYLKA – wartość 
nie jest wykorzystywana przez Serwis 
obsługi przekazów. 

PowiadomPrzyjecie Alfanumeryczne Nie 0 2 Atrybut określa czy Poczta Polska ma 
wysyłać do nadawcy powiadomienia o 
przyjęciu pakietu przekazów do realizacji; 
Wartość atrybutu precyzuje formę 
wysyłanego powiadomienia związanego z 
tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: 
 jest <puste> – oznacza brak 

powiadomienia dla zdarzenia 
 zawiera ‘S’ – oznacza powiadomienie 

w postaci SMS na wskazany w 
NADAWCY numer telefonu  

 zawiera ‘E’ – powiadomienie w 
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postaci wiadomości elektronicznej na 
wskazany w NADAWCY adres 
e-mail 

Brak pola jest jednoznaczny z 
występowaniem pola z wartością pustą. 
 
Jeżeli pole zawiera wartość „S” lub „E” (w 
tym kombinacja „SE” lub „ES”), to system 
przeprowadza krytyczną kontrolę istnienia 
wartości w jednym z pól sekcji 
NADAWCA: NumerTelefonu (dla 
symbolu ‘S’) lub Email (dla symbolu ‘E’) 
 
W całym pliku atrybut 
„PowiadomPrzyjecie” powinien mieć tą 
samą wartość. 

 

1.3.4. Element ATRYBUT 

Pole Typ pola Wymagalność Ilość znaków Uwagi 
od do 

Definicja 
Typ Alfanumeryczne Tak 0 7 Dla przekazów pole: 

 zawiera wartość ””, jeżeli podawane 
są szczegóły przekazu: np. kwota, 
rodzaj 

 zawiera wartość „Adresat”, jeżeli 
podawane są dane adresata 

Nazwa Alfanumeryczne Tak opis poniżej W polu podawane mogą być określone 
wartości – klucze w zależności od 
kontekstu pola „Typ” 

Opis atrybutów dla pola Typ posiadającego wartość „” (dane merytoryczne przekazu/Ekspresu Pieniężnego) 
Typ Alfanumeryczne Tak 0 7 ”” (puste) 
Nazwa 
 Symbol Numeryczne Tak 3 3  180 - dla przekazu pocztowego  

 170 - dla Ekspresu Pieniężnego  
W całym pliku wartość symbolu powinna 
być jednorodna. 

Umowa Numeryczne Nie 1 10 Ustalone oznaczenie umowy na 
podstawie, której dokonywane jest 
nadawanie – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

KartaUmowy Numeryczne Nie 1 10 Ustalone oznaczenie karty umowy na 
podstawie, której dokonywane jest 
nadawanie – wartość nie jest 
wykorzystywana przez Serwis obsługi 
przekazów. 

Wartość Numeryczne Tak 1 7 Kwota przekazu lub Ekspresu 
Pieniężnego wyrażona w groszach 

Strefa Alfanumeryczne Nie 1 1 Symbol wariantu Ekspresu Pieniężnego: 
 B – NA TERAZ 
 E – NA DZIŚ 
 S – NA JUTRO 
Pole nie występuje dla przekazu 
pocztowego (czyli w przypadku, gdy w 
polu Symbol wartość jest równa „180”). 

Usługi Alfanumeryczne Nie 1 11 Symbol usługi komplementarnej dla 
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przekazu pocztowego:  
 O – potwierdzenie odbioru 
Pole nie występuje dla Ekspresu 
Pieniężnego (czyli w przypadku, gdy w 
polu Symbol wartość jest równa „170”). 

Korespondencja Alfanumeryczne Nie 1 160 Treść korespondencji dla adresata 
związanej z przekazem pocztowym lub 
Ekspresem Pieniężnym 

Korespondencja
PO 

Alfanumeryczne Nie 1 160 Treść korespondencji dla adresata 
związanej z przekazem pocztowym 
Pole występuje wyłącznie dla przekazów 
pocztowych (czyli w przypadku, gdy w 
polu Symbol wartość jest równa „180”) 
gdy jednocześnie wybrano potwierdzenie 
odbioru (w polu Uslugi występuje 
wartość „O”). 

Wersja Numeryczne Tak 1 1 Numer wersji struktury danych dla 
danego rodzaju przesyłki (w tym 
przypadku: przekazu pocztowego lub 
Ekspresu Pieniężnego). Obecnie 
aktualnym numerem wersji jest „1”. 

 PosteRestante Alfanumeryczne Nie 1 1 Informuje o tym, czy przekaz pocztowy 
lub Ekspres Pieniężny jest nadawany na 
Poste Restante: 
 T – tak 
 N – nie 
Pole jest możliwe tylko dla przekazu 
pocztowego (Symbol = 180) i Ekspresu 
Pieniężnego w wariancie NA JUTRO 
(Symbol = 170 i Strefa = S). Brak pola 
jest dla tych rodzajów jednoznaczny z 
występowaniem pola z wartością „Nie”. 
 
Jeśli dla przekazu pocztowego i Ekspresu 
Pieniężnego w wariancie NA JUTRO pole 
PosteRestante zawiera wartość „Tak”, 
wówczas nie mogą występować w 
określeniu adresata pola Rodzaj oraz pola 
Ulica, Dom, Lokal, Skrytka.  
 
Dla przekazu pocztowego i Ekspresu 
Pieniężnego w wariancie NA JUTRO jedno 
z pól: PosteRestante z wartością „Tak”, 
albo Rodzaj (oraz elementy definiujące 
adres) musi wystąpić. 

 PowiadomReali
zacja 

Alfanumeryczne Nie 0 2 Atrybut określa czy Poczta Polska ma 
wysyłać do nadawcy powiadomienia o 
realizacji przekazu (wypłata lub 
skierowanie do zwrotu); 
Wartość atrybutu precyzuje formę 
wysyłanego powiadomienia związanego 
z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: 
 jest <puste> – oznacza brak 

powiadomienia dla zdarzenia 
 zawiera ‘S’ – oznacza 

powiadomienie w postaci SMS na 
wskazany w NADAWCY numer 
telefonu  

 zawiera ‘E’ – powiadomienie w 
postaci wiadomości elektronicznej 
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na wskazany w NADAWCY adres 
e-mail 

Brak pola jest jednoznaczny z 
występowaniem pola z wartością pustą.  

 PowiadomAdre
sataPrzyjecie 

Alfanumeryczne Nie 0 2 Atrybut ma znaczenie tylko dla Ekspresu 
Pieniężnego NA TERAZ! 
Atrybut określa czy Poczta Polska ma 
wysyłać do adresata powiadomienia o 
przyjęciu przekazu do realizacji; 
Wartość atrybutu precyzuje formę 
wysyłanego powiadomienia związanego 
z tym zdarzeniem, Jeżeli wartość: 
 jest <puste> – oznacza brak 

powiadomienia dla zdarzenia 
 zawiera ‘S’ – oznacza 

powiadomienie w postaci SMS na 
wskazany w sekcji TYP=Adresat 
numer telefonu  

 zawiera ‘E’ – powiadomienie w 
postaci wiadomości elektronicznej 
na wskazany w sekcji TYP=Adresat 
adres e-mail 

Brak pola jest jednoznaczny z 
występowaniem pola z wartością pustą. 

Opis atrybutów dla pola Typ posiadającego wartość „Adresat” (dane adresata) 
Typ Alfanumeryczne Tak 1 7 „Adresat”  
Nazwa 
 Nazwa Alfanumeryczne Tak 1 65 Nazwa / Nazwisko i imię adresata 
 Żaden z poniższych atrybutów (Rodzaj, Ulica, Dom, Lokal, Skrytka, Miejscowosc, Kod) nie występuje w 

przypadku Ekspres Pieniężnego w wariancie NA TERAZ.  
 

Rodzaj Alfanumeryczne 

Nie 1 1 Symbol rodzaju adresu dla przekazu 
pocztowego i Ekspresu Pieniężnego w 
wariancie NA JUTRO: 
 N – standardowy,  
 P – przegródka pocztowa,  
 S – skrytka pocztowa 

 
Dla Ekspresu Pieniężnego w wariancie 
NA DZIŚ (Symbol = 170 i Strefa = E) pole 
jest wymagane i możliwy tylko rodzaj 
„N”. 
 
Dla przekazu pocztowego (Symbol = 
180) i Ekspresu Pieniężnego w wariancie 
NA JUTRO (Symbol = 170 i Strefa = S) 
pole nie może występować, jeśli 
występuje pole PosteRestante z wartością 
„Tak”. Dla tych rodzajów jedno z pól: 
PosteRestante z wartością „Tak”, lub 
Rodzaj musi wystąpić.  

 

Ulica Alfanumeryczne Nie 1 35 

Ulica adresata. Możliwe tylko, jeśli 
występuje pole Rodzaj i ma wartość 
równą „N”. Nie może występować w 
pozostałych przypadkach. 

 

Dom Alfanumeryczne Warunkowe 1 11 

Numer domu adresata. Wymagane tylko, 
jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość 
równą „N”. Nie może występować w 
pozostałych przypadkach. 

 Lokal Alfanumeryczne Nie 1 11 Numer lokalu adresata. Możliwe tylko, 
jeśli występuje pole Rodzaj i ma wartość 



Opis struktury plików XML z przekazami elektronicznymi Wersja 2.2B 

POCZTA POLSKA S.A. 10/15 

równą „N”. Nie może występować w 
pozostałych przypadkach. 

 

Skrytka Numeryczne Warunkowe 1 7 

Numer skrytki lub numer przegródki. 
Wymagane tylko, jeśli występuje pole 
Rodzaj i ma wartość odpowiednio „S” 
lub „P”. Nie może występować w 
pozostałych przypadkach. 

 

Poczta Alfanumeryczne Nie 1 35 

Poczta adresata. 
W przypadku gdy adresat zamieszkuje w 
niewielkiej miejscowości w polu 
miejscowość należy podać nazwę tej 
miejscowości, w polu Poczta nazwę 
miejscowości, gdzie znajduje się urząd 
pocztowy oddawczy, np. miejscowość 
BRATOSZEWICE, poczta GŁOWNO. 
W przypadku nie podania wartości dla 
jako wartość domyślna „Poczta” będzie 
przyjęta wartość atrybutu 
„Miejscowosc”.  

 Miejscowosc Alfanumeryczne Tak 1 35 Miejscowość adresata. 
 Kod Numeryczne Tak 5 5 Kod pocztowy adresata. Bez znaku „-” 
 

NumerTelefonu Numeryczne Nie 9 9 

Numer telefonu komórkowego 
(krajowego operatora GSM) adresata w 
formacie 9 cyfrowym: 999999999, na 
który będą wysyłane powiadomienia 
SMS o przyjęciu Ekspresu Pieniężnego 
NA TERAZ do realizacji. 

 

Email Alfanumeryczne Nie 5 100 

Adres e-mail adresata, na który będą 
wysyłane powiadomienia o przyjęciu 
Ekspresu Pieniężnego NA TERAZ do 
realizacji. 

 
 
 

1.4. Nazwa pliku 
Nazwa pliku z przekazami lub Ekspresami Pieniężnymi powinna być zgodna z poniższym 
schematem: 
 

 
gdzie: 
 

• Segment „a”, to data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień 
• Segment „b”, to czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – 

sekundy 
• Segment „c”, to nazwa skrócona nazwa klienta; min 6 znaków max 10 znaków 
• Segment „d”, to rozszerzenie pliku w postaci „xml” 

 
Segmenty „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „_”. 
Segment „c” i „d” połączone są znakiem kropki „.”. 
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Przykładowa nazwa pliku: 
 

130526_111557_kwiatek.xml 
 
gdzie: 
 
 130526 – oznacza 26 maja 2013 (data utworzenia pliku) 
 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku) 
 kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (np. PHU 

„Kwiatek”) 
 xml – stałe rozszerzenie pliku 
 
 

1.5. Przykładowe pliki 
Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe pliki z przekazami lub Ekspresami Pieniężnymi 
w zakresie nazewnictwa i prawidłowej zawartości. 

1.5.1. Plik z przekazami pocztowymi 
 

Nazwa pliku: 130527_120000_jkowals.xml 
 
W poniższym pliku znajdują się 4 przekazy pocztowe, w zakresie powiadomień nadawcy 
o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i 
e-mail: 
 

1. Adresowany na standardowy rodzaj adresu z powiadomieniami SMS i e-mail dla 
nadawcy o realizacji przekazu; 

2. Adresowany na Poste Restante i z Potwierdzeniem Odbioru oraz z powiadomieniami 
SMS dla nadawcy o realizacji przekazu; 

3. Adresowany na skrytkę pocztową ; 
4. Adresowany na przegródkę pocztową; 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?> 
 
<Nadawca 
    Struktura="1.7" 
    Nazwa="Firma ABC S.A." 
    NazwaSkrocona="ABC" 
    Miejscowosc="Stargard Szczeciński" 
    Ulica="Papierowa" 
    Dom="21" 
    Kod="81321" 
    NumerTelefonu="111222333" 
    Email="you@email.pl" 
    > 
 
    <Zbior> 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut> 

mailto:you@email.pl
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            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">2000</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty  2014</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="KorespondencjaPO">REF.2014.02.00133</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut> 
 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Łukaszewski Mikołaj</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut>             
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Modrzewiowa</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">6a</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal">10</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Lipkowo</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">3000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">T</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">O</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Płatność luty  2014</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Cegielski Adam</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Jasice</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">36584</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sztandarowicz Aleksandra</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">56</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Wrocław</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">180</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">Wpłata raty</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sopowicz Jaromir</Atrybut> 
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            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">P</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">54</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Sobolice</Atrybut> 
        </Przesylka> 
    </Zbior> 
</Nadawca> 
 
 

1.5.2. Plik z Ekspresami Pieniężnymi 
 
Nazwa pliku: 130527_130000_jmalino.xml 
 
W poniższym pliku znajdują się 6 Ekspresów Pieniężnych w zakresie powiadomień nadawcy 
o przyjęciu pakietu z przekazami do realizacji wysyłane będą powiadomienia w formie SMS i 
e-mail: 
 

1. W wariancie NA TERAZ z powiadomieniami SMS i e-mail dla nadawcy o realizacji 
przekazu oraz z powiadomieniami SMS i e-mail adresata o przyjęciu przekazu do 
realizacji;  

2. W wariancie NA DZIŚ z powiadomieniami SMS dla nadawcy o realizacji przekazu; 
3. W wariancie NA JUTRO adresowany na Poste Restante ; 
4. W wariancie NA JUTRO adresowany na standardowy rodzaj adresu; 
5. W wariancie NA JUTRO adresowany na skrytkę pocztową; 
6. W wariancie NA JUTRO adresowany na przegródkę pocztową; 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?> 
 
<Nadawca 
    Struktura="1.7" 
    Nazwa="Firma ABC S.A." 
    NazwaSkrocona="ABC" 
    Miejscowosc="Stargard Szczeciński" 
    Ulica="Papierowa" 
    Dom="21" 
    Kod="81321" 
    NumerTelefonu="111222333" 
    Email="you@email.pl" 
    > 
 
    <Zbior> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">100000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">B</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Korespondencja">szybka gotówka</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">SE</Atrybut> 

mailto:you@email.pl
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            <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomAdresataPrzyjecie">SE</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Szybowiecka Anastazja</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NumerTelefonu">123456789</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Email">we@email.pl</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">2000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">E</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PowiadomRealizacja">S</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">EuroBud Sp. z o.o</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Gwardii Ludowej</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">34h</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Lipkowo</Atrybut>             
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">20000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">T</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Sprawdzalski Jakub</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">36572</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Malawa</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">3000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">N</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Alter Ego  S.A</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">N</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">Krzywoustego Bolesława</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">13f</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal">14</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Trzebuchw</Atrybut> 
        </Przesylka> 
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        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">30000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Potocki Piotr</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">S</Atrybut>             
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">8707</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">98767</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Sławczyn</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
        <Przesylka PowiadomPrzyjecie="SE" > 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">170</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Wartosc">10000</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">S</Atrybut> 
 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">Miczko Wanda</Atrybut> 
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Rodzaj">P</Atrybut>             
 <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Skrytka">1234567</Atrybut>             
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">12345</Atrybut> 
            <Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">Legionowo</Atrybut> 
        </Przesylka> 
 
    </Zbior> 
</Nadawca> 
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