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1. Cel i zakres dokumentu 
Dokument opisuje usługę DeliveryPath umożliwiającą Klientowi drukującymi etykiety własnego 
nakładu pobranie ścieżek kierowania w celu naniesienia ich oznaczeń na etykiety przesyłek. Dzięki 
temu etykieta własnej produkcji będzie zgodna z etykietami generowanymi przez Elektronicznego 
Nadawcę. 

2. Etykieta z oznaczeniami ścieżki kierowania (WSR) 
Poniższa ilustracja pokazuje miejsca umieszczenia oznaczeń na etykiecie oraz ich wielkość.  

  
 po lewej stronie, u góry umieszczone jest oznaczenie terminalu głównego (WER) oraz typu 

kierowania – w przykładzie WA2 
 po prawej u góry – oznaczenie DER-PRP-UP – kolejne kody są rozdzielane myślnikami –  

w przykładzie OS-PR-U4 
 w środkowej części etykiety, po prawej stronie oznaczenie rejonu doręczeń, w przykładzie 019. 

3. Opis funkcji udostępnionych poprzez usługę DeliveryPath 
Usługa umożliwia wysyłanie zapytania w formie adresu składającego się z miejscowości, kodu 
pocztowego (PNA), nazwy ulicy i numeru budynku do Bazy Ścieżek Kierowania. W przypadku wysłania 
paczki z usługą „Odbiór w punkcie”, należy wysłać adres punktu odbioru oraz informację o usłudze 
w parametrze „type” (type = PICKUP_POINT). 
 
W odpowiedzi na przekazane dane do klienta zwracana jest informacja o ścieżce kierowania danej 
paczki w postaci oznaczenia terminalu przeładunkowego głównego (WER), typu kierowania (obszar 
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miejski - 1 lub wiejski - 2), pomocniczego terminalu przeładunkowego (DER), punktu przeładunkowego 
(PRP) i/lub urzędu pocztowego (UP) oraz numeru rejonu doręczeń.  
 
Uwaga! Jeśli wysyłana paczka ma zaznaczoną jedną z usług: serwis 8:00, 10:00, 12:00 lub  
dostawa w sobotę, to przed umieszczeniem symbolu na etykiecie konieczna jest zmiany typu 
kierowania "1" lub "2" zwracanego przez usługę na symbol "X”. 
 

4. Opis usługi - metody, parametry wejściowe i wyjściowe 
Opisywana usługa jest web service’em SOAP 1.2. 
Web service ma jedną metodę getDeliveryPath. 

getDeliveryPath 
Umożliwia wyznaczenie ścieżki kierowania dla podanego adresu (jednego lub wielu). 
 
Parametrem wejściowym metody jest jeden lub wiele elementów address (typu AddressType) opisujących 
adresy, których ścieżki kierowania należy wyznaczyć: 
 
AddressType 

Atrybut Typ [maksymalna 
długość] 

Opcjonalność Opis 

id String opcjonalny Identyfikator użytkownika (np. GUID, identyfikator 
systemowy, wartość kolejna) przepisywany  
z podanego adresu do obiektu odpowiedzi.  
Parametr służy do powiązania ścieżki zwróconej  
w odpowiedzi z adresem podanym w zapytaniu. 

country String[80] opcjonalny Kod lub nazwa kraju. Domyślnie wartość PL. 
city String[64] opcjonalny Nazwa miejscowości, najlepiej zgodna z 

nazewnictwem zawartym w bazie GUS (Teryt) 
zipCode String[6] opcjonalny Kod pocztowy (PNA) - może, ale nie musi, zawierać 

myślnika po dwóch pierwszych cyfrach. Zagraniczne 
kody PNA nie są w chwili obecnej obsługiwane. 

street String[120] opcjonalny Nazwa ulicy. 
houseNumber String[20] opcjonalny Numer budynku. 
type LocationType - 

typ wyliczany 
o wartościach: 

ADDRESS, 
PICKUP_POINT 

opcjonalny Typ adresu / lokalizacji docelowej: przy wyszukiwaniu 
ścieżki kierowania dla "zwykłego" adresu należy 
podać ADDRESS. 
Wartości PICKUP_POINT należy użyć przy kierowaniu 
przesyłki do punktu odbioru (placówki Poczty 
Polskiej lub zewnętrznego punktu odbioru) - w 
polach adresowych city, zipCode, street, 
houseNumber należy w tym przypadku podać adres 
punktu odbioru.  
Wartość domyślna: ADDRESS. 
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Metoda zwraca jeden lub wiele elementów deliveryPath (typu DeliveryPath) opisujących ścieżki 
kierowania dla adresów podanych w zapytaniu lub lista komunikatów o błędach – jeśli wystąpiły błędy 
przetwarzania. 
 
DeliveryPath 

Atrybut Typ [maksymalna 
długość] 

Opcjonalność Opis 

Id String opcjonalny Identyfikator o wartości zgodnej z podaną w adresie 
wejściowym - służący do powiązania ścieżki zwróconej 
w odpowiedzi z adresem podanym w zapytaniu. 

endNode String[2] opcjonalny Kod WSR terminalu głównego (WER). 
targetingType String[1] opcjonalny Identyfikator typu kierowania. 

Uwaga! W przypadku wyboru przez klienta serwisu 
godzinowego (np. w usłudze Pocztex serwis 8:00, 
10:00, 12:00) lub dostaw w sobotę należy 
samodzielnie zmienić zwróconą tutaj wartość "1" lub 
"2" na "X" 

assistantNode String[2] opcjonalny Kod WSR terminalu pomocniczego (DER). 
reloadingPoint String[2] opcjonalny Kod WSR punktu przeładunkowego (PPR). 
postOffice String[4] opcjonalny Kod WSR urzędu pocztowego (UP). 
deliveryRegion String[3] opcjonalny Kod rejonu doręczeń. 

 
Uwaga! 

1. Pełna ścieżka kierowania WSR zawiera zawsze kod WER (endNode), typ kierowania 
(targetingType) oraz numer rejonu doręczeń (deliveryRegion). "Środkowe" elementy - DER 
(assistantNode), PRP (reloadingPoint), UP (postOffice) są opcjonalne. Jednak w tej usłudze 
wszystkie elementy ścieżki zostały oznaczone jako opcjonalne, gdyż usługa w przypadku 
otrzymania błędnego adresu, w tym kodu pocztowego może nie zwrócić ścieżki lub zwrócić 
ścieżkę częściową np. samo oznaczenie WER i typu kierowania. 

2. W jednym zapytaniu (wywołaniu metody) można przesłać do 1000 adresów, których ścieżki 
należy wyznaczyć. Jeśli zostanie podana większa liczba adresów usługa zwróci błąd: 

<error> 
 <number>99</number> 
 <description>Zbyt duża liczba adresów w zapytaniu. 
                      Maksymalna liczba adresów to 1000.</description> 
</error> 
 

 

5. Uwierzytelnienie 
Usługa wykorzystuje token X-API-Key umieszczony w nagłówku żądania HTTP oraz autentykację BASIC. 

Do pobrania pliku WSDL wymagane jest jedynie podanie X-API-Key, a do uruchomienia metody usługi  
obydwu powyższych elementów.  
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Nazwę użytkownika, hasło i X-API-Key – klient otrzymuje od  PP S.A. po poinformowaniu o gotowości   
do  skorzystania z web service’u w celu pobierania oznaczeń na etykiety.  

6. Opis usługi w postaci pliku WSDL 

Opis usługi w postaci pliku WSDL 
deliveryPath.wsdl

jest dostępny pod adresem:  

https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws:deliveryPath?wsdl 

Uwaga! Aby pobrać plik należy w nagłówku wywołania umieścić otrzymany X-API-Key np.: 

wget https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws:deliveryPath?wsdl 
--no-check-certificate -d --header=X-API-Key:**************************** -O deliveryPath.wsdl 

7. Punkt dostępowy usługi 
Usługa jest dostępna poprzez wywołanie URL: 

https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws.deliveryPath/deliveryPath 

W wywołaniu należy użyć otrzymanego X-API-Key oraz nazwy użytkownika i hasła (Basic authentication) 

Przykładowe żądanie HTTP: 

POST https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws.deliveryPath/deliveryPath 
HTTP/1.1 
Host: b2b.poczta-polska.pl:9446 
Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://poczta-
polska.pl/kmd/getDeliveryPath" 
X-API-Key: **************************************** 
Authorization: Basic **************************************** 
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 
<Envelope xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <Body> 
    <getDeliveryPath xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:="http://poczta-
polska.pl/kmd"> 
      <address xmlns=""> 
 <id>1</id> 
 <country>PL</country> 
 <city>Warszawa</city> 
 <zipCode>02762</zipCode> 
 <street>Barcelońska</street> 
 <houseNumber>3</houseNumber> 
 <type>ADDRESS</type> 
      </address> 
    </getDeliveryPath> 
  </Body> 
</Envelope> 

 
Odpowiedź: 

HTTP/1.1 200 OK 
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Content-Type: application/soap+xml; charset=UTF-8; action="http://poczta-
polska.pl/kmd/deliveryPath/getDeliveryPathResponse" 
Content-Encoding: gzip 
Content-Length: 236 
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
    <soapenv:Body> 
        <tns:getDeliveryPathResponse xmlns:tns="http://poczta-polska.pl/kmd"> 
            <deliveryPath> 
                <id>1</id> 
                <endNode>WA</endNode> 
                <pniEndNode>433335</pniEndNode> 
                <targetingType>1</targetingType> 
                <deliveryRegion>100</deliveryRegion> 
            </deliveryPath> 
        </tns:getDeliveryPathResponse> 
    </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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8. Przykład podłączenia z SoapUI 
Poniżej opisane zostało podłączenie do usługi DeliveryPath i testowanie jej za pomocą programu  SoapUI 1  

 

I. Pobranie pliku WSDL 

Przy pomocy programu wget 2 pobrać plik WSDL usługi i zapisać go do pliku lokalnego 3: 

wget https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws:deliveryPath?wsdl 
--no-check-certificate -d --header=X-API-Key:**************************** -O deliveryPath.wsdl 

 

II. Utworzenie nowego projektu w SoapUI 

Uruchomić SoapUI, wybrać "File" -> "New SOAP Project", wpisać nazwę nowego projektu, w polu "Initial WSDL" wskazać 
zapisany plik: 

  

 

Nacisnąć przycisk OK. SoapUI utworzy nowy projekt, w którym powinna być widoczna poprawnie wykryta wersja 
protokołu SOAP (1.2): 

   

 
1 Strona WWW programu SoapUI: https://www.soapui.org/tools/soapui/ 
 

2 wget jest konsolowym programem do pobierania plików za pomocą protokołów HTTP, HTTPS i FTP. Jest dostępny  
   w większości dystrybucji Linux, wersję dla Windows można pobrać z http://www.gnu.org/software/wget/ 
 

3 Co prawda SoapUI umożliwia wczytanie pliku WSDL „po sieci”, jednak nie daje możliwości wcześniejszego podania  
   X-API-Key, który jest wymagany podczas dostępu do WSDL’a. Stąd konieczność pobrania WSDL’a „ręcznie”  
   i wczytania go do SoapUI z pliku lokalnego. 
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III. Wpisanie nazwy użytkownika i hasła 

Kliknąć dwukrotnie wygenerowany request metody „getDeliveryPath”, a następnie przycisk „Auth”: 

 

Nacisnąć przycisk „Add New Authorization”, a następnie wybrać „Basic”: 

 

Wpisać otrzymaną nazwę użytkownika i hasło, pole „Domain” pozostawić puste: 
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IV. Wpisanie X-API-Key 

Wybrać zakładkę „Headers”, kliknąć przycisk +, w polu z nazwą nagłówka wpisać „X-API-Key”: 

 

Wpisać otrzymaną wartość klucza: 

 

 
V. Modyfikacja requestu i wywołanie usługi 

Zmodyfikować wygenerowaną wstępnie treść requestu ze znakami zapytania w miejscu elementów opcjonalnych do 
postaci: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:kmd="http://poczta-
polska.pl/kmd"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <kmd:getDeliveryPath> 
         <address> 
            <id>1</id> 
            <city>Warszawa</city> 
            <zipCode>02762</zipCode> 
            <street>Barcelońska</street> 
            <houseNumber>3</houseNumber>            
            <type>ADDRESS</type> 
         </address> 
      </kmd:getDeliveryPath> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
a następnie przyciskiem zielonej strzałki "odpytać" usługę:  
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W okienku po prawej stronie powinna pojawić się treść odpowiedzi: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
   <soapenv:Body> 
      <tns:getDeliveryPathResponse xmlns:tns="http://poczta-polska.pl/kmd"> 
         <deliveryPath> 
            <id>1</id> 
            <endNode>WA</endNode> 
            <targetingType>1</targetingType> 
            <deliveryRegion>100</deliveryRegion> 
         </deliveryPath> 
      </tns:getDeliveryPathResponse> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 
Dodatkowo po przejściu po stronie requestu do zakładki „Raw” można zauważyć wpis charakterystyczny dla użycia 
protokołu SOAP 1.2, załączenie klucza X-API-Key oraz nazwy użytkownika i hasła w autentykacji Basic: 

POST https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws.deliveryPath/deliveryPath 
HTTP/1.1 
Accept-Encoding: gzip,deflate 
Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://poczta-
polska.pl/kmd/getDeliveryPath" 
X-API-Key: ************************ 
Content-Length: 492 
Host: b2b.poczta-polska.pl:9446 
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5) 
Authorization: Basic ***************************** 
 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:kmd="http://poczta-
polska.pl/kmd"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <kmd:getDeliveryPath> 
         <address> 
            <id>1</id> 
            <city>Warszawa</city> 
            <zipCode>02762</zipCode> 
            <street>Barcelońska</street> 
            <houseNumber>3</houseNumber>          
            <type>ADDRESS</type> 
         </address> 
      </kmd:getDeliveryPath> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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9.  Przykładowe zapytania 
 

I. getDeliveryPath - zapytanie o kilka adresów 

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8; 
action="http://poczta-polska.pl/kmd/getDeliveryPath" 
 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:kmd="http://poczta-
polska.pl/kmd"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <kmd:getDeliveryPath> 
         <address> 
            <id>1</id> 
            <city>Warszawa</city> 
            <zipCode>02762</zipCode> 
            <street>Barcelońska</street> 
            <houseNumber>3</houseNumber>            
            <type>ADDRESS</type> 
         </address> 
         <address> 
            <id>2</id> 
            <city>Bydgoszcz</city> 
            <!--PNA z kreską lub bez--> 
            <zipCode>85-102</zipCode> 
            <street>Jezuicka</street> 
            <houseNumber>1</houseNumber>            
    <!-- domyślny typ to ADDRESS--> 
         </address> 
         <address> 
            <id>3</id> 
            <city>Natolin</city> 
            <zipCode>05-825</zipCode> 
            <houseNumber>50</houseNumber>            
         </address> 
      </kmd:getDeliveryPath> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Odpowiedź: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
   <soapenv:Body> 
      <tns:getDeliveryPathResponse xmlns:tns="http://poczta-polska.pl/kmd"> 
         <deliveryPath> 
            <id>1</id> 
            <endNode>WA</endNode> 
            <targetingType>1</targetingType> 
            <deliveryRegion>100</deliveryRegion> 
         </deliveryPath> 
         <deliveryPath> 
            <id>2</id> 
            <endNode>BY</endNode> 
            <targetingType>1</targetingType> 
            <deliveryRegion>8</deliveryRegion> 
         </deliveryPath> 
         <deliveryPath> 
            <id>3</id> 
            <endNode>WA</endNode> 
            <targetingType>2</targetingType> 
            <postOffice>GRMA</postOffice> 
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            <deliveryRegion>24</deliveryRegion> 
         </deliveryPath> 
      </tns:getDeliveryPathResponse> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 

 
II. getDeliveryPath - zapytanie o ścieżkę punktu odbioru 

W zapytaniu o ścieżkę punktu odbioru należy podać adres punktu obioru (a nie odbiorcy/adresata przesyłki), a w polu 
type  podać wartość PICKUP_POINT. 

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8; 
action="http://poczta-polska.pl/kmd/getDeliveryPath" 
 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:kmd="http://poczta-
polska.pl/kmd"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <kmd:getDeliveryPath> 
         <address> 
            <city>Elbląg</city> 
            <zipCode>82-300</zipCode> 
            <street>Fromborska</street> 
            <houseNumber>2D</houseNumber>            
            <type>PICKUP_POINT</type> 
         </address> 
      </kmd:getDeliveryPath> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
Odpowiedź: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
   <soapenv:Body> 
      <tns:getDeliveryPathResponse xmlns:tns="http://poczta-polska.pl/kmd"> 
         <deliveryPath> 
            <endNode>GD</endNode> 
            <targetingType>2</targetingType> 
            <reloadingPoint>E1</reloadingPoint> 
            <deliveryRegion>ZPO</deliveryRegion> 
         </deliveryPath> 
      </tns:getDeliveryPathResponse> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
nv:Envelope>  
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10.  Przykład wykorzystania w PHP 
 

<?php 
$wsdl    ="https://b2b.poczta-polska.pl:9446/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws:deliveryPath?wsdl"; 
 
$context = stream_context_create([ 
    'http' => [ 
        'header' => 'X-API-Key: ****************************' 
    ] 
]); 
 
$options = array( 
     'stream_context' => $context, 
     'soap_version' => SOAP_1_2, 
     'login' => 'PszczolkaSAZygadloZenon', 
     'password' => '********************', 
     'trace' => true  
); 
$client = new SoapClient($wsdl, $options); 
 
$request = array( 
    array( 
        "city" => "Warszawa", 
        "zipCode" => "02-762", 
        "street" => "Barcelonska", 
        "houseNumber" => "3"         
    ), 
); 
 
try 
{ 
    $response = $client->getDeliveryPath($request); 
    echo "** Response:\n"; 
    print_r($response); 
    echo "** Last response:\n"; 
    echo $client->__getLastResponseHeaders(); 
    echo $client->__getLastResponse();     
} 
catch (Exception $e) 
{ 
    echo "!! Exception:\n"; 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n\n"; 
    echo "!! Last request:\n"; 
    echo $client->__getLastRequestHeaders(); 
    echo $client->__getLastRequest(); 
    echo "\n"; 
    echo "!! Last response:\n"; 
    echo $client->__getLastResponseHeaders(); 
    echo $client->__getLastResponse(); 
} 
?> 
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Wynik działania programu: 

** Response: 
stdClass Object 
( 
    [deliveryPath] => stdClass Object 
        ( 
            [endNode] => WA 
            [targetingType] => 1 
            [deliveryRegion] => 100 
        ) 
 
) 
** Last response: 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8; action="http://poczta-
polska.pl/kmd/deliveryPath/getDeliveryPathResponse" 
Content-Length: 377 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><soapenv:Envelope 
xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"><soapenv:Body><tns:getDeliveryPathResponse 
xmlns:tns="http://poczta-
polska.pl/kmd"><deliveryPath><endNode>WA</endNode><targetingType>1</targetingType><deliveryRegion>10
0</deliveryRegion></deliveryPath></tns:getDeliveryPathResponse></soapenv:Body></soapenv:Envelope> 

11.  Przykład wykorzystania w C# 
 
using DeliveryPathService; 
using System; 
using System.ServiceModel; 
using System.ServiceModel.Channels; 
using System.Text; 
 
namespace DeliveryPathExample 
{ 
    class Program 
    { 
        private const string X_API_KEY = "X API Key"; 
        private const string username = "nazwa użytkownika"; 
        private const string password = "hasło"; 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // dane wejściowe 
            AddressType[] addresses = new AddressType[] { 
                new AddressType { 
                    id = "adres", 
                    city = "Jabłonna", 
                    zipCode = "05-110", 
                    street = "Bliska", 
                    houseNumber = "7", 
                    type = LocationType.ADDRESS 
                }, 
                new AddressType 
                { 
                    id = "punkt odbioru", 
                    city = "Andrychów", 
                    zipCode = "34-120", 
                    street = "Krakowska", 
                    houseNumber = "87a", 
                    type = LocationType.PICKUP_POINT 
                } 
            }; 
            Console.WriteLine("Dane wejściowe: "); 
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            foreach (AddressType address in addresses) 
            { 
                Console.WriteLine(address.id + " - " + address.zipCode + ", " + address.city + ", " 
+ address.street + " " + address.houseNumber); 
            } 
 
            // kontenery na odpowiedź 
            DeliveryPath[] paths; 
            ErrorType[] errors; 
 
            // odpytanie usługi 
            deliveryPathClient client = new deliveryPathClient(); 
            using (new OperationContextScope(client.InnerChannel)) 
            { 
                var httpRequestProperty = new HttpRequestMessageProperty(); 
                httpRequestProperty.Headers["X-API-Key"] = X_API_KEY; 
                httpRequestProperty.Headers[System.Net.HttpRequestHeader.Authorization] = "Basic " + 
                    Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(username + ":" + password)); 
                OperationContext.Current.OutgoingMessageProperties[HttpRequestMessageProperty.Name] 
= httpRequestProperty; 
                paths = client.getDeliveryPath(addresses, out errors); 
            } 
 
            Console.WriteLine("Wyniki: "); 
            // wypisanie ew. błędów 
            foreach (ErrorType error in errors) 
            { 
                Console.WriteLine(error.number + "-" + error.description); 
            } 
            // i wyników 
            foreach (DeliveryPath path in paths) 
            { 
                Console.WriteLine(path.id + " -> " + path.endNode + "-" + path.targetingType + "-" + 
                    path.assistantNode + "-" + path.reloadingPoint + "-" + 
                    path.postOffice + "-" + path.deliveryRegion); 
            } 
 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
 
Wynik działania: 

Dane wejściowe: 
adres - 05-110, Jabłonna, Bliska 7 
punkt odbioru - 34-120, Andrychów, Krakowska 87a 
Wyniki: 
adres -> WA-2--LG-JABŁ-1 
punkt odbioru -> KR-2--WA-ANDR-1 
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12.  Typowe problemy 
Poniżej wymienione zostały typowe komunikaty o błędach oraz możliwe przyczyny ich powstawania. 

Read error (Connection reset by peer), 

ConnectionResetError: [WinError 10054] lub podobne 
Może wskazywać na brak tokenu X-API-Key lub literówkę w jego nazwie (np. X_API_Key). 
(Wielkość liter w nazwie tokenu nie jest istotna) 

403 - (Forbidden) HTTP Request denied. Your HTTP requests are being throttled.  
Wskazuje na użycie błędnej wartości dla tokenu X-API-Key. 

401 - [ISS.0088.9164] Access to WSDescriptor pp.b2b.channel.baska.pub.ws:deliveryPath denied. 
Authorization failed. 
Wskazuje na brak autentykacji BASIC. 

401 - (Unauthorized) Invalid credentials 
Wskazuje na użycie w autentykacji BASIC błędnej nazwy użytkownika lub hasła. 

400 - The endpoint reference (EPR) for the Operation not found is 
/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws.deliveryPath/deliveryPath and the WSA Action = null. If this EPR was 
previously reachable, please contact the server administrator. 
W Content-Type podano application/xml (jak dla SOAP 1.1), a nie application/soap+xml (właściwe dla SOAP 1.2) 
Uwaga! Np. Postman domyślnie wysyła wartość application/xml, a dodatkowo automatycznie wygenerowanie nagłówki 
są w nim domyślnie ukryte. 
Należy zmienić na:  
  Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action=”http://poczta-polska.pl/kmd/ getDeliveryPath” 

400 - [ISS.0088.9171] Operation not found for soapAction = null 
/ws/pp.b2b.channel.baska.pub.ws.deliveryPath/deliveryPath and the WSA Action = null. If this EPR was 
previously reachable, please contact the server administrator. 
(lub zamiast „null” inna wartość) 
W Content-Type nie podano wartości action z nazwą wywoływanej metody lub podano błędną wartość. Należy ustawić jak 
w przykładzie powyżej. 

 


