
LEGENDA 

Nazwa 

komunikatu 
Opis komunikatu 

Rodzaj GUD 

Nazwa 

katalogu 

Z3SR 
informacja o zakończeniu umowy sprzedaży rezerwowej 

GUD-R Z3SR 

Z3SRk 
informacja o zakończeniu rezerwowej usługi kompleksowej 

GUDK-R Z3SRk 

AOSR 
anulowanie przyjęcia oferty sprzedaży rezerwowej 

GUD-R AOSR 

AOSRK 
anulowanie przyjęcia oferty rezerwowej usługi kompleksowej 

GUDK-R AOSRK 

OSR 
oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży rezerwowej 

GUD-R OSR 

OSRK 

oświadczenie o przyjęciu oferty rezerwowej usługi 
kompleksowej GUDK-R OSRK 

Z3ZUD 

informacja do sprzedawcy o zakończeniu obowiązywania 
umowy o świadczenie usług dystrybucji 

GUD Z3ZUD 

PKMP 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od kupującego w zakresie 
energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci 
OSD GUD-M PKMP 

PKMN mikroinstalacja - odrzucenie zgłoszenia kupującego GUD-M PKMN 

PKMA mikroinstalacja - anulowanie zgłoszenia kupującego GUD-M PKMA 

PKMZ mikroinstalacja - zakończenie umowy kupującego GUD-M PKMZ 

PKMZD 

powiadomienie dotychczasowego kupującego o zakończeniu 
umowy kupującego dla mikroinstalacji GUD-M PKMZD 

UR2 
informacja o wyniku weryfikacji procesu rozwiązania umowy 
sprzedaży/kompleksowej 

GUD UR2 

GUDK UR2 

GUD-R UR2 

GUDK-R UR2 

MI 

informacja o przyłączeniu mikroinstalacji, zmianie mocy lub 
odłączeniu mikroinstalacji GUD-M MI 

Z3 

informacja o zakończeniu obowiązywania umowy sprzedaży 
do dotychczasowego sprzedawcy w wyniku przyjęcia do 
realizacji zgłoszenia umowy sprzedaży od innego sprzedawcy 

GUD Z3 

GUDK Z3 

Z4 
informacja do dotychczasowego sprzedawcy o negatywnej, 
ostatecznej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży GUD Z4 

GUDK Z4 

Z2a 
komunikat o brakach i błędach w zgłoszeniu umowy 
sprzedaży 

GUD Z2a 

GUDK Z2a 

Z2b 
potwierdzenie ostatecznej weryfikacji zgłoszenia umowy 
sprzedaży 

GUD Z2b 

GUDK Z2b 

Z3S 

informacja o zakończeniu obowiązywania umowy sprzedaży 
do dotychczasowego sprzedawcy w wyniku przyjęcia do 
realizacji zgłoszenia umowy kompleksowej  sprzedawcy z 
urzędu 

GUD Z3S 

GUD-R Z3S 



Z3K 

informacja o zakończeniu obowiązywania umowy 
kompleksowej (GUDk) do dotychczasowego sprzedawcy w 
wyniku przyjęcia do realizacji zgłoszenia umowy 
kompleksowej sprzedawcy z urzędu 

GUDK Z3K 

GUDK-R Z3K 

UZ2 informacja o odrzuceniu zgłoszenia o wydanie IMZU 
GUDK UZ2 

UDPS interfejs danych pomiarowych 

GUD UDPS 

GUDK UDPS 

GUD-R UDPS 

GUDK-R UDPS 

IOR interfejs danych pomiarowo-rozliczeniowych 
GUDK IOR 

GUDK-R IOR 

IOZ interfejs danych pomiarowo-zużyciowych 

GUD IOZ 

GUD-R IOZ 

GUD-M IOZ 

DG interfejs danych dobowo-godzinowych 

GUD DG 

GUDK DG 

GUD-R DG 

GUDK-R DG 

IMZUDO 

informacja o możliwości zawarcia umowy odpowiednio dla 
odbiorców zaliczanych do grup taryfowych G1X, C1X  

- - 

IMZUWO 

informacja o możliwości zawarcia umowy odpowiednio dla 
odbiorców zaliczanych do  grup taryfowych C2X , BXX i AXX  

- - 

PZS 
plik wsadowy na PWI dotyczący zgłoszenia umowy sprzedaży - - 

ZRU 

plik wsadowy służący do rejestracji procesu rozwiązania 
umowy na PWI 

- - 

WS odpowiedź na wniosek o wstrzymanie energii elektrycznej 

GUD WS 

GUDK WS 

GUD-R WS 

GUDK-R WS 

WZ odpowiedź na wniosek o wznowienie energii elektrycznej 

GUD WZ 

GUDK WZ 

GUD-R WZ 

GUDK-R WZ 

 


