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TABL. 11(243). PODSTAWOWE  USŁUGI  ŁĄCZNOŚCI  
 BASIC  COMMUNICATION  SERVICES  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

USŁUGI  POCZTOWE
a
 

POSTAL  SERVICES
a
 

Placówki pocztowe
 
(stan w dniu  

31 XII) ............................................  734 745 726 Post offices (as of 31 XII) 
miasta ............................................  401 420 422 urban areas 
wieś ...............................................  333 325 304 rural areas 

Przesyłki listowe polecone, nadane  
w tys. ............................................  22314,4 23509,2 24433,8 Registered letters mailed in thous. 

Paczki i listy wartościowe nadane
b
 

w tys. ............................................  1261,5 1436,9 1756,5 
Packages and insured letters 

mailed
b
 in thous. 

Przekazy pocztowe i telegraficzne 
wpłacane w tys. ...............................  8788,1 7968,9 7551,2 

Postal and telegraphic transfers 
paid in thous. 

Przekazy dla wpłat na rachunki ban-
kowe w tys. ...................................  20701,8 21586,4 19152,6 

Orders of payments on banking 
accounts in thous. 

USŁUGI  TELEKOMUNIKACYJNE 
c
 

TELECOMMUNICATION  SERVICES 
c
 

Połączenia telefoniczne wychodzą-
ce w obrocie krajowym w tys. .......  . 803529 782362 Domestic telephone calls in thous. 
   w tym: miejscowe i strefowe.......  . 516757 511349 of which: local and zonal 

   międzystrefowe ...............  . 98389 93566 inter-zonal 
 

a Dane dotyczą poczty publicznej. b W obrocie krajowym oraz z Polski za granicę; przesyłki listowe i paczki nie obejmują przesyłek zreali-
zowanych w systemie EMS-POCZTEX.  c Połączenia telefoniczne międzymiastowe łącznie z połączeniami z Polski za granicę. 

a The data apply to the public post. b In overtum within Poland and from Poland aboard; registered letters and packages do not include 
mailing through EMS-POCZTEX system. c Long-distance telephone calls including telephone calls from Poland aboard.  

 

TABL. 12 (244). ABONENCI  TELEFONICZNI  I  APARATY  TELEFONICZNE a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 TELEPHONE  SUBSCRIBERS  AND  TELEPHONE  SETS a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     
Telefoniczne łącza główne w tys. ........  916772 1062227 1073243 Telephone main line in thous. 

w tym abonenci prywatni 
b
...........  749244 790649 790728 of which private subscribers b 

miasta .............................................  751808 880700 891108 urban areas 
w tym abonenci prywatni 

b
...........  605803 638966 638027 of which private subscribers b 

wieś ................................................  164964 181527 182135 rural areas 
w tym abonenci prywatni 

b
...........  143441 151683 152701 of which private subscribers b 

w tym standardowe łącza główne 
(abonenci telefonii przewodowej) ...  894410 901160 911068 

of which standard main line (fixed 
line telephone subscribers) 

miasta .............................................  730990 736862 746261 urban areas 
wieś ................................................  163420 164298 164807 rural areas 

Aparaty telefoniczne publiczne samo-
inkasujące..........................................  7792 7583 7454 Public pay telephones 
miasta ................................................  6180 6048 6097 urban areas 
wieś ...................................................  1612 1535 1357 rural areas 

 

a Dane dotyczą operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej. b Posiadający aparaty telefoniczne zainstalowane w mieszkaniach pry-
watnych. 

a Data concern operators of public system. b Possessing telephones installed in private dwellings. 


