TABL. 8 (248). PODSTAWOWE USŁUGI ŁĄCZNOŚCI
BASIC COMMUNICATION SERVICES
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2005

SPECIFICATION

2006

USŁUGI POCZTOWE a
POSTAL SERVICES a
Placówki pocztowe b (stan w dniu 31 XII)
miasta ........................................
wieś ............................................
Przesyłki listowe polecone, nadane c
w tys. ..........................................

468
185
283

476
214
262

19396

22583

491 Post offices b(as of 31 XII)
217
urban areas
274
rural areas
23138 Registered letters mailed c in thous.

a Dane dotyczą poczty publicznej. b W 2000 r. łącznie z placówkami usług telekomunikacyjnych. c W obrocie krajowym oraz z Polski za

granicę; przesyłki listowe i paczki nie obejmują przesyłek zrealizowanych w systemie EMS-POCZTEX.
a The data concerns the public post. b In 2000 including telecommunication service offices. c In overturn within Poland and from Poland
abroad; registered letters and packages do not include mailing EMS-POCZTEX system.

TABL. 8 (248). PODSTAWOWE USŁUGI ŁĄCZNOŚCI (dok.)
BASIC COMMUNICATION SERVICES (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2005

2006

SPECIFICATION

USŁUGI POCZTOWE a (dok.)
POSTAL SERVICES a (cont.)
Paczki i listy wartościowe, nadane b
w tys. ..........................................

Insured packages and letters, mailed b
1097

1549

1218

6339 d

8205

3619 Postal transfers executed bc in thous.

in thous.

Przekazy pocztowe zrealizowane bc
w tys. .............................................
Przekazy dla wpłat na rachunki bankowe w tys. ................................

Orders of transfers on banking
16658

25444

12227

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

accounts in thous.

e

TELECOMMUNICATION SERVICES e
Połączenia telefoniczne wychodzące
w obrocie krajowym w tys. ..........

729093 f

604606

591765 Domestic telephone calls in thous.

w tym: miejscowe i strefowe .......

•

385203

335199

międzystrefowe ...............

•

69909

86724

of which: local and zonal
inter-zonal

a Dane dotyczą poczty publicznej. b W obrocie krajowym oraz z Polski za granicę; przesyłki listowe i paczki nie obejmują przesyłek
zrealizowanych w systemie EMS-POCZTEX. c Do 2004 r. wpłacone. d Łącznie z przekazami telegraficznymi. e Łącznie ze służbowymi i
zwolnionymi od opłat. f Połączenia telefoniczne międzymiastowe łącznie z połączeniami z Polski za granicę.
a The data concerns public post. b In overturn within Poland and from Poland abroad; registered letters and packages do not include mailing
EMS-POCZTEX system. c Until 2004 paid. d Including telegraphic transfers. e Including business and free of charge. f Inter-city telephone
calls including telephone calls from Poland abroad.

