
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

04.01.2022 r. Apteki ogólnodostępne na Podkarpaciu 
 

W 2020 roku zmalała liczba aptek ogólnodostępnych 
w województwie podkarpackim, w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Mniej było aptek pełniących 
stałe i okresowe dyżury całodobowe. Pod względem 
liczby mieszkańców przypadających na jedną aptekę, 
Podkarpacie znajdowało się w środku stawki 
województw. 

W 2020 roku na Podkarpaciu funkcjonowały 643 apteki ogólnodostępne i 121 punktów 
aptecznych. Dyżury całodobowe stale pełniło 11 aptek ogólnodostępnych, a dyżury 
całodobowe okresowo 104 apteki. W aptekach ogólnodostępnych pracowało łącznie 3,2 tys. 
osób, w tym 1,2 tys. magistrów farmacji. 

Na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 3,3 tys. mieszkańców województwa, co pod 
względem dostępności do apteki, plasowało Podkarpacie na 7. miejscu wśród województw. 
Najmniej osób (największa dostępność) przypadających na jedną aptekę było 
w województwie wielkopolskim (2,8 tys. mieszkańców), a najwięcej w województwie 
pomorskim (3,5 tys. mieszkańców). 

Wykres 1. Apteki ogólnodostępne w województwie podkarpackim w latach 2015-2020 

 

W 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, liczba aptek ogólnodostępnych w województwie 
podkarpackim zmniejszyła się o 22 placówki. Mniej było aptek pełniących całodobowe dyżury 
stałe (o 2 apteki) i okresowe (o 39 aptek). Ubył także jeden punkt apteczny. 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 
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Wśród magistrów farmacji 
pracujących w aptekach 
ogólnodostępnych na 
Podkarpaciu 81,1% stanowiły 
kobiety 

 

 3,3% 
Spadek liczby aptek ogólnodo-
stępnych w 2020 roku r/r 
 



 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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