
 
 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Mniej aptek na Podkarpaciu 
 

W ostatnich latach spada liczba aptek ogólno-
dostępnych w województwie podkarpackim. Jest 
to tendencja ogólnopolska. Liczba punktów 
aptecznych na Podkarpaciu w 2021 roku pozostała 
taka sama jak rok wcześniej. 

 

 

W 2021 roku na Podkarpaciu funkcjonowały 632 apteki ogólnodostępne i 121 punktów 
aptecznych, z czego 120 było umiejscowionych na wsi. Stałe dyżury nocne pełniło 14 aptek, 
a dyżury nocne okresowe – 118 aptek.  

Na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 3,3 tys. mieszkańców województwa pod-
karpackiego. Pod tym względem Podkarpacie zajmowało 11. miejsce wśród województw 
(licząc od najmniejszej liczby ludności przypadającej na jedną aptekę). Najmniej 
mieszkańców na aptekę przypadało w województwie lubelskim – 2,8 tys., a najwięcej 
w województwie warmińsko-mazurskim – 3,6 tys. mieszkańców na jedną aptekę. 

W podkarpackich aptekach pracowało w ub. roku 3,2 tys. osób, w tym 1,2 tys. magistrów 
farmacji i 1,9 tys. techników farmacji. Natomiast kadra punktów aptecznych składała się ze 
179 pracowników, w tym 15 magistrów farmacji. 

W 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem, na Podkarpaciu ubyło łącznie 11 aptek 
ogólnodostępnych, a w porównaniu z 2019 rokiem liczba aptek zmniejszyła się o 33 placówki. 
W 2021 roku na jedną aptekę ogólnodostępną na Podkarpaciu przypadało o 41 mieszkańców 
więcej niż rok wcześniej i 141 osób więcej w porównaniu z 2019 rokiem. Liczba punktów 
aptecznych pozostała na niezmienionym poziomie.   

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regio-
nalnych 

Marek Tomczyk 

Tel.: 17853 52 10, 17 853 52 19 wew. 
205 

 Osoba do kontaktu z me-
diami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 
19 wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regio-
nalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  

e-mail: sekretariatu-
srze@stat.gov.pl 

 rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT  

 @USRzeszow  

 

1,7% 
Spadek liczby aptek ogólnodostęp-
nych w 2021 roku na Podkarpaciu 
w porównaniu z 2020 rokiem 
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W Polsce w 2021 roku w po-
równaniu z 2020 rokiem 
liczba aptek ogólnodostęp-
nych zmniejszyła się o 1,6%, 
a w porównaniu z 2019 ro-
kiem o 3,4%  

 

 

 

 

 

 

 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
https://www.facebook.com/USRzeszow/

