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Polska 
Polska - liczba farmaceutów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu 

Województwo Liczba osób 

dolnośląskie 2 595 

kujawsko-pomorskie 2 015 

lubelskie 2 190 

lubuskie 664 

łódzkie 3 387 

małopolskie 3 372 

mazowieckie 5 360 

opolskie 558 

podkarpackie 1 413 

podlaskie 1 067 

pomorskie 2 559 

śląskie 4 185 

świętokrzyskie 1 020 

warmińsko-mazurskie 939 

wielkopolskie 3 197 

zachodniopomorskie 999 

Polska 35 520 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Tabela 1.  Liczba farmaceutów w Polsce posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu 

z podziałem na województwa. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Wykres 1.  Liczba farmaceutów w Polsce posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu 

z podziałem na województwa. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Wykres 2. Liczba farmaceutów w Polsce posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu (tabela 

1) oraz pracujących w aptekach i punktach aptecznych w przeliczeniu na 100 tys. ludności 

z podziałem na województwa (tabela 4). 
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Polska - struktura wiekowa farmaceutów 

Województwo 
Liczba farmaceutów wg wieku 

do 30 31-40 41-50 51-60 61-70 powyżej 70 

dolnośląskie 338 758 470 408 376 245 

kujawsko-pomorskie 350 562 301 248 250 304 

lubelskie 310 619 438 451 294 78 

lubuskie 102 192 91 108 110 61 

łódzkie 444 953 622 438 583 347 

małopolskie 515 1 030 557 468 477 325 

mazowieckie 770 1 731 1 193 797 593 276 

opolskie 78 144 96 86 113 41 

podkarpackie 318 450 215 216 165 49 

podlaskie 191 410 218 92 90 66 

pomorskie 408 696 505 392 393 165 

śląskie 558 1 410 801 636 476 304 

świętokrzyskie 199 315 158 137 131 80 

warmińsko-mazurskie 82 247 197 147 141 125 

wielkopolskie 509 1 011 574 403 461 239 

zachodniopomorskie 151 240 188 175 132 113 

Polska 5 323 10 768 6 624 5 202 4 785 2 818 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Tabela 2. Struktura wiekowa farmaceutów w Polsce z podziałem na województwa. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Wykres 3. Struktura wiekowa farmaceutów w Polsce  
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Polska - liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych 

Województwo 
Farmaceuci 

Pracujący1 [%] Niepracujący2 [%] 

dolnośląskie 70,9 29,1 

kujawsko-pomorskie 67,2 32,8 

lubelskie 74,6 25,4 

lubuskie 79,7 20,3 

łódzkie 74,0 26,0 

małopolskie 65,6 34,4 

mazowieckie 80,4 19,6 

opolskie 86,7 13,3 

podkarpackie 77,6 22,4 

podlaskie 72,4 27,6 

pomorskie 74,8 25,2 

śląskie 75,4 24,6 

świętokrzyskie 60,7 39,3 

warmińsko-mazurskie 71,5 28,5 

wielkopolskie 74,2 25,8 

zachodniopomorskie 63,1 36,9 

Polska 73,5 26,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Tabela 3. Farmaceuci w Polsce pracujący w aptekach i punktach aptecznych z podziałem na woje-

wództwa (w ujęciu procentowym). 

  

                                                      
1 Osoba posiadająca Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty i pracująca w aptece lub punkcie aptecznym 
2 Osoba posiadająca Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty i pracująca poza apteką lub punktem aptecznym 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA 

Wykres 4.  Farmaceuci w Polsce pracujący w aptekach i punktach aptecznych z podziałem na woje-

wództwa (w ujęciu procentowym). 
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Polska - liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych 

w przeliczeniu na 100 tys. ludności 

Województwo Liczba farmaceutów Liczba mieszkańców 
Liczba farmaceutów 

na 100 tys. mieszkańców 

dolnośląskie 1 839 2 903 710 63,3 

kujawsko-pomorskie 1 354 2 083 927 65,0 

lubelskie 1 634 2 133 340 76,6 

lubuskie 529 1 017 376 52,0 

łódzkie 2 505 2 485 323 100,8 

małopolskie 2 212 3 382 260 65,4 

mazowieckie 4 307 5 365 898 80,3 

opolskie 484 993 036 48,7 

podkarpackie 1 096 2 127 656 51,5 

podlaskie 773 1 186 625 65,1 

pomorskie 1 914 2 315 611 82,7 

śląskie 3 157 4 559 164 69,2 

świętokrzyskie 619 1 252 900 49,4 

warmińsko-mazurskie 671 1 436 367 46,7 

wielkopolskie 2 372 3 481 625 68,1 

zachodniopomorskie 630 1 708 174 36,9 

Polska 26 096 38 432 992 67,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Tabela 4. Liczba farmaceutów w Polsce pracujących w aptekach i punktach aptecznych 

w przeliczeniu na 100 tys. ludności. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Wykres 5.  Liczba farmaceutów w Polsce pracujących w aptekach i punktach aptecznych 

w przeliczeniu na 100 tys. ludności. 
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Polska - zatrudnienie farmaceutów z podziałem na miasto i wieś 

Województwo Zatrudnieni 

w mieście [%] 

Zatrudnieni 

na wsi [%] 

Zatrudnieni w mieście 

w przeliczeniu na 100 

tys. mieszkańców 

Zatrudnieni na wsi 

w przeliczeniu na 100 

tys. mieszkańców 

dolnośląskie 93,7 6,3 59,3 4,0 

kujawsko-pomorskie 84,4 15,6 81,6 15,1 

lubelskie 83,2 16,8 85,4 17,3 

lubuskie 93,6 6,4 61,1 4,2 

łódzkie 88,7 11,3 120,9 15,4 

małopolskie 84,6 15,4 84,3 15,4 

mazowieckie 89,5 10,5 89,4 10,5 

opolskie 85,8 14,2 48,2 8,0 

podkarpackie 81,7 18,3 54,3 12,1 

podlaskie 92,5 7,5 83,2 6,7 

pomorskie 87,6 12,4 96,8 13,7 

śląskie 89,3 10,7 81,9 9,9 

świętokrzyskie 83,4 16,6 67,9 13,5 

warmińsko-mazurskie 90,3 9,7 59,0 6,3 

wielkopolskie 81,7 18,3 75,0 16,8 

zachodniopomorskie 85,4 14,6 49,9 8,6 

Polska 87,2 12,8 74,9 11,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Tabela 5. Zatrudnienie farmaceutów w Polsce w mieście i na wsi z podziałem na województwa. 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Wykres 6.  Zatrudnienie farmaceutów w Polsce w mieście i na wsi z podziałem na województwa 

(w ujęciu procentowym). 
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Polska - zatrudnienie farmaceutów w sektorze publicznym i prywatnym 

Województwo Sektor prywatny [%] Sektor publiczny [%] 

dolnośląskie 94,7 5,3 

kujawsko-pomorskie 95,9 4,1 

lubelskie 94,2 5,8 

lubuskie 94,8 5,2 

łódzkie 97,3 2,7 

małopolskie 95,6 4,4 

mazowieckie 94,0 6,0 

opolskie 96,1 3,9 

podkarpackie 96,2 3,8 

podlaskie 96,3 3,7 

pomorskie 96,9 3,1 

śląskie 94,6 5,4 

świętokrzyskie 94,1 5,9 

warmińsko-mazurskie 92,0 8,0 

wielkopolskie 95,0 5,0 

zachodniopomorskie 97,6 2,4 

Polska 95,3 4,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Tabela 6.  Zatrudnienie farmaceutów w Polsce w sektorze publicznym i prywatnym z podziałem 

na województwa (w ujęciu procentowym). 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Wykres 7.  Zatrudnienie farmaceutów w Polsce w sektorze publicznym i prywatnym z podziałem 

na województwa (w ujęciu procentowym). 
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Polska - liczba aptek przypadających na 100 tys. ludności 

Województwo Liczba aptek Liczba mieszkańców 
Liczba aptek 

na 100 tys. mieszkańców 

dolnośląskie 1 096 2 903 710 37,7 

kujawsko-pomorskie 704 2 083 927 33,8 

lubelskie 886 2 133 340 41,5 

lubuskie 336 1 017 376 33,0 

łódzkie 1 008 2 485 323 40,6 

małopolskie 908 3 382 260 26,8 

mazowieckie 1 939 5 365 898 36,1 

opolskie 340 993 036 34,2 

podkarpackie 821 2 127 656 38,6 

podlaskie 450 1 186 625 37,9 

pomorskie 770 2 315 611 33,3 

śląskie 1 422 4 559 164 31,2 

świętokrzyskie 493 1 252 900 39,3 

warmińsko-mazurskie 469 1 436 367 32,7 

wielkopolskie 1 439 3 481 625 41,3 

zachodniopomorskie 614 1 708 174 35,9 

Polska 13 695 38 432 992 35,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NFZ 

Tabela 7. Liczba aptek w Polsce przypadających na 100 tys. ludności z podziałem na województwa. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NFZ 

Wykres 8.  Liczba aptek w Polsce przypadających na 100 tys. ludności z podziałem na województwa. 
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Polska - liczba aptek wraz z rozmieszczeniem w kraju 

Województwo Liczba aptek w mieście Liczba aptek na wsi 

dolnośląskie 935 161 

kujawsko-pomorskie 529 175 

lubelskie 592 294 

lubuskie 276 60 

łódzkie 777 231 

małopolskie 591 317 

mazowieckie 1 530 409 

opolskie 251 89 

podkarpackie 533 288 

podlaskie 360 90 

pomorskie 597 173 

śląskie 1 130 292 

świętokrzyskie 336 157 

warmińsko-mazurskie 385 84 

wielkopolskie 1 090 349 

zachodniopomorskie 531 83 

Polska 10 443 3 252 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NFZ 

Tabela 8.  Rozmieszczenie aptek w Polsce w mieście i na wsi z podziałem na województwa. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NFZ 

Wykres 9. Rozmieszczenie aptek w Polsce w mieście i na wsi z podziałem na województwa. 
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Polska - liczba farmaceutów przypadających na jedną aptekę 

Województwo Liczba aptek Liczba farmaceutów 
Liczba farmaceutów 

na jedną apteką 

dolnośląskie 1 096 1 839 1,7 

kujawsko-pomorskie 704 1 354 1,9 

lubelskie 886 1 634 1,8 

lubuskie 336 529 1,6 

łódzkie 1 008 2 505 2,5 

małopolskie 908 2 212 2,4 

mazowieckie 1 939 4 307 2,2 

opolskie 340 484 1,4 

podkarpackie 821 1 096 1,3 

podlaskie 450 773 1,7 

pomorskie 770 1 914 2,5 

śląskie 1 422 3 157 2,2 

świętokrzyskie 493 619 1,3 

warmińsko-mazurskie 469 671 1,4 

wielkopolskie 1 439 2 372 1,6 

zachodniopomorskie 614 630 1,0 

Polska 13 695 26 096 1,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Tabela 9.  Liczba farmaceutów w Polsce przypadających na jedną aptekę. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIA, GUS 

Wykres 10.  Liczba farmaceutów w Polsce przypadających na jedną aptekę. 
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SYTUACJA KADROWA FARMACEUTÓW W POLSCE 

 

Liczba farmaceutów posiadających PWZ  35 520 

Liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych  26 096 

Liczba farmaceutów na 100 tys. mieszkańców   67,9 

Liczba farmaceutów na jedną aptekę 1,9 

Liczba aptek i punktów aptecznych 13 695 

Liczba aptek i punktów aptecznych w miastach 10 443 

Liczba aptek i punktów aptecznych na wsiach  3 252 

Liczba aptek na 100 tys. mieszkańców 35,6 

 

LICZBA FARMACEUTÓW W POLSCE 

Liczba farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu (PWZ) na dzień 31.12.2016 r. wy-

niosła 35 520. 

Najmniejszą liczbę farmaceutów zarejestrowano w województwie opolskim (558), lubuskim (664), 

warmińsko–mazurskim (939) i zachodniopomorskim (999), zaś największą w województwie mazo-

wieckim (5360), śląskim (4185), łódzkim (3387) i małopolskim (3372). 

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli ocenimy liczbę farmaceutów pracujących w aptekach i punktach 

aptecznych. Farmaceuci pracujący w aptekach i punktach aptecznych na dzień 31.12.2016 r. stano-

wili 73,5% ogólnej liczby zarejestrowanych farmaceutów, z czego wynika, że 26,5% farmaceutów 

posiadających PWZ pracuje poza aptekami i punktami aptecznymi. Największy procent farmaceutów 

pracujących w aptekach i punktach aptecznych zarejestrowano w województwie opolskim, (86,7%), 

mazowieckim (80,4%), lubuskim (79,7%) i podkarpackim (77,6%), zaś najmniejszy w wojewódz-

twie świętokrzyskim (60,7%), zachodniopomorskim (63,1%), małopolskim (65,6%) i kujawsko-

pomorskim (67,2%).  

Największy procent farmaceutów niepracujących w aptekach i punktach aptecznych obserwujemy 

w województwie świętokrzyskim (39,3%), gdzie odsetek ten osiągnął wartość prawie 40%.  
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LICZBA FARMACEUTÓW NA 100 TYS. LUDNOŚCI 

Średnia liczba farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych w przeliczeniu 

na 100 tys. mieszkańców wyniosła 67,9. Liczbę farmaceutów poniżej średniej odnotowano aż 

w 10 województwach (zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, świętokrzyskim, 

podkarpackim, lubuskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, małopolskim), zaś powy-

żej średniej w 6 (łódzkim, pomorskim, mazowieckim, lubelskim, śląskim i wielkopolskim). Najmniej 

farmaceutów w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców pracuje w województwach: zachodniopomor-

skim (36,9), warmińsko-mazurskim (46,7), opolskim (48,7) i świętokrzyskim (49,4). Najlepiej pod 

kątem liczby farmaceutów przypadających na 100 tys. mieszkańców wypadają województwa: łódz-

kie (100,8), pomorskie (82,7), mazowieckie (80,3) i lubelskie (76,6). 

 

LICZBA FARMACEUTÓW NA JEDNĄ APTEKĘ 

Obserwujemy niski wskaźnik ilości farmaceutów przypadających na jedną aptekę. Średnia krajowa 

to 1,9. Tylko w 5 województwach (łódzkim, pomorskim, małopolskim, mazowieckim i śląskim) 

wskaźnik ten przekroczył wartość 2, a w 10 (zachodniopomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim, 

opolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, podlaskim i lubelskim) 

nie osiągnął wartości średniej. 

Najmniej farmaceutów przypada na jedną aptekę w województwie zachodniopomorskim (1,0), pod-

karpackim (1,3), świętokrzyskim (1,3), opolskim (1,4) i warmińsko-mazurskim (1,4).  

 

STRUKTURA WIEKOWA FARMACEUTÓW 

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią farmaceuci pomiędzy 30 a 40 rokiem życia (ponad 30%), 

jednocześnie aż 64% zarejestrowanych farmaceutów to osoby, które nie przekroczyły 50 roku życia.   

Najmniej liczna jest grupa farmaceutów powyżej 70 lat, jednakże stanowi ona 8% zarejestrowanych 

farmaceutów. Dodatkowo niepokojące jest to, że duży jest procent farmaceutów, którzy przekroczyli 

50 lat (36%), z czego aż 21% przekroczyło 60 lat.  
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W województwie opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim odnotowano 

największy procent farmaceutów po 60 roku życia. Najmniejszy procent farmaceutów powyżej 

60 r.ż. pracuje w województwie podkarpackim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.  

W 3 województwach ponad 10% zarejestrowanych farmaceutów stanowią osoby, które przekroczyły 

70 rok życia (kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim). 

 

ZATRUDNIENIE FARMACEUTÓW W MIEŚCIE I NA WSI 

W kraju ponad 87% farmaceutów zatrudnionych jest w mieście, a pozostałe niecałe 13% na wsi. 

Największy procent farmaceutów zatrudnionych na wsi występuje w województwie wielkopolskim 

(18,3%), podkarpackim (18,3%), lubelskim (16,8%) i świętokrzyskim (16,6%), zaś najmniejszy 

w województwie dolnośląskim (6,3%), lubuskim (6,4%) i podlaskim (7,5%).  

Największe dysproporcje w ilości farmaceutów pracujących w mieście i na wsi występują 

w województwie dolnośląskim i lubuskim, gdzie liczba farmaceutów pracujących na wsi jest prawie 

15-krotnie mniejsza niż w mieście oraz w województwie podlaskim (liczba farmaceutów na wsi jest 

ponad 12-krotnie mniejsza).  

We wszystkich województwach w mieście pracuje dużo większa liczba farmaceutów (ponad 80%), 

a w przypadku 4 województw (dolnośląskie, lubuskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) wskaźnik 

ten przekracza 90%.  

Dodatkowo, należy ocenić liczbę farmaceutów zatrudnionych w mieście i na wsi w przeliczeniu na 

100 tys. mieszkańców.  

Liczba farmaceutów zatrudnionych w mieście w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyniosła 

74,9, natomiast zatrudnionych na wsi tylko 11,1. 

Najmniej farmaceutów zatrudnionych na wsi w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowuje-

my w województwach: dolnośląskim (4,0), lubuskim (4,2), warmińsko-mazurskim (6,3) i podlaskim 

(6,7).  

Najlepiej pod kątem liczby farmaceutów zatrudnionych na wsi przypadających na 100 tys. miesz-

kańców wypadają województwa: lubelskie (17,3), wielkopolskie (16,8), łódzkie (15,4) i małopolskie 

(15,4). 
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We wszystkich województwach dużo większa jest liczba farmaceutów przypadających na 100 tys. 

mieszkańców zatrudnionych w mieście niż na wsi.  

 

ZATRUDNIENIE FARMACEUTÓW  

W SEKTORZE PUBLICZNYM I PRYWATNYM 

Zdecydowana większość farmaceutów w kraju pracuje w sektorze prywatnym (ponad 95%). Wynika 

to w głównej mierze ze struktury własnościowej aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. 

Sektor publiczny dotyczy głównie aptek szpitalnych i nielicznych laboratoriów, w których zatrud-

nieni są farmaceuci. W żadnym z województw liczba farmaceutów pracujących w sektorze publicz-

nym nie przekracza 8%. Największy procent farmaceutów zatrudnionych w sektorze publicznym 

odnotowujemy w województwie warmińsko-mazurskim (8,0%), mazowieckim (6,0%) i świętokrzy-

skim (5,9%). Najmniejszy zaś w województwie: zachodniopomorskim (2,4%), łódzkim (2,7%) i po-

morskim (3,1%). 

WNIOSKI  

Analiza zasobów kadrowych farmaceutów wykazała, że istnieje konieczność zwiększenia liczby 

farmaceutów pracujących w aptekach i punktach aptecznych.  

Średnia liczba farmaceutów na 100 tys. mieszkańców wynosi 67,9. W poszczególnych wojewódz-

twach istnieją znaczne różnice w tych wartościach i tylko w 6 województwach liczba farmaceutów 

na 100 tys. mieszkańców jest większa od średniej krajowej.  

Podkreślić też należy dysproporcje w liczbie zatrudnionych farmaceutów na 100 tys. mieszkańców 

na wsi i w mieście. Średnia liczba farmaceutów zatrudnionych w mieście w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców jest prawie siedmiokrotnie większa niż na wsi. 

We wszystkich województwach dużo większa jest liczba farmaceutów zatrudnionych w mieście 

przypadających na 100 tys. mieszkańców niż na wsi. Duży wpływ na taką sytuację ma fakt mniejszej 

ilości aptek znajdujących się na wsiach. 

Ważnym wskaźnikiem, monitorowanym przez kraje europejskie i międzynarodowe stowarzyszenie 

Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), jest liczba farmaceutów przypadających na 

jedną aptekę. 
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Według raportu PGEU Database za lata 2014-2015, wskaźnik ten wynosi dla krajów EU 2,97; a dla 

krajów, będących członkami PGEU 2,73.  

Liczba farmaceutów przypadających na jedną aptekę jest największa w Austrii (4,18), Włoszech 

(3,90) i Luxemburgu (3,47), zaś najmniejsza w Macedonii (0,05), Turcji (1,0) i Grecji (1,05). 

Polska, ze wskaźnikiem 1,9 mieszczącym się dużo poniżej średniej europejskiej, znalazłaby się na 

9 miejscu od końca wśród 25 krajów, których dane są monitorowane.  

Podkreślenia wymaga fakt, że tylko w 6 województwach w kraju (łódzkim, pomorskim, małopol-

skim, mazowieckim, śląskim i kujawsko-pomorskim) wskaźnik ten osiągnął lub przekroczył wartość 

średnią i tylko w 5 województwach (łódzkim, pomorskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim) na 

aptekę przypada więcej niż 2 farmaceutów.  

Najmniej farmaceutów przypada na jedną aptekę w województwie zachodniopomorskim (1,0), pod-

karpackim (1,3), świętokrzyskim (1,3), opolskim (1,4) i warmińsko-mazurskim (1,4).  

Jest to sytuacja, która zagraża zarówno dostępności pacjentów do usług farmaceutycznych, jak i wła-

ściwej jakości świadczonych usług, szczególnie na terenach wiejskich, które w sposób szczególny są 

narażone na brak farmaceutów.  

Dodatkowo niepokojący jest duży procent zarejestrowanych farmaceutów, którzy przekroczyli 50 lat 

(36%), z czego aż 21% przekroczyło 60 lat. 

Jednocześnie w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 

ponad 10% zarejestrowanych farmaceutów stanowią osoby, które przekroczyły 70 rok życia. Dodat-

kowo w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odnotowano jedną z najmniej-

szych liczbę farmaceutów przypadających na 100 tys. ludności oraz małą liczbę farmaceutów przy-

padających na jedną aptekę, co może oznaczać, że w tych województwach w niedalekiej przyszłości 

może zabraknąć farmaceutów w aptekach. 

Mała liczba farmaceutów przypadających na jedną aptekę (dużo niższa od średniej w krajach Unii 

Europejskiej) oraz wysoki ich wiek stanowi istotne zagrożenie dla dostępu pacjentów do usług far-

maceutycznych i wskazuje na konieczność zwiększenia i odmłodzenia kadry farmaceutycznej.  

Dodatkowo konieczność realizacji pracy zmianowej i pełnienia dyżurów nocnych, pogłębia problem 

niewystarczającej obsady farmaceutów w aptekach i zagraża zarówno dostępności pacjentów do 

usług farmaceutycznych, jak i właściwej jakości świadczonych usług, szczególnie na terenach wiej-

skich.  
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Dodatek: Opis źródeł danych 

 

Dane GUS 

 GUS Ludność – dane dotyczące liczby ludności w gminach i powiatach (dane w formacie .xls) – 

uzyskane ze zbiorów BANKU DANYCH LOKALNYCH GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start).  

 GUS TERYT - krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (baza SIMC w formacie. 

xml). 

 

Dane OIA 

 Dane dostarczone przez Okręgowe Izby Aptekarskie, dotyczące farmaceutów oraz ich zatrud-

nienia w aptekach (dane w formacie. xml). 

 

Dane NFZ 

 Dane dostarczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotyczące aptek (dane w formacie. xml). 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

