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Czy skorzystaliście już z naszego nowego elektronicznego systemu 
rozliczeń dokumentów? Czy wiecie co zyskujecie korzystając z tego 
systemu? 
 

 

 
Kiedy nastąpi zmiana stawek VAT? Jakie produkty będą objęte 
zmianami? Czy trzeba będzie wprowadzić zmiany w KS-Aptece? 
 

 

 
Czy chcielibyście powtórzyć sobie informacje prawne dot. wystawiania 
przez farmaceutów recept farmaceutycznych oraz pro auctore i pro 
familiae oglądając filmik na ten temat? 
 

 

 
Jakie zmiany nastąpiły w wyniku opublikowania nowego wykazu leków 
zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej? 
 

 

 
Czy bezpłatne wybrane leki dla kobiet w ciąży będą dostępne już od 1 
lipca? 
 

 

 
Jak wykonać obsługę rezerwacji z systemu KtoMaLek w systemie KS-
Apteka? 
 

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Czy wiecie, że rocznie w Polsce wystawianych jest około 1.5 mld faktur, 
co wiąże się z wycięciem 255 tys. drzew, nie mówiąc już o energii, czy 
wodzie, która jest potrzebna na etapie produkcji papieru? Czy możemy 
coś zrobić w zakresie ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania jego 
zasobów? Właśnie przyczyniliśmy się do ochrony naszego wspólnego 
środowiska, ponieważ od czerwca zrezygnowaliśmy z faktur papierowych. 
Ale na tym nie kończymy i już niebawem zobaczycie naszą nową usługę w 
elektronicznej odsłonie. 
 
Cały czas pracujemy nad komfortem i jakością usług, dlatego poza 
aspektem ekologicznym, właśnie z tych powodów wdrażamy 
elektroniczny obieg dokumentów. Pierwszym etapem jest wdrożony już 
system elektronicznych faktur, gdzie nasi klienci mogą zobaczyć i pobrać 
faktury oraz sprawdzić informację o zapłacie za każdy z dokumentów. 
Kolejne etapy elektronizacji są w trakcie realizacji, wkrótce o nich 
poinformujemy. 
 
Zalety naszego systemu do elektronicznych dokumentów: 

 szybkie i bezproblemowe dostarczenie: nie będzie już problemów z 
opóźnieniami czy zagubionym listami; 

 widoczna informacja o terminie zapłaty oraz o tym czy dana faktura 
została już uregulowana; 

 dostęp do faktur w dowolnym momencie i z każdego miejsca na 
świecie przez przeglądarkę internetową; 

 w przypadku sieci aptek dokumenty wszystkich aptek są widoczne w 
jednym miejscu; 

 wygodne przechowywanie faktur w pliku PDF; 
 możliwość przesłania dokumentów do księgowości w wersji 

elektronicznej; 
 ekologia: oszczędzamy setki stron papieru (faktury, koperty). 

 

 

 
Od dnia 1 lipca nastąpi zmiana obowiązujących przepisów dotyczących 
nowej matrycy stawek VAT (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U.2019 poz. 1751). Zmiana polega na m.in. zastąpieniu 
dotychczasowej klasyfikacji PKWiU 2008, klasyfikacją CN oraz PKWiU 
z 2015 r. (usługi). Nomenklatura Scalona (CN) jest to klasyfikacja 
europejska, która obejmie towary, natomiast usługi będą klasyfikowane 
według PKWiU z 2015 r. 
 
Zmienioną stawkę VAT będą miały m.in. następujące produkty: 

 artykuły higieniczne: z 8% na 5%; 
 produkty dla niemowląt i dzieci: z 8% na 5%; 
 wyroby ciastkarskie: z 8% lub 23% na 5%; 
 owoce tropikalne i cytrusowe: z 8% na 5%; 
 pieczywo o wydłużonej przydatności do spożycia: z 8% na 5%; 
 zupy, buliony, żywność homogenizowaną: z 8% na 5%; 
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 musztarda, przyprawy przetworzone: z 23% na 8%; 
 drewno opałowe: z 8% do 23%. 

 
Zmiany stawek VAT w aptekach i punktach aptecznych odbędą się na 
podstawie przygotowywanej przez Kamsoft bazy BLOZ. Przed końcem 
miesiąca wgramy nową bazę BLOZ oraz przygotujemy bufory zmian stawek 
VAT. Po zakończeniu sprzedaży 30 czerwca 2020, a przed sprzedażą 1 lipca 
2020, trzeba będzie wykonać sprawdzenie bufora pod względem zmienionej 
stawki VAT oraz zatwierdzić bufor. Szczegółowe instrukcje prześlemy przed 
końcem miesiąca. 
 
Tekst ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw dostępny jest pod adresem: 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3255_u.htm 
 

 

 
Kiedy farmaceuta może wystawić receptę papierową? Jakie produkty i z 
jaką odpłatnością możecie wystawić? Których produktów nie można 
wypisać na takiej recepcie? W jakiej sytuacji i na jaką ilość produktu 
może być wystawiona recepta farmaceutyczna? Dla kogo możecie 
wystawić receptę pro auctore i pro familiae? 
 
Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziecie w filmiku na portalu 
OSOZ Tutor pod adresem: https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200619-farmaceuci-
tez-moga-wystawic-recepte-czyli-kilka-slow-o-nowych-uprawnieniach/ 
 

 

 
Ministerstwo Zdrowia opublikowało obowiązujące od 15 czerwca 2020 
roku obwieszczenie w sprawie nowego wykazu produktów zagrożonych 
brakiem dostępności. Aktualny wykaz liczy 298 pozycji listy, w 
porównaniu do listy sprzed 2 miesięcy dodano do niego 24 pozycje, a 
usunięto 38. Co się zmieniło? 
 
W wykazie dla leku Pradaxa usunięto nierefundowane opakowanie w dawce 
150 mg po 60 sztuk, a dodano lek w dawce 110 mg (10 i 30 kapsułek) oraz 75 
mg (10 i 30 kapsułek). W przypadku leku Xarelto usunięto pozycję w dawce 
15 mg i 20 mg po 28 tabletek, czyli pozostają jedynie dawki i opakowania 
objęte refundacją (20 mg po 14 tabletek oraz 15 mg po 14 i 42 tabletki). 
 
Z listy zostały usunięte alergeny diagnostyczne do testów skórnych 
punktowych (m.in. Alyostal), wyciągi alergenowe do testów prowokacyjnych 
dooskrzelowych i donosowych Allergopharma oraz plaster do prób 
prowokacyjnych True Test 24. Monitorowaniem nie będą już objęte leki 
Cardura XL w dawce 4 mg i 8 mg, 3 pozycje z lekiem Effentora w dawkach 
100 mcg, 200 mcg i 400 mcg. Z wykazu usunięto grupę preparatów 
zawierających immunoglobulinę ludzką normalną – między innymi Nanogy 
5%, Panzyga, Sandoglobulin P i Subcuvia oraz preparaty Novo-Helisen Depot 
oraz Rytmonorm 150, insulinę Semglee oraz preparaty Tialorid i Tialorid. 
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Do wykazu dopisano szereg leków z diltiazemem: Dilzem 120 retard, Dilzem 
180 retard, Dilzem retard w dawce 90 mg oraz Oxycardil w dawkach 60 mg, 
120 mg i 180 mg. Do listy dodano lek Nitrendypina Egis w dawce 10 mg i 20 
mg, zarówno po 30 tabletek, jak i po 60 tabletek. Na wykazie pojawiły się 
jeszcze żel Daivobet (30 g i 60 g), Kreon 25 000, Rispolept Consta w trzech 
dawkach oraz Ventolin. 
 
Pełny raport dostępny jest na stronie serwisu GdziePoLek pod adresem: 
https://www.gdziepolek.pl/blog/jakich-lekow-moze-zabraknac-w-polsce-czerwiec-
2020 
 

 

 
W dniu 1 lipca 2020 roku wchodzą w życie zapisy ustawy z 16 kwietnia 
2020 r. zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

Niestety samo wejście w życie tej ustawy nie wystarczy do tego, żeby kobiety 
ciężarne otrzymały bezpłatnie wybrane leki. Po pierwsze nie ma jeszcze 
wykazu bezpłatnych leków w ciąży, który na drodze obwieszczenia ogłosi 
Minister Zdrowia, a ma na to aż 4 miesiące. Po drugie musimy poczekać 
na doprecyzowania zapisów o uprawnieniu dodatkowym “C” w 
rozporządzeniu w sprawie recept. Możliwe, że lista leków dla kobiet w 
ciąży będzie opublikowana z najbliższym obwieszczeniem lekowym, czyli 
obowiązującym od dnia 1 września. 

 

 
Strona www.ktomalek.pl i aplikacja mobilna KtoMaLek umożliwiają 
pacjentom łatwe wyszukiwanie leków w pobliskich aptekach, a także 
możliwość rezerwacji tych leków. Obecnie do systemu KtoMaLek jest 
podłączonych prawie 9400 aptek i punktów aptecznych.  
 
Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym jak wygląda obsługa rezerwacji 
automatycznych z serwisu KtoMaLek w systemie KS-Apteka. A jak wygląda 
ręczne potwierdzanie zamówienia w KS-Aptece? Jak w KS-Aptece 
zrealizować wydanie pacjentowi zarezerwowanych przez niego leków? 
Możecie to zobaczyć w najnowszym filmie na portalu OSOZ Tutor pod 
adresem: https://tutor.osoz.pl/osoz-tutor-20200616-ktomalek-pl-obsluga-
rezerwacji-w-systemie-aptecznym-cz-2-reczne-potwierdzanie-rezerwacji/ 
 

 


