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#37/2020 (11.09.2020) 

 

 

Jest wydana nowa lista z lekami refundowanymi w trakcie miesiąca... 
Co się dzieje? 

 

 
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 
dniach? 
 

 

 
Niebawem wygasną certyfikaty potrzebne w aptekach. Czy serwis 
znowu będzie miał pełne ręce roboty? 
 

 

 
Czy złożyliście już sprawozdanie na temat sprzedaży reklamówek za 
rok 2019? Termin mija dzisiaj – w piątek 11 września i trzeba to zrobić 
przez system BDO. 
 

  
Czy macie aktualne wydanie Farmakopei? A czy będzie w końcu 
wersja online? 
 

 

 
 Farmaceuci odciążają lekarzy i system. I to za darmo? 
 

 

 
 

 
Nowy obowiązek oznaczania towarów na fakturach sprzedaży. GTU – 
grupy towarów i usług – kiedy księgowość nas o to zapyta? 
  

 
 
Czytajcie poniżej.... 
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Baza KS-BLOZ od dnia 7 września 2020 r. zawiera zmiany zgodne z: 
„Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. o sprostowaniu 
błędu” (D. Urz. M. Z. z dnia 07.09.2020, poz. 67) dostępnym na stronie 
internetowej: 
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/67/journal/6310  
W sprostowaniu wprowadzono następujące zmiany: 

1. na stronie 498 skreśla się lp. 3738 - Tamiron, kaps. o przedłużonym 
uwalnianiu, twarde, 0.4 mg (lek nie jest już refundowany na 30% we 
wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji) 

2. na stronie 769-772 skreśla się załącznik B.26 
3. na stronie 1621 po pozycji 220 dodaje się pozycje 220a 220b w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
(dodano 2 leki (Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 
w wersji 1 but. po 3 ml oraz 1 but. po 3 ml) do wykazu „D- leki 
bezpłatne dla Seniora”) 

 

 

 
Zmiany w module APW21 (wersja 2020.09.04 [2020.3.7.8]): 

 Refundacja środków pomocniczych (wyrobów medycznych): 
- Eksport do rozliczenia w KS-PPS. Dostosowano do nowego formatu, 
który obowiązuje w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od 
1 sierpnia 2020 r. 

Zmiany w module APW45 (wersja 2020.09.04 [2020.3.7.8]): 
 wdrożenie poprawki dla wysłania oferty, można już wysyłać na stronę 

WWW same definicje dla apteki internetowej. 
- wdrożenie poprawki dla prezentacji czy są dostępne zdjęcia lub opisy 
w ofercie internetowej dla pracy ze wspólnymi zasobami dla wielu 
ofert. 
- wdrożenie poprawki dla prezentacja kategorii oferty pełne oraz oferty 
z produktami nie przypisanymi dla żadnej oferty. 
- wdrożenie poprawki poprawka do zarządzania punktami odbioru.  
Zostały rozdzielone punkty odbioru zamówień od punktów odbiorów 
dla kurierów. 
- wdrożenie poprawki poprawiające zarządzanie datą aktualizacji 
WWW. 
- poprawiono funkcje zliczające elementy w ofercie, przed 
rozpoczęciem wysyłki, czyli planowana ilość wysłania pozycji oraz 
rzeczywistą ilość pozycji wysłanych.  
- poprawiono kolorowanie daty WWW dla kontroli poprawności 
wysłania produktów na stronę WWW. 
- poprawiono obsługę kategorii nieprzypisanych dla prezentacji ofert, 
kategorii oraz pozycji kategorii. 
- uaktualnienie opis opcji dodatkowych dla obsługi kategorii globalnej. 

Zmiany w module APW12 (wersja 2020.09.09 [2020.3.7.9]): 
  Optymalizacja prezentacji punktów z Programów Partnerskich przy 

tworzeniu zamówienia z oferty dostawcy. 
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Do końca roku wszystkie apteki będą musiały odnowić swoje certyfikaty 
dostępu do systemu P1 umożliwiającego realizowanie e-recept i wysyłanie 
raportów do ZSMOPL. Obecne certyfikaty są bowiem ważne 2 lata. 
To oznacza, że wkrótce apteki będą musiały zaktualizować swoje certyfikaty, 
aby móc w sposób nieprzerwany realizować e-recepty i przesyłać raporty do 
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 
(ZSMOPL). Warto przygotować się tego procesu odpowiednio wcześniej, 
gdyż zostawianie tej kwestii na ostatnią chwilę, może spowodować 
nagromadzenie wniosków i wydłużenie czasu uzyskiwania certyfikatów. 
Niebawem jeszcze wrócimy do tego tematu i podamy więcej informacji. 
 

 

 
Do piątku – 11 września – apteki wydające swoim pacjentom opakowania 
foliowe (reklamówki) są zobowiązane do złożenia sprawozdania za rok 2019. 
Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.  
Podmioty, które złożyły sprawozdanie do organu w wersji papierowej lub 
elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, zobowiązane są do złożenia 
sprawozdania jeszcze raz za pośrednictwem indywidualnego konta w 
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO). 
Jak to zrobić? Poniżej podpowiadamy: 
 

1. Logujemy się do systemu: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 
2. Wybieramy z menu po lewej stronie -> Sprawozdawczość -> 

Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu produktów, opakowań 
i gospodarowania odpadami 

3. Klikamy przycisk na środku ekranu „+Nowe sprawozdanie” 
4. Wypełniamy dane w tabelkach  

a. wybieramy rok 2019 
b. wybieramy adresata, do którego wysyłamy sprawozdanie: (na 

terenie woj. podkarpackiego to Marszałek Województwa 
Podkarpackiego) 

c. W tabeli 1 wybieramy podmiot: „Prowadzący jednostkę handlu 
detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z 
tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi” 

d. W kolejnej pozycji „Dane podmiotu składającego 
sprawozdanie” wpisujemy nazwę firmy. 

e. Zapisujemy przyciskiem ZAPISZ na dole strony 
5. Na kolejnej stronie w tabelce DZIAŁ II OPAKOWANIA wybieramy 

przycisk OPCJE -> +DODAJ przy punkcie „Tabela 4. Informacja o 
torbach na zakupy z tworzywa sztucznego” i dodajemy ilości wg 
pozycji zawartych w tabelkach. Oddzielnie o reklamówkach 
zakupionych i oddzielnie o wydanych. (trzeba wypełnić każde okienko 
– jeśli nie posiadaliśmy danych towarów to wpisujemy liczbę zero). 
Na końcu klikamy przycisk ZAPISZ. 
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6. Sprawozdanie wróci do poprzedniego okna. Na dole strony jest 
przycisk ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE, który kończy cały proces. 

 

 

 
Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomniał niedawno o obowiązku 
posiadania przez każdą aptekę dostępu do aktualnej Farmakopei Polskiej 
Obecność aktualnego wydania Farmakopei Polskiej jest często jednym z 
pierwszych punktów kontroli inspekcji farmaceutycznej w aptece. Jej brak 
traktowany jest jako naruszenie. A to dlatego, że obowiązek zapewnienia 
dostępu do niej zapisano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. 
Zgodnie z rozporządzeniem, każda apteka ogólnodostępna i szpitalna musi 
posiadać wszystkie te publikacje wraz z wydawanymi aktualizacjami.  
Ostatnio wywiązała się dyskusja na temat dostępu online do tego almanachu.  
– Urząd jest obecnie na etapie rozważań w zakresie prowadzenia sprzedaży 
wersji on-line, która wymagać będzie od użytkowników zakupu imiennej 
licencji. Ze względu na dysponowanie bardzo niskim budżetem, uruchomienie 
tej funkcjonalności uzależnione będzie jednak od możliwości finansowych 
Urzędu – wskazuje rzecznik URPL. 
Tak więc do wersji dostosowanej do obecnych czasów pewnie jeszcze 
poczekamy... 
 

  
Farmaceuci od kwietnia 2020 roku wystawili 420 tysięcy recept 
farmaceutycznych. Pacjenci proszą o lek, bo nie mogą się dostać, a czasem 
nawet dodzwonić do lekarzy. To pokazuje dokładnie o ile udało odciążyć 
przychodnie. Często receptę załatwia się w recepcji, bez wizyty u lekarza, co 
sprawia, że cała wizyta jest bez sensu.  
Rzeczywiście wynik pokazuje jak bardzo farmaceuci są zaangażowani w 
pomoc dla pacjenta. Jest to dodatkowy, odpowiedzialny i angażujący czas 
obowiązek wykonywany z chęci pomocy, wykonywany w ramach tego 
samego wynagrodzenia. Nie jest to tylko „sklepowa” sprzedaż.  
Różnica polega jednak na tym, że lekarze otrzymują za to pieniądze a 
farmaceuci – nie... 
 
 

 
 
 

 
 

 
Od października 2020 roku ma obowiązywać nowy plik deklaracji podatkowej 
JPK. W zmienionej wersji trzeba będzie podać więcej informacji w 
porównaniu z obecnie obowiązującą. Na jednym formularzu nowego JPK 
znajdą się dane z JPK_VAT oraz z deklaracji VAT. Nowością będzie 
obowiązek umieszczania w JPK kodów towarowych, za pomocą których 
skarbówka będzie mogła łatwo zweryfikować nabywane towary, np.: czy 
zostały zawarte w katalogu towarów wrażliwych. 
Przypisanie właściwego kodu towarowego będzie mogło odbywać się już na 
etapie wystawiania faktury. Należy jednocześnie pamiętać, że ma obowiązku 
umieszczania kodu na fakturze, gdyż jego właściwe określenie istotne jest dla 
urzędu skarbowego, a nie dla klienta, który nie musi mieć informacji o 
zastosowaniu właściwego oznaczenia. Kody grup towarowych w JPK mogą 



 

Merido NEWS # 37/2020                                                                                                                                                                          5 | S t r o n a  

być również umieszczane dopiero na etapie jego generowania. Sposób 
postępowania uzależniony będzie od praktyki podatnika oraz od systemu 
księgowego, za pomocą którego będzie generowany nowy plik JPK. 
Apteki generalnie dotyczyć będzie klasa GTU_09 (Dostawa leków oraz 
wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.) 
Z tym, że tylko w szczególnych przypadkach będzie to wymagane... 
 
Obsługa oznaczenia dla JPK istnieje w systemie KS-AOW już od 1.07.2020.   
Oznaczenia można uzupełniać podczas wypełniania nagłówka dokumentu za 
pomocą klawisza [F7] Oznaczenia JPK.  
Oznaczenia te przekazywane są do programu księgowego w formacie KS-
FKW(xml). W przypadku innych formatów udostępnionych w module 
"Raporty dla obcych systemów FK" w ramach subskrypcji Kamsoft rozszerzy 
je po otrzymaniu zaktualizowanego formatu przez producenta danego systemu 
FK.   
KAMSOFT nie wydaje opinii prawnych na temat stanowionego prawa. 
Czytając jednak literalnie ustawę o VAT i opis stosowania oznaczenia 
GTU_09 należałoby przyjąć, że faktury VAT oznacza się symbolem GTU_09 
w sytuacji, o której mowa w art. 37 av ust. 1 PF - czyli wtedy, kiedy 
sprzedawane są leki objęte obowiązkiem zgłaszania do GIF: 
a) w przypadku wywozu poza Polskę 
b) w przypadku sprzedaży podmiotowi prowadzącemu działalność poza 
Polską produktów z listy zagrożonych brakiem dostępności. 
 
Czy takie sytuacje występują często w rzeczywistości? Raczej nie. 
  
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że oznaczenia GTU nie dotyczą 
bezpośrednio konkretnych towarów a faktów ich zbywania, a to oznacza, że 
ten sam towar sprzedany może powodować, że trzeba będzie fakturę oznaczyć 
którymś GTU lub nie. Trzeba także pamiętać o tym, że oznaczeń GTU na 
jednej fakturze może być wiele, choć w przypadku dystrybucji detalicznej w 
aptekach raczej to będzie niszowy przypadek. 
 
Ostatecznie to Wasze działy księgowości muszą jednak podjąć decyzje w 
sprawie potwierdzenia i ustalenia szczegółów raportowania sprzedaży.  
 

 


