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#39/2020 (25.09.2020) 

 

 

 

Nowe skróty, z którymi należy się zmierzyć na co dzień? GTU i 

JPK_VAT – czy bardzo utrudni to codzienną pracę? 

 

 

 

Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach? 

 

 

 

Koniec ważności certyfikatów dotyczących obsługi e-recept. Co należy 

zrobić już dziś? 

 

 

 

Czy pieluchomajki będą na receptę? Wnioski na środki pomocnicze 

zbyt skomplikowane? 

 

 

 

Czy można odmówić obsługi pacjenta, który nie nosi maseczki? 

 

 

 

Jakie wyniki osiągnął rynek apteczny w sierpniu? To mamy tą zapaść 

czy nie? 

 

 

 
Czytajcie poniżej.... 
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 Temat jest na tyle poważny, że powracamy do niego po raz kolejny. Od 

października 2020 roku będzie obowiązywał nowy plik deklaracji podatkowej 

JPK. Nowością będzie też obowiązek umieszczania w JPK kodów 

towarowych, za pomocą których skarbówka będzie mogła łatwo 

zweryfikować nabywane towary, np.: czy zostały zawarte w katalogu 

towarów wrażliwych. 

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 wymagane 

oznaczenie tego w schemacie JPK... 

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. 

Chodzi dokładnie o tzw. „faktury wywozowe” i tylko w takim przypadku 

będzie trzeba oznaczać kody GTU na fakturze. 

 

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. 

Na chwile obecną nowe formaty w raportach do FK są zawarte tylko w 

formatach dla poniższych schematów (lista może zmienić się w  każdej chwili, 

w zależności od otrzymania specyfikacji od poszczególnych producentów): 

-KS-FKW 

- Comarch Optima 

- EDI++ 

- Eksport do FK w formacie DBF 

Instrukcja w kontekście obsługi JPK w programie aptecznym dotyczącym 

GTU zawarta jest od pkt. 4 i znajduje się z menu programu oraz na naszej 

stronie: 

http://apteki.merido.pl/instrukcja_uzytkownika_JPK.pdf  

 

 

 

 

 

http://apteki.merido.pl/instrukcja_uzytkownika_JPK.pdf
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Zmiany w module APW11 (wersja 2020.09.23 [2020.3.8.6]): 

• Usprawniono komunikację z eZWM 

 

Zmiany w module APW13 (wersja 2020.09.23 [2020.3.8.6]): 

• Poprawiono generowanie rezerwacji internetowych podczas przyjęcia 

dokumentu na magazyn (błąd: "Brak karty zakupu"). 

 

Zmiany w module APW11 (wersja 2020.09.21 [2020.3.8.5]) 

• KtoMaLek: obsługa dodatkowych ostrzeżeń przy usuwaniu rezerwacji 

pacjentów 

• Rozdzielono uprawnienia do wydawania leków z grup A, N, I-P, II-P 

na dwa oddzielne uprawnienia: do wykazu A i grupy N i I-P, II-P  

• Dodano ostrzeżenie wyświetlające się przy wydawaniu leków z 

wykazu A przez osobę nie będącą magistrem farmacji (rola biznesowa 

na karcie personelu).  Ostrzeżenie wyświetli się, jeśli osoba nie będąca 

magistrem otrzyma  uprawnienie do wydawania leków z wykazu A. 

Ostrzeżenie można wyłączyć opcją Apw11.2.152 

• Dodano ostrzeżenia przy wystawianiu faktury VAT na podstawie 

paragonu. W przypadku, gdy system nie zarejestrował numeru NIP 

przy wystawianiu paragonu a wystawiamy fakturę dla podmiotu 

gospodarczego lub gdy zarejestrowany numer NIP różni się od numeru 

NIP wybranego nabywcy.     

 

Zmiany w module APW21 (wersja 2020.09.21 [2020.3.8.5]): 

• Dodano możliwość eksportu oznaczeń dla JPK dla Comarch Optimy i 

Insert Edi++  

• Dodano nowy eksport "Przekazanie raportu do FK w formacie DBF". 

Format ten umożliwia przekazywanie oznaczenia dla JPK. 

 

 

  

Do końca roku wygasają aptekom certyfikaty wydane przez Centrum e-

Zdrowia, a które są niezbędne obecnie do codziennej pracy apteki. 

Informatyzacja i elektronizacja usług to wiele korzyści, ale też pojawiają się 

nowe wyzwania i obowiązki które trzeba spełnić, aby to użytkowanie było 

bezpieczne. Jednym z nich są właśnie certyfikaty identyfikujące dany 

podmiot. 

W związku z końcem ważności tych certyfikatów każda apteka powinna już 

dziś: 

• upewnić się czy kierownik apteki posiada profil zaufany ePUAP 

lub podpis kwalifikowany 

• sprawdzić czy apteka (kierownik lub właściciel) posiadają dane do 

logowania do konta EPLOZ (kiedyś ZSMOPL) w przypadku 

braku hasła, można odzyskać hasło jeśli zna się konto email.  

• sprawdzić poprawność danych apteki w rejestrach medycznych 

oraz danych kierownika [jeżeli potrzebna jest zmiana to można te 

dane zmienić na https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ (dane logowania 

jak na ZSMOPL) ] 

I te czynności apteka powinna wykonać już dziś – jak najszybciej. 

https://eploz.ezdrowie.gov.pl/
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To dopiero początek drogi. Z kolejnymi krokami pomoże już Wam nasz 

serwis. Teraz dopiero można zabrać się za złożenie wniosku na platformie P1. 

Trzeba pobrać generator z CSIOZ, wygenerować żądania certyfikatów i 

ustawienia haseł, wypełnić wniosek, odebrać mailem certyfikaty, 

wygenerować pliki certyfikatów, pobrać certyfikaty pomocnicze. Zostaje już 

tyko podmiana i konfiguracja KS-Apteki oraz wymiana certyfikatów na 

platformie EPLOZ. 

Trochę tego jest – ale nie martwcie się – pomożemy. Niebawem przekażmy 

oddzielenie informacje na temat planowanego harmonogramu prac z tym 

tematem.   

 

 

 

Do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja o jednej z posłanek dotyczącą 

sposobu sprzedaży w aptekach pomocniczych środków chłonnych. Jej 

zdaniem obecny system jest zbyt czasochłonny i skomplikowany. 

Prostsze i z pewnością bardziej korzystne dla wszystkich stron byłoby 

refundowanie środków pomocniczych wydawanych z apteki na podstawie 

recepty z odpowiednim poziomem odpłatności. 

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź w tej sprawie.  

Pomysł wydaje się być całkiem ciekawym i nieskomplikowanym 

rozwiązaniem tej sytuacji. 

  

 

 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy potwierdził, że pracownicy 

aptek mają prawo odmówić obsługi pacjenta bez maseczki.   

Do WIS wpłynął wniosek z pytaniem czy pracownik apteki może odmówić 

obsługi pacjenta, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania nosa i ust w 

obiektach handlowych. Wymóg taki wynika z §24 ust. 1 pkt 2 lit. d) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii. 

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że ze wspomnianego obowiązku zwolnione 

są tylko osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami 

psychicznymi, osoby niepełnosprawne intelektualne w stanie umiarkowanym, 

znacznym oraz głębokim oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub 

odkryciu ust i nosa. 

Za odmową stoi uzasadniona przyczyna, jaką jest panująca pandemia, 

ponowny wzrost zachorowań na COVID-19 oraz obawa o zdrowie 

pracowników aptek i pacjentów. 

Karze grzywny na podstawie art. 135 Kodeksu wykroczeń podlega 

jedynie osoba, która odmawia sprzedaży towaru bez uzasadnionej 

przyczyny. W tym przypadku nie mamy do czynienia z taką sytuacją. 

Jeśli apteka nie przestrzega procedur i nie zwraca uwagi pacjentom, którzy nie 

zakładają maseczek, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w 

razie kontroli, może na taką aptekę nałożyć karę. 
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Obrót na rynku aptecznym w sierpniu 2020 wyniósł 2 mld 828 mln zł. W 

stosunku do sierpnia 2019 zanotowano spadek tylko o 0,5% (o 14.3 mln), a w 

stosunku do poprzedniego miesiąca o -4,1 % (o 122.2 mln zł). 

Obrót statystycznej apteki wyniósł w sierpniu 208.500 zł co jest wzrostem o 

3,5% rok do roku. Biorąc pod uwagę analitykę można stwierdzić, że: 

- sprzedaż leków refundowanych zmalała o 9,2 % 

- sprzedaż pełnopłatnych zmalała o 0,9 % 

- sprzedaż produktów OTC wzrosła o + 7 % 

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu wyniosła 25,3 % – 

oznacza to, że była wyższa o 1,7 % w stosunku do marży w analogicznym 

okresie 2019 r., a w porównaniu do poprzedniego miesiąca, marża wzrosła o 

3,7 %. 

Firma PEX PharmaSequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2020 r. całego 

rynku aptecznego wyniesie 37,1 mld zł, czyli o 0,1 % mniej niż w 2019.  

 

Wskaźniki chyba tak źle nie wyglądają. A jakie jest wasze odczucie co do 

obrotów w aptece? Robiliście już zestawienia i porównania? Jeśli nie wiecie 

jak – zadzwońcie do naszego serwisu – pokażemy, jak to sprawdzić. 

 

 


