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Czy macie aktualną wersję KS-Apteki, która gwarantuje 

możliwość realizacji recept i wysyłki DRR po 15.02.2020? 

 

 

 

 

Czy widzieliście najnowszą wersję poradnika Ministerstwa 

Zdrowia z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania 

farmaceutów dot. e-recepty? 

 

 

Jakie zmiany i nowe funkcje pojawiły się ostatnio w KS-Aptece? 

 

Czy wnieśliście już obowiązkową opłatę recyklingową za 

reklamówki wydane w 2019 roku? 

 

 

Co zawiera nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie ewidencji 

i sprawozdań do BDO? 

 

 

Kiedy zacznie obowiązywać program Ciąża+? Które produkty 

będą objęte dofinansowaniem? 

 

 

Z jakiego powodu w Polsce następuje ponad 30 tysięcy 

przedwczesnych zgonów rocznie oraz nasz kraj ponosi koszt 

ponad 300 mln zł dziennie? 

 

 

Czytajcie poniżej.... 
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W związku ze zmianą certyfikatu WSS serwera systemu P1 

(odpowiada on za komunikację w zakresie e-recept i DRR) 

konieczna była aktualizacja programu KS-Apteka do wersji 

2020.1.4.6 lub wyższej. W ostatnich dniach we wszystkich 

aptekach wykonywaliśmy aktualizację KS-Apteka, niemniej 

jednak ze względu na wagę tej zmiany prosimy o upewnienie się, 

że macie KS-Aptekę w wymaganej wersji. Sprawdzenie aktualnej 

wersji KS-Apteka możliwe jest w głównym oknie programu, w 

lewym dolnym rogu (na poniższym obrazku jest to 2020.1.4.7, czyli 

spełniająca wymagania). 

 

 
 

 

 

W dniu 7 lutego 2020 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało 

poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak 

działa e-recepta oraz odpowiedziami na pytania zadawane przez 

osoby wystawiające i realizujące e-recepty. Poradnik będzie na 

bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na kolejne 

pytania. Link do najnowszej wersji poradnika: 

https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi. 

 

W poradniku znajdziecie m.in. odpowiedzi na poniższe pytania: 

- które dane należy dodatkowo podać dla e-recepty refundowanej? 

- co zrobić, kiedy na e-recepcie brakuje niektórych danych lub 

występują błędy? 

- jak zachować się w przypadku rozbieżności danych pomiędzy 

warstwą graficzną i techniczną? 

- czy że pacjent może przyjść do apteki z aplikacją, w której ma swoje 

e-recepty (inna niż IKP) i apteka ma mu zrealizować e-recepty? 

- czy to prawda, że na recepcie elektronicznej refundowanej nie 

będzie już kodu OW NFZ pacjenta? 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany w systemie KS-

Apteka z ostatniego tygodnia. 

 

Zmiany w module APW23 kontrola z dnia 2020.02.07 [wersja 

2020.1.5.1]: 

  - W funkcji Retaksacja recept dodano rozbudowany filtr 

umożliwiający odfiltrowanie: 
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    * Recept papierowych i e-recept 

    * Rodzaju recept (Zwykła, Farmaceutyczna, Pielęgniarska, itd.) 

    * Odpłatności 

    * Uprawnień 

    * Rodzaju realizacji (Całkowite, Częściowe) 

    * Weryfikacji (Zweryfikowane, niezweryfikowane) 

    * Realizacji z innym kodem EAN niż na e-recepcie 

    * Realizacji z inną odpłatnością niż na e-recepcie 

 

Zmiany w module APW11 Sprzedaż z dnia 2020.02.07 [wersja 

2020.1.5.1]   

  - Dla drukarek fiskalnych MeraFE zmieniono miejsce wydruku 

numeru NIP nabywcy na paragonie, obecnie jest on drukowany w 

polu Kasjer nad logiem fiskalnym 

  - Poprawiono funkcję przypisującą klucz e-recepty w kolejce (klucz 

nie przepisywał się dla recept sprzedanych z kilku dostaw) 

  - Poprawiono przepisywanie klucza e-recepty przy tworzeniu 

zaliczki zerowej 

 

Zmiany w module APW21 Zestawienia z dnia 2020.02.11 [wersja 

2020.1.5.2]:   

- Poprawiono ostrzeżenia w oknie przeglądania raportu 

refundacyjnego związane z datą ważności recepty elektronicznej (365 

dni) 

 

Zmiany w module APW23 Kontrola z dnia 2020.02.11 [wersja 

2020.1.5.2] 

  - W funkcji Obecność Kodów kreskowych uwzględniono w testach 

występowanie na recepcie elektronicznej daty ważności recepty 

 
Aktualizacje wykonujemy sukcesywnie podczas wizyt lub zdalnie, dlatego opisane 

zmiany mogą w niektórych aptekach jeszcze nie być widoczne i pojawią się po 

najbliższej aktualizacji. 

 

 

 

Pobrana w 2019 roku opłata recyklingowa jest wnoszona na 

odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka 

województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty 

recyklingowej. Od roku 2020 opłaty są wnoszone co kwartał do 15 

dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za rok 

2019 do 15 marca 2020 r. Wysokość opłaty można określić na 

podstawie liczby wydanych reklamówek i wynosi ona 20 groszy za 

każdą wydaną reklamówkę. W KS-Aptece ilość wydanych 

reklamówek można uzyskać w module Kontrola AP23 -> Kontrola 

sprzedaży -> Przeglądanie sprzedaży -> wybieramy „Wybrany lek” i 

zakres dat -> [F2] OK -> [F5] Podsumowanie -> informacja jest w 

polu: „łączna ilość sprzedana”. Jeśli mamy kilka towarów/usług dot. 

opłaty za reklamówki należy zsumować sprzedane ilości dla 

wszystkich kart. 
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Sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności w 

postaci elektronicznej poprzez swoje konto w rejestrze będącym 

częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami (BDO). Sprawozdanie za okres od 1 

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich 

(od 15 do 49 mikrometrów) oraz od 1 września 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r. w zakresie pozostałych toreb (50 i więcej 

mikrometrów) należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Dane zawarte w 

sprawozdaniu dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. Pamiętać 
należy też, że od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 40f ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

przedsiębiorca, który zobowiązany jest do uiszczania opłaty 

recyklingowej, musi prowadzić dodatkową ewidencję liczby nabytych 

i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku 

kalendarzowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca ma kilka jednostek 

sprzedaży detalicznej, to taka ewidencja powinna być prowadzona dla 

każdej jednostki oddzielnie. Przepisy nie określają, co dokładnie 

powinna zawierać dana ewidencja, oprócz liczby wydanych i 

nabytych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wiadomo także, że 

taka ewidencja może być prowadzona w wersji papierowej lub 

elektronicznej oraz że powinna być przechowywana w dokumentacji 

firmowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego informacje dotyczą. Na podstawie prowadzonej ewidencji 

przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania o ilości 

nabytych i wydanych toreb. 

 

W przypadku aptek mających siedzibę na terenie woj. 

Podkarpackiego opłaty dokonuje się na rachunek: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

25 1020 4391 0000 6102 0187 3785, Opis przelewu: regon lub nip 

płatnika, rok za który wnoszona jest opłata. 

 

 

 

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 

r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w 

zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy dopuszcza równolegle 

prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w 

terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady 

wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę 

przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. 

Jednak najpóźniej do 31 lipca 2020 r. dokumenty wystawione do 

30 czerwca 2020 r. w formie papierowej muszą być wpisane do 

systemu BDO. 

 

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której 

następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób 

uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie 
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elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie 

dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza 

systemem BDO w czasie trwania awarii. Po usunięciu awarii i 

przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani 

do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 

dni. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów 

na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących 

gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r., do 30 

czerwca 2020 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., 

z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 

r., z wyłączeniem przepisów karnych. 

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
https://bdo.mos.gov.pl/news/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-w-zakresie-

ewidencji-i-sprawozdan-do-bdo/ 

 

 

 

Programem Ciąża+ ma wejść w życie najpóźniej 1 lipca 2020 r. 

Dofinansowaniem nie będą objęte np. witaminy czy suplementy 

diety.  

- Nasz projekt jest kierowany do kobiet, które w ciąży muszą brać 

leki. Bywają sytuacje, kiedy kobieta ze względu na zdrowie dziecka i 

swoje musi przyjmować leki, które są dla jej budżetu domowego 

dużym obciążeniem - mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-

Żelazko. Wskazała, że wszystkie leki, a nie tylko te na choroby, 

które pojawią się w czasie ciąży, będą dla przyszłych mam za 

darmo. Jeśli kobieta przed ciążą chorowała na cukrzycę albo 

alergię, i bierze na to leki, to w czasie ciąży płacić za nie - nie 

będzie.  

- Jeśli kwas foliowy będzie przepisany na receptę, jako lek będzie 

objęty refundacją. Chcemy, by bezpłatne były także te leki, które 

kobieta przyjmowała, zanim zaszła w ciążę np. jeśli choruje na 

cukrzycę, nadciśnienie czy zaburzenia hormonalne, o ile ich 

przyjmowanie będzie konieczne i będzie to bezpieczne dla płodu. 

Także darmowe będą leki na choroby, jakie ujawnią się w trakcie 

trwania ciąży lub np. hormony, które kobieta musi przyjmować, 

by ciążę utrzymać - tłumaczyła wiceminister. Poinformowała, że 

katalog tych leków powstanie przy współpracy z lekarzami 

specjalistami m.in. z dziedziny ginekologii, położnictwa perinatologii, 

którzy doskonale wiedzą, jakie leki kobieta może przyjmować w 

ciąży.  

- Mamy także dane o najczęściej przepisywanych lekach zebrane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie analizy recept, 

wystawianych ciężarnym kobietom - dodała. 
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W rankingu krajów, które ponoszą największe koszty 

zanieczyszczeń powietrza wywołanych paliwami kopalnymi (to 

m.in. węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny), Polska zajmuje 12. 

miejsce. Według raportu Greenpeace, nasz kraj ponosi z tego 

tytułu koszty rzędu 21-38 miliardów dolarów rocznie, przy czym 

najbardziej prawdopodobny szacunek to 29 mld dol. To zaś 

przekłada się na ok. 310 mln zł dziennie i 113 mld zł rocznie. 

Szacunek ten jest zbieżny z niedawnym raportem Deloitte, który 

wówczas szacował koszt smogu w Polsce na ok. 111 mld zł. 

 

Co składa się na owe koszty? W swoim modelu wyliczeń Greenpeace 

uwzględnia koszty związane m.in. z: 

• przedwczesnymi zgonami i redukcją oczekiwanej długości 

życia, 

• rozmaitymi chorobami wynikającymi z zanieczyszczeń 
(astma, cukrzyca) 

• absencjami w pracy, wywołanymi chorobami. 

 

Greenpeace wskazuje w raporcie, że w Polsce w 2018 r. nastąpiło 

ok. 30-51 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu 

zanieczyszczeń powietrza wywołanych paliwami kopalnymi. Nie 

tak dawno sam minister klimatu wspominał, że z powodu złej 

jakości powietrza umiera w naszym kraju rocznie ok. 45 tys. osób. 

 

Więcej informacji na stronie: 
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/koszty-

zanieczyszczenia-powietrza-zwiazane-z-paliwami-kopalnymi-polska-i-swiat-

raport/pwcs9bv 

 

 

 


