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#43/2021 (29.10.2021) 

 

 

 

Czy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy pamiętacie o 

zmianie czasu na drukarkach fiskalnych? 

 

 

 

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 

1 listopada? 

 

 

 

Kiedy mogą wystąpić przerwy w działaniu portalu Podkarpackiego 

Oddziału NFZ? 

 

 

 
Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich 

dniach?  

 

 

 

Czy znacie nowe miejsce wysyłania raportów do ZSMOPL?  

 

 

 

Jak wyglądała wartość sprzedaży na rynku aptecznym w połowie 

października? 

 

  

 
Czytajcie poniżej.... 

 

 

  



 

Merido NEWS # 43/2021                                                                                                                                                                          2 | S t r o n a  

 
 

 

W najbliższy weekend zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki 

przestawimy w nocy z 30 na 31 października z godziny 3.00 na 2.00. 

Oznacza to, że będziemy mogli pospać o godzinę dłużej. Pamiętajmy aby 

przestawić czas na drukarkach fiskalnych. Instrukcję do samodzielnego 

wykonania zmian w aptece można pobrać z naszej strony: 

http://apteki.merido.pl/zmiana_czasu_10_2021.pdf 

 

Modyfikację czasu należy wykonać po zakończeniu sprzedaży wieczorem 

(po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego) lub przed rozpoczęciem 

sprzedaży kolejnego dnia rano na każdym stanowisku współpracującym 

z drukarką fiskalną. 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 21 

października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych na 1 listopada 2021 roku. 

 

Baza KS-BLOZ od dnia 26 października 2021 r. zawiera zmiany zgodne z: 

• "Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D. Urz. M. Z. z 

dnia 21.10.2021, poz.82), które obowiązuje od 1 listopada 2021 r. 

• „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w 

sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu" (D. Urz. M. Z. z 

dnia 21.10.2021, poz. 81), które obowiązuje od 1 listopada 2021 r. 

 

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami 

umowy serwisowe. Poniżej link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które 

należy wykonać po zakończeniu pracy 31.10.2021 lub przed rozpoczęciem 

pracy 01.11.2021: 

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01112021.pdf 

 

 
 

 

Podkarpacki Oddział NFZ poinformował, że ze względu na prace 

serwisowe w systemie informatycznym, od 29.10.2021 (piątek) od godziny 

18:00 do 30.10.2021 (sobota) do godziny 20:00 wystąpią przerwy w 

dostępie do portali, strony internetowej oraz nie będzie możliwości 

rozliczania świadczeń. Link do komunikatu:  

https://www.nfz-

rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-

ogolne/przerwa-serwisowa-w-systemie-informatycznym,art1995/ 

 

 

 

 
Zmiany w module APW11 2021.10.25 [2021.2.3.6 / 2022.0.1.5]: 

• Terminale Polskie ePłatności: poprawa inicjowania połączenia z 

terminalem. 

• Dodanie obsługi nowej usługi "Rabaty za punkty". 

http://apteki.merido.pl/zmiana_czasu_10_2021.pdf
http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01112021.pdf
https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-ogolne/przerwa-serwisowa-w-systemie-informatycznym,art1995/
https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-ogolne/przerwa-serwisowa-w-systemie-informatycznym,art1995/
https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-ogolne/przerwa-serwisowa-w-systemie-informatycznym,art1995/
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 • Programy Partnerskie: prezentacja punktów możliwych do uzyskania z 

reguł edukacyjnych. 

• KtoMaLek: zmiana obsługi listy towarów wykluczonych. 

• Zmieniono wartość domyślną opcji "Grupuj pozycje sprzedaży na 

zaliczkach fiskalnych" na NIE. 

• Dodano zabezpieczenie przed edycją i sprzedażą leku robionego z kolejki 

na dwóch stanowiskach jednocześnie. 

 
Zmiany w module APW12 2021.10.25 [2021.2.3.6 / 2022.0.1.5]: 

• [Zadanie z Giełdy Pomysłów]. Generowanie zamówienia. Dodanie nowej 

reguły "Wykluczenie grupy asortymentowej od dostawcy". Jest to reguła 

przeciwna do istniejącej już reguły "Wskazanie grupa asortymentowa -> 

Dostawca". 

 
Zmiany w module APW14 2021.10.25 [2021.2.3.6 / 2022.0.1.5]: 

• Poprawiono kategoryzację prekursorów na kartach leków. Aby zmiana 

przyniosła oczekiwany efekt należy zaktualizować bazę BLOZ oraz na jej 

podstawie karty leków. 

 
Zmiany w module APW31 2021.10.25 [2021.2.3.6 / 2022.0.1.5]: 

• Poprawiono zawartość polecenia przelewu w formacie Elixir, jeśli do pola 

tytułem dodany był NIP kontrahenta. 

 

 

 

 

Od wersji KS-AOW 2021.2.3.6 / 2022.0.1.5 z dnia 25.10.21 został 

zamieniony przycisk 63 w głównym oknie programu KS-AOW na 

„Raporty ZSMOPL”. Dzięki temu nie trzeba już przechodzić na „Poziom 

2”, aby wysłać raport do ZSMOPL. 

 

 
 

 

 

Firma PEX Pharma Sequence przygotowała raport, który dotyczy 

wartości sprzedaży na rynku aptecznym po 16 dniach października 2021 

r. W większości, odnotowano wzrosty zarówno w porównaniu do zeszłego 

roku, jak i ubiegłego miesiąca. Rezultaty badania pokazują, że, jeśli 
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porównamy z rokiem 2020, wartość sprzedaży na rynku aptecznym wzrasta 

prawie we wszystkich analizowanych segmentach. Ogólna wartość sprzedaży 

wzrosła więc o 5,3%, wartość sprzedaży leków na receptę o 4,4%, zaś leków 

bez recepty – o 6,3%. Wzrosła także wartość sprzedaży leków OTC – o 6,8%, 

suplementów – o 0,5%, wyrobów medycznych – o 15,9% i kosmetyków – o 

9,9%. Zmniejszyła się natomiast wartość sprzedaży środków dietetycznych 

specjalnego przeznaczenia – o 4,7% oraz pozostałych – o 3,5%. Sytuacja 

przedstawia się w podobny sposób także wtedy, gdy wartości sprzedaży na 

rynku aptecznym porównujemy z poprzednim miesiącem. I tak, w porównaniu 

z wrześniem, ogólna wartość sprzedaży wzrosła o 1,1%, wartość sprzedaży 

leków na receptę wzrosła o 2%, a wartość sprzedaży leków bez recepty 

wzrosła o 0,2%. Zwiększyła się również wartość sprzedaży suplementów – o 

3,5%, wyrobów medycznych – o 1,1%, kosmetyków – o 1,6% oraz środków 

dietetycznych specjalnego przeznaczenia – o 0,5%. W porównaniu z 

wrześniem, zmniejszyły się z kolei wartości sprzedaży leków OTC – o 1,5%, 

a także pozostałych – o 3,8%. 

 

 


