
AKTUALNY STAN WIEDZY ZWIĄZANY Z NOWYM 2016 ROKIEM W APTEKACH 

 

1. Do poprawnej pracy w nowym roku i możliwości wykorzystania modułu cenowo – limitowego bazy KS-BLOZ 

wymagana jest wersja systemu KS-AOW 2016. Prosimy o zwrócenie na to uwagi w aptekach nieposiadających 

jeszcze subskrypcji na 2016 rok. 

 

2. Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych 

obwieszczeń lekowych MZ. Instrukcję wprowadzenia zmian umieściliśmy pod adresem 

http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm 

 

 

3. Zmianie od 1 stycznia 2016 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 9.30 zł. System 

KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku, prosimy jednak o upewnienie się, że 

zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module APW41 Administrator -> Opcje modułów -> APW11 

Sprzedaż -> 6. Receptura -> 5. Opcje ogólne -> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy.    

 

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:  
- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 - Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 

0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów 

wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do 

pierwszego miejsca po przecinku.  

- Dz.U. 2015 poz. 1385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne 

wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł. 

 

4. Od 1 stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne odpowiednio przeszkolone posiadają możliwość wystawiania recept 

na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazach.  

System apteczny KS-AOW od wersji 2015.3.8.6 oraz 2016.0.2.2 został dostosowany do zmian ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. U z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 

1136) oraz rozporządzenia MZ z dnia 28 października 2015r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki  

i położne (Dz. U z dnia 26 listopada 2015r. poz. 1971). Dokładny opis zawarty jest w instrukcji umieszczonej pod 

adresem http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm/ZmianyAOW2016.  

 

5. Zamknięcie roku od strony księgowej nie powinno się różnić od lat ubiegłych. Stawki podatku VAT nie ulegają 

zmianie. Prosimy pamiętać przy tworzeniu zestawień i wydruków wykorzystywanych przy zamknięciu roku  

o likwidacji zaległych pozycji w kolejkach, rezerwacjach buforach dokumentów zakupowych i buforach zmian.  

 

6. W związku z możliwością wystawiania recept przez pielęgniarki i położne planowana jest nowelizacja 

rozporządzenia w sprawie przekazywania danych z aptek do NFZ. Jego opublikowanie i wejście w życie 

spowoduje, że raport przekazywany za pierwszą połowę stycznia będzie miał zmieniony format.  

 

7. Przypominamy również o wykonaniu pełnego archiwum bazy na koniec roku.  
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