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Federalny Dziennik Ustaw, rok 2013 cz  I nr 38, wydany dla Bonn w dniu 18 lipca 2013r. 
 

Ustawa 

w sprawie wsparcia dla zapewnienia 

dy urów pe nionych przez apteki 
 

Bundestag uchwali  nast puj  ustaw : 
 

Artyku  1 
 

Zmiana ustawy o aptekach 
 
 Ustawa o aptekach w wersji og oszonej w dniu 15 pa dziernika 1980r., która ostatni raz 
by a nowelizowana 19 pa dziernika 2012r. poprzez zmian  artyku u 3, zostaje zmieniona w 
nast puj cy sposób: 
 
1. Nag ówek rozdzia u 3 otrzymuje nast puj ce brzmienie: 
 

„ Rozdzia  3 
Rycza t za dy ur, 

Rozporz dzenie w sprawie funkcjonowania aptek 
oraz wyj tkowe regulacje dla Policji Federalnej i Oddzia ów Policji”. 

 
 
2. Po nag ówku rozdzia u 3 wprowadzone zosta y nast puj ce paragrafy od 18 do 20a: 
 

„§ 18 
 
 (1) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutsche Apothekerverband e.V.) wpisane w 
rejestrze stowarzysze  pod numerem 4485 prowadzonym przez S d Rejonowy we 
Frankfurcie nad Menem utworzy i b dzie zarz dza  Funduszem w celu wsparcia dla 
zapewnienia dy urów pe nionych przez apteki. Podejmie si  ono zada  zwi zanych z 
utworzeniem Funduszu, jak równie  pobieraniem i rozdzia em rodków, w czaj c w to 
wydanie i egzekwowanie odpowiednich przepisów dotycz cych zarz dzania jako prokurent z 
upowa nienia pa stwa, zgodnie z § 19 i § 20. Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy jest 
instytucj  zarz dzaj  w rozumieniu § 3 Ustawy o zarz dzaniu i egzekwowaniu oraz 
instytucj  wykonawcz  w rozumieniu  § 7 Ustawy o zarz dzaniu i egzekwowaniu. 
 (2) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy utworzy Fundusz zgodnie z akapitem 1 zdanie 1, 
który b dzie oddzielony od pozosta ego maj tku tego stowarzyszenia i b dzie zarz dza o tym 
Funduszem. Wydatki zwi zane z utworzeniem i zarz dzaniem Funduszem b  pokrywane z 
przychodów Funduszu. rodki finansowe b  deponowane w Agencji Finansowej Sp. z o.o. 
Republiki Rederalnej Niemiec. Dla zapewnienia mo liwo ci p atniczych Fundusz utrzymuje 
w ci gu ka dego kwarta u rozliczeniowego rodki obrotowe w odpowiedniej wysoko ci, które 
pochodz  z wp ywów do Funduszu. Dla pozyskania rodków obrotowych w pocz tkowym 
okresie mo e by  wzi ta po yczka w odpowiedniej wysoko ci, która musi by  zwrócona z 
przychodów Funduszu najpó niej do 31 grudnia 2013r. 
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 (3) Nadzór prawny i merytoryczny nad Zrzeszeniem Niemieckich Aptekarzy w zakresie 
wype niania zada  zgodnie z akapitem 1 sprawuje Federalne Ministerstwo Zdrowia. 
Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy jest zobowi zane do przedstwienia na danie w adzy 
nadrz dnej dokumentów rozliczeniowych Funduszu. 
 

§ 19 
 
 (1) Na koniec ka dego kwarta u apteki zobowi zane s  do odprowadzenia do Funduszu 
utworzonego zgodnie z § 18 akapit 1 zdanie 1 w ci gu 10 dni po przekazaniu informacji 
okre lonej akapicie 2 zdanie 1 cz ci op aty sta ej wynikaj cej z wydanych w ci gu kwarta u 
wszystkich opakowa  leków gotowych na recept  stosowanych u ludzi, zgodnie z § 3 akapit 1 
zdanie 1 Rozporz dzenia w sprawie cen leków, która s y do wsparcia zapewnienia dy urów 
pe nionych przez apteki. Je eli do rozlicze  z kasami chorych apteki korzystaj  z pomocy 
centrów rozliczeniowych, wówczas rodki wymienione w zdaniu 1 b  odprowadzane do 
Funduszu przez centra rozliczeniowe. 
 (2) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy ustala dla apteki za ka dy kwarta  kwoty do 
przekazania. Skargi i za alenia w stosunku do ustalonych kwot nie powoduj  odroczenia 
terminu p atno ci. Prokurent pe ni funkcj  urz du odwo awczego w rozumieniu § 73 akapit 1 
zdanie 2 numer 2 prawa dotycz cego post powania s dowego w zakresie zarz dzania. W 
przypadku post powania wst pnego ustalane s  odpowiednie op aty i koszty. W przypadku 
pe nego lub cz ciowego oddalenia skargi ustalana jest op ata do wysoko ci 500 Euro. W 
przypadku przyj cia skargi do rozpatrzenia, po rozpocz ciu jej rozpatrywania – ale przed 
zako czeniem tej procedury – zostanie ustalona proporcjonalna op ata okre lona w zdaniu 5. 
Je li skarga jest nieskuteczna jedynie z powodu uchybie  formalnych w zakresie § 45 Ustawy 
w sprawie procedur zarz dzania, to w takim przypadku nie jest ustalana adna op ata. W 
zakresie op at okre lonych w zdaniach 5 i 6 decyduje urz d odwo awczy wed ug s usznego 
uznania. Skargi w stosunku do decyzji prokurenta rozpatruje s d administracyjny w ciwy 
dla miejsca siedziby prokurenta. 

 (3) Centra rozliczeniowe wymienione w akapicie 1 zdanie 2 przekazuj  do Zrzeszenia 
Niemieckich Aptekarzy drog  elektroniczn  lub na no nikach umo liwiaj cych wczytanie do 
komputera pe ne dane dotycz ce liczby wydanych w ka dym kwartale w poszczególnych 
aptekach opakowa  leków gotowych na recept  do stosowania u ludzi, refundowanych przez 
ustawowe kasy chorych. Apteki zobowi zane s  do przekazywania do Zrzeszenia 
Niemieckich Aptekarzy w formie wype nionej deklaracji ca kowitej liczby wydanych w 
ka dym kwartale opakowa  leków gotowych na recept  do stosowania u ludzi, które nie s  
refundowane przez ustawowe kasy chorych lub wydawane s  z pe  odp atno ci . Forma i 
zawarto  deklaracji wymienionej w zdaniu 2 zostan  okre lone przez Zrzeszenie 
Niemieckich Aptekarzy i opublikowane na jego stronie internetowej. Przekazanie danych 
musi nast pi  ka dorazowo w ci gu czterech tygodni po zako czeniu kwarta u. Dane mog  
by  wykorzystywane i przetwarzane wy cznie do realizacji celów zapisanych w akapicie 2 
zdanie 1. 
 (4) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy refunduje z przychodów Funduszu potwierdzone 
niezb dne koszty ponoszone przez centra rozliczeniowe wynikaj ce z przekazywania danych 
zgodnie z zapisami w akapicie 3 zdanie 1. Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy mo e te  
odst pi  od zasady okre lonej w zdaniu 1 i ustali  refundacj  tych kosztów w formie rycza tu. 
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 (5) Je eli do rozlicze  z kasami chorych apteki nie korzystaj  z pomocy centrów 
rozliczeniowych, wówczas odprowadzenie sumarycznej kwoty okre lonej w akapicie 1 zdanie 
1 wykonywane jest bezpo rednio przez aptek  na podstawie wype nionej deklaracji. Akapit 2 
i akapit 3 zdanie od 3 do 5 stosuje si  wówczas odpowiednio. 
 (6) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy zapewnia, e apteki b  si  wywi zywa  ze 
swoich obowi zków wymienionych w akapitach 1, 3 i 5.W przypadku zaniecha  lub podstaw 
do stwierdzenia, e nie s  przekazywane kwoty w odpowiedniej wysoko ci zgodnie z 
akapitem 1, mo e ono w celu ustalenia wysoko ci kwoty do przekazania przeprowadzi  
niezb dn  kontrol  apteki lub centrum rozliczeniowego, z którego us ug korzysta apteka. 
Osoby upowa nione do kontroli mog  w szczególno ci wchodzi  do pomieszcze  
zak adowych i s bowych w normalnych godzinach czynno ci, da  niezb dnych 
wyja nie , jak równie  - w uzasadnionych przypadkach - da  udost pnienia dokumentów 
handlowych równie  w formie danych elektronicznych, z których mog  by  dokonywane 
odpisy lub kopie. Osoba zobowi zana do udzielenia informacji mo e odmówi  udzielenia 
odpowiedzi na postawione pytania, ponosz c odpowiedzialno  osobi cie lub w przypadku 
pracownika na postawie § 383 akapit 1 numer od 1 do 3 Kodeksu cywilnego, pod gro  
post powania karnego lub post powania w sprawie wykrocze . Apteki i centra rozliczeniowe 
maj  obowi zek wspiera  w trakcie kontroli osoby upowa nione przez Zrzeszenie 
Niemieckich Aptekarzy. 

 (7) Je eli apteka nie wype nia swoich zobowi za  w zakresie w asnych deklaracji zgodnie 
z akapitem 3 zdanie 2 lub istniej  faktyczne podstawy do stwierdzenia, e podawane w 
deklaracji dane s  nieprawid owe, Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy mo e w danej aptece 
oszacowa  liczb  wydanych opakowa  leków na recept , które nie s  refundowane przez 
ustawowe kasy chorych lub zosta y wydane z pe  odp atno ci . Nale y przy tym wzi  pod 
uwag  wszystkie okoliczno ci, które s  istotne dla wykonania oszacowania. Za wykonane 
oszacowanie ustalana jest op ata do wysoko ci 500 Euro. Akapit 2 zdanie od 3 do 9 stosuje 
si  wówczas odpowiednio. 
 

§ 20 
 
 (1) Apteki, które zosta y wyznaczone przez w ciwy urz d do gotowo ci pe nienia dy uru 
bez przerwy w godzinach od najpó niej godziny 20 do minimum godziny 6 dnia nast pnego i 
ten dy ur w pe ni wykona y, otrzymuj  za niego rycza tow  dotacj . 

 (2) Po zako czeniu ka dego kwarta u najpó niej do ko ca nast pnego miesi ca w ciwy 
urz d, który opracowuje rozk ad gotowo ci pe nienia dy urów, informuje  Zrzeszenie 
Niemieckich Aptekarzy w zakresie jego kompetencji o aptekach, które w danym kwartale 
pe ni y dy ur zgodnie z akapitem 1, jak równie  ka dorazowo o liczbie wykonanych 
dy urów. 
 (3) Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy ustala dla poszczególnych aptek za ka dy kwarta  
rycza tow  dotacj  zgodnie z akapitem 1 i wyp aca j  aptekom za ka dy dy ur wype niony 
zgodnie z akapitem 2 z Funduszu wymienionego w § 18 akapit 1 zdanie 1 po ka dym 
zako czeniu kwarta u najpó niej do zako czenia nast pnego kwarta u. § 19 akapit 2 zdanie 
od 3 do 9 stosuje si  wówczas odpowiednio. Dotacj  oblicza si  jako iloraz sumarycznej 
kwoty przychodu Funduszu zgodnie z § 19 akapit 1, pomniejszonej o wydatki zgodnie z § 18 
akapit 2 zdanie 2 w cznie z pokrywanymi kosztami zgodnie z § 19 akapit 4 i wydatkami na 
utworzenie rodków obrotowych zgodnie z § 18 akapit 2 zdanie 4 oraz wype nianiem 
zobowi za  wynikaj cych z wzi tych kredytów zgodnie z § 18 akapit 2 zdanie 5, i liczby 
pe nionych dy urów zgodnie z akapitem 2. 
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§ 20a 
 
 Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy jest zobowi zane do rekompensowania szkód, które 
powstan  na rzecz Republiki Federalnej Niemiec w wyniku niezgodnego z prawem i 
umy lnego lub nieumy lnego naruszenia swoich obowi zków i uprawnie  w wype nianiu 
zada  zgodnie z §§ 18 do 20. 
 

Artyku  2 
 

Zmiana Ustawy o lekach 
 
 W § 78 akapit 1 zdanie 2 Ustawy o lekach w wersji og oszonej w dniu 12 grudnia 2005r. 
(BGBI. I S. 3394), która by a nowelizowana po raz ostatni poprzez artyku  1 Rozporz dzenia 
z dnia 24 czerwca 2013r. (BGBI. I S.1687), s owa „op ata sta a” zostaj  zast pione przez 

owa „cz  op aty sta ej, która nie s y do wsparcia zapewnienia dy urów”. 
 

Artyku  3 
 

Zmiana Rozporz dzenia w sprawie cen leków 
 
 W § 3 akapit 1 zdanie 1 Rozporz dzenia w sprawie cen leków z 14 listopada 1980r. 
(BGBI. I S. 2147), która by a nowelizowana po raz ostatni poprzez artyku  1 Rozporz dzenia 
z dnia 17 wrze nia 2012r. (BGBI. I S.2063), po s owie „Euro” dodane zostaj  s owa 
„dodatkowo 16 Eurocentów dla wsparcia zapewnienia dy urów”. 

 
Artyku  4 

 

Wej cie w ycie 
 
 Ustawa wchodzi w ycie w dniu 1 sierpnia 2013r. 
 
 
 
 
Konstytucyjne prawa Bundesratu s  zachowane. 
Powy sza ustawa jest uchwalona. Zostanie opublikowana w Dzienniku Urz dowym. 
 
Berlin, 15 lipca 2013-10-21 
 
 
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec 
Joachim Gauck 
 
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec 
Dr. Angela Merkel 
 
Minister Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec 
Daniel Bahr 
 
 


