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Projekt

USTAWA
2013r.

z dnia

o zmianie ustawy o refundacji lekriw' środkÓw spożywcrych specjalnego
przeznaczen ia żywi eniow ego or az wy ro b Ów m edyczny ch
Art. l.
W ustawie z dnia |f maja 20|1 r. o refundacji lekÓw, środkowSpozywczych specj alnego ptzęznaczęniazywieniowego otaz wyrobow medycznych (Dz . U . z 20I I r.
Nr 1f2, poz, 696 oraz z f072 t. poz. 95 i 742) wprowadza się następującezm|anyi
1) w art. 13 po ust. 6 dodajesię ust. 6a w brzmieniu:
,,6a.Urzędowacena zbyu ustalonaw decyzji, o ktÓrej mowa w art' 1l ust. l, nie
moŻebyć,v,ryŻszantŻ urzędowa cena zbyu leku, środkaspozywczęgo specj alnego ptzeznaczenia zywieniowe go' wyrobu medycznego, obowiązująca
w dniu ztsŻęniawniosku, o ktÓrym mowa w art. f4 ust, l pkt 1, W odnięsie.
niu do leku, środkaSpozywczego specjalnego przęznaczentaŻywieniowego,
wyrobu medycznego, ktory w dniu ztoŻęniatego wniosku był zawarty w
wykazią o ktÓrym mowa w art. 37 ust. 1, W danym wskazaniu.'';
2) w art. 30 dotychczasowątreśćoznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
,,2. Wymaganla, o ktÓrych mowa w art. 25 pkt 14, nie dotycząwnioskÓW, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, W odniesięniu do leku, Środka spoŻywczego specjalnego ptzeznaczęnia zywieniowego' wyrobu medyczneBo,ktÓry w
dniu złoŻeniatego wniosku byt zawarty w wykazią o ktÓrym mowa w art.
37 ust. 1, W danym wskazaniu. Do wnioskow tych nie stosujesię przepisow
art.12pkt2,art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust.3 orazart.35.".
Art.2,
Przepisy art. 13 ust. 6a i art. 30 ust. 2' ustawy o ktorej mowa w art. 1, stosujesię do
postępowat'rw sprawie wnioskÓW, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, o
kt.Órejmowa w art. 1, W odniesięniu do leku, środkaSpozywczegospecjalnegoprzeznaczenia Żywieniowego, wyrobu medycznego) ktory w dniu zł,oŻęniatych wnioskÓw, był'zawarty w wykazie, o ktÓrym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa
w art. 1, w danym wskazantu, zł'oŻonychi nierozpatrzonych przed dniem wejściaw
Życie niniej szej ustawy.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w Życie z dniem następującympo dniu ogłoszenia.
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