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Minister Zdrowia
Nr sprawy: MDR.050 .5.2a16
lK: 539964

Decyzia
Minister Zdrowia dziaĄąc na podstawie ań. 48 ust. 1 oraz ań. 49 ust. 5 w zw. z ań. 48
ust.3, 4 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o ]eczeniu niepłodności(Dz. U. z2015 r.
poz. 1087) ań.
1 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2O16 r, poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego
pżez Przychodnię Lekarską ,,Novum" Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Spółka
Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bocianiej 13, o uzyskanie pozwolenia na
wykonywanie czynności ośrodkamedyczn ie wspomag anej prokreacj :

i

104

z

i

udziela poanvolenia na okres 5 lat na wykonywanie czynności o których mowa
w ań. 44 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności,jako ośrodek medycznie
wspomaganej prokreaci

i.

Z uwagi na uwzględnienie żądania strony w całości,Minister Zdrowia zgodnie z

107

aft.

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
odstępuje od uzasadnienia decyz1l.
pouczenie

Od powyzszej decyzji Stronie

przysługuje prawo do zwrócenia się, w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra Zdrowia z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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Decyzje otrzvmuje:
Przychodnia Lekarska,,Novum" Katazyna Kozioł Piotr Lewandowski Społka Jawna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Bocianiej '13
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Warszawa,

2016 -07-
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Minister Zdrowia
Nr sprawy: MDR.050 .5.2016
IK: 539964

Decyzia
Minister Zdrowia dziaĘąc na podstawie ań. 48 ust. 1 oraz ań. 49 ust. 5 w zw. z art, 48
ust.3, 4 i6 ustawy z dnia 25 czerwca2015 r. o leczeniu niepłodności(Dz. U. z2015 r.
poz. 1087) ań.
1 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego
pżez Przychodnię Lekarską ,,Novum" Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Spółka
Jawna z siedzibą w Warszawie, pzy ul, Bocianiej 13, o uzyskanie pozwolenia na
wykonywanie czynności banku komórek rozrodczych i zarodków:

i

1O4

z

udziela poarolenia na okres 5 lat na wykonywanie czynności o których mowa
ań. 45 ustawy o leczeniu niepłodności,jako bank komórek rozrodczych
izarodków.

w

Z uwagi na uwzględnienie ządania strony w całości,Minister Zdrowia zgodnie z

ań.

107 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
odstępuje od uzasadnienia decyzji.
pouczenie

Od powyzszej decyzji Stronie pzysługuje prawo do zwrócenia się, w

terminie
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra Zdrowia z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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Decvzie otrzvmuje:
Przychodnia Lekarska,,Novum" Katazyna Kozioł Piotr Lewandowski Społka Jawna z siedzibą
pzy ul. Bocianiej 13
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