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Niniejszym potwierdzam, że Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Makula oraz APlpharma

Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. w ż0I9 r. wykonali usługę prawniczą polegającej na opracowaniu

dokumentu (raportu), w języku angielskim. mającego na celu identyfikację/określenie podstaw

prawnych wynikających z prawa międzynarodowego, w tym Międzynarodowych przepisów

Zdrowotnych (2005), Światowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej oraz dodatkowo prawa

Polskiego w zakresie reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego o znaczeniu

transgranicznym w aspekcie lądowych przejść granicznych w krajach Unii Europejskiej.

Wartość zrealizowanych usług wynosiła 79 150,50 zł.

Przedmiotowy raport zostŃ częścią realizowanego projektu (Joint Action - Wspólne

Działania) Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinię zdrowia (ż0l4-żOż0) pt. Preparedness

and action at points ofentry (pońs, airports, ground crossings". Projekt rozpoczął sięw dniu l maja2018 r.

i będzie trwac przez okres 36 miesięcy. W projekt włączonychjest 38 ins§tucji z29 państw Europejskich oraz CDC

w Tajwanie. Celem projektu Joint Action UE, HEALTHY GATEWAYS, jest wsparcie oraz

przygotowanie lądowych, morskich i lotniczych Punktów Wejścia do odpowiedniego reagowania na

powazne zagrożenia dla zdrowia publicznego o znaczeniu transgranicznym i wymiany informacji o

tychzdarzeniach, która umożliwiałaby podejmowanie skoordynowanych dziŃańw skali europejskiej.

Panów Macieja Makulę i Kamila Kwiecińskiego cechuje bardzo kompleksowa, merytoryczna

wiedza orazbardzo dobra umiejętność komunikacji. Rzetelnośc oraz terminowość przygotowanych

opracowań oraz szęrokie spojrzenie na omawianą problematykę oraz zaproponowane rozwiązania

zidentyfi kowanych problemów zostaĘ przy j ęte z uznani ęm przez kierowni ctwo proj ektu.
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