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WYTYCZNE DLA ZNANYCH NADAWCÓW

Niniejsze wytyczne pomogą Państwu ocenić istniejące w Państwa przedsiębiorstwie ustalenia
dotyczące ochrony i porównać je z wymaganymi kryteriami dla znanych nadawców opisanymi
w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) oraz jego przepisach
wykonawczych. Dzięki nim, zanim podmiot zatwierdzający przeprowadzi wizję lokalną, będą
Państwo mogli upewnić się, czy przedsiębiorstwo spełnia te kryteria.
Ważne jest, aby podczas tej wizji podmiot zatwierdzający mógł porozmawiać z właściwymi osobami
(np. osobą odpowiedzialną za ochronę i osobą odpowiedzialną za rekrutację personelu). Ocena
podmiotu zatwierdzającego zostanie zaprotokołowana na podstawie listy kontrolnej UE. Po
wypełnieniu listy kontrolnej informacje umieszczone na niej będą traktowane jako informacje
niejawne.
Należy zauważyć, że pytania z listy kontrolnej UE są dwojakiego rodzaju: 1) pytania, na które
odpowiedź przecząca będzie automatycznie oznaczała brak zatwierdzenia jako znany nadawca, oraz 2)
pytania, które zostaną wykorzystane, aby stworzyć ogólny obraz obowiązujących w Państwa
przedsiębiorstwie przepisów w zakresie ochrony, umożliwiając podmiotowi zatwierdzającemu
wyciągnięcie ogólnego wniosku. Wymogi wymienione poniżej pogrubioną czcionką to wymogi,
których niespełnienie spowoduje automatyczne przyznanie oceny negatywnej. W przypadku oceny
negatywnej dotyczącej spełnienia wymogów wymienionych pogrubioną czcionką otrzymają Państwo
uzasadnienie i rady dotyczące działań dostosowawczych koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny.
Jeśli posiadają Państwo świadectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. b) lub c)
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) (tzw. świadectwa AEOF i AEOS) i jeżeli lokalizacja,
dla której ubiegacie się Państwo o status znanego nadawcy, została sprawdzona z wynikiem
pozytywnym przez organy celne nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o status znanego
nadawcy, należy wypełnić i opatrzyć podpisem prawnego przedstawiciela przedsiębiorstwa część 1,
dotyczącą organizacji i zakresu obowiązków, a także deklarację zobowiązań z „listy kontrolnej
zatwierdzania dla znanych nadawców” zawartą w dodatku 6-C.
Wprowadzenie
Ładunek musi być wysyłany przez Państwa przedsiębiorstwo z lokalizacji poddanej wizji lokalnej.
Obejmuje to produkcję na miejscu i operacje pobierania i pakowania, podczas których przedmioty nie
są identyfikowalne jako ładunek lotniczy, aż do momentu, w którym zostaną wybrane w odpowiedzi
na zamówienie. (Zob. też Uwagi).
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Będą Państwo musieli określić, gdzie przesyłka zawierająca ładunek/pocztę staje się
identyfikowalna jako ładunek lotniczy/poczta lotnicza, i wykazać, że dysponują Państwo
odpowiednimi środkami, aby chronić ją przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem. Zaliczają
się do nich szczegółowe informacje dotyczące produkcji, pakowania, składowania lub wysyłki.
Organizacja i zakres obowiązków
Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące Państwa organizacji (nazwę, numer
referencyjny VAT lub numer wpisu do rejestru handlowego lub – w stosownych przypadkach – numer
wpisu do rejestru przedsiębiorców, numer świadectwa AEO oraz – w stosownych przypadkach – datę
ostatniego sprawdzenia danej lokalizacji przez władze celne), adres lokalizacji, która ma uzyskać
zatwierdzenie, oraz adres siedziby organizacji (jeżeli różni się on od adresu lokalizacji, która ma
uzyskać zatwierdzenie). Wymagane są: data poprzedniej wizji lokalnej przeprowadzonej przez
podmiot zatwierdzający i ostatni niepowtarzalny alfanumeryczny identyfikator (w stosownych
przypadkach), jak również charakter prowadzonej działalności, przybliżona liczba pracowników
w lokalizacji, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę ładunku
lotniczego/poczty lotniczej i dane kontaktowe.
Procedura rekrutacji personelu
Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez Państwa procedur
rekrutacji całego personelu (stałego, tymczasowego lub pracowników agencji, kierowców) mających
dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego/identyfikowalnej poczty lotniczej. Procedura
rekrutacji obejmuje kontrolę przed zatrudnieniem lub sprawdzenie przeszłości zgodnie z pkt 11.1
załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998. Wizja lokalna przeprowadzana przez
podmiot zatwierdzający obejmie rozmowę z osobą odpowiedzialną za rekrutację personelu. Osoba ta
będzie musiała przedłożyć dowód (np. czyste formularze), aby dowieść istnienia procedur firmowych.
Przedmiotową procedurę rekrutacji stosuje się w odniesieniu do personelu zatrudnionego po dniu 29
kwietnia 2010 r.
Procedura szkolenia z zakresu ochrony dla personelu
Należy wykazać, że cały personel (stały, tymczasowy lub pracownicy agencji, kierowcy), mający
dostęp do ładunku lotniczego/poczty lotniczej, przeszedł stosowne szkolenie w zakresie
świadomości ochrony lotnictwa cywilnego. Szkolenie to odbywa się zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika
do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998. Dokumentację szkoleniową poszczególnych osób
należy archiwizować. Ponadto należy wykazać, że cały odpowiedni personel stosujący środki
kontroli w zakresie ochrony przeszedł szkolenie lub szkolenia okresowe zgodnie z rozdziałem 11
załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998.
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Ochrona fizyczna
Należy wykazać, w jaki sposób lokalizacja Państwa przedsiębiorstwa jest chroniona (np. fizycznym
ogrodzeniem lub barierą) i że istnieją odpowiednie procedury kontroli dostępu. W stosownych
przypadkach należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące ewentualnego systemu
alarmowego lub systemu telewizji przemysłowej (CCTV). Istotne jest, aby dostęp do strefy,
w której przygotowuje się lub składuje ładunek lotniczy/pocztę lotniczą, był kontrolowany.
Wszystkie drzwi, okna i inne punkty dostępu do ładunku lotniczego/poczty lotniczej należy
zabezpieczyć lub poddawać kontroli dostępu.
Produkcja (w stosownych przypadkach)
Należy wykazać, że dostęp do obszaru produkcyjnego jest kontrolowany, a proces produkcyjny
nadzorowany. Jeżeli produkt można zidentyfikować jako ładunek lotniczy/pocztę lotniczą w trakcie
produkcji, należy wówczas wykazać, że zastosowano środki, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę
lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem na tym etapie.
Pakowanie (w stosownych przypadkach)
Należy wykazać, że dostęp do obszaru pakowania jest kontrolowany, a proces pakowania jest
nadzorowany. Jeżeli produkt można zidentyfikować jako ładunek lotniczy/pocztę lotniczą w trakcie
pakowania, należy wówczas wykazać, że zastosowano środki, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę
lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem na tym etapie.
Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procesu pakowania i wykazać, że wszystkie
produkty gotowe zostały sprawdzone przed zapakowaniem.
Należy opisać gotowe opakowanie zewnętrzne i wykazać, że jest ono odpowiednio wytrzymałe.
Należy również wykazać, w jaki sposób gotowe opakowanie zewnętrzne umożliwia łatwe
stwierdzenie jego naruszenia, na przykład przez zastosowanie numerowanych plomb, taśmy
zabezpieczającej, specjalnych pieczęci lub pudeł kartonowych zaklejanych taśmą. Należy również
udowodnić, że przechowuje się je w bezpiecznych warunkach, gdy nie są one używane, oraz że
kontroluje się ich wydawanie.
Składowanie (w stosownych przypadkach)
Należy wykazać, że dostęp do obszaru składowania jest kontrolowany. Jeżeli produkt można
zidentyfikować jako ładunek lotniczy/pocztę lotniczą w trakcie składowania, należy wówczas
wykazać, że zastosowano środki, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed
nieupoważnioną ingerencją lub naruszeniem na tym etapie.
Na koniec należy wykazać, że gotowy(-a) i zapakowany(-a) ładunek lotniczy/poczta lotnicza są
sprawdzane przed wysyłką.
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Wysyłka (w stosownych przypadkach)
Należy wykazać, że dostęp do obszaru wysyłki jest kontrolowany. Jeżeli produkt można
zidentyfikować jako ładunek lotniczy/pocztę lotniczą w trakcie wysyłki, należy wówczas wykazać, że
zastosowano środki, aby chronić ładunek lotniczy/pocztę lotniczą przed nieupoważnioną
ingerencją lub naruszeniem na tym etapie.
Przewóz
Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące sposobu przewozu ładunku/poczty do
zarejestrowanego agenta. W przypadku korzystania z transportu własnego należy wykazać, że Państwa
kierowcy zostali odpowiednio przeszkoleni.
W przypadku korzystania z transportu własnego należy wykazać, że Państwa kierowcy zostali
odpowiednio przeszkoleni. W przypadku korzystania z usług podwykonawcy należy upewnić się,
że a) Państwa przedsiębiorstwo plombuje lub pakuje ładunek lotniczy/pocztę lotniczą w sposób
umożliwiający łatwe stwierdzenie oznak naruszenia; oraz że b) przewoźnik podpisał deklarację
przewoźnika zawartą w dodatku 6-E w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE)
2015/1998.
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lotniczego/poczty lotniczej należy wykazać, że środki transportu można zabezpieczyć, w miarę
możliwości, poprzez użycie plomb lub jakiejkolwiek innej metody. W przypadku stosowania
numerowanych plomb, należy wykazać, że dostęp do plomb jest kontrolowany, a ich numery
rejestrowane. W przypadku stosowania innych metod, należy wykazać, w jaki sposób ładunek/poczta
są zabezpieczone, aby umożliwić łatwe stwierdzenie ich naruszenia, lub w jaki sposób są bezpiecznie
przechowywane Ponadto należy wykazać, że istnieją środki, których celem jest sprawdzanie
tożsamości kierowców pojazdów odbierających Państwa ładunek lotniczy/pocztę lotniczą. Należy
również wykazać, że sprawdzają Państwo, czy ładunek/poczta są zabezpieczone, kiedy opuszczają
Państwa siedzibę. Należy wykazać, że ładunek lotniczy/poczta lotnicza są zabezpieczone przed
nieupoważnioną ingerencją podczas przewozu.
W przypadku dokonania przez zarejestrowanego agenta uzgodnień przewozowych dotyczących
odbioru ładunku lotniczego/poczty lotniczej z Państwa siedziby nie trzeba dostarczać dowodu
szkolenia kierowcy ani kopii deklaracji przewoźnika.
Obowiązki nadawcy
Należy zadeklarować, że wyrażą Państwo zgodę na niezapowiedziane inspekcje przeprowadzane
przez inspektorów właściwego organu mające na celu monitorowanie przestrzegania niniejszych
norm.
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Należy również zobowiązać się do przedstawienia[nazwa właściwego organu] bezzwłocznie, ale
najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, odpowiednich informacji szczegółowych, jeżeli:
a) ogólną odpowiedzialność za ochronę przyznano innej osobie niż wskazana osoba;
b) w pomieszczeniach lub procedurach nastąpiły inne zmiany, które mogą mieć znaczący
wpływ na ochronę;
c) Państwa przedsiębiorstwo zaprzestaje działalności, nie zajmuje się już ładunkiem
lotniczym/pocztą lotniczą lub nie spełnia wymogów odpowiedniego prawodawstwa UE.
Należy także zadeklarować, że do następnej wizji lokalnej przeprowadzanej przez podmiot
zatwierdzający lub do następnej inspekcji utrzymane zostaną normy stosowane w zakresie
ochrony.
Następnie należy przyjąć pełną odpowiedzialność za deklarację i podpisać dokument zatwierdzający.
UWAGI:
Urządzenia wybuchowe i zapalające
Zmontowane urządzenia wybuchowe i zapalające można przewozić w przesyłkach zawierających
ładunek, o ile spełnione są w całości wymogi przepisów bezpieczeństwa.
Przesyłki z innych źródeł
Znany nadawca może przekazać zarejestrowanemu agentowi przesyłki, których sam nie nadaje, pod
warunkiem że:
a) są one oddzielone od przesyłek, które on sam wysłał; oraz
b) pochodzenie jest wyraźnie wskazane na przesyłce lub w dokumentacji towarzyszącej.
Wszystkie te przesyłki muszą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na pokład
statku powietrznego.
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