Status Znanego Nadawcy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system ochrony lotnictwa cywilnego
w stosunku do przewozu towarów i poczty, polega na uniemożliwieniu
umieszczenia na pokładzie samolotu przedmiotu, urządzenia lub substancji, która
może zagrozić życiu lub zdrowiu osób znajdujących się w pobliżu.
Kontrola bezpieczeństwa jest głównie realizowana poprzez Zarejestrowanego
Agenta. Taki status wyróżnia dwie grupy. Do pierwszej z nich należą:
 agencje obsługi naziemnej
 firmy dostarczające pocztę i przesyłki kurierskie na pokład samolotów, na
terenie polskich portów lotniczych

 SUFO, czyli prywatne agencje ochrony, samodzielnie przeprowadzające
kontrolę bezpieczeństwa
Drugą grupę stanowią firmy spedycyjne, dostarczające towar w ramach
bezpiecznego łańcucha dostaw, który oznacza, że towary przeszły już kontrolę
bezpieczeństwa Zarejestrowanych Agentów w Polsce i mogą być dostarczone do
europejskich hubów lotniczych. Są to głównie huby we Frankfurcie, Amsterdamie
i w Londynie.

Od września 2011 roku, dzięki nowelizacji Ustawy Prawo Lotnicze w Polsce,
umożliwiono nadanie statusu Znany Nadawca. Dzięki niemu nadawcy towarów
zyskali możliwość nadania towaru w ramach bezpiecznego łańcucha dostaw,
jednocześnie
nie
podlegając
dodatkowej
kontroli
bezpieczeństwa.
Co oznacza status Znanego Nadawcy?
Status Znanego Nadawcy odnosi się do producenta wysyłającego swój produkt
drogą lotniczą. Status ten może być przyznany, jeżeli nadawca spełnia procedury
transportu zgodnie z zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym do
przewozu ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym. W praktyce, firma
posiadająca Status Znanego Nadawcy, nadając przesyłkę lotniczą w ramach
bezpiecznego łańcucha dostaw, będzie zwolniona z kontroli bezpieczeństwa
przeprowadzanej przez Zarejestrowanego Agenta.
Jakie warunki musi spełniać bezpieczny łańcuch dostaw?
Przewóz transportowanego towaru w ramach bezpiecznego łańcucha dostaw,
musi spełniać kilka warunków:
 pochodzić od producenta posiadającego status Znanego Nadawcy
 przewóz może być realizowany wyłącznie przez zarejestrowanego przewoźnika
drogowego
 towar pozostał zabezpieczony przed bezprawną ingerencją aż do momentu
dostarczenia go do Zarejestrowanego Agenta
Dlaczego warto ubiegać się o status Znanego Nadawcy?
Towar dostarczany na pokład statku powietrznego podlega przymusowej kontroli
bezpieczeństwa, realizowanej w ramach jednej z trzech ścieżek:
 poprzez zarejestrowanego agenta w porcie lotniczym
 poprzez zarejestrowanego agenta poza strefą zastrzeżoną lotniska
 w ramach bezpiecznego łańcucha dostaw, a więc musi pochodzić od Znanego
Nadawcy lub być skontrolowany przez Zarejestrowanego Agenta. Dzięki
zastosowaniu bezpiecznego łańcucha dostaw jest to znakomita alternatywa dla
kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym
Jego głównymi zaletami jest obniżenie kosztów związanych z kontrolą
bezpieczeństwa oraz znaczne przyspieszenie procesu transportu wysyłanych
ładunków, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy
posiadającej status Znanego Nadawcy.

Jak otrzymać status Znanego Nadawcy?
Firma ubiegająca się o nadanie Statusu Znanego Nadawcy jest zobowiązana do
spełnienia kilku warunków:
 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochronę, z dostępem do informacji
niejawnych, „zastrzeżonych”
 zabezpieczenie przed nieupoważnioną ingerencją produktu w trakcie produkcji,
pakowania, składowania i wysyłki
 weryfikacja przeszłości i zapewnienie szkoleń pracowników posiadających
dostęp do przesyłek lotniczych
 stworzenie dokumentu opisującego stosowane środki ochrony – programu
ochrony
 organizacja systemu wewnętrznych audytów ochrony
Spełnienie powyższych warunków podlega weryfikacji przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego. W wyniku pozytywnej oceny, nadanie Statusu Znanego Nadawcy
odbywa się przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który jest jedynym
organem do tego upoważnionym. Status ten jest nadawany firmom na okres pięciu
lat, po upływie których mogą się one ubiegać o jego przedłużenie.
Jak Kuehne + Nagel może cię w tym wspierać?
Firma Kuehne+Nagel od wielu lat współpracuje z partnerami, którzy są
sprawdzonymi doradcami w zakresie nadawania Statusu Znanego Nadawcy dla
Twojej firmy.

Kontakt:
Skontaktuj się z nami.
Pomożemy i odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.

