WYTYCZNE DLA PRZEWOŹNIKÓW
LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O., JAKO
ZAREJESTROWANY AGENT w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony lotnictwa
cywilnego, informuje że należy spełnić następujące kryteria aby uzyskać status
przewoźnika w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 300/2008 w sprawie
wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i jego przepisów
wykonawczych:
Należy dostarczyć przez przewoźnika w formie pisemnej do siedziby Lotniczego
Dworca Towarowego Wrocław Sp. z o.o. dokumenty obejmujące zakres:
1. Nazwę przedsiębiorstwa, jego adres, telefon, mail, numer NIP lub numer wpisu
do rejestru przedsiębiorców, lub REGON, jeśli dotyczy;
2. Deklarację przewoźnika (dodatek 6–E ujęty w rozporządzeniu 185/2010 z dnia
4 marca 2010r.);
DODATEK 6-E
DEKLARACJA PRZEWOŹNIKA
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
ochrony lotnictwa cywilnego i jego aktami wykonawczymi,
Przy odbieraniu, przewożeniu, składowaniu i dostarczaniu ładunków lotniczych / poczty
lotniczej, w stosunku do których zastosowano środki kontroli w zakresie ochrony [w imieniu
nazwa zarejestrowanego agenta/przewoźnika lotniczego stosującego środki kontroli w
zakresie ochrony ładunku i poczty / znanego nadawcy / uznanego nadawcy] potwierdzam, że
będą przestrzegane następujące procedury w zakresie ochrony:
— cały personel biorący udział w przewożeniu ładunku lotniczego / poczty lotniczej przejdzie
ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7
załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010, (uwaga, jeżeli szkolenie prowadzi instruktor
szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, LDT będzie również wymagał kopii
zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do prowadzeniu szkoleń przez instruktora)
— zostanie zweryfikowana uczciwość całego rekrutowanego personelu, który ma dostęp do
ładunku lotniczego / poczty lotniczej. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej sprawdzenie
tożsamości (jeżeli to możliwe przy pomocy dowodu tożsamości ze zdjęciem, prawa jazdy lub
paszportu) i sprawdzenie życiorysu lub przedstawionych referencji,
— przestrzenie ładunkowe w pojazdach będą zaplombowane lub zamknięte na zamek.
Pojazdy kryte z boku plandeką będą zabezpieczane linkami celnymi TIR. Powierzchnia
ładunkowa pojazdów z nadwoziem-platformą będzie obserwowana podczas przewozu
ładunku lotniczego,
— bezpośrednio przed załadunkiem przestrzenie ładunkowe zostaną przeszukane, a
integralność tego przeszukania będzie utrzymana do zakończenia załadunku,
— każdy kierowca będzie posiadał przy sobie dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy lub
inny dokument ze zdjęciem, który został wydany i jest uznawany przez krajowe organy,
— kierowcy nie będą robić nieplanowanych postojów między odbiorem i dostawą. Jeżeli jest
to nieuniknione, kierowca sprawdzi po powrocie stan ładunku i integralność zamków lub
plomb. Jeżeli kierowca wykryje jakiekolwiek dowody ingerencji, powiadomi swojego

przełożonego i ładunek lotniczy / poczta lotnicza nie zostaną dostarczone bez zgłoszenia przy
dostawie,

— podwykonawstwo transportu nie zostanie zlecone osobie trzeciej, chyba że osoba trzecia
ma również umowę na świadczenie usług przewozowych z [ta sama co powyżej nazwa
zarejestrowanego agenta / znanego nadawcy / uznanego nadawcy lub właściwego organu,
który zatwierdził lub wydał uprawnienia przewoźnikowi], oraz
— żadne inne usługi (np. składowanie) nie będą zlecane innej osobie niż zarejestrowany
agent lub podmiot, który został uprawniony albo zatwierdzony i wymieniony do świadczenia
tych usług przez właściwy organ.

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za złożoną deklarację.
Nazwisko:
Stanowisko w przedsiębiorstwie:
Nazwa i adres przedsiębiorstwa:
Data:
Podpis:
3. Sprawdzenie przeszłości osób uczestniczących o którym mowa w rozporządzeniu
185/2010 zdnia 4 marca 2010r.oraz ROZPORZĄDZENIEMINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJzdnia 31 lipca 2012 r.w sprawie
Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
Rozporządzenie 185/2010 z dnia 4 marca 2010r.
11.1. REKRUTACJA
11.1.1. Osoby rekrutowane w celu prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu lub
innych środków kontroli w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej lotniska, lub sprawowania
odpowiedzialności za prowadzenie tych kontroli, przeszły sprawdzenie przeszłości z
wynikiem pozytywnym.

11.1.2. Osoby rekrutowane w celu przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu
lub stosowania innych środków kontroli w zakresie ochrony w innym miejscu niż strefa
zastrzeżona lotniska, lub sprawowania odpowiedzialności za przeprowadzanie tych kontroli,
przeszły sprawdzenie przeszłości lub kontrolę przed zatrudnieniem z wynikiem pozytywnym.
O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami krajowymi właściwy organ określa, czy osoba musi przejść sprawdzenie
przeszłości lub kontrolę przed zatrudnieniem.

11.1.3. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi sprawdzenie przeszłości obejmuje
co najmniej:
a) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentacji potwierdzającej tożsamość;

b) rejestry karne we wszystkich państwach pobytu z co najmniej 5 poprzedzających lat;
oraz
c) zatrudnienie, kształcenie i wszystkie przerwy z co najmniej 5 poprzedzających lat.

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia
31 lipca 2012r.
§32. 1.Przed wydaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do strefy zastrzeżonej lub
podjęciem obowiązków, o których mowa w pkt 11.1.1 oraz 11.1.2 załącznika do
rozporządzenia 185/2010, każda osoba jest obowiązana pozytywnie przejść sprawdzenie
przeszłości obejmujące:
1) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) informacje z rejestrów karnych ze wszystkich państw pobytu, w rozumieniu pkt 11.0.3
załącznika do rozporządzenia 185/2010, z co najmniej 5 poprzedzających lat albo
uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek na podstawie art. 188a ust. 4
ustawy;
3) informacje o zatrudnieniu i kształceniu oraz o wszystkich okresach przerw w zatrudnieniu i
kształceniu z co najmniej 5 poprzedzających lat.
2.Sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w ust. 1, realizuje zarządzający lotniskiem w
stosunku do osoby ubiegającej się o czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego oraz
przewoźnik lotniczy w stosunku do osoby ubiegającej się o kartę identyfikacyjną członka
załogi.
3.Wobec osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 11.1.1
oraz 11.1.2 załącznika do rozporządzenia 185/2010, która nie podlega sprawdzeniu z
tytułu ubiegania się o dokument, o którym mowa w ust. 2, sprawdzenie przeszłości
realizuje podmiot, na rzecz którego osoba ta będzie wykonywać obowiązki.
4.Sprawdzenie przeszłości jest powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Wszelkich informacji w w/w zakresie udziela Pełnomocnik Prezesa d/s Bezpieczeństwa
P. Tomasz Wach, tel. 71 3581249, mail: t.wach@airport.wroclaw.pl.

