
Innowacyjne rozwiązanie, które 
przyspieszy rozwój Twojego biznesu 

Parasol SPX 

przyspieszy rozwój Twojego biznesu 



Avsec Cargo jest Zarejestrowanym Agentem o nr RA/PL/00044 – 01
i RA/PL/00044 – 02 zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
w lokalizacji: Warszawa i Wysogotowo k. Poznania. 

Nasze doświadczenie

Od 14 lat wdrażamy rozwiązania bezpieczeństwa w transporcie lotniczym oraz prowadzimy 
szkolenia stacjonarne i e-learningowe. 

Posiadamy bazę danych klientów, którzy uczestniczą w bezpiecznym łańcuchu dostaw SPX 
i spełniają wymogi w zakresie ochrony lotnictwa.

Stworzyliśmy narzędzie, które umożliwia wzięcie przez nas odpowiedzialności za 
bezpieczny łańcuch dostaw pod naszą deklaracją i numerem RA. Jest to możliwe dzięki 
dostępowi do wszystkich dokumentów osób uczestniczących w całym łańcuchu tj. 
sprawdzenie przeszłości i certyfikaty szkolenia kierowców. 



Usługa dedykowana dla firm spedycyjnych 

i przewoźników drogowych dostarczających cargo lotnicze.

Umożliwia spedytorom dostęp do zweryfikowanych przez Avsec 

Parasol SPX – co to jest?

Umożliwia spedytorom dostęp do zweryfikowanych przez Avsec 

Cargo firm transportowych ze statusem SPX.

Umożliwia firmom transportowym dołączenie do bezpiecznego 

łańcucha dostaw ze statusem SPX. sygnowanym przez Avsec 

Cargo, a także otrzymywanie dodatkowych zleceń od firm 

spedycyjnych. 



Parasol SPX od Avsec

Avsec Cargo łączy ze sobą spedytorów i przewoźników drogowych w celu 
współpracy.

Weryfikujemy dla firmy spedycyjnej pracowników przewoźnika drogowego pod kątem Weryfikujemy dla firmy spedycyjnej pracowników przewoźnika drogowego pod kątem 
sprawdzenia przeszłości oraz wymaganych szkoleń za pomocą platformy Avsec 
Control.

Przejmujemy odpowiedzialność za zgodność dokumentów przewoźnika drogowego 
z przepisami prawa polskiego i UE w zakresie bezpieczeństwa

Na platformie Avsec Control prowadzona jest ewidencja działań w formie 
elektronicznej.

Spedytor otrzymuje dodatkowe firmy transportowe do współpracy, a firma 
transportowa dołączając do bezpiecznego łańcucha dostaw dzięki Parasolowi SPX 
może realizować nieodstępne dotychczas dla niej zlecenia.
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Platforma Avsec Control

Platforma Avsec Control to narzędzie online, które łączy firmy uczestniczące 
w bezpiecznym łańcuchu dostaw.

Narzędzie to zdejmuje odpowiedzialność ze spedytorów i umożliwia im Narzędzie to zdejmuje odpowiedzialność ze spedytorów i umożliwia im 
dostęp do firm transportowych, które spełniają wszystkie wymogi w zakresie 
zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw.

W tej chwili platformą posługuje się ponad 100 firm, które posiadają 15.000 
aktywnych użytkowników. 

Platforma Avsec Control ma połączenie w czasie rzeczywistym 
z unijną bazą KSDA (unijna baza danych bezpiecznego łańcucha dostaw).



Co umożliwia nasza platforma:

Wydanie deklaracji SPX w imieniu Zarejestrowanego Agenta 
Avsec Cargo.

Platforma Avsec Control

Avsec Cargo.

Dostęp do firm transportowych spełniających wymogi w zakresie 
ochrony lotnictwa.

Możliwość zwiększenia zleceń przewozów SPX dla firm 
transportowych spełniających wymogi poprzez dostęp do spedytorów 
obsługujących ładunki lotnicze.



Możliwości platformy

Wystawianie deklaracji SPX w imieniu Zarejestrowanego Agenta
RA/PL/00044-01

Dla spedytora:

Dostęp do bazy firm transportowych spełniających wymogi w zakresie
ochrony lotnictwa.

Dla firmy transportowej

Dostęp do unikalnego rynku transportu lotniczego.



Parasol SPX 
Korzyści dla firmy spedycyjnej

Dostajesz dostęp do sprawdzonych i wiarygodnych firm transportowych ze 

statusem SPX.

Przyspieszasz z transportem dla swoich klientów, dzięki większej bazie Przyspieszasz z transportem dla swoich klientów, dzięki większej bazie 

sprawdzonych kontrahentów.

Uzyskujesz dodatkowe zasoby czasowe i organizacyjne na obsługę 

nowych klientów.

Zwiększasz swoje przychody.



Parasol SPX 
Korzyści dla firmy transportowej

Dołączasz do bezpiecznego łańcucha dostaw pod szyldem Avsec Cargo ze 
statusem Zarejestrowanego Agenta.
Masz dostęp do szeregu usprawnień jako firma, która znajduje się w 
bezpiecznym łańcuchu dostaw, w tym krótszego czasu obsługi ładunku na bezpiecznym łańcuchu dostaw, w tym krótszego czasu obsługi ładunku na 
lotnisku, całkowitego zwolnienia z kosztów kontroli bezpieczeństwa oraz 
zapewnienia integralności przesyłki w czasie transportu.
Przyspieszasz z transportem dla swoich klientów, dzięki zminimalizowanym 
procedurom kontroli bezpieczeństwa.
Uzyskujesz dodatkowe zasoby czasowe i organizacyjne na obsługę nowych 
klientów.
Zwiększasz swoje przychody dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi, 
sprawdzonymi firmami spedycyjnymi.



Ważna informacja

Kontakt operacyjny pomiędzy spedytorem a firmą transportową nie 
odbywa się poprzez platformę. odbywa się poprzez platformę. 
Avsec nie posiada informacji wrażliwych z punktu widzenia spedycji, 
dotyczących przewożonych ładunków tj. dane nadawcy, trasę przejazdu 
itp., ponieważ dane te zawarte są w lotniczym liście przewozowym AWB, 
to którego Avsec nie ma dostępu.



Za co płacisz?

Darmowy dostęp do bazy danych przewoźników drogowych SPX. 

Spedytor

Darmowy dostęp na swoim panelu administracyjnym do 

Deklaracji SPX wystawionych przez przewoźnika drogowego.



Za co płacisz?

Opłata za wystawioną przez firmę transportową deklarację SPX -

100 zł PLN/ od wystawionej deklaracji ważnej przez 2 dni robocze .

Firma transportowa

100 zł PLN/ od wystawionej deklaracji ważnej przez 2 dni robocze .

Opłata za rejestrację użytkowników/ potwierdzenie sprawdzenia. 

przeszłości  - 100 PLN netto od osoby.

Opłata za przeszkolenie w zależności od zakresu od 100 do 200 PLN. 

Rozliczenie kwartalne na podstawie raportu z wykorzystanych deklaracji, 

wygenerowanego przez system, będącego podstawą do wystawienia 

faktury VAT.



biuro@avsec.pl
www.avsec.pl

Al. Jerozolimskie 200 lok. 132

02-486 Warszawa

Zapraszamy do współpracy

www.avsec.pl


