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Uprzywilejowany przedsi´biorca czyli AEO w ∏aƒcuchach
dostaw (cz. 1)
Przep∏yw towarów – ograniczenia
i korzyÊci AEO
Globalna gospodarka daje ka˝demu
przedsi´biorcy mo˝liwoÊci, których
trudno nie doceniaç. W Unii Europejskiej wzrastajàca liczba przesy∏anych
przez granice wewn´trzne i zewn´trzne towarów nie pozosta∏a niezauwa˝ona przez celników.
W∏adze celne poszczególnych krajów
musia∏y stanàç przed dylematem, w jaki sposób nie utrudniaç coraz wi´kszego handlu i jednoczeÊnie zapewniç bezpieczeƒstwo przep∏ywu dóbr przez granice. W szczególnoÊci bezpieczeƒstwo
z racji wzrostu zagro˝enia terrorystycznego sta∏o si´ priorytetem w∏adz UE. Te
dwa sprzeczne zagadnienia – potrzeba
u∏atwieƒ oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa pogodzono w jednym mechanizmie – instytucji „upowa˝nionego
przedsi´biorcy” (ang. Authorised Economic Operator – AEO). Prawo UE (rozporzàdzenie Komisji Europejskiej (WE) nr
1875/2006 z 18 grudnia 2006 roku
(Dz.Urz. WE L 360)) okreÊla mianem
AEO ka˝dego uczestnika ∏aƒcucha dostaw, który spe∏ni∏ okreÊlone warunki.
Warunki te to nic innego, jak szereg
kryteriów, które przedsi´biorca musi
spe∏niç, i które przed przyznaniem tytu∏u AEO b´dà skrupulatnie weryfikowane przez s∏u˝by celne. Po spe∏nieniu
tych kryteriów s∏u˝by celne UE b´dà
mia∏y pewnoÊç, i˝ przedsi´biorca AEO
jest wiarygodnym partnerem i potrafi
dbaç o bezpieczeƒstwo ∏aƒcucha dostaw. Prze∏o˝y si´ to na uwzgl´dnienie
przez s∏u˝by celne tej wiarygodnoÊci
w ni˝szych ocenach ryzyka, realizowanej przez celników. Ni˝sze ryzyko przek∏ada si´ bezpoÊrednio na mniejsze zainteresowanie s∏u˝b celnych. Od 1

stycznia 2008 roku o status AEO mogà
ubiegaç si´ równie˝ firmy majàce swojà
siedzib´ na terenie naszego kraju.
Co mo˝na dzi´ki otrzymaniu takiego
statusu zyskaç? Podsumowujàc wiele
korzyÊci, wskazanych w rozporzàdzeniach mo˝na przyjàç, i˝ przede wszystkim czas, który w operacjach logistycznych jest najbardziej cenny, jest najwa˝niejszà z nich. Przedsi´biorca mo˝e
liczyç na nast´pujàce u∏atwienia ze
strony s∏u˝b celnych:
 mniejszà liczb´ kontroli fizycznych
i kontroli dokumentów
 priorytetowe traktowanie przesy∏ki
w przypadku wytypowania do kontroli
 umieszczanie mniejszej iloÊci danych
na potrzeby deklaracji skróconej
 mo˝liwoÊç zwrócenia si´ przedsi´biorcy o zmian´ miejsca przeprowadzenia kontroli
 w niektórych przypadkach przedsi´biorca b´dzie powiadamiany wczeÊniej o wytypowaniu przesy∏ki do
kontroli.
Z zapisów aktów prawnych i dokumentów zwiàzanych2 wynika, i˝ status
AEO powinien zainteresowaç ka˝dego
przedsi´biorc´ uczestniczàcego w ∏aƒcuchu dostaw. Dotyczy to nie tylko firm
spedycyjnych, transportowych, które
cz´sto wykonujà formalnoÊci celne, ale
równie˝ przedsi´biorców produkujàcych towary wysy∏ane póêniej za granic´. Oni równie˝ majà bezpoÊredni
wp∏yw na bezpieczeƒstwo pakowanych
wyrobów. W praktyce przesy∏ka na przyk∏ad producenta mebli nie posiadajàcego statusu AEO mo˝e byç „podejrzana”
z punktu widzenia s∏u˝b celnych, nawet
jeÊli wszystkie formalnoÊci i transport
towaru realizowane jest przez przedsi´biorstwo posiadajàce tytu∏ AEO. Dopiero uzyskanie statusu AEO przez produ-

centa daje s∏u˝bom celnym pewnoÊç, i˝
dana przesy∏ka jest bezpieczna od momentu jej wyprodukowania, a˝ do dotarcia do ràk adresata.
Status AEO mo˝na uzyskaç w dwóch
obszarach:
 uproszczenia celne
 bezpieczeƒstwo i ochrona.
Do ka˝dego z tych obszarów odnoszà si´ inne grupy wymagaƒ, jakie nale˝y spe∏niç. Mo˝liwe jest uzyskanie
Êwiadectwa tylko w zakresie uproszczeƒ celnych i tylko w zakresie bezpieczeƒstwa i ochrony, lub ∏àczonego
w zakresie uproszczeƒ celnych, bezpieczeƒstwa i ochrony. Ka˝de z tych Êwiadectw wià˝e si´ z innym zakresem
przywilejów.

Wymagania
Wymagania jakie nale˝y spe∏niç zwiàzane sà z trzema obszarami:
 wiarygodnoÊcià
przedsi´biorcy –
przede wszystkim w zakresie nieskazitelnej przesz∏oÊci kontaktów ze
s∏u˝bami celnymi i wyp∏acalnoÊcià
 transparentnym
zarzàdzaniem –
przedsi´biorca musi udowodniç, i˝
wdro˝one procedury dotyczàce operacji celnych, bezpieczeƒstwa danych
celnych i ochrony towarów sà w sposób odpowiedni nadzorowane
 bezpieczeƒstwem – zapewnieniem
bezpieczeƒstwa przep∏ywu towarów
na ka˝dym ich etapie.
Zbiór wszystkich wymagaƒ znajduje
si´ we wspomnianych wczeÊniej rozporzàdzeniach, oraz jest dost´pny na stronach S∏u˝by Celnej3. Jako przyk∏ad wymagaƒ mo˝e pos∏u˝yç obowiàzek zapewnienia odpowiedniej ochrony systemom informatycznym, wykorzystywanym do ewidencjonowania ksi´gowoÊci
i przep∏ywu towarów. Bezpieczeƒstwo
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to zapewnienie dost´pu do systemów
wy∏àcznie przez osoby upowa˝nione,
zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi zmianami oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa kopii zapasowych systemu poprzez ich odpowiednie przechowywanie
i testowanie. Inna grupa wymagaƒ dotyczy bezpieczeƒstwa fizycznego. Stosowanie odpowiednich do wyst´pujàcych
zagro˝eƒ Êrodków ochrony fizycznej,
kontroli za∏adunku ekspediowanych towarów, to podstawowe z wymagaƒ.
Zwraca si´ równie˝ uwag´ na odpowiedni nadzór nad dostawcami us∏ug zwiàzanych z ∏aƒcuchem dostaw i bezpieczeƒstwo, zwiàzane z zatrudnianym personelem (szkolenia, weryfikowanie wiarygodnoÊci pracowników itp.). Oprócz
kryteriów zwiàzanych bezpoÊrednio
z zapewnieniem wiarygodnoÊci i bezpieczeƒstwa, wskazywane sà wymagania
majàce wp∏yw na odpowiednie zarzàdzanie i weryfikacj´ wewnàtrz organizacji ich spe∏nienia. Chodzi tutaj o odpowiednio zorganizowanà kontrol´ wewn´trznà, dokonywanie audytów i oceny ryzyka w zakresie wyst´pujàcych wewnàtrz organizacji zagro˝eƒ.

Zarzàdzanie wymaganiami
Wymagania na∏o˝one na ubiegajàcych si´ o status AEO nale˝y wprowadziç w ˝ycie w taki sposób, aby by∏y ca∏kowicie spe∏nione. Weryfikacja spe∏nienia wymagaƒ przez Izby Celne w Polsce
b´dzie bowiem polega∏a na audycie
skutecznoÊci wdro˝onych rozwiàzaƒ.
To przedsi´biorca ma obowiàzek zapewniç, i˝ wdro˝one procedury i stosowane zasady b´dà w pe∏ni dzia∏a∏y i odpowiada∏y wyst´pujàcym w firmie zagro˝eniom. Jest niezwykle istotne, aby
wszystko to wspó∏gra∏o z funkcjonujàcymi w firmie zasadami zarzàdzania.
Tylko w ten sposób zagwarantujemy
skutecznoÊç wdro˝onych rozwiàzaƒ.
Jak w takim razie nale˝y podejÊç do
wdro˝enia i póêniejszego utrzymania
wymagaƒ AEO? Przede wszystkim musimy mieç ÊwiadomoÊç, i˝ raz wdro˝one procedury muszà byç poddawane
audytom i zmianie razem ze zmieniajàcà si´ firmà. Brak ich aktualizacji mo˝e
skutkowaç nie spe∏nieniem wymagaƒ
AEO. Podstawà do proponowania rozwiàzaƒ, gwarantujàcych spe∏nienie wymagaƒ AEO, powinna byç analiza ryzyka wyst´pujàcych w firmie zagro˝eƒ.
Analiza ryzyka, dokonana na podstawie

wczeÊniejszej diagnozy, czego powinna
byç podstawà do wysuwania propozycji
utworzenia lub modyfikacji procedur
i innych wymagaƒ stawianych pracownikom. Analiza ryzyka da nam odpowiedê, w jakim obszarze mamy problemy zwiàzane ze spe∏nieniem wymagaƒ
AEO. Od decyzji osób zarzàdzajàcych
organizacjà powinno zale˝eç, jakie rozwiàzania w zwiàzku ze zidentyfikowanymi zagro˝eniami zostanà wdro˝one.
Kolejnym krokiem powinno byç skuteczne wdro˝enie rozwiàzaƒ. Majàc
pe∏nà akceptacj´ najwy˝szego kierownictwa firmy, powinniÊmy mieç wszystkie argumenty za szybkim i skutecznym
wdro˝eniem rozwiàzaƒ. Musimy bowiem pami´taç, i˝ mogà one dotyczyç
zarówno utworzenia procedur, które
rzadko wià˝à si´ z poniesieniem kosztów, jak i zakupem urzàdzeƒ lub przebudowà cz´Êci firmy, które mogà oznaczaç wydatki dla firmy. W celu sprawnego osiàgni´cia wymaganych celów powinno utworzyç si´, zgodnie z wynikami analizy ryzyka, plan dzia∏aƒ naprawczych zawierajàcy definicje celów do
osiàgni´cia i odpowiedzialnoÊci wraz
ze wskazanymi terminami wykonania.
Wszystkie wdro˝one rozwiàzania nale˝y sprawdziç pod kàtem skutecznoÊci ich
wdro˝enia. Sprawdzenie w ramach audytu wewn´trznego powinno zak∏adaç
identyfikacje wszystkich mo˝liwych
wniosków pozwalajàcych na poprawienie, je˝eli jest to wymagane, wdro˝onych rozwiàzaƒ. Wnioski poaudytowe
powinny byç wdra˝ane, podobnie jak
wnioski z planu dzia∏aƒ naprawczych –
z jasno sprecyzowanym celem i przydzielonymi odpowiedzialnoÊciami. W ten
sposób wpisujemy zarzàdzanie wymaganiami AEO w znany od wielu lat cykl ciàg∏ego doskonalenia, pozwalajàcy skutecznie zarzàdzaç wymaganiami narzucanymi przedsi´biorstwu. Wykonywanie

tych czynnoÊci cyklicznie pozwoli na zachowanie aktualnoÊci wdro˝onych rozwiàzaƒ przez ca∏y czas.
Widzimy wi´c, i˝ wdro˝enie wymagaƒ AEO to przede wszystkim wdro˝enie w przedsi´biorstwie zasad zarzàdzania i doskonalenia wdro˝onych rozwiàzaƒ. Mo˝liwoÊç zastosowania takich
praktyk w przypadku AEO jest nieprzypadkowa. Zarówno wytyczne, opisujàce
wymagania AEO, jak i akty prawne UE
jednoznacznie wskazujà, i˝ s∏u˝by celne
b´dà bra∏y pod uwag´, jako dowód
spe∏nienia wymagaƒ AEO wspólnych
z wymaganiami na przyk∏ad mi´dzynarodowych norm, powszechnie wdra˝anych w nowoczesnych przedsi´biorstwach, je˝eli firma przedstawi stosowny certyfikat. Normy, które odnoszà si´
do wymagaƒ AEO to przede wszystkim
ISO 28000 – bezpieczeƒstwo ∏aƒcucha
dostaw, ISO/IEC 27001 – bezpieczeƒstwo informacji oraz ISO 9001 – zarzàdzanie jakoÊcià. Wynika z tego bardzo
praktyczny wniosek, i˝ firmy posiadajàce certyfikowane systemy zarzàdzania
b´dà mog∏y w ∏atwy sposób rozszerzyç
swoje wymagania o specyficzne dla
AEO, w sposób nie naruszajàcy struktury zarzàdzania w organizacji. Stosowanie powy˝szych standardów mo˝e u∏atwiç otrzymanie statusu AEO. Nadzorowanie tych wymagaƒ w przysz∏oÊci,
z uwagi na specyficzne wymagania
norm dotyczàce ciàg∏ego doskonalenia,
b´dzie równie˝ ∏atwiejsze. Przedsi´biorstwa, które nie b´dà opiera∏y si´ na
mi´dzynarodowych normach, nie sà
jednak na straconej pozycji. Przy wdra˝aniu rozwiàzaƒ gwarantujàcych spe∏nienie wymagaƒ AEO muszà jednak pami´taç o wdro˝eniu zasad gwarantujàcych ich prawid∏owe wdro˝enie i utrzymanie (na przyk∏ad wspomniana wczeÊniej analiza ryzyka, czy wykonywanie
audytów wewn´trznych).

Rys. 1. Cykl wdro˝enia i utrzymania wymagaƒ AEO. èród∏a wymagaƒ to mi´dzynarodowe standardy.
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