Kwestionariusz samooceny
Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

0.1

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised
Economic Operator, AEO) zaleca się zapoznanie z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie Upoważnionych Przedsiębiorców (AEO),
TAXUD/B2/0472011-Rev.5 (wytyczne są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej).

0.2

Które działy zostały zaangażowane w proces przygotowania przedsiębiorstwa do złożenia wniosku o wydanie świadectwa AEO, włączając
kierownictwo?

1.
1.1.

Informacje o przedsiębiorstwie
Ogólne informacje o przedsiębiorstwie

1.1.1.

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa składającego wniosek, jego adres, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz formę prawną.
Należy podać adres URL strony internetowej przedsiębiorstwa, jeżeli istnieje.
Jeżeli przedsiębiorstwo jest częścią grupy, proszę o wskazanie czy inne podmioty w grupie:
a) już posiadają świadectwo AEO; lub
b) złożyły wnioski o przyznanie statusu AEO i obecnie przechodzą audyt AEO prowadzony przez krajowe organy celne.

1.1.2.

Należy podać następujące informacje (jeżeli mają zastosowanie do formy prawnej przedsiębiorstwa):
a) szczegółowe informacje na temat głównych udziałowców, w tym wielkość posiadanego udziału
b) szczegółowe informacje na temat członków zarządu i/lub kierownictwa
c) szczegółowe informacje na temat rady konsultacyjnej, jeżeli taka istnieje, oraz rady nadzorczej.
Szczegółowe informacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres, datę urodzenia, a także krajowy numer identyfikacyjny (np.
krajowy dowód tożsamości lub krajowy numer ubezpieczenia).

1.1.3

Należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawy celne w strukturze administracyjnej wnioskodawcy.
Informacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres, datę urodzenia, a także krajowy numer identyfikacyjny (np. krajowy dowód
tożsamości lub krajowy numer ubezpieczenia).

1.1.4.

Należy krótko opisać działalność handlową/gospodarczą przedsiębiorstwa oraz określić jego rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw:
producent towarów, eksporter, spedytor, prowadzący skład celny, agent celny, przewoźnik, importer, grupujący zamówienia, operator
terminalu, inne.

1.1.5.

Należy podać lokalizacje, listę adresów, nazwy, numery telefonów oraz adresy e-mail punktów kontaktowych, a także krótki opis
prowadzonych działań (w tym inne państwa członkowskie oraz państwa trzecie) w następujący sposób:
a) poszczególne lokalizacje przedsiębiorstwa stanowiące osobę prawną (proszę podać przybliżoną liczbę pracowników w każdym z
działów); oraz
b) lokalizacje, w których osoba trzecia wykonuje na rzecz przedsiębiorstwa działania realizowane na zasadzie outsourcingu.

1.1.6.

Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży z podmiotami powiązanymi? Tak/Nie

1.1.7.

Należy opisać wewnętrzną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz zadania/zakres odpowiedzialności każdego z działów.

1.1.8.

Należy podać nazwiska osób na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla (dyrektorów, kierowników działów, kierownika działu
księgowości, kierownika działu celnego itd.) w przedsiębiorstwie oraz krótko opisać zasady zastępstw.

1.1.9.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo?

a) Należy podać nazwiska i stanowiska osób w przedsiębiorstwie posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie ceł.
b) Należy krótko przedstawić poziom wiedzy wyżej wymienionych osób w zakresie zastosowania technologii informatycznych w
1.1.10. procesach celnych i handlowych oraz w zakresie ogólnych kwestii handlowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie informacji zawartych w świadectwie AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców, o
którym mowa w art. 14x ust. 4 rozporządzenia wykonawczego do wspólnotowego kodeksu celnego (RWKC). Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej
Podpis……………………………………….
Stanowisko osoby składającej podpis………………..
(Wypełniony kwestionariusz powinien zostać podpisany odpowiednio przez dyrektora/partnera zarządzającego/jedynego właściciela, ale
w tym przypadku zalecane jest wyrażenie zgody przez osobę upoważnioną)
1.1.11. Data:………………………………………….

Niniejszym wyrażam zgodę na wymianę informacji zawartych w świadectwie AEO w celu zapewnienia realizacji porozumień
międzynarodowych z krajami trzecimi w zakresie wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy i środków związanych z
bezpieczeństwem: Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej
Podpis……………………………………….
Stanowisko osoby składającej podpis………………..
(Wypełniony kwestionariusz powinien zostać podpisany odpowiednio przez dyrektora/partnera zarządzającego/jedynego właściciela, ale
w tym przypadku zalecane jest wyrażenie zgody przez osobę upoważnioną)
1.1.12. Data:………………………………………….

W przypadku wyrażenia zgody w polu 1.1.12 związanej z wzajemnym uznawaniem proszę podać również następujące informacje:
Transliterowana nazwa:………………………………………................................
Transliterowana nazwa ulicy i numer:........................................………………..
Transliterowany kod pocztowy i miasto:.........................................................
1.1.13. Należy zastosować wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego dostępnego pod adresem http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf
1.2.

Wielkość działalności przedsiębiorstwa

1.2.1.

a) Należy przedstawić dane dotyczące rocznego obrotu z przynajmniej trzech ostatnich zakończonych rocznych sprawozdań. W
przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd (nie dotyczy).
b) Należy podać kwotę rocznego zysku lub straty netto z przynajmniej trzech ostatnich zakończonych rocznych sprawozdań finansowych.
W przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd.

1.2.2.

W przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorstwo pomieszczeń do składowania, które nie są jego własnością, należy wskazać, od
kogo wynajmowane/dzierżawione są powyższe pomieszczenia.

1.2.3.

Należy przedstawić szacunkowe dane dotyczące liczby oraz wartości zgłoszeń złożonych w każdym roku z ostatnich trzech lat dla każdej
z wymienionych kategorii. W przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd.
• przywóz
• wywóz/powrotny wywóz
• tranzyt

1.2.4.

Należy przedstawić szacunkową łączną kwotę wpłat dokonanych w każdym roku z ostatnich trzech lat dla każdej z wymienionych
kategorii. W przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd.
• cło
• akcyza
• VAT od przywozu

1.2.5.

a) Czy w ciągu dwóch nadchodzących lat przewiduje się jakiekolwiek zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie? Tak/Nie. W przypadku
odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać zmiany.
a) Czy w ciągu dwóch nadchodzących lat przewiduje się jakiekolwiek istotne zmiany w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa? Tak/Nie. W
przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać przedmiotowe zmiany.

1.3.

Informacje i statystyka celna
(wytyczne, załącznik 2, pkt 2.6)

1.3.1.

Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
a) Czy przedsiębiorstwo realizuje formalności celne we własnym imieniu i na własny rachunek?
b) Czy przedsiębiorstwo jest przez kogoś reprezentowane w sprawach związanych z formalnościami celnymi? Jeżeli tak, należy podać,
przez kogo i w jaki sposób (bezpośrednio czy pośrednio). Należy podać nazwę, adres oraz numer EORI przedstawiciela.
c) Czy przedsiębiorstwo reprezentuje inne osoby w zakresie formalności celnych? Jeżeli tak, należy podać, kogo oraz w jaki sposób
(bezpośrednio czy pośrednio)? (Należy wymienić najważniejsze przedsiębiorstwa)

1.3.2.

a) Kto i w jaki sposób decyduje o klasyfikacji taryfowej towarów?
b) Jakie środki zapewniania jakości podejmuje się w celu zagwarantowania, że klasyfikacje taryfowe są prawidłowe (np. kontrole,
kontrole wiarygodności, wewnętrzne instrukcje robocze, regularne szkolenia)?
c) Czy stworzone zostały procedury w zakresie powyższych środków zapewniania jakości?
d) Czy regularnie monitoruje się skuteczność środków zapewniania jakości?
e) Jakie zasoby są wykorzystywane dla potrzeb klasyfikacji taryfowej (np. baza danych zawierająca dane stałe dotyczące towarów)?

1.3.3.

a) Kto i w jaki sposób ustala wartość celną?
b) Jakie środki zapewniania jakości podejmuje się w celu zagwarantowania, że wartość celna jest prawidłowo ustalona (np. kontrole,
kontrole wiarygodności, wewnętrzne instrukcje robocze, regularne szkolenia, inne środki)?
c) Czy regularnie monitoruje się skuteczność środków zapewniania jakości?
d) Czy stworzone zostały procedury w zakresie powyższych środków zapewniania jakości?
a) Należy dokonać przeglądu preferencyjnego lub niepreferencyjnego pochodzenia przywożonych towarów.
b) Jakie działania wewnętrzne wdrożono w celu sprawdzenia, czy kraj pochodzenia przywożonych towarów został zgłoszony prawidłowo?
c) Należy opisać przyjęte podejście w zakresie wystawiania dowodów pochodzenia preferencyjnego i świadectw pochodzenia dla celów
wywozowych.

1.3.4.
Czy działalność przedsiębiorstwa wiąże się z towarami objętymi cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym? Tak/Nie

1.3.5.
2.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły dotyczące producenta(ów) lub krajów spoza UE, których towary objęte są
powyższymi cłami.
Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych
[art. 5a Wspólnotowego kodeksu celnego art. 14h RWKC, załącznik 1 do not wyjaśniających (załącznik 1C RWKC];
(wytyczne, część 2, pkt 2.1, załącznik 2, pkt 1)

2.1.

a) Czy w ciągu ostatnich trzech lat w ramach przedsiębiorstwa lub w wyniku działań organów celnych wykryto naruszenia przepisów
prawa celnego? W przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać naruszenia.
b) W jaki sposób przedsiębiorstwo zgłosiło naruszenia właściwym organom rządowym oraz jakie podjęto środki zapewniania jakości w
celu uniknięcia takich naruszeń w przyszłości?
Czy stworzone zostały procedury w zakresie powyższych środków zapewniania jakości?

2.2.

Czy w ciągu ostatnich trzech lat miało miejsce odrzucenie wniosku o pozwolenie/certyfikację lub zawieszenie bądź uchylenie istniejącego
pozwolenia ze względu na naruszenia przepisów prawa celnego? Tak/Nie. W przypadku nowego przedsiębiorstwa należy wpisać nd.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać, ile było takich przypadków i jakie były ich przyczyny?

3.

System księgowy i logistyczny

(art. 5a Wspólnotowego kodeksu celnego art. 14i RWKC; wytyczne, część 2, pkt 2.2, załącznik 2)

3.1.

Ścieżka audytu

(wytyczne, załącznik 2, pkt 2.2)

3.1.1.
3.2.

Czy system księgowy przedsiębiorstwa umożliwia pełną ścieżkę audytu w zakresie działalności celnej, ruchu towarów mającego
znaczenie ze względu na podatki lub zapisów księgowych?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać zasadnicze cechy przedmiotowej ścieżki audytu.
System księgowy

(wytyczne, załącznik2, pkt 2.1)

3.2.1.

Jaki system komputerowy (sprzęt/oprogramowanie) jest używany przez przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności, a w szczególności
do spraw celnych?
Należy podać informacje dotyczące:
- podziału funkcji (opracowanie, testowanie i wdrażanie)
- podziału funkcji między użytkownikami
- kontroli dostępu (które/dla kogo)
- identyfikowalności między systemem biznesowym a systemem zgłoszeń.
Czy systemy księgowe przedsiębiorstwa umożliwiają odróżnienie towarów wspólnotowych od niewspólnotowych? Tak/Nie

3.2.2.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły.

3.2.3.

a) W jakim miejscu prowadzone są działania informatyczne?
b) Czy obsługa aplikacji komputerowych jest przedmiotem outsourcingu? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać, którym
przedsiębiorstwom powierzono obsługę aplikacji oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo zarządza kontrolami dostępu do aplikacji, których
obsługa jest przedmiotem outsourcingu?

3.3.

System kontroli wewnętrznej

(wytyczne, załącznik2, pkt 2.4)

Czy przedsiębiorstwo posiada własne wytyczne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w ramach działów księgowości, zakupów,
sprzedaży i działu celnego, a także w ramach produkcji, zarządzania materiałami i towarami oraz logistyki? Tak/Nie.

3.3.1.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać wspomniane wytyczne oraz sposób ich aktualizacji.
Na przykład instrukcje na stanowisku pracy, szkolenie pracownika, instrukcje dotyczące sprawdzania błędów oraz mechanizm korekty.

Czy procesy kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa były przedmiotem jakiegokolwiek audytu wewnętrznego/zewnętrznego? Tak/Nie
Czy obejmował on również audyt standardowych procedur celnych przedsiębiorstwa? Tak/Nie.
3.3.2.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przedstawić kopię najbardziej aktualnego sprawozdania z audytu.
Należy podać krótki opis procedur kontroli plików komputerowych (dane stałe lub pliki główne). W jaki sposób powyższe procedury
uwzględniają następujące rodzaje ryzyka z perspektywy przedsiębiorstwa:

3.3.3.
3.4.

a) nieprawidłowe lub niepełne rejestrowanie transakcji w systemie księgowym.
b) stałe stosowanie niewłaściwych lub przestarzałych danych, takich jak numery artykułów i kody taryfowe.
c) niewłaściwa kontrola procesów działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy.
Przepływ towarów

(wytyczne, załącznik2, pkt 2.5)

3.4.1.

Należy krótko opisać procedurę rejestracji (fizycznej i w ramach ewidencji) przepływu materiałów począwszy od przybycia materiałów
poprzez składowanie, aż po produkcję i wysyłkę. Kto prowadzi ewidencję oraz gdzie jest ona przechowywana?

3.4.2.

Należy krótko opisać odpowiednie procedury w zakresie kontroli poziomu zapasów, w tym częstotliwość przeprowadzania
przedmiotowych kontroli oraz sposób postępowania w przypadku rozbieżności (np. inwentaryzacja i zapasy).

3.5.

Standardowe procedury celne
(wytyczne, załącznik2, pkt 2.6)

Czy przedsiębiorstwo posiada udokumentowane procedury weryfikacji prawidłowości zgłoszeń celnych, w tym zgłoszeń złożonych w
imieniu przedsiębiorstwa przez np. agenta celnego lub spedytora? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać procedury.

3.5.1.

W przypadku odpowiedzi przeczącej należy podać, czy przedsiębiorstwo weryfikuje prawidłowość zgłoszeń celnych? Tak/Nie. Jeżeli tak,
to w jaki sposób?

3.5.2.

a) Czy przedsiębiorstwo posiada instrukcje lub wytyczne dotyczące powiadamiania właściwych organów o nieprawidłowościach (np. o
podejrzeniu kradzieży, włamania lub przemytu w odniesieniu do towarów celnych)?
Czy powyższe instrukcje są udokumentowane (np. instrukcje na stanowisku pracy, podręczniki, inne wytyczne)?
b) Czy w ciągu ostatniego roku przedsiębiorstwo wykryło jakiekolwiek nieprawidłowości (lub domniemane nieprawidłowości) i zgłosiło je
właściwym organom? Tak/Nie
Czy przedsiębiorstwo prowadzi obrót towarami objętymi ekonomicznymi pozwoleniami handlowymi (np. wyrobami włókienniczymi,
produktami rolnymi)? Tak/Nie

3.5.3.
3.6.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać procedury przedsiębiorstwa dotyczące zarządzania pozwoleniami na przywóz
lub wywóz takich towarów.
Procedury dotyczące tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, archiwizacji i opcji rezerwowych

(wytyczne, załącznik2, pkt 2.7)

3.6.1.

Należy krótko opisać procedury przedsiębiorstwa dotyczące tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, archiwizacji, opcji
rezerwowych i wyszukiwania transakcji/operacji handlowych.

3.6.2.

Jak długo dane są przechowywane w systemie produkcyjnym oraz jak długo powyższe dane są archiwizowane?

3.6.3.

Czy przedsiębiorstwo posiada procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z zakłóceniem działania systemu lub jego
awarią? Tak/Nie

3.7.

Ochrona systemów komputerowych
(wytyczne, załącznik2, pkt 2.8)

3.7.1.

a) Proszę krótko opisać działania podjęte przez przedsiębiorstwo w celu ochrony systemu komputerowego przedsiębiorstwa przed
nieupoważnionymi włamaniami (firewall, program antywirusowy, ochrona hasłem…).
b) Czy przeprowadzono badanie możliwości włamania się do systemu, jakie były jego wyniki oraz czy podjęto jakiekolwiek środki
naprawcze?

3.7.2.

a) Należy krótko opisać sposób wydawania praw dostępu do systemów komputerowych.
b) Kto jest odpowiedzialny za obsługę i zabezpieczenie systemu komputerowego?

3.7.3.

a) Gdzie znajduje się główny serwer przedsiębiorstwa?
b) Należy podać szczegóły dotyczące sposobu zabezpieczenia serwera głównego.

3.8.

Bezpieczeństwo dokumentacji

(wytyczne, załącznik2, pkt 2.9)

3.8.1.

Należy krótko opisać, jakie działania (np. ograniczone prawa dostępu, tworzenie kopii zapasowych w formie elektronicznej) zostały
podjęte w celu ochrony informacji/dokumentów przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem, celowym
zniszczeniem lub utratą.

3.8.2.

Czy w ciągu ubiegłego roku miały miejsce przypadki nieupoważnionego dostępu do dokumentów i jeżeli tak, jakie środki podjęto, aby
zapobiec powtórzeniu się takich przypadków?

3.8.3.

Należy krótko odpowiedzieć na następujące pytania:
a)      Jakie grupy pracowników mają dostęp do szczegółowych danych dotyczących przepływu materiałów i towarów?
b)      Jakie grupy pracowników są upoważnione do zmiany tych danych?
Czy zmiany takie są w pełni udokumentowane?

3.8.4.

Należy krótko opisać wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa nakładane przez przedsiębiorstwo na partnerów handlowych i inne
osoby kontaktowe, aby uniknąć przypadków niewłaściwego wykorzystania informacji (np. zagrożenia łańcucha dostaw poprzez
nieupoważnione przekazywanie szczegółowych informacji na temat transportu przesyłki).

4.

Wypłacalność

(art. 5a Wspólnotowego kodeksu celnego art. 14j RWKC; wytyczne, część 2, pkt 2.3, załącznik 2, pkt 3)

4.1.

Czy w ciągu ostatnich trzech latach zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie w sprawie niewypłacalności w odniesieniu do aktywów
przedsiębiorstwa? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły.

4.2.

Czy przez ostatnie trzy lata przedsiębiorstwo miało stale dobrą sytuację finansową w rozumieniu art. 14j RWKC, wystarczającą do
spełnienia podjętych zobowiązań finansowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przedstawić dowody, takie jak opinia
audytorów przedsiębiorstwa lub sprawozdanie z audytu, kopię zamkniętych ksiąg finansowych (jeśli nie zostały one poddane audytowi),
dowody z banku lub instytucji finansowej. Jeżeli nie, należy podać wyczerpujące informacje.

4.3.

Jeżeli przedsiębiorstwo zostało założone niedawno, należy przedstawić wszystkie dokumenty i informacje dotyczące jego sytuacji
finansowej, np. ostatnie przepływy pieniężne, bilans oraz prognozy rachunku zysków i strat zatwierdzone przez
dyrektorów/partnerów/jedynego właściciela.

4.4.
5.

Czy istnieją czynniki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wypłacalność w najbliższej przyszłości? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły.
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

(art. 5a Wspólnotowego kodeksu celnego, art. 14k RWKC; wytyczne, część 2, pkt 2.4)

5.1.

Samoocena
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.1)

5.1.1.

a) Czy przeprowadzona została ocena własna ryzyka i zagrożeń dla przedsiębiorstwa? Tak/Nie
b) Czy dla każdego obiektu opracowano plan bezpieczeństwa (w stosownych przypadkach)? Tak/Nie
Jak często dokonuje się przeglądu i aktualizacji powyższych dokumentów?

5.1.2.

Należy krótko opisać, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa (w ramach przedsiębiorstwa lub jego kontaktów gospodarczych z klientami,
dostawcami i usługodawcami zewnętrznymi) zidentyfikowano w kontekście kryteriów bezpieczeństwa AEO.

5.1.3.

W jaki sposób w danym przedsiębiorstwie wdraża się i koordynuje środki dotyczące bezpieczeństwa i kto jest za nie odpowiedzialny?

5.1.4.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo obejmuje kilka obiektów, czy wdrażanie środków dotyczących bezpieczeństwa przebiega w
zharmonizowany sposób we wszystkich tych miejscach? Tak/Nie

5.1.5.

a) Czy dostępne są instrukcje bezpieczeństwa? W jaki sposób są one przekazywane personelowi i osobom odwiedzającym
przedsiębiorstwo?
b) W jakiej formie są one udokumentowane (podręcznik, wytyczne, karty informacyjne itp.)?

5.1.6.

a) Czy w ubiegłym roku miały miejsce zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać przedmiotowe zdarzenia oraz środki, jakie wprowadzono, aby zapobiec ich
powtórzeniu się w przyszłości.
b) Czy prowadzona jest dokumentacja na temat zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu oraz podjętych środków? Tak/Nie

5.1.7.

a) Czy przedsiębiorstwo posiada już certyfikat/potwierdzenie innej agencji publicznej lub organu publicznego (transportu, lotnictwa
cywilnego etc.) w zakresie bezpieczeństwa ? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przedstawić kopię certyfikatu/potwierdzenia oraz podać szczegóły dotyczące
obiektów/lokalizacji, które są objęte tym certyfikatem/potwierdzeniem.
b) Należy przedstawić wykaz wszelkich niezależnie akredytowanych norm/pozwoleń/zezwoleń uznawanych przez przedsiębiorstwo oraz
określić, jakim kontrolom/audytom polegają takie normy.
c) Czy wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa AEO, przedsiębiorstwo planuje złożenie wniosku o wydanie certyfikatu/potwierdzenia w
zakresie bezpieczeństwa (np. zarejestrowany agent, znany nadawca, etc.) lub złożyło już taki wniosek? Tak/Nie

5.1.8.

Czy istnieją szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa przywożonych lub wywożonych przez przedsiębiorstwo towarów?

5.1.9.

a) Czy przedsiębiorstwo korzysta z usług agencji ochrony? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać taką agencję.
b) Czy agencja ta dokonała oceny zagrożeń w przedsiębiorstwie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać krótko zagrożenia
dla bezpieczeństwa określone przez nią w kontekście kryteriów bezpieczeństwa AEO.
Czy klienci lub towarzystwo ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa nakładają na nie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony? Tak/Nie

5.1.10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły.
5.2.

Dostęp do terenu przedsiębiorstwa

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.2)

5.2.1.

a) Należy krótko opisać, w jaki sposób ustala się procedurę dostępu do terenu przedsiębiorstwa (do budynków, obszarów produkcji,
magazynów itp.) w odniesieniu do personelu, gości, innych osób, pojazdów i towarów.
b) Kto jest odpowiedzialny za kontrole zgodności z ustanowionymi procedurami?

5.2.2.

a) Należy opisać procedury stosowane w przypadku wykrycia nieupoważnionej osoby/pojazdu na terenie przedsiębiorstwa (na otwartej
przestrzeni lub w budynku).
b) W jaki sposób procedury te są przekazywane personelowi (np. w formie planu działań, podręcznika, wytycznych, szkolenia)?

5.2.3.

Należy przedstawić, jeżeli jest dostępny, plan każdej lokalizacji należącej do przedsiębiorstwa (np. rozkład, projekt) wykorzystywanej do
działalności związanej z cłami, za pomocą którego można określić granice terenu, drogi dojazdowe oraz usytuowanie budynków.

5.2.4.
5.3.

Należy podać - w stosownych przypadkach – nazwy przedsiębiorstw (np. przedsiębiorstw zewnętrznych, części przedsiębiorstwa
podlegających outsourcingowi), które także zajmują pomieszczenia przedsiębiorstwa w poszczególnych lokalizacjach.
Ochrona fizyczna
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.3)

5.3.1.

a) Należy krótko opisać sposoby ochrony zewnętrznych granic terenu przedsiębiorstwa. W jaki sposób kontrolowana jest zgodność z
takimi procedurami?
b) W jaki sposób, przez kogo i w jakich odstępach czasu przeprowadzane są kontrole wzdłuż ogrodzenia i w budynkach? W jaki sposób
powyższe kontrole i ich wyniki są dokumentowane?
c) W jaki sposób zgłaszane są zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu i jakie działania są podejmowane w celu zajęcia się takimi
zdarzeniami?

5.3.2.

Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
a) Jakie są punkty dostępu do terenu przedsiębiorstwa?
b) W jaki sposób są one monitorowane?
Czy istnieją ograniczenia w odniesieniu do godzin otwarcia każdego z punktów dostępu?

5.3.3.

Czy teren przedsiębiorstwa posiada odpowiednie oświetlenie (np. funkcję światła stałego, czujniki ruchu, czujnik zmierzchu)?

5.3.4.

W jaki sposób zarządza się w przedsiębiorstwie kluczami (np. miejsce, dostęp, rejestracja)?
Czy prowadzona jest w tym celu dokumentacja pisemna? Tak/Nie

5.3.5.

Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
a) Czy na terenie przedsiębiorstwa dozwolone jest parkowanie prywatnych pojazdów?
b) Jeżeli tak, kto może parkować swój pojazd?
c) Kto jest odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń?
d) Czy pojazdy są kontrolowane (przy wjeździe na teren przedsiębiorstwa lub przy wjeździe na teren parkingu)?
Czy istnieją pisemne przepisy w tym zakresie? Tak/Nie

5.4.

Jednostki cargo (takie jak kontenery, nadwozia wymienne, pojemniki do transportu)
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.4)

Czy dostęp do jednostek cargo podlega przepisom/ograniczeniom? Tak/Nie
5.4.1.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić sposób, w jaki egzekwuje się takie ograniczenia.

5.4.2.

Należy krótko opisać, jakie środki są dostępne w celu zapobiegania przypadkom nieupoważnionego dostępu do jednostek cargo i
manipulowania przy nich – w szczególności w odniesieniu do miejsc składowania na wolnym powietrzu – (np. stały nadzór,
organizowanie szkoleń dla pracowników i informowanie ich o zagrożeniach, zamknięcia, instrukcje dotyczące procedur, które należy
zastosować w przypadku nieupoważnionego wejścia na teren przedsiębiorstwa).

5.4.3.

a) Czy stosowane są zamknięcia w celu zapobieżenia przypadkom nieupoważnionego manipulowania przy towarach? Jeżeli tak, jakiego
rodzaju są to zamknięcia?
Czy powyższe zamknięcia spełniają jakiekolwiek określone normy (np. ISO)?
b) W jaki sposób zapobiega się manipulowaniu przy towarach w przypadku, gdy zamknięcia nie są stosowane?

5.4.4.

Jakie środki kontrolne stosuje się do sprawdzania jednostek cargo (np. proces kontroli obejmujący 7 punktów: ścianę przednią, ścianę
lewą, ścianę prawą, podłogę, sufit/dach, drzwi od strony wewnętrznej/zewnętrznej, część zewnętrzną/podwozie)?

5.4.5.

Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
a)       Kto jest właścicielem jednostek cargo lub osobą odpowiedzialną za ich obsługę?
b)       Kto zajmuje się konserwacją/naprawą jednostek cargo?
c)       Czy opracowane są plany systematycznej konserwacji?
Czy dokonuje się kontroli prac w zakresie konserwacji zewnętrznej?

5.5.

Procesy logistyczne
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.5)

5.5.1.

a) Jakie środki transportu są zwykle wykorzystywane przez przedsiębiorstwo?
b) Czy przedsiębiorstwo samo organizuje swój transport, czy korzysta w tym celu z zewnętrznych usługodawców (np.
spedytorów/przewoźników)?
c) W jaki sposób ustala się, czy spedytor/przewoźnik spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa (np. za pomocą świadectw
bezpieczeństwa, deklaracji bezpieczeństwa lub porozumień w sprawie bezpieczeństwa)?
d) Czy podejmowane są inne środki odnośnie do outsourcingu działalności transportowej mające na celu spełnienie standardów
bezpieczeństwa?
W stosownych przypadkach należy przedstawić w skrócie charakter i zasięg działań przedsiębiorstwa w tym zakresie.

5.6.

Wymogi niefiskalne

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.6)

5.6.1.
5.7.

a) Czy przedsiębiorstwo ma do czynienia z produktami podwójnego zastosowania lub towarami, na których przywóz wymagane są
pozwolenia, bądź z produktami podlegającymi ograniczeniom wywozowym lub zakazowi wywozu lub innym wymogom niefiskalnym? W
przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać procedury stosowane w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami
dotyczącymi powyższych produktów (np. zarządzanie pozwoleniami, zezwolenia, zadania specjalne, właściwie przeszkolony personel
itd.)?
b) Czy w przedsiębiorstwie istnieją specjalne instrukcje, podręczniki lub inne wytyczne dotyczące takich produktów? Tak/Nie
Przyjmowanie towarów
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.7)

5.7.1.

a) Należy krótko opisać procedury zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przyjmowanych towarów.
b) Należy krótko opisać sposób kontroli zgodności z tymi procedurami.

5.7.2.

Czy pracownicy przedsiębiorstwa zostali poinformowani o uzgodnieniach związanych z bezpieczeństwem, jakich dokonano z
dostawcami, oraz sposobach zapewniania zgodności?

5.7.3.

a) Należy krótko opisać sposób sprawdzania, czy zamknięcia przyjmowanych towarów zostały naruszone.
b) Czy w stosownych przypadkach towary są zamykane? Tak/Nie
przedsiębiorstwo ma do czynienia z towarami wymagającymi zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa (np. ładunki
lotnicze/poczta lotnicza)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić istniejące procedury/środki

5.7.4.

Czy przyjmowane towary są w sposób jednolity oznakowane lub przechowywane w osobnych miejscach? Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać, w jaki sposób są oznaczone/gdzie są przechowywane.

5.7.5.

Należy krótko opisać procedury ważenia i liczenia przyjmowanych towarów.

5.7.6.

Należy krótko opisać, kto, jak i kiedy sprawdza zgodność towarów z dokumentami towarzyszącymi i wpisuje przywiezione towary do
systemu.

c) Czy

5.7.7.
5.8.

a) Czy działy odpowiedzialne za zakup towarów, odbiór towarów oraz ogólny dział administracyjny są wyraźnie oddzielone od siebie?
Tak/Nie
b) Czy istnieją zintegrowane mechanizmy kontroli wewnętrznej pomiędzy działami? Tak/Nie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy
określić, w jaki sposób są one realizowane?
Składowanie towarów

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.8)

5.8.1.

Należy opisać, gdzie znajdują się miejsca wyznaczone do składowania towarów.

5.8.2.

a) Należy krótko opisać procedurę określania miejsca składowania dla przyjmowanych towarów.
b) Czy w przedsiębiorstwie są wyznaczone zewnętrzne miejsca składowania? Tak/Nie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je
krótko opisać.

5.8.3.

Czy istnieją udokumentowane procedury dotyczące regularnej inwentaryzacji oraz postępowania w przypadku gdy w trakcie
inwentaryzacji stwierdzone zostaną nieprawidłowości? Tak/Nie
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać takie ustalenia.

5.8.4.

Czy towary o różnym poziomie ryzyka są przechowywane oddzielnie? Tak/Nie
a) Należy opisać kryteria dla oddzielnego składowania (np. towarów niebezpiecznych, towarów wartościowych, towarów chemicznych,
broni, ładunków lotniczych/poczty lotniczej).
b) Należy opisać, w jaki sposób zapewnia się niezwłoczne wpisanie towarów do rachunków logistycznych/ewidencji magazynowych.

5.8.5.

a) Należy krótko opisać, w jaki sposób towary są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do terenu składowania.
b) Należy krótko opisać sposób sprawdzania zgodności z tymi procedurami.

5.8.6

Jeżeli składowanie towarów jest realizowane w ramach outsourcingu przez stronę trzecią/usługodawcę, należy krótko opisać, jak i gdzie
towary są składowane oraz środki kontroli wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do nadzoru składowania towarów.

5.9.

Produkcja towarów
(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.9)

5.9.1.

a) Należy krótko opisać, jakie miejsca/obszary są wyznaczone na potrzeby produkcji towarów.
b) Jeżeli towary są produkowane przez partnera zewnętrznego (wykonywanie zleceń, przesyłki bezpośrednie), należy opisać krótko, w
jaki sposób zapewnia się zgodność towarów (np. postanowienia umowy).

5.9.2.

Czy istnieją dodatkowe środki bezpieczeństwa chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych do strefy produkcyjnej? Tak/Nie.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać te procedury oraz określić, czy są one dostępne w formie pisemnej. Należy
opisać krótko sposób sprawdzania zgodności z tymi procedurami.

5.9.3.

Należy opisać krótko procedury pakowania towarów oraz określić, czy procedury te są dostępne w formie pisemnej.

5.9.4.

Jeżeli pakowanie produktów końcowych jest zlecane w ramach outsourcingu przez stronę trzecią, należy krótko opisać, w jaki sposób
zapewniana jest zgodność towarów.

5.10.

Załadunek towarów

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.10)

a) Należy opisać krótko procedurę zarządzania załadunkiem towarów w przedsiębiorstwie (np. podział obowiązków, kontrola towarów i
środków transportu, rejestrowanie wyników kontroli, dostarczanie informacji itp.).
5.10.1. b) Czy istnieją jakiekolwiek pisemne instrukcje dotyczące sposobu organizacji tej procedury? Tak/Nie
a) Czy na pojazdy wyjeżdżające są zakładane zamknięcia? Tak/Nie?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać, w jaki sposób, przez kogo oraz jakie rodzaje zamknięć są stosowane?
b) Czy w dokumentach towarzyszących towarom są podawane numery zamknięć? Tak/Nie
5.10.2. c) W jaki sposób prowadzony jest rejestr zamknięć?
5.10.3. Należy krótko opisać, w jaki sposób zapewniana jest zgodność z wymogami klientów w zakresie bezpieczeństwa przy załadunku.
Należy krótko opisać stosowane ustalenia zapewniające, że towary przed załadunkiem oraz w trakcie załadunku nie będą pozostawione
5.10.4. bez nadzoru.
Czy sprawdzana jest kompletność wysyłanych towarów (np. poprzez liczenie, ważenie)? Tak/Nie
5.10.5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, w jaki sposób i przez kogo?

Należy krótko opisać, kto, jak i kiedy sprawdza zgodność wysyłanych towarów z listą towarową i zamówieniami sprzedaży oraz
5.10.6. wyrejestrowuje towary z magazynu?
5.10.7. Należy krótko opisać mechanizmy kontroli stosowane przez przedsiębiorstwo w celu wykrycia niezgodności w zakresie załadunku towarów?
5.11.

Wymogi bezpieczeństwa dotyczące partnerów handlowych

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.11)

a) Należy opisać krótko, jakie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony są stosowane podczas doboru partnerów handlowych (np.
deklaracje, wymogi umowne, partnerzy handlowi ze statusem AEO)
5.11.1. c) Należy krótko opisać sposób sprawdzania zgodności z tymi procedurami.
Należy krótko opisać, w jaki sposób przedsiębiorstwo weryfikuje tożsamość partnerów handlowych w celu zabezpieczenia łańcucha
5.11.2. dostaw (wyszukiwanie informacji przed zatwierdzeniem zamówienia lub złożeniem zamówienia).
Czy w ciągu ubiegłego roku wykryto jakiekolwiek naruszenia uzgodnień związanych z bezpieczeństwem zawartych z partnerami
handlowymi? Tak/Nie.
5.11.3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, jakie działania podjęło przedsiębiorstwo?
5.12.

Bezpieczeństwo personelu

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.12)

a) Należy krótko opisać, w jaki sposób polityka zatrudnienia uwzględnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony? Kto jest odpowiedzialny za
powyższą dziedzinę?
b) Czy procedury bezpieczeństwa są dostępne w formie pisemnej? Tak/Nie.
5.12.1. c) Należy krótko opisać sposób sprawdzania zgodności z tymi procedurami.
W jakim zakresie przeprowadza się kontrolę (np. informacja z Krajowego Rejestru Karnego) w celu upewnienia się, że pracownik nie
widnieje w rejestrze karnym - w odniesieniu do następujących typów pracowników:
a) nowych pracowników, którzy będą zatrudnieni na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa
b) już zatrudnionych pracowników z innych działów, przechodzących na stanowiska wrażliwe pod względem bezpieczeństwa
W jaki sposób zapewnia się, że pracownicy odchodzący z pracy nie mają już fizycznego bądź elektronicznego dostępu do siedziby lub
5.12.2. danych przedsiębiorstwa?

Czy pracownikom zapewnia się szkolenie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa? Tak/Nie. Jeśli tak:
a) jak często organizowane są szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony?
b) czy przedsiębiorstwo organizuje co roku szkolenie przypominające? Tak/Nie
c) czy powyższe szkolenie jest organizowane wewnętrznie czy przez przedsiębiorstwo zewnętrzne?
5.12.3. d) czy istnieje pisemna dokumentacja dotycząca przeprowadzonego szkolenia? Tak/Nie.
Należy odpowiedzieć na następujące pytania:
a) w jakich obszarach zatrudniani są pracownicy tymczasowi?
b) czy powyżsi pracownicy są regularne kontrolowani zgodnie ze standardami bezpieczeństwa?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, w jaki sposób i przez kogo?
5.12.4. Czy instrukcje w zakresie bezpieczeństwa istnieją również dla powyższych pracowników?
5.13.

Usługi zewnętrzne

(wytyczne, załącznik 2, pkt 4.13)

Czy przedsiębiorstwo korzysta z usług zewnętrznych w ramach umowy, takich jak transport, ochrona, sprzątanie, dostawy, konserwacja
itp.? Tak/Nie. Jeśli tak:
a) należy krótko opisać, jakie usługi są świadczone i w jakim zakresie (tylko te, które nie zostały opisane w poprzednich sekcjach)
b) czy spisywane są umowy z zewnętrznymi usługodawcami zawierające wymogi bezpieczeństwa? Tak/Nie.
5.13.1. c) należy krótko opisać sposób sprawdzania zgodności z procedurami zawartymi w powyższych umowach.

