
 

 

Status AEO - uproszczenia formalności celnych oraz 

bezpieczeństwo w międzynarodowym łańcuchu dostaw 

 

Opis i cel szkolenia 

Status AEO ma na celu zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw pod 

względem operacji celnych oraz wymiany handlowej towarów. Posiadanie statusu 

AEO przez firmę to prestiż znalezienia się wśród grona zweryfikowanych przez 

organy celne przedsiębiorców, wiarygodnych z punktu widzenia przestrzegania 

przepisów celnych i podatkowych. Status AEO to także łatwiejszy dostęp do 

uproszczeń celnych i przywilejów, umożliwiających oszczędność czasu i pieniędzy. 

Przywileje dla firm posiadających status AEO wynikają bezpośrednio z przepisów 

prawa celnego, tj. unijnego kodeksu celnego. Chociaż samo posiadanie statusu AEO 

nie jest wymagane prawnie, jednak dla firmy uczestniczącej w międzynarodowym 

obrocie towarowym jest rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w wielu 

obszarach. Są nimi nie tylko operacje logistyczno-transportowe, ale przede 

wszystkim obszary związane z przepływem gotówki i uproszczeniem formalności 

celnych. 

 

Cel szkolenia: 

 Podniesienie świadomości uczestników w zakresie przepisów celnych oraz 

obowiązków wynikających z posiadania statusu AEO 

 Zapoznanie uczestników z celowością oraz korzyściami wynikającymi z 

posiadania statusu AEO i procedur uproszczonych 

 Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej odpowiedniego zarządzania 

procesami celnymi w przedsiębiorstwie w celu utrzymania statusu AEO 

 

Profil uczestników: 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

przedsiębiorstwem produkcyjnym, łańcuchem dostaw oraz za sprawy celne i 

podatkowe. Szkolenie skierowane jest również do osób kierujących firmą logistyczną, 

spedytorską i transportową. 



 

 

Korzyści dla uczestników 

Uczestnicy szkolenia Pochodzenie towarów reguły w praktyce zdobędą lub 

usystematyzują wiedzę na temat uproszczeń formalności celnych przewidzianych 

przepisami prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem:  

 Roli jaką przedsiębiorstwo produkcyjne spełnia w międzynarodowym łańcuchu 

dostaw oraz wynikających z niej obowiązków i odpowiedzialności związanych 

z przestrzegania przepisów celnych i podatkowych 

 Warunków i kryteriów które muszą być spełnione by utrzymać status AEO 

 Korzyści i przywilejów przysługujących firmie, posiadającej status AEO 

 Zasad odpowiedniego zarządzania statusem AEO, eliminującego ryzyka 

cofnięcia statusu AEO 

 Procesu monitorowania pozwolenia AEO 

 

Metody szkolenia 

 Prezentacja PowerPoint 

 Przykłady praktyczne 

 Rozmowa z uczestnikami 

 

Czas trwania 

1 dzień – 6 godzin dydaktycznych 

 

Program szkolenia 

1. Status AEO – Upoważniony Przedsiębiorca 

 Geneza wprowadzenia statusu AEO 

 Podstawa prawna 

 System AEO na świecie 

 Rodzaje statusów AEO 

2. Rola przedsiębiorstwa w międzynarodowym łańcuchu dostaw i jaki wpływ na 

bezpieczeństwo mają poszczególne działy wewnętrzne przedsiębiorstwa 

 



 

 

3. Warunki i kryteria przyznawania statusu AEO 

 Brak naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego 

 Wysoki poziom kontroli operacji i przepływu towarów 

 Wypłacalność 

 Praktyczne standardy w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

 Bezpieczeństwo i ochrona 

4. Ułatwienia i przywileje AEO 

 Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy 

 Obowiązki i uprawnienia organów celnych 

5. Uproszczenia celne dla AEO 

 Procedura uproszczona 

 Miejsce uznane do odpraw celnych 

 Zabezpieczenia generalne do procedur 

 Inne uproszczenia unijnego kodeksu celnego 

 Postępowanie audytowe 

6. Zarządzanie pozwoleniem AEO w celu monitorowania spełnienia kryteriów i 

wymogów AEO 

 System bezpieczeństwa łańcucha dostaw 

 Polityka Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw 

 Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w 

tym rodzaje ryzyka związanego z możliwością cofnięcia pozwolenia AEO 

 Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa 

 Zarządzanie ciągłością działania 

 Kontrola wewnętrzna 

 Ponowny audyt spełnienia warunków i kryteriów przez posiadacza AEO 

7. Konsultacje z prowadzącym 

 

  



 

 

Wartość inwestycji 

Cena udziału w szkoleniu wynosi 700 zł + 23%VAT 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet 

materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas 

szkolenia. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza 

zgłoszenia na e-mail lub on-line. 

 

Kontakt: 

One Step Up Sp. Z o. o. 

Biuro: Al. Jerozolimskie 202 

02-486 Warszawa 

NIP: 5342590119 

e: biuro@onestepup.pl 

+48 (22) 428 10 20 

 

 


