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Wizja
Nasza wizja to morza i oceany tętniące życiem oraz zasoby ryb i owoców morza
zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Misja
Nasza misja to wykorzystanie niebieskiego certyfikatu MSC i programu certyfikacji MSC,
w celu utrzymania mórz i oceanów w dobrej, stabilnej kondycji.
Poprzez współpracę z naszymi partnerami: rybakami, przetwórcami, sieciami handlowymi
i małymi sklepami, producentami, restauracjami oraz wszystkimi, którzy kochają dzikie
ryby i owoce morza, zachęcamy do odpowiedzialnego korzystania z zasobów morskich.
Dzięki temu tworzymy zrównoważony rynek rybołówstwa oraz wspieramy i nagradzamy
rybaków prowadzących swoje połowy w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.
Prawa autorskie
Dokument „Standard Łańcucha Dostaw MSC: wersja podstawowa” oraz jego zawartość
są chronione prawami autorskimi „Marine Stewardship Council” – © Marine Stewardship
Council 2019.Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oficjalnym językiem Standardu jest język angielski. Ostateczna wersja znajduje się
na stronie internetowej MSC msc.org. Wszelkie rozbieżności między kopiami, wersjami
lub tłumaczeniami powinny zostać zweryfikowane w odniesieniu do ostatecznej wersji
angielskiej.
MSC zabrania wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji części lub całości treści
dokumentu w jakiejkolwiek formie.
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji zatwierdzonej w języku
angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sporów dotyczących interpretacji,
wersja angielska będzie używana jako oficjalny dokument MSC. MSC podejmuje
ostateczne decyzje we wszystkich sprawach dotyczących standardów MSC i związanych
z nimi dokumentów programowych. Angielską wersję można pobrać ze strony
internetowej msc.org.

Marine Stewardship Council
Marine House
1 Snow Hill
London EC1A 2DH
Wielka Brytania
Telefon: + 44 (0) 20 7246 8900
Fax:
+ 44 (0) 20 7246 8901
Email: standards@msc.org
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Wprowadzenie
Odpowiedzialność za treść Standardu

Marine Stewardship Council (MSC) jest
odpowiedzialne za treść Standardu Łańcucha
Dostaw MSC.
Osoby posługujące się niniejszym dokumentem,
powinny sprawdzić, czy używają jego
najnowszej wersji oraz najnowszej wersji innych
powiązanych z nim dokumentów. Aktualne
wersje dokumentów wraz z listą wszystkich
dostępnych dokumentów MSC można znaleźć
na stronie internetowej MSC (msc.org).

Dotychczasowe opublikowane wersje
Standardu Łańcucha Dostaw MSC
Nr
Data
wersji publikacji

Opis
zmian

1.0

sierpień
2000 r.

Opublikowanie pierwszej
wersji dokumentu.

2.0

sierpień
2005 r.

Wprowadzenie znaczących
zmian w wymogach dot.
Standardu.

2.1

1 maja
2010 r.

Zmiana nazwy dokumentu,
dodanie praw autorskich
oraz informacji o zarządzaniu
dokumentem.

3.0

15
sierpnia
2011 r.

Wprowadzenie znaczących
zmian w wymogach dot.
Standardu.

4.0

20 lutego
2015 r.

Wprowadzenie znaczących
zmian w wymogach dot.
Standardu; zaktualizowanie
wymogów certyfikacji
i wprowadzenie wytycznych.
Włączenie do Standardu
załącznika BD dotyczącego
wymogów certyfikacji MSC
wersja 1.4. Publikacja
dokumentu w wersji
podstawowej oraz w wersji
grupowej (Standard v1.0)
i wersji dla podmiotów
bezpośrednio obsługujących
klienta (ang. ConsumerFacing Organisation,CFO,
Standard v1.0)

5.0

28 marca
2019 r.

Wprowadzenie znaczących
zmian w wymogach dot.
Standardu. Dodanie wymogów
dotyczących zapobieganiu
pracy przymusowej oraz pracy
dzieci (na lądzie) oraz inne
znaczące zmiany.

O dokumencie

Niniejszy dokument zawiera obowiązkowe
wymogi dla organizacji ubiegających się
o certyfikację łańcucha dostaw MSC
(ang. Chain of Custody, CoC). Opracowano
również odpowiednie wskazówki pomocne
w interpretacji i stosowaniu wymogów
zawartych w niniejszym Standardzie.

Ogólne wprowadzenie
Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC

Standard Łańcucha Dostaw MSC daje
pewność, że produkty ze znakiem MSC są
szczegółowo monitorowane w całym łańcuchu
dostaw, a droga jaką przebywają może
zostać prześledzona aż do certyfikowanego
łowiska. Proces przeprowadzany jest
przez niezależne akredytowane jednostki
certyfikujące (ang. Conformity Assessment
Bodies, CABs). Certyfikacja ważna jest 3 lata.
W tym okresie certyfikowana organizacja
podlega corocznym audytom.
Wykorzystanie Standardu Łańcucha
Dostaw MSC przez inne organizacje
ustanawiające standardy
Standard Łańcucha Dostaw MSC został
opracowany w sposób, który umożliwia
korzystanie z niego każdej wybranej
organizacji, zajmującej się certyfikacją. Na jego
wykorzystanie, w odniesieniu do produktów
rybnych, zdecydowała się organizacja
pozarządowa Aquaculture Stewardship Council
(ASC), ustanawiająca standardy certyfikacji
i znakowania produktów pochodzących
z certyfikowanych akwakultur. Dzięki temu
firmy w łańcuchu dostaw podczas jednego
audytu mogą otrzymać oba certyfikaty, MSC
i ASC, pomimo odrębnych znaków towarowych
każdego z nich. Jeżeli inne organizacje
ustanawiające standardy zdecydują się
na użycie Standardu Łańcucha Dostaw MSC,
informacja o tym zostanie opublikowana
na stronie internetowej MSC.

Zakres (ang. scope) i wersje
Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Każda organizacja handlująca czy
przetwarzająca produkty z certyfikowanego
rybołówstwa lub hodowli może ubiegać się
o certyfikat łańcucha dostaw MSC.
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Wprowadzenie ciąg dalszy
Certyfikacja jest obowiązkowa dla każdej
organizacji w łańcuchu dostaw, będącej
prawnym właścicielem certyfikowanych
produktów, która chce powoływać się
na jego certyfikowane, zrównoważone źródło
pochodzenia, aż do momentu, w którym
produkty te będą zapakowane w zabezpieczone
opakowanie i gotowe do sprzedaży
konsumentom.
MSC jest właścicielem Standardu Łańcucha
Dostaw MSC w wersjach: podstawowej,
grupowej oraz dla podmiotów bezpośrednio
obsługujących klienta (ang. FCO). Więcej
informacji o tym, jaki typ organizacji może
ubiegać się o certyfikację w określonej
wersji można znaleźć w sekcji 6.2 Wymogów
Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC
(ang. MSC Chain of Custody Certification
Requirements) oraz we wprowadzeniu
do każdego z dokumentów.
Zakres Standardu Łańcucha Dostaw MSC
w wersji podstawowej
Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji
podstawowej jest przeznaczony dla każdej
organizacji, posiadającej pojedynczy
zakład (ang. single site), w której handluje
się certyfikowanymi produktami lub je
obsługuje. Standard Łańcucha Dostaw MSC
w tej wersji może mieć również zastosowanie
w organizacjach, które posiadają kilka
zakładów, ale jedynie w przypadku, w którym
każdy z nich przeszedł indywidulane audyty.
W takim przypadku wydawany jest pojedynczy
certyfikat, zwany „certyfikatem dla wielu
miejsc” (ang. multi-site certificate). Przykłady
organizacji, które mogą być certyfikowane
w tym trybie, to np. organizacja handlująca
rybami i owocami morza posiadająca
jeden zakład lub przetwórca posiadający
zakłady w kilku lokalizacjach. Niektóre
wymogi Standardu Łańcucha Dostaw MSC
w wersji podstawowej, takie jak zakup
od certyfikowanych dostawców, mogą nie mieć
zastosowania w przypadku, gdy organizacja
ta jest rybołówstwem lub hodowlą ryb.
Zakres Standardu Łańcucha Dostaw MSC
w wersji grupowej
Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji
grupowej jest dedykowany organizacji
posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów),
z których nie każdy podlega audytowi
w procesie oceny przez jednostkę certyfikującą.

Wersja grupowa może więc być bardziej
przydatna niż wersja podstawowa dla wielu
miejsc lub grup organizacji połączonych
ze sobą. W przypadku wersji grupowej
organizacja wyznacza biuro główne,
kontrolujące wszystkie zakłady w ramach
grupy, które jest odpowiedzialne za spełnianie
wymogów Standardu Łańcucha Dostaw MSC
przez całą grupę. Jednostka certyfikująca
przeprowadza audyt w biurze głównym
organizacji oraz w kilku przynależących
zakładach. Jeden certyfikat, o tym samym
kodzie, przyznawany jest wszystkim zakładom
należącym do grupy. Przykłady firm, które są
uprawnione do certyfikacji w tej wersji, to np.
hurtownia ryb i owoców morza posiadająca
kilka magazynów lub sieć restauracji, która
zdecydowała się na certyfikację w wersji
grupowej, a nie w wersji dla podmiotów
bezpośrednio obsługujących klienta.
Niektóre wymogi Standardu Łańcucha Dostaw
MSC w wersji grupowej, takie jak zakup
od certyfikowanych dostawców, mogą nie mieć
zastosowania w przypadku, gdy organizacja
ta jest rybołówstwem lub hodowlą ryb.
Zakres Standardu Łańcucha Dostaw MSC
w wersji dla podmiotów bezpośrednio
obsługujących klienta (CFO)
Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji
dla podmiotów bezpośrednio obsługujących
klienta (ang. Consumer-Facing Organisation,
CFO) odpowiada potrzebom firm sprzedającym
ryby i owoce morza bezpośrednio odbiorcom
końcowym oraz spełniającym inne,
specyficzne dla tej wersji, kryteria. Organizacje
bezpośrednio obsługujące klienta (CFOs),
takie jak sieci handlowe lub firmy z branży
cateringowej, mogą posiadać jeden, pojedynczy
zakład lub działać w kilku lokalizacjach.
W obu tych przypadkach wydawany jest jeden
certyfikat, o tym samym kodzie, w ramach
systemu zarządzania jednej organizacji.
Podobnie jak w przypadku wersji grupowej,
jednostka certyfikująca audytuje jedynie kilka
lokalizacji. Przykłady firm, które są uprawnione
do certyfikacji w ramach wersji dla podmiotów
bezpośrednio obsługujących klienta, to np.
restauracje, sieci restauracji, sklepy rybne,
sieci handlowe sprzedające ryby i owoce morza
luzem oraz firmy cateringowe.
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Wprowadzenie ciąg dalszy
Organizacje uprawnione do certyfikacji
pod względem Standardu Łańcucha Dostaw
MSC w wersji podstawowej
O certyfikat łańcucha dostaw MSC
może ubiegać się każda organizacja,
w szczególności ta, która:

• handluje certyfikowanymi produktami
lub przetwarza certyfikowane produkty,
a operacje te odbywają się na terenie
jednego zakładu/miejsca. Wtedy mówmy
o „certyfikacji jednego miejsca”
(ang single-site certification);
• handluje certyfikowanymi produktami
lub przetwarza certyfikowane produkty,
a operacje te odbywają się na terenie
więcej niż jednego zakładu, w wielu
miejscach. Wtedy mówmy o „certyfikacji
dla wielu miejsc”
(ang. multi-site certification).
Uwaga: Niektóre organizacje będą mogły
korzystać zarówno ze Standardu w wersji
podstawowej, jak i grupowej oraz/lub z wersji
dla podmiotów bezpośrednio obsługujących
klienta. Organizacjom zaleca się sprawdzenie,
do której z wersji Standardu kwalifikuje się
charakter ich działalności przed omówieniem
najlepszej dla nich wersji z jednostką
certyfikującą. Opis wersji dostępny jest w
sekcji 6.2 Wymogów Certyfikacji Łańcucha
Dostaw MSC (ang. MSC Chain of Custody
Certification Requirements).

Data wejścia w życie

Data wejścia w życie Standardu Łańcucha
Dostaw MSC w wersji podstawowej v.5.0
to 28 września 2019 r. Wszystkie procesy
oceny pod względem zgodności ze Standardem
Łańcucha Dostaw MSC w wersji podstawowej,
które rozpoczną się w tym dniu lub później, będą
opierać się na niniejszej, najnowszej wersji.

Data rewizji Standardu

MSC oczekuje na wszelkie uwagi i komentarze
na temat niniejszej wersji Standardu Łańcucha
Dostaw MSC. Będą one wzięte pod uwagę
podczas kolejnej rewizji Standardu. Rewizja
standardów MSC przeprowadzana jest
co najmniej raz na pięć lat. Uwagi i komentarze
dotyczące Standardu Łańcucha Dostaw MSC
prosimy przesyłać na adres
standards@msc.org.

Więcej informacji na temat procesu tworzenia
polityki MSC i ustanawiania standardów MSC
dostępnych jest na stronie internetowej MSC
(msc.org/pl).

Dokumenty normatywne

Wymienione poniżej dokumenty zawierają
postanowienia, do których odnosi się niniejszy
dokument, w wyniku czego stają się one
integralną częścią Standardu Łańcucha Dostaw
MSC. W przypadku wymienionych poniżej
dokumentów obowiązuje ich najnowsza
opublikowana wersja:
a. Wymogi Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC
(ang. MSC Chain of Custody Certification
Requirements)
b. Słownik MSC-MSCI (ang. MSC-MSCI
Vocabulary)
c. Wymogi dot. audytu ws. kwestii
pracowniczych (ang. MSC Third-Party
Labour Audit Requirements)
d. Oświadczenie posiadacza certyfikatu
łańcucha dostaw MSC o zrozumieniu
wymogów dot. kwestii pracowniczych (ang.
CoC Certificate Holder Statement
of Understanding of Labour Requirements)
e. Poradnik użytkownika logo MSC
(ang. MSC ecolabel user guide)
Warunki i definicje
Pojęcia, terminy i wyrażenia są zdefiniowane
w słowniku MSC-MSCI (w języku angielskim).
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Zasada 1.

Certyfikowane produkty nabywane są od certyfikowanych
dostawców
1.1

Organizacja powinna posiadać procedurę gwarantującą, że wszystkie certyfikowane
produkty nabywane są od certyfikowanych dostawców.

Wskazówka 1.1
„Certyfikowane produkty” odnoszą się do wszystkich ryb i owoców morza, które pochodzą
z certyfikowanych hodowli ryb lub rybołówstw i są identyfikowalne jako certyfikowane.
Nie obejmują one produktów rybnych i owoców morza w opakowaniach
„gotowych do spożycia przez konsumentów” (tj. odpowiednio zabezpieczonych
przed otwarciem i oznakowanych, które będą sprzedawane konsumentom
końcowym w tej samej formie, np. takich jak pojedyncze puszki tuńczyka). Pełną
definicję produktów przeznaczonych do sprzedaży dla końcowych konsumentów
w opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem można znaleźć w sekcji 6.1
Wymogów Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC (ang. MSC Chain of Custody Certification
Requirements, CoCCR).
Dla celów Standardu Łańcucha Dostaw MSC (CoC) „dostawca” definiowany jest jako podmiot
wymieniony w dokumentacji sprzedaży, który wykazuje przeniesienie prawa własności
certyfikowanych produktów ze sprzedającego na kupującego. W większości przypadków taki
dowód zakupu będzie fakturą, ale może być również umową lub innym aktem prawnym.
Procedury wprowadzone w organizacji muszą obejmować weryfikację czy strona, od której
przejmuje ona prawa własności, ma odpowiedni i ważny certyfikat. Jeśli produkty kupowane
są bezpośrednio od dostawcy, dokumentem weryfikującym będzie ważny certyfikat łańcucha
dostaw MSC. Jeśli produkty kupowane są bezpośrednio od rybołówstwa lub hodowli ryb,
proces weryfikacji musi obejmować sprawdzenie:
•
•

czy posiadają one ważny certyfikat MSC;
raportu końcowego, a jeśli raport ten nakłada na dane rybołówstwo lub hodowlę
posiadanie certyfikatu łańcucha dostaw MSC, sprawdzenie czy jest on aktualny.

W przypadkach, w których produkty nie są kupowane (np. w rybołówstwach lub hodowlach
ryb, które prowadzą certyfikowane połowy), klauzula ta nie znajduje zastosowania.
To czy dana organizacja w łańcuchu dostaw czy też rybołówstwo posiadają ważny certyfikat
MSC można zweryfikować na stronie internetowej MSC (msc.org), a w przypadku certyfikatu
ASC na stronie internetowej ASC (asc-aqua.org). Ze względu na to, że status certyfikacji może
się zmienić w trakcie trwania ważności certyfikatu, informacje na stronach internetowych,
uważane są za aktualne w odróżnieniu od dokumentów w formie papierowej. Certyfikat danej
organizacji może zostać anulowany, zawieszony lub wycofany przed jego wygaśnięciem.
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Zasada 1. ciąg dalszy

Certyfikowane produkty nabywane są od certyfikowanych
dostawców
1.2

Organizacja posiada wdrożoną procedurę potwierdzania statusu certyfikacji fizycznych
produktów na fakturze.

Wskazówka 1.2
Dokumentacja otrzymana wraz z certyfikowanymi produktami musi w jasny sposób potwierdzać,
że produkty są certyfikowane. Dowodami mogą być np. faktury, dokumenty dostawy, rachunki
czy też informacje od dostawcy przesłane drogą elektroniczną. Służą one zapewnieniu,
że jeżeli dostawca zastąpi certyfikowane ryby i owoce morza niecertyfikowanymi (np. w przypadku
wyczerpania zapasów), to zostanie to wykryte przez organizację kupującą.
Jeśli dostawca korzysta z własnego systemu identyfikacji produktów certyfikowanych (takiego
jak kody kreskowe lub kody produktów), to organizacja kupująca musi rozumieć w jaki sposób
on działa, aby móc potwierdzić, że produkt jest certyfikowany.
Jeżeli opis w dokumentacji nie identyfikuje jednoznacznie produktów jako certyfikowanych,
nie wystarczy polegać wyłącznie na fizycznym oznakowaniu produktu (np. certyfikacie MSC
lub ASC lub kodzie łańcucha dostaw umieszczonych na opakowaniu), aby dowieść, że produkt
jest certyfikowany.
W przypadku otrzymywania produktów rybnych bezpośrednio z certyfikowanej hodowli
ryb, proces może obejmować testowanie produktów pod kątem obecności antybiotyków
lub zakazanych substancji, które nie mogą być stosowane, jeśli mają być sprzedawane jako
certyfikowane zgodnie z wytycznymi dot. standardu dla odpowiedzialnej akwakultury.

1.3

Organizacje posiadające certyfikowane produkty na stanie magazynowym, zanim
rozpoczną ich sprzedaż jako spełniających wymogi, w czasie przeprowadzania pierwszego
audytu muszą wykazać, że zostały one zakupione od certyfikowanego dostawcy,
rybołówstwa lub hodowli ryb oraz że przestrzegane są odpowiednie zapisy ze Standardu
Łańcucha Dostaw MSC.

Wskazówka 1.3
Pochodzenie certyfikowanych produktów znajdujących się w magazynie w momencie
pierwszego audytu musi być możliwe do prześledzenia z powrotem do certyfikowanego
dostawcy, rybołówstwa lub hodowli ryb, zgodnie z Zasadą nr 4 Standardu Łańcucha
Dostaw MSC. Organizacja będzie także musiała wykazać, że każdy certyfikowany produkt
w magazynie jest identyfikowalny i odpowiednio segregowany zgodnie z Zasadami
nr 2 i 3 Standardu.
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Zasada 2.

Certyfikowane produkty są identyfikowalne
2.1

Certyfikowane produkty są identyfikowalne jako certyfikowane na wszystkich etapach
zakupu, odbioru, przechowywania, przetwarzania, pakowania, etykietowania, sprzedaży
i dostawy, z wyjątkiem dowodu sprzedaży dla konsumentów końcowych.

Wskazówka 2.1
Zaleca się, aby informacja o certyfikacji danego produktu umieszczona była fizycznie na samym
produkcie, a także powinna znajdować się w dołączonej dokumentacji. Produkt certyfikowany
można oznaczyć umieszczając znak lub etykietę na opakowaniu, pojemniku lub palecie.
Organizacje mogą korzystać z różnych metod identyfikacji, w tym akronimów
(np. „MSC” lub „ASC”), kodu łańcucha dostaw lub innego wewnętrznego systemu.
W przypadku, w którym etykietowanie produktów jest niemożliwe lub niepraktyczne (np. ryby
w zbiorniku do rozmrażania), organizacja będzie musiała wykazać, w jaki sposób status
certyfikacji produktu ujęty jest w systemie identyfikowalności lub w ewidencji zapasów.
Dowodami sprzedaży produktów konsumentom końcowym mogą być rachunki
w restauracjach, sklepach rybnych lub sklepach detalicznych. Nie muszą one opisywać ryb
i owoców morza jako certyfikowanych, chociaż certyfikowane produkty nadal muszą być
odpowiednio oznaczone w punkcie obsługi konsumenta (np. w menu lub na stoisku rybnym).
2.2

Jeżeli produkty są sprzedawane jako certyfikowane, każdy z nich musi być w ten sposób
opisany w odpowiadającej mu pozycji na fakturze, chyba że wszystkie produkty na fakturze
są certyfikowane. Wyjątek stanowią dowody sprzedaży dla konsumentów końcowych, na
których informacja ta nie musi się znajdować.

Wskazówka 2.2
Znakowanie certyfikowanych produktów na fakturze może odbywać się na wiele sposobów,
np. poprzez użycie akronimów „MSC” lub „ASC” w opisie produktu lub kodu łańcucha dostaw
bądź unikalnego kodu produktu, który jest jasno komunikowany konsumentom.
Jeśli wszystkie produkty na fakturze są certyfikowane, dopuszczalne jest opisanie całej
faktury jako dotyczącej jedynie produktów certyfikowanych, np. przez umieszczenie kodu
łańcucha dostaw na górze faktury. Wymóg ten ma na celu wyraźne oznaczenie, które produkty
na fakturze zostały sprzedane jako certyfikowane. Jest to informacja ważna zarówno dla
kupującego, jak i dla jednostki certyfikującej. Akronimy „ASC” lub „MSC” mogą być używane
do celów oznaczania i identyfikacji certyfikowanych produktów bez konieczności posiadania
umowy licencyjnej (patrz 2.4).
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Zasada 2. ciąg dalszy

Certyfikowane produkty są identyfikowalne
2.3

Organizacja powinna wdrożyć system gwarantujący, że oznaczenia znajdujące się
na opakowaniach, etykietach, menu lub innych materiałach identyfikujących produkt jako
certyfikowany, mogą być wykorzystane tylko w odniesieniu do takich właśnie produktów.

2.3.1

Certyfikowane produkty muszą być właściwie zidentyfikowane i opisane pod względem
przynależności gatunkowej użytych w nich ryb i owoców morza.

Wskazówka 2.3.1
Można używać nazw naukowych lub zwyczajowych. Używanie nazw gatunków, które nie są
uznane przepisami danego kraju lub krajów, w których produkt jest sprzedawany, uważane
jest za oznakowanie nieprawidłowe.

2.3.2

Certyfikowane produkty nie powinny mieć niewłaściwego oznakowania obszaru połowów
czy źródeł pochodzenia ryb i owoców morza w nich użytych.

Wskazówka 2.3.2
Określenie obszaru połowu czy źródła pochodzenia ryb i owoców morza nie jest wymagane
na etykietach produktów, ale w przypadku umieszczenia tych informacji na produkcie
niniejsza klauzula obowiązuje. Identyfikacja obszaru połowowego lub źródeł pochodzenia
produktu, które nie są uznane przepisami danego kraju lub krajów, w których produkt jest
sprzedawany, uważane są za oznakowania nieprawidłowe.
2.4

Organizacja może promować produkty jako certyfikowane z użyciem znaków towarowych
MSC, ASC lub innych wyłącznie w przypadku, w którym uzyska na to zgodę̨ na warunkach
umowy licencyjnej (ecolabel@msc.org).

Wskazówka 2.4
Wykorzystanie akronimów (np. „MSC” lub „ASC”) lub pełnej nazwy właściciela standardu
(np. „Marine Stewardship Council” lub „Aquaculture Stewardship Council”) na produktach
lub dokumentacji dotyczącej ich identyfikowalności do celów czysto biznesowych, dozwolone
jest bez umowy licencyjnej.
Jakiekolwiek inne wykorzystanie znaku MSC lub ASC lub innych znaków towarowych wymaga
umowy licencyjnej podpisanej z MSCI - odpowiedzialnym za obsługę licencji na logo MSC i ASC.
Podczas audytu organizacja może zostać poproszona o przedstawienie dowodów
potwierdzających zatwierdzenie drogą elektroniczną przez MSCI wykorzystania znaku
towarowego.
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Zasada 3.

Certyfikowane produkty są segregowane
3.1

Produkty certyfikowane nie mogą być zastępowane niecertyfikowanymi.
Wskazówka 3.1
Zasada ta obejmuje również produkty sprzedawane jako certyfikowane, które nie powinny się
kwalifikować jako takie, w oparciu o wymagania standardu dla odpowiedzialnej akwakultury.
Produkty te nie są certyfikowane, nawet jeśli pochodzą z certyfikowanej hodowli ryb.
Uzgodnienia dotyczące rocznej wielkości zakupów (lub produkcji) i sprzedaży
certyfikowanych produktów, mogą zostać wykorzystane, aby potwierdzić, że produkty
certyfikowanie nie zostały zastąpione niecertyfikowanymi.

3.2

Jeżeli organizacja zamierza przedstawić swoje produkty jako certyfikowane, nie mogą być
one mieszane z produktami niecertyfikowanymi z wyjątkiem:

3.2.1

Jeżeli niecertyfikowane ryby lub owoce morza wykorzystywane są jako składnik
w produktach certyfikowanych, organizacja musi postępować zgodne z regulacjami
dotyczącymi niecertyfikowanych składników w certyfikowanych produktach.

Wskazówka 3.2.1
Zasady dotyczące niecertyfikowanych ryb i owoców morza w produktach certyfikowanych
można znaleźć odpowiednio w Poradniku użytkowania logo MSC lub w Poradniku
użytkowania logo ASC. Publikacje te można znaleźć na stronie MSC (msc.org) lub na stronie
ASC (asc-aqua.org). Zasady opisane w poradnikach określają, w których przypadkach
można wykorzystać niecertyfikowane ryby i owoce morza jako składnik certyfikowanych
produktów. Określają również szczegółowo obowiązujące ograniczenia. Możliwość
wykorzystania niecertyfikowanych ryb i owoców morza oraz stosowania tych zasad dotyczy
tylko produktów MSC i/lub ASC, które objęte są licencją na logo.
3.3

Jeżeli organizacja zamierza sprzedawać produkty jako certyfikowane, nie mogą być one
mieszane z innymi produktami certyfikowanymi w ramach innych, uznanych systemów
certyfikacji, nawet jeśli wykorzystują wspólny łańcuch dostaw MSC. Punkt ten nie znajduje
zastosowania w przypadkach:
Wskazówka 3.3
Dotyczy to każdego innego systemu oceny, takiego jak Aquaculture Stewardship Council
(ASC), który wykorzystuje Standard Łańcucha Dostaw MSC.
3.3.a.

organizacja otrzymała specjalne pozwolenie od MSCI lub

Wskazówka 3.3.a
MSCI może zatwierdzić produkt, zawierający składniki certyfikowane zgodnie z różnymi
systemami certyfikacji (np. MSC i ASC). Taki produkt, może być oznakowany logotypami
danych systemów certyfikacji (np. oznaczony zarówno logo MSC jak i ASC na opakowaniu),
a jego składniki mogą być opisane jako certyfikowane zgodnie z danym systemem
(np. łosoś z certyfikatem MSC, krewetki z certyfikatem ASC itp.).
3.3.b.
		

ten sam produkt został certyfikowany pod względem kilku uznanych systemów
certyfikacji, które wykorzystują Standard Łańcucha Dostaw MSC.

Wskazówka 3.3.b
Zasada odnosi się do produktów, które pochodzą ze źródła certyfikowanego zgodnie
z więcej niż jednym systemem certyfikacji (np. rybołówstwa lub hodowli ryb posiadających
zarówno certyfikat MSC jak i certyfikat ASC).
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Zasada 4.

Pochodzenie certyfikowanych produktów jest możliwe
do prześledzenia, a ich wolumen jest ewidencjonowany
4.1

Organizacja powinna posiadać system identyfikowalności, który zapewnia, że:

a.
		
		

pochodzenie każdego produktu lub partii produktów, sprzedawanych
jako certyfikowane, można prześledzić́ od faktury lub punktu obsługi 		
konsumenta, aż do certyfikowanego dostawcy.

Wskazówka 4.1.a
Organizacje znajdujące się na końcu łańcucha dostaw, takie jak restauracje i sprzedawcy
ryb, muszą jedynie prześledzić drogę produktu wstecz od ostatecznego miejsca podania
produktu lub sprzedaży. Wcześniejsza identyfikowalność produktów wstecz nie jest
zatem wymagana, ale wszystkie inne etapy identyfikowalności (np. faktury, rachunki czy
dokumenty dostawy do miejsc obsługi konsumentów lub organizacji, które obsługują
certyfikowane produkty) nadal wymagają udokumentowania zgodnie z pkt 5.1.3.
Wszystkie inne organizacje powinny móc prześledzić drogę produktu wstecz
od faktury sprzedaży.
b.

każdy produkt zakupiony jako certyfikowany lub wskazany jako certyfikowany
na fakturze, można prześledzić od punktu zakupu do punktu sprzedaży.

Wskazówka 4.1.b
Punkt 4.1.b nie znajduje zastosowania, jeśli organizacja otrzymuje certyfikowany produkt
od dostawcy, ale po jego otrzymaniu nie opisuje go jako produkt certyfikowany (np. jeżeli
dostawca dostarcza klientowi produkt z certyfikatem MSC, ale klient nie zamówił go jako
produkt certyfikowany).
Każdy produkt opisywany jako certyfikowany musi być identyfikowalny aż do ostatecznego
punktu sprzedaży, nawet jeśli nie zostanie ostatecznie sprzedany jako certyfikowany. Każdy
produkt opisywany jako produkt certyfikowany musi być identyfikowalny aż do ostatecznego
punktu sprzedaży, nawet jeśli nie zostanie ostatecznie sprzedany jako certyfikowany. Organizacje
znajdujące się na końcu łańcucha dostaw, takie jak restauracje i sprzedawcy ryb, muszą
jedynie prześledzić drogę produktu od momentu jego zakupu do miejsca podania produktu
lub sprzedaży. Identyfikowalność produktów od momentu, w którym trafią do konsumentów
nie jest zatem wymagana, ale wszystkie inne etapy identyfikowalności (np. faktury, rachunki
czy dokumenty dostawy do miejsc obsługi konsumentów lub organizacji, które obsługują
certyfikowane produkty) nadal wymagają udokumentowania zgodnie z pkt 5.1.3.
4.2

Dokumentacja dotycząca identyfikowalności certyfikowanych produktów musi się 		
zgadzać na każdym etapie pomiędzy kupnem a sprzedażą̨, w tym na etapach odbioru/
przyjęcia, przetwarzania, transportu, pakowania, magazynowania, wysyłki i/lub serwowania.

4.3

Dokumentacja dotycząca certyfikowanych produktów musi być́ dokładna, kompletna
i niezmieniona.

4.3.1

Jeśli zapisy w dokumentacji zostaną zmienione, muszą zostać wyraźnie udokumentowane
z uwzględnieniem daty oraz nazwiska lub inicjałów osoby wprowadzającej modyfikacje.

Wskazówka 4.3.1
Jeżeli informacje lub zapisy w dokumentacji, dostarczonej przez organizację podczas
audytów lub innych okoliczności, nie są zgodne z informacjami i zapisami w dokumentacji
dostarczonej przez nią w innym momencie, jednostka certyfikująca może wydać orzeczenie
o niezgodnościach. W przypadku wprowadzenia przez organizację zmian w dokumentacji
w celu odzwierciedlenia koniecznych korekt (takich jak zwrócone zamówienia), zmiany
te powinny być wyraźnie opisane.
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Zasada 4. ciąg dalszy

Pochodzenie certyfikowanych produktów jest możliwe
do prześledzenia, a ich wolumen jest ewidencjonowany
4.4

Organizacja musi prowadzić zapisy, które pozwalają̨ na wyliczenie wolumenu 		
certyfikowanych produktów.
Wskazówka 4.4
Punkt 4.4 dotyczy każdego produktu określonego jako certyfikowany lub kwalifikującego
się do sprzedaży z certyfikatem. Jeżeli ryby i owoce morza zostaną zakupione jako
certyfikowane, a następnie ich status zmieni się na niecertyfikowany (i nigdy nie będą
sprzedawane jako certyfikowane), wówczas prowadzona przez organizację dokumentacja
będzie musiała jedynie wykazać ilość produktów, których status został zmieniony
na niecertyfikowany. Dalsza ewidencja ilości tych produktów (np. do późniejszego
przetwarzania niecertyfikowanych produktów) nie jest wymagana.
Cała dokumentacja powinna być przechowywana przez 3 lata zgodnie z punktem 5.1.3.

4.4.1

Organizacje sprzedające lub serwujące certyfikowane produkty konsumentom końcowym
muszą prowadzić dokumentację ilości produktów zakupionych i otrzymanych.

Wskazówka 4.4.1
Ilość certyfikowanych produktów sprzedawanych lub serwowanych konsumentom
końcowym nie musi być ewidencjonowana.
Produkty sprzedawane lub serwowane konsumentom końcowym muszą być identyfikowalne
w momencie ich sprzedaży/serwowania (patrz 4.1.a i 4.1.b).
4.5

W przypadku przetwarzania lub przepakowywania certyfikowanych produktów,
dokumentacja musi umożliwiać obliczenie tzw. współczynnika przeliczenia
(ang. conversion rates) przed dokonaniem określonej czynności i po jej dokonaniu,
a także dla każdej partii lub w każdym czasie.

4.5.1

Współczynniki przeliczenia dla przetwórców certyfikowanych produktów muszą być
uzasadnione i dokładne.

Wskazówka 4.5.1
Celem tego zapisu jest zapobieganie przypadkom, w których współczynniki przeliczenia
są bardzo wysokie lub bardzo niskie, w wyniku czego mogłyby wskazywać na możliwość
zastąpienia certyfikowanego produktu produktem niecertyfikowanym. Możliwe są wahania
współczynników przeliczenia mieszczące się w normie i wynikające z jakości produktu,
sezonowości, wydajności przetwarzania itp.
Aby zweryfikować przypadki, w których współczynniki przeliczenia potencjalnie umożliwiają
nieprawidłowe oznakowanie produktów, jednostka certyfikująca może sprawdzić zapisy
w dokumentacji pod kątem specyfikacji produktu lub podobnych przetwarzanych
produktów, a także sprawdzić historię przetwarzania produktów w danej organizacji.
4.6

Organizacja powinna sprzedawać jako certyfikowane jedynie te produkty, które wchodzą
w zakres jej certyfikatu.
Wskazówka 4.6
Wymagania dotyczące zmiany zakresu certyfikacji, które obejmują rozszerzenie o nowe
gatunki, działania lub produkty certyfikowane w stosunku do innych uznanych systemów
certyfikacji, które korzystają ze Standardu Łańcucha Dostaw MSC opisują punkty 5.2.1.c,
5.2.2.a i 5.2.2.b.
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Zasada 5.

System zarządzania w organizacji odzwierciedla wymogi
Standardu Łańcucha Dostaw MSC
5.1

Zarządzanie i szkolenia

5.1.1

Organizacja korzysta z systemu zarzadzania uwzgledniającego wszystkie wymogi 		
niniejszego Standardu.

Wskazówka 5.1.1
System zarządzania wdrożony w organizacji obejmuje systemy, zasady i procedury stosowane
w celu zapewnienia zgodności jej działania ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC. Zakres
dokumentacji wymaganej dla danego systemu zarządzania może różnić się w zależności
od wielkości organizacji, rodzaju działalności, złożoności procesów oraz kompetencji personelu.
W przypadku bardzo prostych operacji lub operacji prowadzonych na bardzo małą skalę,
dokumentacja pisemna może nie być wymagana, jeżeli odpowiedzialny personel rozumie
i może wdrożyć procedury związane z niniejszym Standardem.
5.1.2

Organizacja powinna zapewnić, że personel odpowiedzialny za obsługę certyfikowanych
produktów, jest odpowiednio przeszkolony i posiada kompetencje niezbędne do
zapewnienia zgodności działań organizacji z niniejszym Standardem.

Wskazówka 5.1.2
„Odpowiedzialny personel” w rozumieniu niniejszego Standardu odnosi się do osób
w organizacji, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji lub koordynację
i przeprowadzenie procedur związanych z niniejszym Standardem.
Większość organizacji będzie musiała przeprowadzić odpowiednie szkolenia, aby upewnić
się, że pracownicy rozumieją wymagania Standardu Łańcucha Dostaw i postępują zgodnie
z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, aby certyfikowane produkty były odpowiednio opisane,
identyfikowalne i nie mieszały się z niecertyfikowanymi. W przypadku organizacji prowadzących
bardzo proste operacje wystraczające może być dostarczenie pracownikom podręcznika,
instrukcji i/lub plakatów informacyjnych dostępnych w przestrzeni przygotowywania żywności.
5.1.3

Organizacja powinna prowadzić dokumentację certyfikowanych produktów zgodną
z niniejszym Standardem przez minimum 3 lata lub przez cały okres ważności produktów,
jeżeli jest on dłuższy niż 3 lata.

Wskazówka 5.1.3
Dokumentacja, która potwierdza zgodność z niniejszym Standardem, obejmuje zazwyczaj
zapisy dotyczące zakupu i sprzedaży certyfikowanych produktów, wewnętrzne procedury
zapewniające identyfikowalność, ewidencję produkcji certyfikowanych produktów oraz
wewnętrzne procedury lub dokumentację dotyczą szkoleń.
Dokumentacja ta może być prowadzona w formie papierowej lub cyfrowej.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży i/lub serwowania produktów końcowemu konsumentowi
nie musi być prowadzona.
5.1.4

Organizacja powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sprawy związane z certyfikacją
łańcucha dostaw (“CoC contact person”), która będzie zajmowała się całością komunikacji
z jednostką certyfikującą oraz dostarczaniem wszelkich informacji lub dokumentów
odnoszących się do zgodności działań organizacji ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC.

Wskazówka 5.1.4
Osoba dedykowana sprawom certyfikacji łańcucha dostaw jest odpowiedzialna za komunikację
z jednostką certyfikującą oraz musi zapewnić, że organizacja będzie spełniała wszelkie prośby
dotyczące udostępniania informacji lub dokumentacji. Jeżeli osoba kontaktowa zmieni się,
jednostka certyfikująca musi zostać o tym powiadomiona zgodnie z punktem 5.2.1.
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5.2

Raportowanie zmian

5.2.1

Organizacja musi poinformować jednostkę certyfikującą na piśmie lub e-mailem w ciągu
10 dni od zaistnienia poniższych zmian:

a.
b.
		
c.

wyznaczono nową osobę dedykowaną sprawom łańcucha dostaw.
certyfikowane produkty dostarczane są przez nowego certyfikowanego dostawcę,
certyfikowane rybołówstwo lub hodowlę ryb.
przyjęcie nowego certyfikowanego gatunku.

Wskazówka 5.2.1
Powiadomienie o zaistniałych zmianach należy przesłać do jednostki certyfikującej drogą
pisemną lub e-mailem w ciągu 10 dni od otrzymania nowego certyfikowanego gatunku lub
w ciągu 10 dni od otrzymania pierwszej dostawy certyfikowanych produktów od nowego
certyfikowanego dostawcy, rybołówstwa lub hodowli ryb.
Zgodnie ze Słownikiem MSC-MSCI, „dzień” definiowany jest w Standardzie jako
„dzień kalendarzowy”, chyba że zaznaczono inaczej.
Nie ma obowiązku powiadamiania jednostki certyfikującej w przypadku, gdy dostawca
organizacji (lub jego dostawcy) zmieni rybołówstwo, od którego kupuje certyfikowane ryby
i owoce morza.
5.2.2

Organizacja musi uzyskać pisemną zgodę jednostki certyfikującej przed wprowadzeniem
poniższych zmian:
a.
podjęcie nowej czynności w odniesieniu do produktów certyfikowanych 		
		(rozszerzenie zakresu certyfikacji).
Wskazówka 5.2.2.a
Nowe czynności mogą obejmować na przykład handel, dystrybucję, przetwarzanie wtórne
i przechowywanie. Pełna lista działań znajduje się w Tabeli nr 4 Wymagań Certyfikacji
Łańcucha Dostaw MSC (CoCCR).
b.
		
		

ozszerzenie zakresu certyfikacji w celu sprzedaży lub obsługi produktów
certyfikowanych pod względem innych, uznanych systemów certyfikacji, które
korzystają ze Standardu Łańcucha Dostaw MSC.

Wskazówka 5.2.2.b
Na przykład, jeżeli obecny certyfikat łańcucha dostaw obejmuje jedynie produkty z certyfikatem
MSC, organizacja musi uzyskać zgodę jednostki certyfikującej przed sprzedażą produktów
z certyfikatem ASC.
c.
		

korzystanie z usług nowego podwykonawcy, który na zasadach kontraktu 		
przetwarza, pakuje/przepakowuje certyfikowane produkty.

Wskazówka 5.2.2.c
W przypadku, w którym organizacja chce dodać nowego podwykonawcę, świadczącego usługi
przechowywania lub transportu certyfikowanych produktów, aktualizacji będzie wymagał
rejestr podwykonawców zgodnie z punktem 5.3, ale jednostka certyfikująca musi zostać
powiadomiona o tym fakcie podczas następnego audytu (nie jest wymagane wcześniejsza
zgoda jednostki certyfikującej).
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d.
		
		

Wykorzystanie surowca/produktu pochodzącego z rybołówstwa/hodowli w trakcie
oceny, jeśli organizacja należy do grupy klientów tego rybołówstwa lub jest
prawnym właścicielem hodowli ryb, która jest w trakcie audytu.

Wskazówka 5.2.2.d
Grupa klientów obejmuje operatorów/podmioty rybołówstwa w ramach jednostki certyfikacji
(ang. Unit of Certification, UoC) lub inne podmioty, które klient określa jako objęte
certyfikatem rybołówstwa i/lub mogące uzyskać do niego dostęp.
e.

dodanie lub zmiana nazwy firmy, jej adresu lub adresu zakładu.

5.3

Podwykonawcy, transport i przetwórcy kontraktowi

5.3.1

Organizacja musi być w stanie wykazać, że wszyscy podwykonawcy obsługujący 		
certyfikowane produkty spełniają stosowne wymogi niniejszego Standardu.

5.3.2

Organizacja musi prowadzić aktualną listę nazw i adresów wszystkich podwykonawców
obsługujących certyfikowane produkty, z wyłączeniem firm transportowych.

5.3.3

Organizacja musi poinformować wszystkich przetwórców kontraktowych, którzy świadczą
dla niej usługi, a którzy nie posiadają certyfikatu łańcucha dostaw MSC, że przed
rozpoczęciem obsługi produktów certyfikowanych zostaną poddani audytowi, a kolejne
audyty będą miały miejsce raz do roku.

5.3.4

Jeżeli organizacja korzysta z usług przetwórców kontraktowych, jednostka certyfikująca
musi mieć zapewnioną możliwość wglądu w ich dokumentację dotyczącą
certyfikowanych produktów oraz mieć dostęp do magazynu podwykonawcy
w każdym momencie.

Wskazówka 5.3.4
Podpisana umowa nie jest wymagana wobec podwykonawców świadczących usługi
magazynowania lub transportu certyfikowanych produktów, pod warunkiem, że organizacja
ma możliwość wglądu do dokumentacji w celu wykazania zgodności (np. potwierdzenia
odbioru i wysyłki) usług magazynowania lub transportu.
Organizacja musi być również w stanie udzielić fizycznego dostępu do certyfikowanego
produktu jednostce certyfikującej w dowolnym momencie, nawet jeżeli jest on
przechowywany w zewnętrznym magazynie należącym do innej firmy. Jeżeli dostęp
do miejsca przechowywania jest z jakiegoś powodu ograniczony, certyfikowany produkt
może zostać przeniesiony w inne miejsce w celu inspekcji przez jednostkę certyfikującą,
jeżeli istnieją obawy dotyczące jego integralności.
5.3.5

Organizacja posiada podpisane umowy ze wszystkimi podwykonawcami, którzy
przekształcają, przetwarzają lub przepakowują certyfikowane produkty, zawierające
ustalenia odnośnie, tego, że:

a.
		
		
b.
		
		

podwykonawca posiada wdrożone systemy zapewniające identyfikowalność,
segregację i prawidłową identyfikację certyfikowanych produktów na każdym
etapie ich obsługi.
podwykonawca udostępnia MSC lub wyznaczonym przez MSC podmiotom,
a także jednostce certyfikującej dostęp do miejsca obsługi certyfikowanych
produktów oraz do dokumentacji, która ich dotyczy.

Wskazówka 5.3.5
Podpisanie umowy z każdym przetwórcą kontraktowym lub organizacją świadczącą usługi
przepakowywania jest wymagane, nawet jeżeli firmy te posiadają własny certyfikat łańcucha
dostaw MSC.
Rolę przedstawicieli mogą pełnić pełnomocnicy innych systemów certyfikacji, takich jak ASC
lub jednostki akredytujące MSC.
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5.3.6

Organizacja nie może świadomie wysyłać lub przyjmować produktów przewożonych lub
otrzymanych ze statków notowanych na czarnych listach regionalnych organizacji
zarzadzania rybołówstwem (ang. Regional Fisheries Management Organisations, RFMO)

Wskazówka 5.3.6
Wymóg ten ma na celu zapewnienie, że każda certyfikowana organizacja korzystająca z usług
podwykonawców lub bezpośrednio otrzymująca certyfikowane ryby i owoce morza nie
korzysta z usług statków, które prowadzą nielegalne, nieregulowane i niezgłaszane połowy
(ang. Illegal, unregulated and unreported, IUU). Organizacje RFMO prowadzą aktualne
wykazy statków prowadzących IUU na swoich stronach internetowych. Istnieje również kilka
skonsolidowanych list, na przykład iuu-vessels.org/iuu.
5.3.7

Organizacja korzystająca z usług przetwórców kontraktowych lub sama będąca przetwórcą
kontraktowym obsługującym certyfikowane produkty, musi prowadzić dokumentację
wszystkich zleceń dotyczących certyfikowanych produktów, obejmującą:
a.
b.
c.

wolumen i szczegóły produktów odebranych
wolumen i szczegóły produktów wysłanych
daty wysyłki oraz pokwitowania

5.3.8

Certyfikowane organizacje, które świadczą usługi jako przetwórcy kontraktowi, muszą
prowadzić rejestr nazw i kodów łańcucha dostaw certyfikowanych produktów dla
wszystkich swoich klientów w okresie od poprzedniego audytu.

5.4

Produkty niezgodne z wymogami Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Wskazówka 5.4
Produkt niezgodny z wymogami Standardu odnosi się do dowolnego produktu, który został
opisany jako certyfikowany lub oznakowany znakami towarowymi MSC i/lub ASC, ale nie
można udowodnić jego certyfikowanego źródła.
Produkty niezgodne z wymogami mogą również obejmować produkty z certyfikowanej
hodowli ryb, które nie kwalifikują się do sprzedaży jako certyfikowane w oparciu o wymagania
standardu dla odpowiedzialnej akwakultury (np. z uwagi na stosowanie antybiotyków
w hodowli ryb, w produktach przeznaczonych do sprzedaży jako certyfikowane).
Produkt niezgodny w wymogami może zostać wykryty przez personel danej organizacji lub
jej dostawcę, lub w niektórych przypadkach może zostać wykryty na podstawie informacji
otrzymanych od jednostki certyfikującej, MSC, ASC lub innych podmiotów.
Jeżeli organizacja zamówiła certyfikowane produkty, ale dostawca dostarczył produkty
niecertyfikowane i zostanie to stwierdzone w dokumentacji przy ich otrzymaniu, a produkty
zostaną zwrócone, wówczas procedura dotycząca niezgodności produktu nie ma zastosowania.
5.4.1

Organizacja musi mieć procedury na wypadek wystąpienia produktów niezgodnych
z wymogami zakładające:

a.
niezwłoczne zaprzestanie sprzedaży produktów niezgodnych z wymogami jako
		
produktów certyfikowanych do czasu, gdy certyfikowany status produktów
		
zostanie zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i organizacja otrzyma
		pisemne powiadomienie.
b.
poinformowanie jednostki certyfikującej w ciągu 2 dni od wykrycia produktu niezgodnego
		
z wymogami oraz zapewnienie jednostce wszystkich informacji niezbędnych do określenia
		
czy produkty nadal utrzymują status produktów certyfikowanych.
c.
zidentyfikowanie przyczyn, z powodu których produkt jest niezgodny z wymogami oraz,
		
o ile jest to konieczne, zastosowanie środków zapobiegających takim przypadkom w przyszłości.
d.
w sytuacji, gdy nie można dowieść, że produkty zidentyfikowane jako niezgodne
		
z wymogami pochodzą z certyfikowanego źródła, należy je ponownie oznakować lub
		
przepakować w sposób, który zapewni, że nie trafią do sprzedaży jako produkty certyfikowane.
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Wskazówka 5.4.1.d
Jeżeli pochodzenie produktu nie może być zweryfikowane i nie można dowieść, że pochodzi
on z certyfikowanego rybołówstwa lub hodowli ryb, nie może być sprzedawany jako
certyfikowany lub oznaczony znakami towarowymi MSC i/lub ASC.
e.
		
		
i.
		
		
ii.

5.5

w sytuacji, gdy produkt niezgodny z wymogami został już sprzedany lub wysłany jako
certyfikowany, organizacja musi poinformować wszystkich klientów, którzy go otrzymali
o wykryciu produktu niezgodnego z wymogami w ciągu 4 dni roboczych.
Powiadomienie to powinno zawierać opis okoliczności, w których produkt został
wyprodukowany w sposób niezgodny z wymogami oraz wszystkie szczegóły dotyczące
produktów lub partii produktów, których to dotyczy.
Powiadomienie wysłane zgodnie z punktem 5.4.1.e.i. powinno być włączone do dokumentacji.

Wezwania dotyczące identyfikowalności i zapewnienia integralności łańcucha dostaw

Wskazówka 5.5
Rolę przedstawicieli mogą pełnić reprezentanci innych systemów certyfikacji, takich jak ASC
lub jednostka akredytująca MSC.
5.5.1

Organizacja musi współpracować z MSC oraz jednostką certyfikującą w przypadku
wszystkich wezwań o przedłożenie dokumentacji dotyczącej identyfikowalności
produktów oraz rejestrów zakupu/sprzedaży certyfikowanych produktów.

5.5.1.1 Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania.
Wskazówka 5.5.1.1
Dane finansowe zawarte w dokumentacji mogą zostać ukryte lub usunięte przez organizację,
ale pozostałe informacje dotyczące certyfikowanych produktów nie mogą być w żaden sposób
zmienione. Na żądanie MSC dokumentacja musi zostać przedstawiona w języku angielskim.
Jeżeli organizacja potrzebuje więcej czasu na przedłożenie odpowiedniej dokumentacji, może
wnioskować o to na piśmie do MSC lub wyznaczonych przez MSC podmiotów. Jeżeli wniosek
organizacji zostanie odrzucony, pierwotny termin 5 dni musi zostać dotrzymany. Jeżeli odpowiednia
dokumentacja nie zostanie przekazana do MSC lub wyznaczonych przez MSC podmiotów
w określonych ramach czasowych, MSC lub wyznaczone przez MSC podmioty mogą zażądać
podjęcia działań przez jednostkę certyfikującą, w tym wydania oświadczenia o niezgodności.
5.5.2

Organizacja powinna zezwolić na pobranie przez MSC, wyznaczone przez MSC podmioty
lub jednostkę certyfikującą, próbek do badań DNA z certyfikowanych ryb lub owoców morza.

5.5.3

W przypadku, w którym testy i badania weryfikujące pochodzenie produktów wykażą,
że mogą być one niezgodne z wymogami z punktu 5.4.1, organizacja powinna:

a.
b.
		
		
		
c.

zbadać potencjalne źródło problemu.
przedstawić jednostce certyfikującej wyniki testu lub badania i w przypadku,
gdy wykryte zostaną produkty niezgodne z wymogami, przedstawić jednostce
certyfikującej plan działań naprawczych, mających zapobiec występowaniu takim
przypadkom w przyszłości.
współpracować przy dalszych badaniach próbek i ich weryfikacji.

Wskazówka 5.5.3
Testy i badania weryfikujące pochodzenie produktu, mogą być wykorzystane do identyfikacji
gatunków, obszarów połowowych lub miejsca hodowli ryb. Mogą być również wykorzystane
do określenia czy produkt zawiera antybiotyki lub substancje, które nie mogą być stosowane
w produktach z hodowli ryb, jeżeli mają być sprzedawane jako certyfikowane w oparciu
o wymagania standardu dla odpowiedzialnej akwakultury.
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5.6

Szczególne wymagania dotyczące produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli
w trakcie oceny (ang. under-assessment product)

Wskazówka 5.6
Niniejsza część dotyczy jedynie rybołówstwa, hodowli, członków grupy klientów rybołówstwa
lub hodowli ryb. Produkty pochodzące z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny to te,
złowione w trakcie trwającego procesu oceny, ale jeszcze przed uzyskaniem certyfikatu
zrównoważonego rybołówstwa lub odpowiedzialnej hodowli ryb. Produkty te muszą zostać
złowione po określonej dacie, która rozpoczyna okres kwalifikowalności. Datę można znaleźć
na stronie MSC lub ASC (np. raport z audytu certyfikowanej hodowli ryb).
5.6.1

Organizacje są uprawnione do zakupu produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli
będących w trakcie oceny, jeżeli są:
a.

b.
		

rybołówstwem lub hodowlą ryb, które znajdują się w procesie oceny, lub
są członkiem grupy klientów rybołówstwa lub prawnym właścicielem hodowli ryb,
będących w procesie oceny.

Wskazówka 5.6.1.b
Jedynie rybołówstwa, hodowle ryb lub członkowie grupy klientów są uprawnieni do przejęcia
własności produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny lub do sprzedaży
takich produktów pomiędzy członkami grupy klientów. Żadne inne organizacje posiadające
certyfikat łańcucha dostaw MSC, ale znajdujące się w dalszej części łańcucha dostaw, nie
kwalifikują się do zakupu produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny.
Organizacje, które są uprawnione do zakupu produktów pochodzących z rybołówstwa/
hodowli w trakcie oceny, zgodnie z punktem 5.6.1, mogą korzystać z usług podwykonawców
do przechowywania tych produktów, o ile rybołówstwo, hodowla ryb lub członek grupy
klientów zachowuje prawo własności do momentu certyfikacji.
5.6.2

Organizacje obsługujące produkty pochodzące z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny
muszą spełniać następujące wymagania:

a.
wszystkie produkty pochodzące z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny powinny
		
być wyraźnie opisane i oddzielone od produktów certyfikowanych
		i niecertyfikowanych.
b.
organizacja powinna prowadzić pełną dokumentację identyfikowalności
		
wszystkich produktów pochodzących z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny,
		
wykazując możliwość prześledzenia pochodzenia produktów z powrotem do
		
Jednostki Certyfikacji, w tym określenia daty ich połowu.
c.
produkty pochodzące z rybołówstwa/hodowli w trakcie oceny nie mogą być
		
sprzedawane jako certyfikowane lub oznakowane znakiem MSC, ASC lub innymi
		
znakami towarowymi do momentu certyfikacji rybołówstwa lub hodowli ryb.
Wskazówka 5.6.2.c
Gdy dane rybołówstwo lub hodowla ryb zostanie oficjalnie certyfikowana, publiczny raport
z certyfikacji zostanie opublikowany na stronie internetowej MSC lub ASC.
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5.7

Szczegółowe wymogi dotyczące pracy przymusowej i pracy dzieci

5.7.1

Organizacja podpisuje oświadczenie o zrozumieniu wymogów dotyczących kwestii
pracowniczych (ang. CoC Certificate Holder Statement of Understanding of Labour
Requirements), w którym wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu dotyczącego kwestii
pracowniczych zgodnie z punktem 5.7.2.

5.7.2

Organizacja powinna przedstawić dowody potwierdzające, że odpowiednie strony lub
podwykonawcy przeszli audyt dotyczący kwestii pracowniczych, zgodny z wymogami MSC
w zakresie audytu pracy.

5.7.2.1 Audyt pracy odbywający się na miejscu nie musi zostać przeprowadzany przed pierwszym
audytem zgodności ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC w wersji podstawowej v5.0.
5.7.2.2 Uznane programy kontroli kwestii pracowniczych
a.
b.
c.
d.
		
5.7.3

Amfori Business Social Compliance Initiative.
SEDEX Members’ Ethical Trade Audit.
Standard SA8000 organizacji Social Accountability International
Inicjatywa Zrównoważonego Łańcucha Dostaw (ang. Sustainable Supply Chain
Initiative, SSCI) uznająca standardy społeczne.

Organizacja powinna w ciągu 2 dni poinformować jednostkę certyfikującą, jeżeli sama
organizacja lub którykolwiek z jej zakładów bądź podwykonawców nie przestrzega
wymogów audytu dotyczącego kwestii pracowniczych.

Wskazówka 5.7.2
Intencją punktu 5.7.2.1 jest zezwolenie na okres karencji przeprowadzenia audytu dotyczącego
kwestii pracowniczych, który wynosi ok. 1 roku i może być zastosowany tylko raz.
Oświadczenie posiadacza certyfikatu łańcucha dostaw MSC o zrozumieniu wymagań
dotyczących środków w celu zapobiegania pracy przymusowej oraz pracy dzieci (ang. CoC
Certificate Holder Statement of Understanding of Labour Requirements) i Wymóg audytu
dotyczący kwestii pracowniczych, przeprowadzanego przez niezależnego audytora (ang. MSC
Third-Party Labour Audit Requirements) dostępne są na stronie internetowej MSC (msc.org).
5.7.4

Punkty 5.7.1-3 nie dotyczą organizacji, które znajdują się w grupie organizacji o niższym
stopniu ryzyka stosowania pracy przymusowej lub pracy dzieci, zgodnie z Narzędziem
Oceny Ryzyka Kraju dot. Kwestii Pracowniczych (ang. Country Labour Risk Scoring Tool)/
zgodnie z narzędziem MSC pozwalającym na ocenę ryzyka dotyczącego kwestii
pracowniczych w różnych krajach (ang. Country Labour Risk Scoring Tool).

Wskazówka 5.7.4
Narzędzie Oceny Ryzyka Kraju dot. Kwestii Pracowniczych (Country Labour Risk Scoring Tool)
znajduje się w Tabeli nr 5 i Tabeli nr 6 Wymagań Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC (CoCCR).
5.7.5

Jeżeli organizacja prowadzi operacje na morzu (np. na statku przetwórni), jej działania
powinny być zgodne z procesem certyfikacji rybołówstwa MSC 7.4.4.2-4 (Przedkładanie
oświadczenia dotyczącego środków, zasad i praktyk stosowanych w celu zapobiegania
pracy przymusowej oraz pracy dzieci) a nie z punktami 5.7.1-3 niniejszego dokumentu.
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Więcej informacji na temat zmian
w programie certyfikacji firm zgodnie
ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC:

www.msc.org/pl/standard-lancucha-dostaw-msc

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt mailowy: polska@msc.org
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Program certyfikacji MSC zmienia się na przestrzeni lat;
wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie
są aktualne w momencie publikacji.

