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Warszawa, 20 lutego 2015 r. 

 

Zaktualizowane standardy MSC w zakresie łańcucha dostaw i ich 

wpływ na Państwa działalność. 

Szanowni Państwo,  

W dniu 20 lutego 2015 roku MSC opublikowało zaktualizowane standardy MSC w łańcuch dostaw (CoC).  

Nowe standardy są wynikiem zakończenia prac prowadzonych w ramach Programu rewizji łańcucha 

dostaw MSC w 2014 roku. Zmienione standardy oraz wymagania dotyczące audytów zostały opracowane 

dzięki publicznym konsultacjom, w których udział wzięło ponad 200 interesariuszy z całego świata. 

Zaktualizowane standardy MSC  w zakresie łańcucha dostaw (CoC) składają się z podstawowej wersji oraz 

dwóch nowych wersji dodatkowych, które mają zastosowanie w szczególnych przypadkach: 

 Standard MSC CoC: Wersja podstawowa 4.0 –  dla posiadaczy pojedynczego certyfikatu / 

certyfikatu w wielu lokalizacjach (ang. multi-site certificate holders) 

 Standard MSC CoC: Wersja grupowa 1.0 – dotyczy każdej organizacji posiadającej wiele zakładów 

(grupę zakładów) 

 Standard MSC CoC: Podmioty bezpośrednio obsługujące ( ang. Consumer-Facing Organisation, 

dalej CFO) klienta, wersja 1.0 – dotyczy firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców 

końcowych (takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych) 

Co się zmieniło? 

 Dla posiadaczy certyfikatu pojedynczego / w wielu lokalizacjach: Niewielkie zmiany w treści  

i strukturze Standardów MSC, dotyczą głównie: identyfikacji produktów na fakturach, 

otrzymywania certyfikowanych produktów oraz postepowania z surowcem będącym w trakcie 

oceny. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami. Więcej informacji na temat tych 

zmian w podstawowych standardach. 

 Dla posiadaczy certyfikatów grupowych: Oprócz zmian jak w przypadku wersji podstawowej, 

układ standardów w wersji grupowej został zmieniony. Obecnie wszystkie wymagania w wersji 

grupowej znajdują się w jednym dokumencie. Wprowadzono również niewielkie zmiany do 

wymagań dla grupy. Kategoria "Mniejsze grupy ryzyka" została usunięta ze względu na nowe 

standardy dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO). Uprzejmie prosimy  

o zapoznanie się z tymi zmianami. Więcej informacji na temat zmian w standardach grupowych.  

http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-coc-standard-3-default-4
http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-coc-standard-3-default-4
http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-group-annex-bc-new-group-standard
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 Dla każdej firmy sprzedającej do klientów końcowych: Państwa firma może kwalifikować się do 

nowego standardu – wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO). Standard 

powstał, aby ułatwić Państwu proces certyfikacji. Prosimy o zapoznanie się z tą nową wersją 

standardów.  Więcej informacji na temat wprowadzenia – wersja dla podmiotów bezpośrednio 

obsługujących klienta (CFO)  

Pełne podsumowanie zmian (w języku angielskim) 

Zaproszenie na webinarium MSC 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w specjalnie przygotowanym webinarium, które odbędzie się 

w piątek, 27 marca 2015. Podczas webinarium dowiedzą się Państwo więcej na temat zmian  

w standardach, możliwe będzie również zadawanie pytań. Webinarium będzie poprowadzone w języku 

angielskim. Zapraszamy do rejestracji mailowej: standards@msc.org  

Od kiedy nowe standardy wchodzą w życie? 

Od 1 Września 2015 wszystkie firmy będą audytowane wg najnowszej wersji Standardów MSC.  Jeśli 

następny audyt w firmie przypada przed tym dniem, prosimy o kontakt z własną jednostką certyfikującą, 

aby ustalić, czy audyt odbędzie się wg nowych standardów.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MSC. Zapraszamy również do kontaktu  

z lokalnym przedstawicielem MSC. 

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.  

Z poważaniem, 

 

 

 

Anna Dębicka 

MSC Project Manager Polska  

Marine Stewardship Council 

 

 

http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-coc-standard-v3-cfo
http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-coc-standard-v3-cfo
http://www.msc.org/publikacje/aktualizacja-standardow-msc-w-lancuch-dostaw-2015/view
http://www.msc.org/publikacje/aktualizacja-standardow-msc-w-lancuch-dostaw-2015/view
http://www.msc.org/przystap-do-certyfikacji-msc?set_language=pl
http://www.msc.org/o-nas/skontaktuj-sie-z-nami

