
 
 

 
 

Pismo dla posiadaczy Certyfikatu MSC o implementacji Standardów Łańcucha Dostaw MSC v 4.0  

Ważna informacja dotycząca Certyfikacji 
Łańcucha Dostaw MSC  

Państwa następny audyt odbędzie się zgodnie z jedną z wersji nowego 
Standardu Łańcucha Dostaw MSC (wchodzących w życie z dniem 1 września 
2015 r.). 
 
Szanowni Państwo, 
 
Od 1 września 2015 r. wszystkie firmy będą audytowane wg najnowszej wersji Standardów Łańcucha 
Dostaw MSC (wersja 4.0).   

 
Wersja 4.0 Standardu Łańcucha Dostaw MSC występuje w wersji głównej (podstawowej), w wersji 
grupowej oraz wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO): 
 
 

 Wersja podstawowa – dla firm dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów.  

 Wersja grupowa – dla każdej firmy posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są 
monitorowane i kontrolowane przez biuro główne np. franczyzny, kooperatywy.  

 Wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO) – dla firm sprzedających 
bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z 
rybą w sieciach handlowych.  
 

Aby wybrać wersję odpowiednią dla prowadzonego przez Państwa biznesu, proszę zapoznać się sekcją 
kwalifikowalności na początku Standardu MSC i porozmawiać z Państwa jednostką certyfikującą albo 
regionalnym przedstawicielem MSC. 
 

Proszę zapoznać się z materiałami, aby zaplanować kolejny audyt 
 

Jakie zmiany zostały wprowadzone?  
 
Dla posiadaczy certyfikatu pojedynczego lub w wielu lokalizacjach: Dokonano niewielkich zmian w 
treści i strukturze Standardu MSC. Należy zwrócić uwagę na kwestię identyfikacji produktu na fakturach, 
odbioru produktów certyfikowanych oraz korzystanie z surowca będącego w trakcie oceny.  
Co to oznacza dla Państwa firmy >  
 
Dla posiadaczy certyfikatu grupowego: Ponad zmiany wymienione powyżej, wersja grupowa 
standardów została uporządkowana – wszystkie wytyczne znajdują się w jednym miejscu. Dokonano 
niewielkich zmian w samych wytycznych. Kategoria "Mniejsze grupy ryzyka" została usunięta z ze względu 
na nowe standardy dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO).  
Co to oznacz dla Państwa firmy > 
 
Dla firm bezpośrednio obsługujących klienta (CFO): Istnieje możliwość skorzystania z nowej wersji 
standardu dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO), która jest bardziej efektywna dla tego 
rodzaju biznesu.  
Co to oznacz dla Państwa firmy > 

https://www.msc.org/publikacje/certyfikacja-lancucha-dostaw
https://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-coc-standard-3-default-4
https://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources/transitional-support-group-annex-bc-new-group-standard
https://www.msc.org/get-certified/supply-chain/certificate-holder-resources


 

 

Pismo dla posiadaczy Certyfikatu MSC o implementacji Standardów Łańcucha Dostaw MSC v 4.0 2 
 

 

Zobacz pełne podsumowanie zmian 
 

Ankieta dotycząca transakcji online MSC 
 
Zwracamy się z prośbą o poświęcenie 5 minut na ocenę Transakcji Online MSC (ang. MSC Online 
Transaction Solution) Transakcje Online MSC to nowe narzędzie zapewniające integralność łańcucha 
dostaw poprzez weryfikację wielkości sprzedaży i zakupów certyfikowanych produktów. Chcielibyśmy 
poznać Państwa opinię o tym jak Transakcje Online MSC mogą wpłynąć na Państwa działalność oraz jak 
my możemy efektywnie dostosować w sposób zapewniający dopasowanie do Państwa obecnych praktyk. 
Prosimy o wypełnienie ankiety do 18 września>   
 
Specjalne zaproszenie:  
Zapraszamy Państwa do udziału w interaktywnym warsztacie online (data do potwierdzenia), aby podzielić 
się opiniami na temat Transakcji Online MSC. W celu rejestracji na warsztat prosimy o kontakt 
standards@msc.org 
 
 
Jeszcze raz dziękujemy za udział w Programie Certyfikacji MSC. 
 
Z poważaniem, 
 

 
 
Anna Dębicka 
Project Manager in Poland 
Marine Stewardship Council  
 

https://www.msc.org/cpr
https://improvements.msc.org/database/MOTS/consultations/mots-consultation-august-2015
mailto:standards@msc.org

