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O PODSUMOWANIU 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących Wymogów Certyfikacji MSC 
wersja 1.4, opublikowanych 31 stycznia 2014 roku, wchodzących w życie z dniem 31 marca 2014 r. Wszystkie 
jednostki certyfikujące zobowiązane są do przesłania kopii niemniejszego dokumentu do certyfikowanych 
przez nie klientów, w terminie sześćdziesięciu dni od daty jego opublikowania.  

Więcej informacji znajdą Państwo w Wymogach Certyfikacji MSC zamieszczonych na stronie internetowej 
MSC. Informacji udzielają również przedstawiciele jednostki certyfikującej oraz przedstawiciele lokalnego 
biura MSC.  

Kluczowe zmiany dotyczące posiadaczy certyfikatu MSC w łańcuchu dostaw  

1. Zakres certyfikacji łańcucha dostaw – zmniejszona ilość wymaganych informacji  

 Od 31 marca 2014, ilość informacji wymaganych przy określaniu zakresu certyfikacji ulegnie 
zmniejszeniu. Dane dotyczące postaci produktu, sposobu przechowywania oraz ekspozycji  
i certyfikowanego łowiska nie będą wymagane – Aneks BD2 Wymogów Certyfikacji MSC.  

 Dla wszystkich klientów posiadających certyfikat MSC: zakres certyfikacji łańcucha dostaw będzie 
obejmował tylko DZIAŁANIA PROWADZONE w ramach łańcucha dostaw (np. dystrybucję) oraz 
CERTYFIKOWANY GATUNEK. Certyfikowany łańcuch dostaw nie będzie więcej umieszczony w 
wykazie na podstawie łowiska, z którego pochodzą produkty.  

 Wyjątek: Firmy, które po raz pierwszy ubiegają się o certyfikat MSC lub ASC obejmujący proces oceny 
łowisk (UMAF/UAAF) lub chcą uzyskać certyfikat ASC dla ryb hodowlanych w dalszym ciągu 
zobowiązane są do uzyskania pozytywnej zgody jednostki certyfikującej przed wprowadzeniem 
powyższych zmian. To oznacza, że powinny postępować zgodnie z obowiązującą obecnie procedurą. 

 

2. Kody certyfikacji łańcucha dostaw – nowy system kodów certyfikacji  

 MSC rozpoczyna zmianę dotychczasowego systemu nadawania kodów certyfikowanym łańcuchom 
dostaw w kierunku systemu kodów generowanych automatycznie przez MSC (to jest MSC-C-50001; 
MSC-C-50002). Nowy system zastąpi dotychczas istniejący, polegający na nadawaniu kodów przez 
jednostkę certyfikującą. Nowe kody zachowają ważność przez cały okres obowiązywania certyfikatu, 
również w przypadku zmiany jednostki certyfikującej. 

 Nowe kody obowiązywać będą od dnia 31 marca 2014 r. Każda firma posiadająca certyfikat będzie 
miała pełne 3 lata, aby wprowadzić nowy system. Oznacza to, że do dnia 1 kwietnia 2017 r. należy 
dokonać zmiany oznakowania opakowań oraz wprowadzić nowe kody w wewnętrznej dokumentacji. 
Do tego czasu obowiązywać będą oba systemy kodowania, dostępne na stronie internetowej MSC 
Find a Supplier. Informacje oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące zmiany systemu kodowania 
dostępne są na stronie internetowej MSC.   

 

3. Lista kontrolna audytu – obowiązkowa dla wszystkich jednostek certyfikujących 

 Jednostki certyfikujące są zobowiązane do posługiwania się Listą kontrolną audytu opracowaną przez 
MSC, podczas wszystkich audytów dotyczących certyfikacji łańcucha dostaw. Termin wprowadzenia 
Listy kontrolnej audytu przez jednostki certyfikujące upływa w dniu 31 marca 2015 r. Posługiwanie 
się ujednoliconą Listą kontrolną audytu służy zapewnieniu zgodności audytów prowadzonych dla 
różnych klientów i przez różne jednostki certyfikujące.  

 Lista kontrolna audytu dostępna jest na stronie internetowej MSC. Lista może być również użyta 
przez firmy jako narzędzie pomocnicze w procesie przygotowania do audytu. Lista dostępna jest 
również dla certyfikacji grupowej.  

http://www.msc.org/
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-requirements
http://www.msc.org/documents/scheme-documents/msc-scheme-requirements
http://cert.msc.org/supplierdirectory/VController.aspx?Path=be2ac378-2a36-484c-8016-383699e2e466&NoLayout=true
http://cert.msc.org/supplierdirectory/VController.aspx?Path=be2ac378-2a36-484c-8016-383699e2e466&NoLayout=true
http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/transitioning-to-msc-generated-coc-codes
http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/chain-of-custody-documents/msc-chain-of-custody-checklists
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4. Dokumentacja dotycząca przetwórców – przejrzyste zasady identyfikowalności produktów 

Firmy współpracujące z przetwórcami oraz przetwórcy zobowiązani są do prowadzenia bardziej 
szczegółowej dokumentacji dotyczącej certyfikowanych partii produktów podlegających 
przetwarzaniu. 

Firmy te zobowiązane są również do prowadzenia szczegółowej ewidencji wszystkich klientów, 
których produkty z certyfikatem MSC lub ASC ulegają przetworzeniu. – Aneks BD4 Wymogów 
Certyfikacji MSC. 

 

5. Certyfikacja Łańcucha dostaw dotycząca wielu lokalizacji – przejrzyste zasady dla jednostek 
certyfikujących 

Firmy posiadające oddziały zlokalizowane w różnych miejscowościach otrzymają możliwość 
certyfikacji, jako Łańcuch dostaw w wielu lokalizacjach i mogą posługiwać się jednym kodem 
certyfikacji w obrębie wszystkich lokalizacji. Wymagania dotyczące certyfikacji Łańcuchów 
dostaw w wielu lokalizacjach znajdują się w sekcji 17.2.4  Wymogów Certyfikacji MSC 
i skierowane są głównie do jednostek certyfikujących.  

6. Zgłoszenia dotyczące błędnie oznaczonych produktów – łagodniejsze zasady postępowania  

Firmom, które samodzielnie zgłoszą jednostce certyfikującej błędne oznakowanie produktu 
certyfikatem MSC (np. poprzez umieszczenie certyfikatu na produkcie, który nie powinien zostać 
oznaczony certyfikatem) certyfikat MSC nie zostanie automatycznie zawieszony. W takim przypadku 
firmy zobowiązane są do wszczęcia procedury opisanej w Aneksie BD9 do Wymogów Certyfikacji 
MSC. Więcej informacji dostępnych jest w sekcji 7.4 Wymogów Certyfikacji MSC. 

 

7. Błędnie oznakowane produkty – nowe wymogi dla firm 

 Nowa procedura reguluje postępowanie firm w przypadku odkrycia lub otrzymania produktu 
oznakowanego jako produkt certyfikowany MSC, ale pochodzący z niecertyfikowanych połów lub od 
niecertyfikowanego dostawcy. Reguluje również przypadki, w których certyfikacja MSC nie może 
zostać potwierdzona. 

 Przykłady, w których ma zastosowanie:  

Firma zamawia produkty z certyfikatem MSC, ale na fakturze nie są one oznaczone jak produkty  
z certyfikatem. 

Pracownicy firmy omyłkowo oznaczyli certyfikatem MSC produkty, które nie powinny być nim 
oznaczone.  

 Termin implementacji procedury dla obecnie certyfikowanych firm upływa 31 marca 2015 r. 

 Opis procedury znajduje się w Aneksie BD9 Wymogów Certyfikacji MSC. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msc.org/

