
Najlepszy wybór dla środowiska 
wśród produktów rybnych

Program  
certyfikacji MSC
Sięgnij po korzyści ze zrównoważonego 
rybołówstwa z certyfikatem MSC

MSC jest wiodącym na świecie programem 
certyfikacji ekologicznej dla rybołówstwa 
eksploatującego dziko żyjące populacje 
ryb. Certyfikacja zgodności ze standardem 
MSC jest procesem dobrowolnym 
i otwartym dla wszystkich rodzajów 
rybołówstwa , niezależnie od skali, typu 
i lokalizacji.

Krótko o MSC

Program powstał w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnego Rybo-
łówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywie-
nia i Rolnictwa (FAO) i jest w pełni zgodny z wytycznymi w zakre-
sie znakowania ryb FAO.  Wytyczne obejmują:

•	 Obiektywizm,	przejrzystość	i	niezależność	procesu	certyfikacji
•	 Konsultacje	z	zainteresowanymi	stronami	
•	 Podejście	oparte	o	wiedzę	naukową	
•	 Standard	oparty	o	trzy	podstawowe	zasady,	obejmujące	
	 zrównoważone	populacje	ryb,		zachowanie	bioróżnorodności		
 ekosystemu oraz zrównoważone praktyki połowowe. 

Więcej na www.msc.org
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Program certyfikacji MSC Efekty

Wraz	z	rybakami,	naukowcami	i	organizacjami	ekologicznymi	
stworzono	standard	w	zakresie	ochrony	środowiska,	służący	
ocenie i certyfikacji właściwie zarządzanego i zrównoważo-
nego rybołówstwa.
Rybołówstwo	spełniające	standardy	MSC	może	znakować	
swoje połowy charakterystycznym niebieskim certyfikatem. 
Znak	ten	gwarantuje	rynkową	konkurencyjność	na	świecie;	
wszędzie	tam,	gdzie	wiarygodność	ekologiczna	odgrywa	
wiodącą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących
zakupu produktów rybnych.

Certyfikacja nie ogranicza się jedynie do rybołówstwa. Standard 
certyfikacji łańcucha dostaw MSC (Chain of Custody) zapewnia 
identyfikowalność	produktów	w całym	procesie	produkcji,	dając	
tym	samym	pewność	nabywcom,	że	ryby	z niebieskim	logo	MSC	
pochodzą	z połowów		zgodnych	ze	standardem	MSC	w zakresie	
ochrony środowiska.
Przemysł	rybny	obdarzył	zaufaniem	markę	MSC	jako	solidny	i wia-
rygodny program certyfikacji rybołówstwa oraz łańcucha dostaw.

Marine Stewardship Council  
(MSC; Rada Zarządzania Zasobami 
Morza) jest niezależną organizacją 
non-profit, założoną w roku 1997  
w celu rozwiązania globalnego 
problemu przełowienia.

Certyfikacja przynosi korzyści!  
W czasie badań certyfikowanych łowisk 
odnotowano wiele pozytywnych efektów 
certyfikacji na populacje ryb, ekosystem 
morski  i zarządzanie rybołówstwem. 
Certyfikacja przynosi również korzyści 
handlowe.
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Rola MSC

MSC	nie	prowadzi	oceny	rybołówstwa,	ani	nie	wydaje	certyfi-
katu	–	tym	zajmują	się	niezależne,	akredytowane	jednostki	cer-
tyfikujące oraz ich zespoły eksperckie.
Duża	część	produktów	z	ryb	i	owoców	morza	pochodzi	z	kra-
jów	rozwijających	się,	w	których	ogromna	liczba	ludzi	jest	
zależna od ryb jako podstawowego pożywienia i źródła utrzy-
mania. MSC prowadzi specjalny program wspierający certyfika-
cję rybołówstwa o małej skali lub z krajów rozwijających się.

MSC wyznacza standard w zakresie 
ochrony środowiska dla 
zrównoważonych praktyk rybackich  
oraz określa metodologię w zakresie 
certyfikacji rybołówstwa.
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„Proces certyfikacji MSC pomógł rybakom z  Ben Tre 
zrozumieć zasady zrównoważonej eksploatacji 
zasobów i ochrony siedlisk, jak również potrzeb 
w zakresie ochrony środowiska i ekosystemu.  
Nguyen Minh Canh, zastępca dyrektora  
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
prowincji Ben Tre w Wietnamie.

„Certyfikat MSC jest bardzo ważny dla połowów 
morszczuka w Namibii. To jedyna droga do 
maksymalizacji zysków przy ciągle zmieniającym się 
popycie ze strony konsumentów. Certyfikacja stworzy 
równe szanse dla Namibii i RPA, ponieważ Namibia 
dysponuje takimi samymi  kwotami połowowymi jak 
RPA, a teraz mamy również możliwość zwiększania 
wartości produktów, podobnie jak reszta świata.” 
Hendrik van der Westhuizen, dyrektor zarządzający, 
Hangana Seafood, Namibia

www.msc.org
info@msc.org
www.msc.org/product-finder
fb.com/MSCecolabel
@MSCecolabel

Projekt MSC w Polsce jest  współfinansowany 
przez	fundację	Baltic	Sea	2020



Przed oceną Przystąp do certyfikacji! KorzyściPierwsze kroki

Przed	rozpoczęciem	oceny	powinieneś	podpisać	umowę	z	akredy-
towaną jednostką certyfikującą. Rekomendujemy zebranie ofert od 
różnych	jednostek	certyfikujących,	by	wybrać	instytucję,	która	wła-
ściwie odpowie na Twoje potrzeby. Na stronie internetowej  MSC 
www.msc.org znajdziesz porady co do wyboru jednostki certyfiku-
jącej,	jak	również	listę	wszystkich	firm	akredytowanych	do	prowa-
dzenia oceny pod kątem zgodności  ze standardem MSC.  

Warto	powołać	kierownika	projektu,	który	poprowadzi		firmę/orga-
nizację	przez	proces	oceny,	weźmie	odpowiedzialność	za	kontakty	
z	jednostką	certyfikującą,	zbieranie	informacji	dotyczących	rybo-
łówstwa oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.  

Upewnij	się,	że	wszyscy	interesariusze	rybołówstwa	zaangażowani	
są w proces oceny od samego początku. Zapewnienie wsparcia ze 
strony	instytucji	odpowiedzialnych	za	zarządzanie	rybołówstwem,	
ekologicznych	organizacji	pozarządowych,	lokalnych	społeczności	
oraz przedstawicieli innych grup rybackich przyczyni się do pozy-
tywnej oceny. MSC może Ci w tym pomóc.

Przed	przystąpieniem	do	procesu	certyfikacji,	jednostka	certyfi-
kująca	może	poprosić		o	przygotowanie	planu	działań	służących	
poprawie	efektywności	w	określonych	obszarach,	jak	na	przy-
kład przeprowadzenie dodatkowych badań naukowych. Jed-
nostka certyfikująca wyznaczy termin wykonania tych zadań.

Jeżeli	zespół	ekspercki	stwierdzi,	że	rybołówstwo	spełnia	wyma-
gania	w	zakresie	standardu	MSC,	otrzymasz	certyfikat	ważny	przez	
5	lat.	W	tym	momencie	możesz	ubiegać	się	o	licencję	na	korzysta-
nie	z	charakterystycznego	niebieskiego	znaku	MSC,	który	pozwala		
na uzyskanie lepszej pozycji produktów rybnych na rynku. 

Dla	innych,	certyfikacja	otworzyła	dostęp	do	nowych	
rynków zbytu.  Znak MSC gwarantuje legalne pochodzenie 
produktu,	jak	również	pozwala	odróżnić	produkty	danego	
rybołówstwa od innych nielegalnych produktów rybnych 
dostępnych	na	rynku.	Ponadto,	wykazanie,	że	Twoje	rybo-
łówstwo	prowadzone	jest	z troską	o środowisko,	wpłynie	
na	poprawę	relacji	z przemysłem	przetwórczym,	ekolo-
gicznymi	organizacjami	pozarządowymi,	społecznościami	
lokalnymi oraz konsumentami.

Popraw	wizerunek	rybołówstwa,	czerpiąc	korzyści	
z certyfikacji	MSC.	Niebieski	znak	pozwala	na	dokonanie	
najlepszego wyboru dla środowiska naturalnego: umoż-
liwia	rozpoznanie	produktów	rybnych	z certyfikatem	
pochodzenia	ze	zrównoważonych	połowów.	A takiego	
produktu coraz częściej oczekują kupujący.

Na	tym	etapie	zidentyfikowane	zostaną	obszary,	które	wymagają	
poprawy,	co	pomoże	Ci	przygotować	się	do	pełnej	oceny.	

Pełna ocena rozpoczyna się powołaniem niezależnego zespołu 
ekspertów	i	jest	procesem	o	wiele	bardziej	złożonym,	który	może	
trwać	od	12	do	24	miesięcy.	W	jego	trakcie	eksperci	poproszą	Cię	
o szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia technicznych kwestii 
związanych z prowadzonym przez Ciebie rybołówstwem. Im wię-
cej	informacji	Ty	oraz	inni	interesariusze	dostarczycie	do	oceny,	
tym łatwiejszy i krótszy będzie cały proces. 

Certyfikacja rybołówstwa wymaga czasu. 
Dobre przygotowanie gwarantuje sprawne 
przeprowadzenie procesu certyfikacji.  
MSC nie ma wpływu na jego przebieg,  
ale służy pomocą przed, w trakcie i po 
zakończeniu procesu certyfikacji.

Każdy proces certyfikacji rozpoczyna się 
od poufnej oceny wstępnej, podczas której 
jednostka certyfikująca dokonuje 
wstępnej analizy danego rybołówstwa.

Certyfikacja daje możliwość czerpania 
korzyści z popytu rynkowego na produkty 
pochodzące ze  zrównoważonego 
rybołówstwa. Wiele rodzajów 
rybołówstwa po otrzymaniu certyfikatu 
MSC zyskało lepszą pozycję jako 
dostawcy, a część z nich również lepsze 

Ocena pod kątem zgodności  
ze standardem MSC jest przejrzystym 
procesem, otwartym dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Ich wkład 
w proces oceny jest dużym wsparciem 
w procesie certyfikacji rybołówstwa.
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Puste	oceany,	puste	kieszenie

Zarówno	nabywcy	produktów	rybnych,	organizacje	pozarządowe	
zajmujące	się	ochroną	przyrody,	jak	i	opinia	publiczna	coraz	czę-
ściej		żądają	dowodów,	że	rybołówstwo	prowadzone	jest	z	troską	
o	zachowanie	stabilnych	populacji	ryb,	a	jednocześnie	pozwala	
na funkcjonowanie przemysłu rybnego.

Certyfikacja zgodności ze standardem MSC daje wszystkim zain-
teresowanym	stronom	gwarancję,	że	rybołówstwo		prowadzone	
jest w sposób zrównoważony oraz właściwie zarządzane. Certyfi-
kat		zwiększa	konkurencyjność	produktu	na	rynku,	ponieważ	jest	
gwarancją		pochodzenia	ryb	ze	zrównoważonych	połowów,	dając	
możliwość	śledzenia	ich	pochodzenia	od		„morza	do	stołu”.

Więcej na temat procesu certyfikacji zgodności ze standar-
dem MSC na następnych stronach.

Pomimo pogorszenia się ogólnego stanu 
zasobów ryb na świecie, istnieją łowiska 
zarządzane w sposób odpowiedzialny 
w perspektywie długofalowej. 
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„Certyfikaty ekologiczne mają coraz większe znaczenie. 
Naszym zdaniem, ocena rybołówstwa i systemu zarządzania, 
prowadzona przez niezależnych audytorów zwiększy wiary-
godność naszego przedsiębiorstwa na rynku, a jednocześnie  
pozwoli na ograniczenie niekorzystnych trendów rozwojowych 
w rybołówstwie.” 
Audun Maråk, Dyrektor, Fiskebåt, Norway

„Jeżeli mógłbym cokolwiek radzić przystępującym do procesu 
certyfikacji rybołówstwa MSC, to przede wszystkim zapewnie-
nie dobrej organizacji. Dobry kierownik projektu pomoże 
przejść skutecznie przez ten proces.”
David Carter, dyrektor Austral Fisheries, Australia


