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MSC na dwudziestkę. 
Dzikie. Certyfikowane. Zrównoważone. 

Raport roczny 2016–17

Image courtesy of Alaska Seafood
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Wizja
Światowe morza i oceany 
tętniące życiem, zasoby ryb    
i owoców morza chronione 
dla obecnego i przyszłych 
pokoleń

Aspiracje   
na rok 2030
Do 2030 ponad jedna trzecia 
światowych połowów 
pochodzi od rybaków 
posiadających certyfikat MSC 
lub zaangażowanych 
w program. MSC jest wiodącą 
organizacją w doskonaleniu 
zarządzania rybołówstwem     
i przekształceniach rynków, 
przyczyniających się do 
zrównoważonego korzystania 
z naszych mórz i oceanów, 
wspierającą trwałość, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i środki utrzymania

Cel na 2020
20% światowych połowów na 
świecie pochodzi od rybaków 
posiadających certyfikat MSC
lub zaangażowanych            
w program, wspierających 
produktywność i trwałość       
w istotnych w skali świata 
ekosystemach morskich

Image: © Mark Meyer
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W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci MSC stało się pionierem 
nowatorskiego myślenia i przeprowadziło ważne reformy w rybołówstwach 
na całym świecie, jednocześnie zwiększając świadomość konsumentów      
i zachęcając, by ich decyzje zakupowe wspierały zrównoważone 
podejście. Jako wiodący program certyfikacji ryb i owoców morza na 
świecie, MSC korzysta z dwudziestoletniego doświadczenia, dążąc do 
ciągłego podnoszenia standardów i rozszerzania zasięgu na światowych 
rynkach. Tego potrzebują nasze morza i oceany w kolejnych dwóch 
dekadach, jeśli chcemy zachować ich zdrowie, niezwykłe korzyści 
i kluczowe usługi, jakich doświadczają planecie i naszemu społeczeństwu

Marco Lambertini, Dyrektor Generalny, WWF International



20 lat MSC

Upadek rybołówstwa 
dorszowego w Grand 

Banks. Wzrastająca obawa 
o przełowienie pośród 

organizacji ekologicznych 
oraz w przemyśle rybnym.

97

Formalna rejestracja 
MSC jako organizacji 

charytatywnej     
W Wielkiej Brytanii

Certyfikacja pierwszych 
rybołówstw: połowów kraba w 

Zachodniej Australii, śledzia na 
Tamizie Blackwater i łososia 

na Alasce. 

Pojawiają się pierwsze 
produkty z logo MSC w 

sklepach
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Brytyjskie połowy śledzia 
na Tamizie jako pierwsze 
rybołówstwo odnawia swój 

certyfikat

Połowy mintaja na 
Alasce, największe na 

świecie rybołówstwo ryb 
białych, uzyskują 
certyfikat MSC

100 rybołówstw 
posiada certyfikat lub 

jest w trakcie oceny wg 
Standardu MSC.

Wietnamskie połowy małż 
Ben Tre jako pierwsze 

rybołówstwo w 
południowowschodniej Azji 

uzyskuje certyfikat MSC
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McDonald’s ogłasza, że 
będzie serwował 

certyfikowane ryby we 
wszystkich restauracjach w 
Europie, a od 2013 i 2014 
również w USA i Kanadzie

Niebieskie logo MSC pojawia 
się na całym asortymencie 

paluszków z dorsza i plamiaka

Pierwsze w Chinach 
rybołówstwo z certyfikatem MSC

to połowy przegrzebków 
prowadzone przez Zoneco

w Zhangzidao.

IKEA deklaruje, że swoim 
650milionom odwiedzających w 
49 sklepach sprzedawać będzie 

wyłącznie certyfikowane ryby       
i owoce morza.

92 00 08 15 17

MSC jako pierwszy 
program certyfikacji na 
świecie zostaje uznany 

przez GSSI za jego 
wiarygodność i rygor.

© MSC



MSC a Cele 
Zrównoważonego 
Rozwoju
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Ochrona mórz i oceanów zostaje uznana jako priorytet 
międzynarodowy w ramach Celów Zrównoważonego 
Rozwoju Narodów Zjednoczonych 

CZR obejmują autonomiczny cel (CZR14) ochrony 
i zrównoważonego korzystania z mórz i oceanów oraz ich 
zasobów w ramach zrównoważonego rozwoju

MSC odgrywa zasadniczą rolę w pokazywaniu praktycznych 
aspektów tego wyzwania

Zrównoważone rybołówstwo jest kluczowe dla 
bezpieczeństwa żywnościowego (CZR2) oraz zapewnienia 
godnej pracy i wzrostu ekonomicznego (CZR8)

MSC odgrywa również ważną rolę w promowaniu 
zrównoważonej konsumpcji oraz produkcji (CZR12), jak 
również wzmacniania globalnych partnerstw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (CZR17)

Image: Fishing in The Gambia. © David Loftus



… dla miłośników ryb  
i owoców morza

2016-17 w skrócie

49 
nowo 

certyfikowane 
rybołówstwa

94
kraje

3 735
posiadaczy 
certyfikatu 

Łańcucha Dostaw 
MSC

24 768
produktów z 

niebieskim logo 
dostępnych  
w sprzedaży

730 860
ton ryb i owoców morza 
z logo MSC kupionych 

przez konsumentów

certified
42 320

miejsc z certyfikatem 
Łańcucha 

Dostaw

5,6mld $

wydanych 
przez konsumentów 

na ryby i owoce 
morza z logo MSC

86
rybołówstw w 
trakcie oceny

315 
organizacji 

rybackich w 34 
krajach

Ze zrównoważonego rybołówstwa...



Mapa zrównoważonego rybołówstwa
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Odsetek połowów z certyfikatem MSC w dużych ekosystemach morskich (ang. LME) w latach 2006-2016

Rybołówstwa MSC obecne w

33
z 66 rejonach opracowanych 

przez NOAA

Ponad

20%
połowów w 15 rejonach
posiada certyfikat MSC

Połowy z certyfikatem MSC 
wzrosły o 

20%
lub więcej w okresie 

2006-2016 w 12 obszarach 
wskazanych na mapie

2006

2016

Szelf Nowa 
Fundlandia 
i Labrador

Szelf i Morze 
Islandzkie

Morze 
Norweskie

Morze 
Północne

Zatoka 
Alaska

Prąd 
Kalifornijski Kanadyjska 

Arktyka 
Wschodnia -
Zachodnia 
Grenlandia

Szelf 
Szkocki

Szelf 
Południowoaustralijski

Szelf 
Północnoaustralijski

Morze 
Barentsa

Sea of 
Okhotsk

0% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100%



Wzrost połowów z certyfikatem MSC 2016-7
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Volumen połowów z certyfikatem MSC (w tonach)

9,5 miliona
ton ryb i owoców morza 

z certyfikatem MSC

12%
połowów morskich na świecie 

posiada certyfikat MSC

2%
połowów morskich na świecie 

pochodzi z rybołówstw 
będących w trakcie oceny 

MSC

34
kraje, w których działają 

rybołówstwa 
z certyfikatem MSC

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

Dane na 31 marca każdego roku

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* Includes 17 fisheries for which MSC certification is currently suspended

315
rybołówstw 

z certyfikatem 
MSC*

86
rybołówstwa 

w trakcie 
oceny



Rafy na drodze do 
zrównoważonego 
rozwoju
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To dla mnie wielka satysfakcja móc pokazać, że 
minione poważne problemy nie są przeszkodą 
dla rybołówstwa i możliwe jest ich 
przezwyciężenie. Mogliśmy pokazać światu, że 
jedno z najbardziej kontrowersyjnych rybołówstw 
na świecie wdrożyło zasadnicze udoskonalenia   
i obecnie w ramach niezależnej oceny zostało 
uznane jako spełniające wysokie standardy 
zrównoważonych połowów MSC.

Robert Trumble, MRAG Americas 

Image: Orange roughy underwater. © Meredith



Duńskie połowy 
pelagiczne
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Przy obecnym szybkim globalnym rozwoju 
akwakultury kluczowe jest, by jej ślad 
środowiskowy był zrównoważony. Przyczyniamy 
się do tego dzięki certyfikacji MSC naszego 
rybołówstwa paszowego i jednocześnie 
podnosimy poprzeczkę: nie tylko dla naszych 
kolegów z innych rybołówstw paszowych na 
całym świecie, ale również dla producentów 
pochodzących z lądu składników pasz 
stosowanych w hodowli ryb.

Sofie Smedegaard Mathiesen, 
Sustainability Manager w DFPO

Image: © Danish Pelagic Producers Organisation



Północnowschodni
Pacyfik jako lider
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Rybacy na wybrzeżu Pacyfiku w USA i Kanadzie 
są dumni, że ich odpowiedzialne podejście do 
zarządzania odnawialnymi zasobami żywności 
dla naszych krajów oraz świata zostało uznane 
przez MSC. Z niecierpliwością czekamy na dzień, 
kiedy większość rybołówstw będzie spełniać 
Standardy MSC.

Christina Burridge, 
Dyrektor Wykonawczy, B.C. Seafood Alliance 

i Przewodnicząca Międzynarodowego 
Zrzeszenia Zrównoważonego Rybołówstwa

80%
połowów ryb dziko 

żyjących na 
Północnowschodnim 

Pacyfiku posiada 
certyfikat MSC

Image: The C/P Starbound. Part of the MSC certified Alaska pollock fishery © Mark Meyer



Abalony jedyne 
w swoim rodzaju

Ryby i owoce morza z certyfikatem MSC 
stanowią uznany standard, bo oznacza to 
identyfikowalność, która jest ważna zarówno dla 
azjatyckich, jak i lokalnych klientów. Certyfikat 
MSC daje naukowo dowiedzioną pewność, że 
nasze rybołówstwo jest zrównoważone 
i właściwie zarządzane.

Peter Rickerby, Przewodniczący i Dyrektor 
Wykonawczy Abalone Industry Association WA

Image: Neil Wackett, Abalone fisher in Western Australia. © Jason Thomas / MSC



Zmierzając na Południe
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Rybołówstwo jest kluczowe dla bezpieczeństwa 
żywnościowego i zapewnienia środków 
utrzymania setek milionów mieszkańców 
Globalnego Południa.

• Poza dostarczaniem zasadniczego źródła białka, 
rybołówstwo ma ogromne znaczenie gospodarcze 
(w 2014 r. szacowana wartość eksportu 
rybołówstwa wyniosła 80 miliardów $). 

• 28 rybołówstw z krajów Globalnego Południa 
posiada certyfikat MSC. Jest to ok. jednej 
dziesiątej wolumenu połowów ryb i owoców morza 
z certyfikatem MSC.

• Prowadzimy programy współpracy i budowania 
potencjału  w kluczowych państwach Afryki, 
Ameryki Łacińskiej, Indii i Indonezji.

Image: Fishermen mend nets in The Gambia. © David Loftus

W 2015 uruchomiliśmy nowe narzędzie, 
Zmierzając do certyfikatu MSC, obszerny 
przewodnik dla osób współpracujących z 
organizacjami rybackimi wdrażającymi 
usprawnienia potrzebne do uzyskania 
zrównoważonego podejścia. Od tego czasu 
przeszkoliliśmy ponad 200 osób do 
korzystania z tego narzędzia.



Projekt ośmiornic 
z Oceanu Indyjskiego
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Postrzeganie Standardu Rybołówstwa MSC jako 
narzędzia porównywania i ułatwiania zmiany 
w globalnym rybołówstwie budzi nadzieję.
Standard MSC cieszy się szeroką akceptacją 
jako najbardziej rygorystyczny i ugruntowany 
naukowo schemat certyfikacji połowów ryb dziko 
żyjących, uznawany za narzędzie służące do 
wprowadzania zmian w zakresie rybołówstwa.

Dr Oluyemisi Oloruntuyi, 
Kierownik Programu MSC

ds. krajów rozwijających się

Image: Madagascar octopus fisher © Garth Cripps / Blue Ventures



Dobra ryba

To hojne wsparcie finansowe pomoże MSC
i naszym partnerom wprowadzić rzeczywiste 
zmiany. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Holenderskiej Loterii Pocztowej i wszystkim 
nabywcom kuponów loterii pocztowej, dzięki 
którym będzie to możliwe. 

Rupert Howes, Dyrektor Wykonawczy MSC

Image: Maldives tuna fisherman. © Woolworths South Africa

1,75 mln €
w ciągu 4 lat na partnerstwa w 
Indonezji, Afryce Południowej 

i Meksyku



Ogniwa w łańcuchu
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20 lat temu…
Dotarcie do wiarygodnych informacji nie było łatwe, ale dzięki 
kampaniom promującym zrównoważone podejście firmy 
dostrzegły potencjał dostarczania identyfikowalnych 
i zrównoważonych ryb i owoców morza.

Dzisiaj…

• Światowy rynek o wartości 5 miliardów $ rocznie. 

• 24 768 produktów z logo MSC dostępnych w 101 krajach –
wzrost o 2500% w ciągu ostatniej dekady. 

• Co najmniej 77 wiodących detalistów, 14 marek i 17 firm 
zajmujących się dostawą żywności złożyło publiczne 
przyrzeczenie.

• Ponad jedna trzecia kupujących rozpoznaje niebieskie logo 
MSC.

Image: © Mark Meyer



Top 20: Łańcuch Dostaw MSC
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Liczba posiadaczy certyfikatu 
Łańcucha Dostaw na kraj

419
USA

215
Kanada

131
Islandia

247
UK

219
Norwegia

241
Holandia

178
Francja

95
Polska

38
Włochy

44
Belgia

126
Hiszpania

79
Szwajcaria

150
Dania

318
Niemcy

301
Chiny

58
Fed. 

Rosyjska

113
Japonia

86
Wietnam

36
Australia

512
posiadaczy certyfikatu w 

pozostałych krajach

3 735
posiadaczy certyfikatu w porównaniu 

z 3 217 w 2015-16 

42 320
certyfikowanych miejsc 

w porównaniu z 35 950 w 2015-16

94
kraje, w których firmy posiadają 

certyfikat Łańcucha Dostaw MSC

130
Szwecja



Liczba produktów z logo MSC

*2008
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Olimpijskie złoto 
dla zrównoważonych 
ryb i owoców morza
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Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie są 
szczególne pod względem zdolności do 
przekraczania podziałów kulturowych, 
wychodzenia do szerokiej publiczności oraz 
budowania poczucia wspólnoty i możliwości. 
Mamy nadzieję, że nasze zobowiązanie 
stanie się trwałą spuścizną pozyskiwania ryb 
i owoców morza ze zrównoważonych źródeł 
i zrównoważonej konsumpcji w Brazylii.

Julie Duffus, Sustainability Manager, 
Komitet Organizacyjny Igrzysk 

Olimpijskich i Paraolimpijskich Rio 2016

Image: © MSC



Łączenie przedsiębiorstw

W ciągu ostatnich dwóch 
dziesięcioleci MSC brało udział 
w staraniach o integrowanie firm 
we wspólnych poszukiwaniach 
zrównoważonych rozwiązań 
i działaniach na rzecz mórz i oceanów. 
W ostatnim roku podjęto szereg 
zasadniczych międzysektorowych 
inicjatyw… 

Zamrożenie Arktyki

W odpowiedzi na naciski ze 
strony organizacji 
pozarządowych, koalicja 
rybaków, wspierana przez 
konsumentów ryb i dostawców, 
osiągnęła historyczne 
porozumienie w sprawie 
zamrożenia ekspansji połowów 
w doświadczającej odwilży 
Arktyce

Identyfikowalność tuńczyka

Przez ostatnie kilka lat detaliści, przetwórcy 
i rybacy współpracowali z MSC, by uczynić 
przemysł tuńczykowy bardziej zrównoważonym. 
Współpracowaliśmy ze Światowym Forum 
Ekonomicznym, by zachęcić jego członków do 
podpisania Deklaracji Identyfikowalności 
Tuńczyka 2020, zobowiązania do pozyskiwania 
tuńczyka z certyfikowanych i zrównoważonych 
źródeł. 

Deklaracja podstaw

Osiem spośród największych na świecie 
przedsiębiorstw branży rybnej opublikowało 
dziesięciopunktowy plan działań na rzecz 
zrównoważonego podejścia do mórz i oceanów. 
Plan jest rezultatem pierwszego „dialogu 
o podstawach” pomiędzy naukowcami i liderami 
biznesu. Inauguracja dialogu miała miejsce na 
Malediwach w listopadzie 2016, a MSC miało 
zaszczyt uczestniczyć jako jedna z czterech 
zaproszonych doradców

Image: © Manuel Diaz de RGB Photosocial 



Liczymy na 
zrównoważone ryby

Klienci mówią nam, że chcą mieć pewność, że 
ryby, które są sprzedawane w naszym sklepie są 
poławiane w sposób, który utrzymuje zdrowe 
zasoby stad i nie powoduje szkód dla organizmów 
żyjących w środowisku mórz i oceanów. Dzięki 
ogromnemu wzrostowi ryb z logo MSC na 
naszych półkach sprawiamy, że ryby ze 
zrównoważonych połowów są szeroko dostępne 
i przystępne cenowo dla kupujących w Wielkiej 
Brytanii.

Giles Bolton, 
Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Zaopatrzenia, Tesco 

Image: Tesco fish counter © MSC



Przede wszystkim gościnność

Logo MSC w restauracjach staje się coraz bardziej powszechne, a w tym roku setki hoteli 
w różnych krajach dodało niebieski znaczek do swoich kart dań.

W branży hotelarskiej coraz bardziej istotne staje się 
działanie w oparciu o zrównoważony i identyfikowalny 
łańcuch dostaw. Whitbread zobowiązuje się pozyskiwać 
produkty w sposób odpowiedzialny i mamy nadzieję, że 
będzie to krok milowy w stanowieniu standardów dla 
całej branży. Program certyfikacji i znakowania 
ekologicznego MSC umożliwia wszystkim włączenie się 
w zapewnienie zdrowej przyszłości dla naszych mórz 
i oceanów. 

James Pitcher, Director of Sustainability w Whitbread, 
właściciel Premier Inns

Dla nas odpowiedzialny wybór to 
jedyna opcja na przyszłość. Jeśli 
chcemy w przyszłości podawać ryby 
i owoce morza, musimy zapewnić, by 
nasze restauracje serwowały to, co jest 
najlepsze dla naszych mórz i oceanów: 
MSC i ASC. Dzięki temu nasi klienci 
mogą przyczynić się do wspierania 
zrównoważonego rybołówstwa 
i odpowiedzialnej akwakultury.

Catherine Dehli, Sustainability Director, 
Nordic Choice Hotels



Głosząc 
przesłanie
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W świecie, w którym ludzie coraz bardziej 
troszczą się o to, skąd pochodzi ich 
żywność, logo MSC to prosty sposób, 
by wybrać zrównoważone ryby i owoce 
morza, którym możesz ufać. Dzięki naszym 
kampaniom i przykładom pomagamy 
konsumentom poczuć związek pomiędzy 
błękitnymi morzami i oceanami i ochroną 
przyrody a ich codziennym życiem 
i zawartością talerza. Zrównoważone wybory 
mają znaczenie tylko wtedy, gdy konsumenci 
rozumieją ten związek.

Sarah Bladen, 
Global Communications and Marketing Director, MSC

Image: © MSC



Wydarzenia marketingowe
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Holandia, UK i 
Niemcy: Ryby na 
YouTube 

UK: 
Niespodzianka 
Lidla

Australia: Dzień 
Zrównoważonych 
Ryb i Owoców 
Morza

Dania: Z morza 
na talerz w Danii

Francja:  Dzień 
Odpowiedzialnej 
Ryby

Szwecja: 
wspólna 
kampania 
marketingowa

Kanada: 
Wydarzenie dla 
mediów i 
bloggerów

Image: © MSC
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Nasi donatorzy 
i fundatorzy

Fundacje z USA
• Holzer Family Foundation
• Herbert W. Hoover Foundation
• National Fish and Wildlife 

Foundation
• New Venture Fund
• David and Lucile Packard 

Foundation
• Remmer Family Foundation
• Skoll Foundation
• Triad Foundation
• Walton Family Foundation

Fundacje i powiernictwa z Wielkiej 
Brytanii
• AG Leventis Foundation
• Cecil Pilkington Charitable Trust
• Swire Charitable Trust

Inne fundacje europejskie
• Adessium Foundation (Holandia)
• BalticSea2020 (Szwecja)
• Daniel and Nina Carasso

Foundation (Francja)
• DEG (German Investment and
• Development Corporation)

• Dutch Postcode Lottery
• GIZ (German Society for 

International Development)
• Nessling Foundation (Finlandia)
• Oak Foundation (Szwajcaria)
• Statutory European Fisheries Fund 

(Finlandia)

Korporacje
• Royal Caribbean Cruises Ltd. 

Ocean Fund
• Haikui Seafood (Chiny)
• Findus (Szwecja)

Organizacje pozarządowe
• Resources Legacy Fund / 

Sustainable
• Fisheries Fund
• WWF-Sweden



Nasze finanse 2016-17
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21% Darowizny i zapisy
2% Inne działania handlowe
76% Przychód z działalności handlowej (licencje na logo)
1% Przychód z inwestycji

Przychód 
razem

19 942 284 £

Skąd pochodzą pieniądze

25% Polityki i utrzymywanie standardów
31% Działania edukacyjne i zwiększające świadomość
36% Obsługa i kontakty z sektorem rybołówstwem i handlu
6% Licencje na korzystanie z logo
2% Wydatki na dział. Fundraisingową

Wydatki 
razem

17 498 381 £

Na co wydatkowane są pieniądze

Całość środków 31 marca 2017: 

24 892 780 £
Całość środków na 31 marca 2016 

21 234 196 £.

Inne zyski i straty w roku, nie wykazane 
w przychodach lub stratach wyniosły 

1 214 681 £



Dziękujemy!
Wasza pasja i poświęcenie jest 
istotą sukcesu MSC.


