
 

Podsumowanie spotkania  
Warszawa, 9 czerwca 2017 r.  
 

 „Sukcesy i wyzwania certyfikacji MSC w Polsce i na świecie. 20 

lat organizacji MSC. 10 lat obecności MSC w Polsce”  

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Gdańsku odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie organizowane przez MSC 

Polska zatytułowane „Sukcesy i wyzwania certyfikacji MSC w Polsce i na świecie. 20 lat organizacji MSC. 10 lat 

obecności MSC w Polsce”. Wydarzenie odbyło się w trakcie targów Polfish. 

Tegoroczne seminarium ma szczególne znaczenie, ponieważ w 2017 roku przypada dwudziestolecie działalności MSC 

na świecie i dziesięciolecie obecności w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy, osiągnięcia i sukcesy, jakie udało się 

zrealizować na przestrzeni tych lat były i są możliwe przede wszystkim dzięki współpracy MSC 

z zaangażowanymi, aktywnymi i wymagającymi partnerami z różnych sektorów i wspólnym staraniom na rzecz ochrony 

mórz i oceanów przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju odpowiedzialnego przetwórstwa oraz zrównoważonego 

rybołówstwa. 

Pierwsza sesja poświęcona była sukcesom i wyzwaniom certyfikacji MSC w Polsce i na świecie. Otwierające 

wystąpienie, zatytułowane 20 lat certyfikacji MSC, międzynarodowe plany MSC na nadchodzące lata, wygłosił Camiel 

Derichs, Dyrektor MSC na kraje europejskie. Zwrócił w nim uwagę rosnące światowe zapotrzebowanie na ryby i owoce 

morza pochodzące ze zrównoważonych połowów jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 

i podstawy ekonomicznej dla wielu społeczności na świecie. Jak wynika z opublikowanego właśnie Raportu Globalnego 

Wpływu MSC, po uzyskaniu certyfikacji przedmiotem połowów rybołówstw certyfikowanych są stada ryb o większej 

biomasie oraz – w porównaniu z rybołówstwami nie posiadającymi certyfikatu – wykazują one mniejszą zmienność 

w zakresie stanu poławianego stada. Derichs podkreślił również rolę współpracy z interesariuszami, dzięki której udaje 

się znajdować kompromisowe – choć na pewno nie idealne – rozwiązania, np. w kwestii okresu powiadomienia przed 

zawieszeniem certyfikatu dla rybołówstwa czy wspólnego z ASC Standardu Łańcucha Dostaw. MSC stale pracuje nad 

uproszczeniem i zwiększeniem dostępności programu przy zachowaniu jego wysokiego standardu wiarygodności oraz 

poszerzeniem zakresu kryteriów weryfikowanych w ramach Standardu Łańcucha Dostaw m.in. o kwestie pracownicze. 

Następnie głos zabrał dr Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego 

z wystąpieniem poświęconym stanowi stad ryb bałtyckich w kontekście możliwości posiadania certyfikatu MSC. Jak 

mówił, stan zasobów śledzi centralnego Bałtyku i szprotów całego Bałtyku jest dość dobry  

i zalecane kwoty połowowe są zbliżone do kwot rekomendowanych przez ICES na rok 2017. Oba stada swój dobry stan 

zawdzięczają liczebnym pokoleniom śledzi i szprotów z 2014 roku i będą one miały znaczny udział 

w połowach i biomasie stad w przyszłym roku. Natomiast nadal na niskim poziomie utrzymują się zasoby śledzi 

zachodniego Bałtyku (z tego stada pochodzi ok. 10-15% polskich połowów śledzi) i tu zalecane przez ICES kwoty 

połowowe są wyraźnie niższe od obecnych. Dr Karnicki zwrócił też uwagę, że niepokojący jest stan zasobów obu stad 

dorszy w Bałtyku. Biomasa dorszy wschodnio bałtyckich uległa znacznemu obniżeniu (na podstawie wyników połowów 

badawczych) – do niskiej kondycji tych dorszy i prawdopodobnie zwiększonej śmiertelności naturalnej dołączyła się 

niska liczebność nowych pokoleń. Z kolei perspektywy dla stada dorszy zachodniego Bałtyku opierają się głównie na 

liczebnym pokoleniu 2016 roku. W związku z niepewnością co do przyczyn takiego stanu rzeczy, ICES nie jest wstanie 

zapewnić doradztwa naukowego w zakresie statusu stada dorszy, ponadto zarządzanie tymi zasobami,  

a w szczególności ustalane kwoty połowowe odbiegają od rekomendacji ICES, co legło u podstaw decyzji jednostek 



certyfikujących o zawieszeniu z dniem 17 grudnia 2015 r. obowiązujących certyfikatów dorsza na Bałtyku, w tym 

certyfikatu polskiego rybołówstwa.  

Trzecia prezentacja dotyczyła historii i planów MSC w Polsce. Anna Dębicka, MSC Polska, przedstawiła dotychczasowe 

działania MSC w Polsce. Obecnie w naszym kraju działa ponad 100 przedsiębiorstw w ponad 400 lokalizacjach 

i obowiązuje 96 certyfikatów, w tym międzynarodowy certyfikat grupowy (sieć McDonald), certyfikaty 

międzynarodowe wielozakładowe (np. Frosta) oraz krajowe (np. EuroCash), certyfikat dla podmiotów bezpośrednio 

obsługujących klienta (sieć IKEA) oraz 89 certyfikatów pojedynczych podmiotów. W polskich przetwórniach w ostatnim 

roku wyprodukowano blisko 50 tysięcy ton produktów MSC – część z nich na rynek krajowy, inne na rynki zagraniczne. 

Następnie Katarzyna Skawińska, MSC Polska przedstawiła działania podejmowane w relacji z konsumentami, m.in. 

planowaną na jesień kampanię MSC pod hasłem „Zawsze dzikie”. Zaprosiła również partnerów MSC do włączenia się 

w kampanię poprzez korzystanie z opracowanych przez MSC materiałów w swoich działaniach promocyjnych. 

W drugiej części sesji głos zabrali partnerzy MSC: Agata Zielińska z firmy Frosta, Jacek Suryn z firmy Lisner, Barbara 

Łogin z firmy Espersen, Ireneusz Skwara z firmy Morpol, Wojciech Markowski z firmy Suempol oraz Krzysztof Litwinek, 

Kaufland Polska. Wszyscy oni podkreślali, że jakkolwiek początki były trudne z uwagi na brak surowca czy niewielką 

gotowość konsumentów do płacenia więcej za ryby ze zrównoważonych połowów, obecnie dostrzegają korzyści 

z posiadania niebieskiego znaku na swoich produktach, m.in. przyczynianie się do ochrony zasobów i stanu mórz, 

pozycję odpowiedzialnego przedsiębiorcy, konkurencyjność produktów i fabryk, dostęp do nowych rynków czy 

możliwość współpracy z MSC w działaniach marketingowych. Jednocześnie zwracali uwagę na wyzwania związane 

z ciągłością dostaw oraz kosztami certyfikacji i korzystania z logo.  

W dyskusji uczestnicy spotkania podkreślili zasadność integrowania działań wizerunkowo – marketingowych między 

MSC i ASC. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb Jan Safader zwrócił uwagę, że mimo iż trzydziestodniowy 

okres zawiadomienia przed zawieszeniem certyfikatu stanowi pewien kompromis, dla przedsiębiorców posiadających 

umowy długofalowe wciąż będzie to wyzwaniem. Pytał również o szanse przywrócenia certyfikatu dla bałtyckiego 

dorsza. Jak wyjaśnił dr Karnicki, obecnie prowadzone są badania z wykorzystaniem m.in. znakowania ryb i dopiero 

solidne dane umożliwiające wydanie nowego, zaktualizowanego doradztwa naukowego ICES będzie mogło być 

podstawą podjęcia ewentualnej decyzji w sprawie przywrócenia obowiązywania certyfikatu. Prezes Safader zakończył 

dyskusję zaproszeniem MSC na spotkanie Zarządu PSPR w celu omówienia kwestii certyfikacji rybołówstwa i koszów 

ponoszonych przez przetwórców.    

W trakcie seminarium nagrodę za wspierania budowy zdrowych, stabilnych ekosystemów morskich oraz ochrony 

zasobów mórz i oceanów dzięki udziałowi w programie certyfikacji MSC od 10 lat otrzymali przedstawiciele firm Frosta, 

Lisner, Espersen, Suempol oraz Morpol. 

Drugą część spotkania, poświęconą certyfikacji w łańcuchu dostaw MSC i ASC, rozpoczęła Esther Luiten z ASC, które 

współpracowało przy organizacji seminarium, prezentując standardy ASC dla ryb hodowlanych. Następnie Piotr 

Słowik z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówił możliwości finansowanie certyfikacji 

rybołówstwa oraz zakładów produkcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 — oś 

priorytetowa 5. Ostatnie wystąpienie wygłosiła Anna Dębicka z MSC Polska, przedstawiając najczęstsze pytania, 

jakie trafiają do MSC w związku ze standardami w łańcuchu dostaw i zasadami korzystania z logo MSC. 

• Pobierz prezentacje ze spotkania  
Prezentacje wszystkich prelegentów można pobrać ze strony internetowej – kliknij! 

• Pomóż nam lepiej przygotowywać spotkania MSC 
Wypełnij ankietę ewaluacyjną, jeżeli uczestniczyłeś w spotkaniu MSC - kliknij!  

Jeżeli nie uczestniczyłeś w spotkaniu, wypełnij krótką ankietę i daj nam znać dlaczego - kliknij! 

https://www.dropbox.com/sh/k7xopgavt7iuj7y/AABkSJW6SIe8PfiOSJ7IG1gja?dl=0
http://ankieta.mediatorzy.pl/index.php?sid=47964&lang=pl
http://ankieta.mediatorzy.pl/index.php?sid=69554&lang=pl

