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The MSC program – where does CoC fit in?
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• Internationally recognised
UNFAO, ISEAL & Global Sustainable Seafood 
Initiative

• Consistent with International norms 
• Assurance of origin from sustainable fishery
• Assurance of traceability



Program MSC– gdzie wpasowuje się CoC
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• Uznany międzynarodowo
UNFAO, ISEAL & Global Sustainable Seafood 
Initiative

• Zgodny z normami międzynarodowymi
• Gwarancja pochodzenia ze zrównoważonego 

rybołówstwa
• Gwarancja identyfikowalności

Rybołówstwo Certyfikacja 
Rybołówstwa 

MSC

Certyfikacja 
Łańcucha Dostaw 

MSC

Licencja na 
produkty

Certyfikowany 
produkt -

konsument



The Chain of Custody programme
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Growth of CoC certificates (February 2019)

• The first CoC certificate was 
first issued in February 2000

• 4,500 CoC certificate holders 
• 362 certified fisheries
• 100 countries with valid CoC 

certificate holders



Program certyfikacji Łańcucha Dostaw 
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Wzrost liczby certyfikatów CoC (luty 2019)

• Pierwszy certyfikat CoC
wydany w lutym 2000

• 4,500 posiadaczy certyfikatu 
CoC

• 362 certyfikowanych łowisk
• 100 krajów z firmami 

posiadającymi ważne 
certyfikaty CoC



The Chain of Custody programme in Poland
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Growth of CoC certificate

• 112 CoC Certificates In 
total

• 104 Single Site 
Certificates

• 7 Multisite Certificates
• 1 CFO Certificate
• 0 Group Certificates



Program Łańcucha Dostaw w Polsce
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Wzrost liczby certyfikatów COC

• 112 certyfikatów CoC
• 104 certyfikatów 

podstawowych – jedno 
miejsce

• 7 certyfikatów wielu 
miejsc

• 1 certyfikatów CFO
• 0 certyfikatów grupowych



Eastern Europe
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Europa Wschodnia

10



Why is Chain of Custody important?

11

The testing sampled 256 unique products and 13 species of fish, sourced from 
retailers across 16 countries 



Dlaczego Łańcuch Dostaw jest ważny?

12

Zbadano 256 próbek produktów oraz 13 gatunków ryb pochodzących ze 
sprzedaży detalicznej w 16 państwach
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Who needs CoC and 
how does it work?
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Kto potrzebuje CoC
i jak on działa?
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• In some cases the MSC certified fishery, in any case the first buyer of a certified 
fishery

• Every company handling certified seafood within the supply chain (own CoC or as 
subcontractor) 

• Every legal owner of certified seafood within the supply chain
…. Up to Consumer-Ready-Tamper-Proof-Packaging (CRTPP)

Who requires CoC?

When is CoC not needed?
• Companies buying pre-packed, labelled certified products ultimately sold to end 

consumer without being opened, re-packed or re-labelled à CRTPP
• Companies that don’t wish to sell product as certified
• Companies that do not take legal ownership of certified product
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• W niektórych przypadkach certyfikowane rybołówstwo MSC, zawsze pierwszy 
nabywca z certyfikowanego łowiska

• Każda firma w łańcuchu dostaw handlująca certyfikowanymi rybami i owocami 
morza (posiadająca CoC lub jako podwykonawca) 

• Każdy legalny właściciel certyfikowanych ryb i owoców morza w łańcuchu dostaw
…. do momentu, gdy produkty będą zapakowane w zabezpieczone opakowanie i 
gotowe do sprzedaży konsumentom (CRTPP)

Kto potrzebuje CoC?

Kiedy CoC nie jest wymagany?
• Firmy kupujące certyfikowane produkty zapakowane i oznakowane, sprzedawane 

klientom końcowym bez otwierania, przepakowania i ponownego etykietowania à
CRTPP

• Firmy, które nie chcą sprzedawać produktów jako certyfikowanych
• Firmy, które nie przejmują własności prawnej certyfikowanych produktów



Chain of custody certification process
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MSC find a supplier
msc.org/suppliers

Find an accredited 
certification body 

msc.org/cabs
Use MSC Get Certified Guide

msc.org/documents/get-certified
Access

msc.org/suppliers

The MSC and ASC (Aquaculture Stewardship Council) have partnered to share 
the MSC Chain of Custody Standard. This means companies can have 

one certification audit that covers both MSC and ASC product.



Proces certyfikacji firm w Łańcuchu Dostaw
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MSC Znajdź dostawcę
msc.org/suppliers

Znajdź akredytowaną 
jednostkę certyfikującą

msc.org/cabs
Skorzystaj z poradnika MSC Certyfikuj się 
msc.org/documents/get-certified

Dostęp
msc.org/suppliers

MSC i ASC (Aquaculture Stewardship Council) nawiązały współpracę w celu 
udostępnienia Standardu Łańcucha Dostaw MSC. To oznacza, że firmy mogą 

przejść jeden audyt certyfikacyjny obejmujący produkty MSC i ASC.



The MSC Chain of Custody program documents
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Single / multi-site 
certificate holders

Organisations 
with many sites or 

Groups of 
independents

Companies selling 
directly 

to final consumers

Default Group
Consumer-

Facing 
Organisation

Default

CoC Standard Other 
Requirements

• CoC Certification
Requirements

• General Certfication
Requirements

• Vocabulary
• Audit Checklists



Dokumenty programu Łańcucha Dostaw MSC
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Posiadacze 
certyfikatu 

jednego/wielu 
miejsc

Organizacje z wieloma 
zakładami lub grupy 

niezależnych 
zakładów

Firmy sprzedające 
bezpośrednio 

klientom końcowym

Default Grupowy

Dla 
podmiotów 

bezpośrednio 
obsługujących 

klienta

Podstawowy

Standard CoC Inne wymagania

• Wymogi Certyfikacji 
CoC

• Ogólne wymogi 
Certyfikacji 

• Słownik
• Lista kontrolna
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The Chain of Custody Standard: Five core principles
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Standard Łańcucha Dostaw: Pięć głównych zasad

Certyfikowani 
dostawcy
Firma nabywa 
certyfikowane 
produkty od 
certyfikowanych 
dostawców

Identyfikowalność
Certyfikowane 
produkty są 
możliwe do 
zidentyfikowania

Segregowanie 
produktów
Certyfikowane 
produkty są 
segregowane i nie 
mieszają się z 
niecertyfikowanymi 
produktami

Możliwość 
prześledzenia 
drogi produktu
Certyfikowane 
produkty są 
możliwe do 
prześledzenia, a 
wolumen jest 
ewidencjonowany

System 
zarządzania
Firma dysponuje 
odpowiednim 
systemem 
zarządzania

Zasada 1 Zasada 2 Zasada 3 Zasada 4 Zasada 5
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The new Chain of Custody Standard 
aims to ensure: 

• Certification requirements are effective and 
consistently applied

• The certification process is more efficient

• Access to the MSC program is improved

• The Standard is aligned with industry trends
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Nowy Standard Łańcucha dostaw ma na 
celu zapewnienie o tym, że:

• Wymogi certyfikacji są skuteczne i konsekwentnie 
stosowane

• Proces certyfikacji jest bardziej wydajny

• Większy dostęp do programu MSC

• Standard jest dostosowany do trendów w przemyśle



How we develop our Standards?

25

Identify 
areas for 

improvement

Research 
and develop 

solutions

Consult with 
stakeholders 

to gather 
and consider 

their 
feedback 

Be guided 
and 

informed by 
the MSC 
Technical 
Advisory 

Board and 
Stakeholder 

Advisory 
Council  

The MSC 
Board of 
Trustees 

makes the 
final 

decision on 
changes 

Evaluate the 
changes to 
make sure 
they have 

the intended 
outcome  



Jak rozwijamy nasze Standardy?
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Identyfikacja 
obszarów 

wymagających 
ulepszenia

Poszukiwanie i 
opracowanie 

rozwiązań

Konsultacje z 
interesariuszami 

aby zebrać i 
rozważyć ich 

opinie

Kierowanie i 
informowanie 
przez Radę 

Techniczną MSC 
i Radę Doradczą 

Interesariuszy 
MSC

Rada Nadzorcza 
MSC podejmuje 

ostateczną 
decyzję o 
zmianach

Ocena zmian 
celem 

sprawdzenia, czy 
osiągnęły 

zamierzony 
rezultat
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28 March 2019 28 September 2019

The new CoC Standards were released.

The new CoC Standards come into effect 
six months after their publication.

When do the changes become effective?
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28 marca 2019 28 września 2019

Opublikowanie nowego Standardu 
Łańcucha Dostaw.

Nowy Standard Łańcucha Dostaw 
wchodzi w życie sześć miesięcy po ich 

publikacji.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?
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CoC 2019 release – What has changed?

• New labour requirements for Chain of Custody (CoC) companies
• Default CoC Standard v5.0 – new requirements and guidance to ensure product integrity
• CFO CoC Standard v2.0 – greater oversight on company’s growth and auditing them
• Group CoC Standard v2.0 – improved efficiencies and accessibility
• CoC Certification Requirements v3.0
• General Certification Requirements v2.4
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Publikacja CoC 2019 – Co się zmieniło?

• Nowe wymogi dotyczące kwestii pracowniczych w firmach Łańcucha Dostaw 
• Standard Łańcucha Dostaw MSC wersja podstawowa 5.0 – nowe wymogi i porady aby zapewnić 

integralność produktu
• Standard Łańcucha Dostaw MSC wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta wersja 

2.0 – zwiększona kontrola i nadzór nad rozwojem firmy
• Standard Łańcucha Dostaw MSC wersja grupowa 2.0 – zwiększona skuteczność i dostępność
• Wymogi Łańcucha Dostaw MSC wersja 3.0
• Ogólne Wymogi Certyfikacji wersja 2.4



Changes to the 
Default Standard v5.0
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Zmiany Standardu w 
wersji podstawowej 
5.0
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Key CoC Standard changes

1. Verifying products come from certified sources – CoC Standard 
Principle 1 àAlways check certified status of suppliers on 

msc.org/suppliers or asc-aqua.org. 

àWebsites more reliable than paper certificates, which may 
be cancelled, suspended or withdrawn before expiring

Buying directly from certified fisheries/farms always check: 
• The Public Certification Report on fisheries.msc.org or 

asc-aqua.org looking for the Traceability section
• Does the fishery/farm need CoC, what is the Unit of 

Certification? 
• When buying directly from an ASC farm, you might check 

for use of antibiotics 
à ASC prohibits use of antibiotics, product would be 
non-conforming!. 



Kluczowe zmiany w Standardzie CoC

1. Weryfikowane produkty pochodzą z certyfikowanych źródeł – Zasada 
1 Standardu CoC
àZawsze sprawdzaj status certyfikacji dostawców na 

msc.org/suppliers lub asc-aqua.org. 

àInformacje na stronach internetowych są bardziej aktualne 
niż certyfikaty papierowe które mogą zostać anulowane, 
zawieszone lub wycofane przed ich wygaśnięciem

Kupując bezpośrednio od certyfikowanych rybołówstw lub 
hodowli zawsze sprawdzaj: 
• Publiczny raport z certyfikacji na fisheries.msc.org lub

asc-aqua.org szukaj działu Identyfikowalność 
• Czy rybołówstwo/hodowla muszą posiadać CoC, jaka 

jednostka dokonała certyfikacji? 
• Kupując bezpośrednio od hodowli ASC możesz sprawdzić 

czy stosowane są antybiotyki
à ASC zabrania stosowania antybiotyków, produkt 
będzie niezgodny z wymaganiami!



Key CoC Standard changes

2. Correct labelling of species and origin – CoC Standard Principle 2 

• Origin, catch area or species 
labelling needs to be aligned 
with the relevant legislation

• Auditors will check this, and 
where there is any evidence 
of mislabelling, this can be 
raised as a non-conformity



Kluczowe zmiany w Standardzie CoC

2. Prawidłowe oznakowanie gatunku i pochodzenia – Zasada 2 Standardu 
CoC

• Oznakowanie pochodzenia, 
obszaru połowu lub gatunku 
musi być dostosowane do 
odpowiednich przepisów

• Audytorzy dokonają 
weryfikacji, w przypadku 
błędnego oznakowania może 
zostać stwierdzona 
niezgodność



Key CoC Standard changes

3. Effective record keeping & product sampling – CoC Standard Principle 5

• Subcontracted transport companies 
will need to be able to provide access 
to records or products on request 

• The time for companies to provide 
traceability records to the MSC or 
designated agents reduced to 5 days

• In addition to MSC, Aquaculture 
Stewardship Council (ASC) has been 
clarified as a designated agent



Kluczowe zmiany w Standardzie CoC

3. Skuteczne prowadzenie dokumentacji i pobierania próbek produktów –
Zasada 5 Standardu CoC
• Podwykonawcy transportu muszą na 

prośbę umożliwić dostęp do 
dokumentacji oraz produktów 

• Czas jaki mają firmy na dostarczenie 
do MSC lub wyznaczonych przez MSC 
podmiotów dokumentacji dotyczącej 
identyfikowalności skrócono do 5 dni

• Oprócz MSC, Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) pełni rolę podmiotu 
wyznaczonego przez MSC



Kluczowe zmiany w Standardzie CoC

4. Effective system and management – CoC Standard Principle 5

Handling under-assessment 
product
• Prior written approval from your 

certification body 
• ‘Under-assessment’ products are 

eligible to be sold as certified 
only once the fishery or farm is 
certified

• Only organisations that are part 
of a fishery client group, or the 
same legal owner as a farm being 
audited can handle under-
assessment product



Key CoC Standard changes

4. Skuteczny system i zarządzanie– Zasada 5 Standardu CoC

Obsługa produktów w trakcie oceny
• Wymagana pisemna zgoda 

jednostki certyfikującej 
• Produkty w trakcie oceny będą 

kwalifikować się do sprzedaży jako 
certyfikowane jedynie po 
otrzymaniu certyfikatu przez 
rybołówstwo lub hodowlę

• Jedynie organizacje należące do 
grupy klientów rybołówstwa lub 
których właściciel prawny jest 
równocześnie właścicielem 
audytowanej hodowli może 
obsługiwać produkty w trakcie 
oceny



Changes to the CoC and 
General Certification 
Requirements

41



Zmiany w Standardzie 
Łańcucha Dostaw i 
Ogólnych Wymogach 
Certyfikacji
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CoC CR and GCR Changes
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• CAB to check license status prior to 
audit

• CAB to investigate client outside of 
audit schedule based on MSC evidence. 
CAB required to respond within 5 days

• Immediate non-conformities after 
failure to provide traceback records

• Adding a new site within default 
multisite and suspension for default 
multisite can be in isolation 

Highest impact changes



Zmiany w CoC CR i GCR
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• Akredytowana jednostka certyfikująca 
sprawdza status licencji przed audytem 

• Akredytowana jednostka certyfikująca w 
oparciu o dowody MSC bada klienta 
poza harmonogramem audytu. Termin 
na odpowiedź to 5 dni

• Natychmiastowe orzeczenie 
niezgodności przy niedostarczeniu 
dokumentacji dot. identyfikowalności

• Dodanie nowego zakładu do certyfikatu 
wielu miejsc, a zawieszenie 
ograniczone tylko do danego zakładu

Najważniejsze zmiany
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New requirements 
on forced & child 
labour
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Nowe wymogi 
dotyczące pracy 
przymusowej i 
pracy dzieci



New requirements on forced & child labour
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Objective: Mitigate the risk that certified organisations and 
their subcontractors use forced or child labour, to provide 
greater assurance that certified product is not associated 
with egregious labour violations.

Requirement: Organisations must complete a labour audit 
against a recognised third-party labour audit program, 
unless they are lower risk according to selected 
internationally recognised indicators.

Recognised programs: amfori BSCI, SA8000, SEDEX SMETA, 
Consumer Goods Forum’s SSCI-recognised schemes



Nowe wymogi dot. pracy przymusowej i pracy dzieci
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Cel: Zmniejszenie ryzyka, że certyfikowane organizacje i ich 
podwykonawcy wykorzystują pracę przymusową lub pracę 
dzieci, aby mieć pewność że certyfikowany produkt nie 
pochodzi z miejsca, w którym narusza się prawo pracy.

Wymagania: Organizacje muszą przejść audyt dotyczący 
kwestii pracowniczych, chyba że posiadają niski stopień 
ryzyka zgodnie z wybranymi międzynarodowo uznanymi 
wskaźnikami. 

Uznane programy: amfori BSCI, SA8000, SEDEX SMETA, 
Consumer Goods Forum’s SSCI-recognised schemes



When is a labour audit required? 
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It is required if CoC scope activities include processing 
(including contract processing), packing or repacking, or 
manual offloading from a fishery unless companies are 
lower risk according to two or more of the following 
indicators:

q SA8000 Country Risk Classification
q International Trade Union Confederation Global 

Rights Index
q Ratification of 5 or more of UN conventions on forced 

or child labour, human trafficking or seafood/fishing 
q US Department of Labor List of Goods made with 

incidence of forced and child labour

The indicators are all 
publicly available, 

transparent and compiled 
by competent
organisations



Kiedy wymagany jest audyt pracy? 
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Jest wymagany w przypadku gdy zakres działania CoC
obejmuje przetwarzanie (w tym przetwórstwo 
kontraktowe), pakowanie lub przepakowanie, lub ręczne 
rozładowanie z rybołówstwa, chyba że firmy mają niskie 
ryzyko wg. dwóch lub więcej wymienionych wskaźników:

q Klasyfikacja Ryzyka Kraju SA8000 
q Międzynarodowy Indeks Praw Międzynarodowej 

Konfederacji Związków Zawodowych
q Ratyfikacja 5 lub więcej konwencji ONZ dot. pracy 

przymusowej lub pracy dzieci, handlu ludźmi lub 
owoców morza/rybołówstwa

q Lista Towarów Departamentu Pracy USA wykonaną w 
zakresie pracy przymusowej lub pracy dzieci

Wskaźniki są publicznie 
dostępne, przejrzyste i 

opracowane przez 
właściwe organizacje



Impact on Eastern Europe & Poland
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Ø Poland an Eastern European 
countries currently lower risk

Ø No labour audits required
Ø Check if sites or subcontractors 

fall into Standard Risk country

Source: Global estimates of modern slavery (2016), ILO



Wpływ na Europę Wschodnią i Polskę
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Ø Polska i kraje Europy Wschodniej obecnie 
należą do krajów niskiego ryzyka

Ø Nie są wymagane audyty pracy
Ø Sprawdź czy zakłady lub podwykonawcy 

nie należą do krajów z wyższego ryzyka 
zgodnie ze Standardem Ryzyka Kraju

Source: Global estimates of modern slavery (2016), ILO



53

• Reduce audit burden where risk is low
• Target countries with weak legal 

framework and/or weak law enforcement

Why a risk-based approach?
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• Zmniejszone obciążenia audytem przy 
niskim ryzyku

• Docelowe kraje ze słabą strukturą prawną 
i/lub słabym egzekwowaniu prawa

Dlaczego podejście oparte na ryzyku?



55

Process: 

• Country risk levels will be provided to CABs 
annually by the MSC

• CABs and companies will verify compliance 
using the MSC Third-Party Labour Audit 
Requirement (new document)

• Any non-compliance will result in a Major 
Non-Conformity 

• Suspension only if forced or child labour
found on-site and not addressed and/or 
reported to the CoC CAB 

Timeline: 

12 months grace period for labour requirement 
implementation

For example: If a processor in Thailand has their 
audit on 1 October 2019, they will: 
• Be notified of their risk level i.e. Standard risk
• Sign the Statement of Understanding 

document
• Implement and achieve social audit by 

1 October 2020
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Proces: 

• Poziomy ryzyka kraju będą sprawdzane i 
raportowane corocznie do akredytowanej 
jednostki certyfikującej przez MSC

• Akredytowane jednostki certyfikujące i firmy 
będą weryfikować zgodność z Wymogami dot. 
audytu ws. kwestii pracowniczych (nowy 
dokument)

• Każda niezgodność będzie skutkować 
niezgodnością

• Zawieszenie tylko w wypadku wykrycia w 
zakładzie pracy przymusowej lub pracy 
dzieci, a które nie zostało skierowane i/lub 
nie zgłoszone do akredytowanej jednostki 
certyfikującej CoC

Harmonogram: 

12-miesięczny okres karencji na wprowadzenie 
wymogu ws. kwestii pracowniczych

Przykład: Jeśli przetwórcy w Tajlandii przechodzą 
audyt 1 października 2019:

• Otrzymają informację o poziomie ryzyka tj. 
Standard ryzyka 

• Podpiszą oświadczenie o zrozumieniu
• Wdrożenie i dokonanie audytu dotyczącego 

kwestii pracowniczych do
1 października 2020



Supporting
Materials for the
new CoC 
Requirements
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Materiały 
pomocnicze dla 
nowych Wymogów 
Standardu CoC
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Questions?
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Pytania?
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62
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Thank you! 
Together we build a 
responsible, 
competitive & credible market
for sustainable seafood.

supplychain@msc.org 
For more information, please contact:
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Dziękuję! 
Razem tworzymy 
odpowiedzialny, 
konkurencyjny i wiarygodny 
rynek dla ryb i owoców morza 
pochodzących ze 
zrównoważonych połowów.

supplychain@msc.org 

Aby uzyskać więcej informacji 
prosimy o kontakt:


