czym jest MSC?
MSC (Marine StewardshipCouncil) jest niezależną,
międzynarodową organizacją pozarządową.
Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami
ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe
w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować
przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród
konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC
obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich
certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchu dostaw,
współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy
edukacyjne wpływające na decyzje zakupowe
konsumentów na całym świecie.

Global SustainableSeafoodInitiative(GSSI) oraz
Międzynarodowy Kodeks Dobrych Praktyk ISEAL.

Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych
i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych
połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych
i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi
i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak
i przyszłe pokolenia.

• Rośnie globalne zapotrzebowanie na ryby i owoce
morza pochodzące ze zrównoważonych źródeł.
Certyfikat MSC to Twoja odpowiedź na oczekiwania
konsumentów, którzy coraz częściej poszukują
produktów identyfikowalnych, pochodzących
ze zrównoważonych źródeł.

Obecnie 628 rybołówstw z 59 krajów świata bierze udział w
programie MSC, co przekłada się na ponad 19%
światowych połowów (16 mln ton). Dzięki temu na całym
świecie dostępnych jest już 20 447 produktów
z certyfikatem MSC. W Polsce dostępnych jest prawie 500
produktów, które można znaleźć zarówno
w najpopularniejszych sieciach handlowych, jak
i osiedlowych sklepikach. Już 125 polskich firm posiada
certyfikat MSC, a w naszym kraju rocznie przetwarza się
ponad 70 tys. ton surowca MSC.

• Produkty z certyfikatem MSC wzbudzają zaufanie
konsumentów. Certyfikat MSC to jasny znak,
że Twoje produkty są identyfikowalne i pochodzą
ze zrównoważonych połowów.

JAK SPEŁNIAMY NAJLEPSZE PRAKTYKI?
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Program Certyfikacji
MSC spełniał wymogi i standardy wyznaczone przez
międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży
najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania
produktów z ryb i owoców morza, w tym Kodeks
Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO,

Certyfikacja MSC pomoże Twojej firmie zaspokoić rosnące
wymagania klientów, którzy coraz częściej oczekują
identyfikowalnych ryb i owoców morza pochodzących
ze zrównoważonych połowów. Uzyskanie certyfikatu MSC
to również szansa na wzmocnienie reputacji firmy oraz
nowe możliwości biznesowe.
5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO PRZYSTĄPIĆ
DO PROGRAMU CERTYFIKACJI MSC

• Certyfikat MSC to satysfakcja dla Ciebie,
Twoich pracowników oraz partnerów, płynąca
z zaangażowania w ochronę zasobów morskich
dla nas i przyszłych pokoleń.
• Certyfikat MSC pomoże Ci zademonstrować, że firma,
którą reprezentujesz jest dobrze zarządzana w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
• Certyfikat MSC to wybór spośród wielu dziko
poławianych gatunków ryb i owoców morza,
od tysięcy certyfikowanych dostawców.

STANDARD ZRÓWNOWAŻONEGO RYBOŁÓWSTWA MSC
Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest owocem prawie 25-letniej współpracy z naukowcami,
przedstawicielami przemysłu rybnego oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.
Odzwierciedla najnowszą wiedzę naukową oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania rybołówstwem.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC opiera się na trzech głównych zasadach,
które muszą zostać spełnione przez przystępujące do oceny rybołówstwa.
Zasada 1: Zdrowe stado ryb
Rybołówstwo musi utrzymywać
połowy na poziomie zapewniającym
ciągłość populacji danego gatunku
i zapobiegać nadmiernej
eksploatacji zasobów.

Zasada 2: Oddziaływanie na ekosystem
Połowy muszą być prowadzone w taki
sposób, aby ich wpływ na inne gatunki
i siedliska morskie w ramach ekosystemu
był zminimalizowany i pozostawały one
w dobrym stanie. Musi być zachowana
struktura, produktywność, funkcja oraz
różnorodność ekosystemu morskiego,
w którym funkcjonuje dane rybołówstwo.

Zasada 3: Skuteczne zarządzanie
rybołówstwem
Rybołówstwo musi prowadzić połowy
w sposób zgodny z lokalnymi, krajowymi
oraz międzynarodowymi przepisami
prawnymi, a system zarządzania
powinien być efektywny i gwarantować
elastyczne reagowanie na zmieniające
się warunki środowiskowe.
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STANDARD
ŁAŃCUCHA
DOSTAW MSC

Zasada 1:

Certyfikowane produkty
nabywane są
od certyfikowanych
dostawców

Standard Łańcucha Dostaw
w wersji podstawowej
opiera się na 5 zasadach

Zasada 2:
ASC - C - 000 7
MSC - C - 000 9

Certyfikowane produkty
są możliwe
do zidentyfikowania

Zasada 3:

Certyfikowane produkty
są segregowane i nie mieszają
się z niecertyfikowanymi
produktami

Zasada 4:

Certyfikowane produkty
są możliwe do prześledzenia,
a wolumen jest
ewidencjonowany

Zasada 5:

> Przewodnik po procesie
Certyfikacji Łańcucha
Dostaw MSC
> Poradnik użytkownika
logo MSC

System zarządzania
w organizacji odzwierciedla
wymogi Standardu
Łańcucha Dostaw

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ PRODUKTY
Z CERTYFIKATEM MSC?
Chronisz zasoby mórz i oceanów.

Prawie 1/3 światowych zasobów ryb jest
przełowiona. Jest to obecnie jedno z największych
wyzwań ekologicznych na świecie!

Chronisz złożone ekosystemy
mórz i oceanów.

Ryby z certyfikatem MSC pochodzą
ze zrównoważonych połowów, czyli takich,
które pozostawiają więcej ryb w morzach
i oceanach, sprzyjają innym zwierzętom
morskim i finalnie w mniejszym stopniu
wpływają na ekosystem morski.

Chronisz wiele gatunków zwierząt
zamieszkujących morza i oceany.

Zrównoważone połowy minimalizując przyłów,
sprzyjają nie tylko populacjom dziko żyjących
ryb, ale także ochronie ptaków i ssaków
morskich oraz innych zagrożonych gatunków.

Masz gwarancję, że ryby te pochodzą
tylko z legalnych i pewnych źródeł.

Tzw. identyfikowalność jest jedną z głównych
zasad standardów certyfikacji MSC. System ten
pozwala na monitorowanie łańcucha dostaw,
dzięki czemu uniemożliwia wprowadzanie
zagrożonych ryb i owoców morza na rynek.

Dajemy Ci gotowe rozwiązanie.

Nie musisz być ekspertem, żeby wiedzieć,
które ryby i owoce morza wybierać. Wystarczy
wrzucić do koszyka sklepowego produkt
z niebieskim znakiem MSC na opakowaniu.

Wspierasz ludzi, których byt
bezpośrednio lub pośrednio zależy
od przemysłu rybnego.
Oceany zapewniają środki utrzymania
dla co dziesiątej osoby na naszej planecie.
Pustoszenie oceanów zagraża przybrzeżnym
rybackim społecznościom i gospodarkom
w wielu regionach na świecie.

Możesz kupować z pełnym
przekonaniem.

Przetwórcy, sklepy i restauracje, którzy
współpracują z MSC muszą zagwarantować,
że ryby i owoce morza posiadające nasz
certyfikat, pochodzą z zrównoważonych
połowów i nie są wymieszane
z niecertyfikowanymi produktami.

Jest z czego wybierać i mamy
propozycję na każdą kieszeń.

Certyfikowane ryby i owoce morza są dostępne
na całym świecie. Po prostu poszukaj
niebieskiego znaku MSC na opakowaniach
– jest obecny na tysiącach produktów w ponad
stu krajach. Znajdziesz go zarówno na śledziach
w puszce jak i na luksusowym kawiorze. Warto
pytać także o certyfikowanego tuńczyka.

Pomagasz wprowadzać zmiany.

Wybierając niebieski znak MSC wspierasz
rybaków, którzy zarządzają łowiskami
w sposób zrównoważony. Zachęcasz również
kolejnych sprzedawców, by zaopatrywali się
u certyfikowanych dostawców, a to z kolei skłania
nowych rybaków do przystąpienia do programu.

Zapewniasz ryby i owoce morza
dla przyszłych pokoleń.
Możesz cieszyć się rybami i owocami
morza wiedząc, że jutro nadal będzie
ich pod dostatkiem zarówno dla Ciebie,
jak i dla przyszłych pokoleń.

