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Od po ło wy lat 80-tych ubie głe go
wie ku ob ser wu je my sta ły roz wój
róż ne go ro dza ju sys te mów i stan -
dar dów za rzą dza nia. W swo ich za -
ło że niach ma ją one przy czy niać się
do speł nia nia wy ma gań sze ro kie go
gro na in te re sa riu szy (klien tów, kon -
su men tów, pra cow ni ków, do staw -
ców, spo łecz no ści lo kal nych, rzą -
dów państw, in sty tu cji oto cze nia biz -
ne su, śro do wi ska na tu ral ne go etc.),
jak rów nież wspo ma gać funk cjo no -
wa nie or ga ni za cji, w ja kich są wdra -
ża ne. Za pew ne zna ne są Pań stwu
sys te my za rzą dza nia, ta kie jak: ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000 czy też
stan dar dy ty pu GLOBALGAP lub
stwo rzo ne przez sie ci han dlo we: IFS
i BRC. U schył ku pierw sze go 20-le -
cia XXI w. mo że my śmia ło stwier -
dzić, że sys te my i stan dar dy za rzą -
dza nia zdo mi no wa ły nie mal że
wszyst kie ga łę zie za rów no prze my -
słu, rol nic twa, jak i usług. Moż na by
po wie dzieć, że każ dy znaj dzie w tej
dzie dzi nie dla sie bie „coś mi łe go”,
co bę dzie mia ło za sto so wa nie w
pro wa dzo nej dzia łal no ści. Do mi na -
cja ta wy ni ka w głów nej mie rze z ro -
sną cych wy ma gań praw nych, po ja -
wia nia się no wych za gro żeń zwią za -
nych z funk cjo no wa niem or ga ni za cji
(np. obec na pan de mia), ro sną cy mi
wy ma ga nia mi sie ci han dlo wych, co -
raz więk szą świa do mo ścią spo łe -
czeństw i kon su men tów, ro sną cym
za nie czysz cze niem śro do wi ska oraz
ubo że ją cy mi za so ba mi na tu ral ny mi
na szej pla ne ty. Bran ża ry bac ka nie
po zo sta je w tym za kre sie w ty le. W
ro ku 2010, w Ho lan dii, zo sta ła po -
wo ła na do ży cia nie za leż na, mię dzy -
na ro do wa or ga ni za cja non -pro fit o
na zwie Aqu acul tu re Ste ward ship
Co un cil (ASC), któ ra za rzą dza wio -
dą cym na świe cie pro gra mem cer ty -
fi ka cji i ety kie to wa nia de dy ko wa nym
dla od po wie dzial nej akwa kul tu ry.
Pierw sza cer ty fi ka cja ASC mia ła
miej sce w ro ku 2012, w In do ne zji, na
far mie ti la pii Re gal Spring.

Stan dar dy ASC za wie ra ją kry te -
ria, któ rych ce lem jest wspie ra nie
sek to ra akwa kul tu ry w dą że niu do
wdra ża nia zmian uwzględ nia ją cych
w szcze gól no ści za sa dy zrów no -
wa żo ne go roz wo ju śro do wi sko we -
go i od po wie dzial no ści spo łecz nej,
co jest zgod ne z mi sją ASC. Każ de
go spo dar stwo, któ re chce po słu gi -
wać się lo go ASC, mu si przejść
pro ces cer ty fi ka cji, prze pro wa dzo -

ny przez nie za leż ną jed nost kę cer -
ty fi ku ją cą. Rów nież wszyst kie
przed się bior stwa dzia ła ją ce w ob -
rę bie łań cu cha do staw pro duk tów
cer ty fi ko wa nych pod szyl dem ASC
mu szą przejść cer ty fi ka cję CoC
(cha in -of -cu sto dy).

Za pew ne za da ją so bie Pań stwo
py ta nie: ja kie ko rzy ści mo że od -
nieść mo je go spo dar stwo w związ -
ku z cer ty fi ka cją ASC? Ca ły pro ces
wdro że nia, cer ty fi ka cji i póź niej sze -
go utrzy ma nia wdro żo ne go sys te -
mu oraz co rocz nych au dy tów nad -
zo ru, jest prze cież dość kosz tow ny.
Nie bę dzie my w tym miej scu sza fo -
wać su ma mi, gdyż są one uza leż -
nio ne od wie lu czyn ni ków i dla każ -
de go go spo dar stwa bę dą in ne.
Skup my się jed nak na ko rzy ściach,
o któ rych wspo mnie li śmy na po -
cząt ku aka pi tu. Przede wszyst kim
de cy zja o wdro że niu wy ma gań
stan dar du ASC (ma my tu na my śli
przede wszyst kim stan dard ASC
Fre sh wa ter Tro ut Stan dard), jest
uza leż nio na od wy ma gań, ja kie
sta wia ją Pań stwu Klien ci (od bior -
cy). Na le ży spo dzie wać się, że w
cią gu naj bliż szych 2-3 lat go spo -
dar stwa, któ re nie bę dą po sia da ły
wdro żo ne go i cer ty fi ko wa ne go
stan dar du ASC, nie bę dą mo gły
sprze dać swo ich ryb do prze twór -
ni, sie ci han dlo wych itp. – ge ne ral -
nie wszę dzie tam, gdzie bę dzie wy -
ma ga ne po słu gi wa nie się lo giem
ASC. Tak że głów ną ko rzy ścią z
wdro że nia stan dar du ASC sta je się
za cho wa nie ak tu al nych ryn ków
zby tu oraz szan sa na po zy ska nie
no wych. W trak cie pro ce su wdro -
że nia wy ma gań stan dar du ASC,
ca łość pro wa dzo nej dzia łal no ści
go spo dar stwa pod le ga we ry fi ka cji
pod ką tem speł nia nia licz nych
prze pi sów praw nych oraz spo so bu
je go or ga ni za cji i funk cjo no wa nia.
Go spo dar stwa któ re przej dą pro -
ces wdro że nia i cer ty fi ka cji z pew -
no ścią od no tu ją po pra wę ja ko ści
za rzą dza nia pro wa dzo ną ho dow lą
oraz do sto su ją się do ak tu al nych
wy ma gań w tym za kre sie, w szcze -
gól no ści w ob sza rach, gdzie bra ko -
wa ło do tąd de ter mi na cji aby wdro -
żyć od po wied nie dzia ła nia. Do ty -
czy to za rów no do pro wa dze nia do
zgod no ści funk cjo no wa nia z pra -
wem pol skim, jak i ma ją cy mi za sto -
so wa nie prze pi sa mi Unii Eu ro pej -
skiej. Na le ży rów nież wspo mnieć o

ko niecz no ści pro wa dze nia w go -
spo dar stwie co raz bar dziej roz bu -
do wa nej do ku men ta cji, a w szcze -
gól no ści do ku men ta cji umoż li wia -
ją cej peł ną iden ty fi ka cję i iden ty fi -
ko wal ność ho do wa nych i sprze da -
nych ryb, sto so wa nych le ków i za -
bie gów we te ry na ryj nych, uży wa nej
che mii, do ku men ta cji zwią za nej z
za ku pa mi pa szy i kar mie niem. W
tym za kre sie, jak rów nież i w in -
nych, nie odzow ne sta je się wdro -
że nie od po wied nich, de dy ko wa -
nych dla bran ży ry bac kiej roz wią -
zań in for ma tycz nych, po wią za nych
z prze my śla ną i do sto so wa ną do
spe cy fi ki każ de go go spo dar stwa
do ku men ta cją pa pie ro wą. Jest to z
pew no ścią ko lej na in we sty cja, ja ką
być mo że na le ży po nieść, ale rów -
nież wy ni ka z niej ko lej na ko rzyść.
Ko rzyść ta, to pro fe sjo na li za cja
dzia ła nia go spo dar stwa, któ ra w
osta tecz nym roz ra chun ku dzię ki
mi ni ma li zo wa niu strat, po przez bie -
żą cy nad zór i więk szą trans pa rent -
ność wszyst kich dzia łań, w dłuż -
szej per spek ty wie po zwo li ogra ni -
czyć kosz ty zwią za ne z ho dow lą i
szyb ciej re ago wać na nie po żą da ne
tren dy w ho dow li, nie do strze gal ne i
zbyt póź no wy kry wa ne przy tzw.
ste ro wa niu ręcz nym.

BLIK Ra do sław Ga łec ki i EDA
Con sul ting Kon rad Bła siń ski od
2014 r. są za an ga żo wa ne w pro ces
wdra ża nia wy ma gań ASC Fre sh -
wa ter Tro ut Stan dard w pstrą go -
wych go spo dar stwach ry bac kich,
gdzie na si Kon sul tan ci zdo by li do -
świad cze nia we wdra ża niu ni niej -
sze go stan dar du. Fir ma BLIK jest
au to rem i wła ści cie lem uni kal nej i
de dy ko wa nej dla bran ży ry bac kiej
apli ka cji Tro ut Farm, na to miast
EDA Con sul ting stwo rzy ła au tor ską
do ku men ta cję od po wia da ją cą wy -
ma ga niom stan dar du ASC Fre sh -
wa ter Tro ut Stan dard oraz pro wa -
dzi szko le nia w za kre sie wy ma gań
stan dar du. Wspól nie pra cu je my
nad in for ma ty za cją pstrą go wych
go spo darstw ry bac kich oraz wdra -
ża niem wy ma gań stan dar du ASC.
Je śli są Pań stwo za in te re so wa ni:
in for ma ty za cją swo je go go spo dar -
stwa, wdro że niem i cer ty fi ka cją
stan dar du ASC Fre sh wa ter Tro ut
Stan dard, szko le niem de dy ko wa -
nym lub otwar tym w za kre sie wy -
ma gań stan dar du, to pro si my o
kon takt z na mi, a wspól nie z Pań -

ASC Fre sh wa ter Tro ut Stan dard
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stwem prze pro wa dzi my ana li zę
Pań stwa po trzeb i moż li wo ści w
za kre sie wy ma ga nych dzia łań, ja -
kie na le ży pod jąć w ce lu uzy ska nia
cer ty fi ka tu ASC. Mo że my rów nież
prze pro wa dzić au dyt wstęp ny go -
spo dar stwa pod ką tem wy ma gań
stan dar du ASC Fre sh wa ter Tro ut
Stan dard, któ ry do star czy Pań stwu
szcze gó ło wych in for ma cji w za kre -
sie stop nia zgod no ści z wy ma ga -

nia mi oraz dzia ła nia mi, ja kie na le ży
jesz cze pod jąć w ce lu uzy ska nia
cer ty fi ka tu ASC.

Pod ad re sem https://tro ut -
farm.pl/asc -tro ut/ znaj da Pań stwo
wię cej in for ma cji na te mat prze bie -
gu pro ce su wdro że nia stan dar du
ASC oraz ter mi nów or ga ni zo wa -
nych szko leń otwar tych w za kre sie
wy ma gań stan dar du ASC Fre sh -
wa ter Tro ut Stan dard.

Za pra sza my do współ pra cy

Ra do sław Ga łec ki 
tel.: +48 602-657-131 

e -ma il: ra dek@tro ut farm.pl 
www.tro ut farm.pl

Kon rad Bła siń ski 
tel.: +48 505-139-509 

e -ma il:k.bla sin ski@eda con sul ting.eu 
www.eda con sul ting.eu

Certyfikacja na zgodność ze standardami ASC ogranicza znacznie, często niezamierzone, negatywne skutki związane z akwakulturą,

wynikające m.in. z nadużywania antybiotyków czy też niewłaściwego zarządzania farmą. Poprzez zastosowanie ponad 150 wskaźników

efektywności, ASC pomaga ukierunkować sektor akwakultury na zrównoważony rozwój, zgodnie ze standardami, co:

• pomaga chronić otaczające ekosystemy i bioróżnorodność,

• wprowadza rygorystyczne zasady nadzoru nad stosowaniem antybiotyków,
• zmniejsza użycie pestycydów i chemikaliów,
• wymaga wdrożenia najlepszych praktyk, które zwalczają rozprzestrzenianie się chorób i pasożytów między rybami hodowlanymi, a dzikimi,
• proaktywnie zapobiega ucieczkom ryb z hodowli,
• ustanawia ścisłe kryteria wykorzystania zasobów i zrównoważonego żywienia,
• reguluje praktyki żywieniowe, zmniejszając ilość paszy dla ryb, która odprowadzana jest do wody poniżej hodowli,
• zachowuje odpowiednią jakość wody,
• reguluje, gdzie można zlokalizować gospodarstwa, aby chronić wrażliwe obszary przyrodnicze.

W przypadku gospodarstw, zakładów w łańcuchu dostaw i handlu detalicznego, korzyści, o których mowa, to m.in.:

• Logo ASC wyróżnia odpowiedzialne hodowle i stanowi swego rodzaju nagrodę.
• Komunikat dla otoczenia o stosowaniu dobrych praktyk biznesowych.
• Dowód zaangażowania w odpowiedzialną akwakulturę oraz pozytywny wizerunek.
• Zapewnienie przejrzystości, dzięki czemu produkty są identyfikowalne od hodowli do stołu.

• Pomoc dla farmerów w uzyskaniu dostępu do nowych rynków zbytu i pomoc w ochronie istniejącego rynku, poprzez utrzymanie „preferencji

kupujących”.
• Łącząc konsumentów z produkcją, logo ASC podnosi wartość produktów w całym łańcuchu dostaw.

Korzyści odnoszą również konsumenci:

• Logo ASC zapewnia konsumentom absolutną pewność pochodzenia produktu i jego jakości.
• Pomoc w dokonywaniu pozytywnych wyborów dotyczących ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej przy zakupie produktów.

• Logo ASC daje na pierwszy rzut oka zapewnienie, że produkty pochodzą z gospodarstwa, które stosuje odpowiedzialne metody uprawy, które

minimalizują negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.
• Konsumenci mogą cieszyć się z produktów, mając czyste sumienie, gdyż wiedzą, skąd pochodzą produkty i jak zostały wyprodukowane.


