
 

 

 

 

Responsibly Produced Peat w skrócie 
 
Fundacja Responsibly Produced Peat (RPP) opracowała system certyfikacji oparty na 
zasadach i kryteriach umożliwiających odpowiedzialne zarządzanie torfowiskami w 
trakcie i po zakończeniu procesu produkcji torfu. Celem certyfikacji RPP jest 
zagwarantowanie, że torf wykorzystany jako składnik podłoża uprawowego 
pozyskany został ze sprawdzonych źródeł. 
 
Zamierzeniem Responsibly Produced Peat jest osiągnięcie następujących korzyści: 

- maksymalizacja produkcji torfu ze zdegradowanych torfowisk, 
nieeksploatowanie naturalnych torfowisk o dużej wartości przyrodniczej; 

- zapewnienie jak najlepszego zagospodarowania torfowiska po zakończeniu 
produkcji torfu, najlepiej wybierając jego odbudowę; 

- zapewnienie wieloletniej dostępności cennego składnika do produkcji 
podłoża uprawowego. 

 
Program certyfikacji ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wydobycia torfu 
przy jednoczesnej maksymalizacji skutków pozytywnych. Skutki negatywne: 
produkcja torfu może mieć niekorzystny wpływ na środowisko; skutki pozytywne: 
środki umożliwiające odbudowę terenu po wydobyciu torfu z mocno 
zdegradowanego torfowiska. System certyfikacji zakazuje wydobycia torfu z terenów 
o wysokiej wartości przyrodniczej, a jednocześnie zachęca do wydobycia torfu z 
terenów mocno zdegradowanych, a następnie zastosowanie odpowiednich środków 
powydobywczych. Zakres certyfikacji RPP obejmuje wydobycie torfu na terenie 
Europy i ewentualnie na niektórych obszarach w krajach sąsiadujących.   
 
Program RPP zawiera kryteria opracowane dla wszystkich etapów łańcucha produkcji 
torfu, począwszy od wstępnych etapów wyboru terenów aż po zastosowanie torfu z 
certyfikacją RPP do produkcji podłoża uprawowego. Program składa się z 6 
rozdziałów: 
 

1. Zgodność z prawem Firmy zajmujące się produkcją torfu muszą 
przestrzegać wszystkich obowiązujących 
krajowych przepisów prawa i regulacji jak również 
międzynarodowych przepisów i umów 

2. Ład korporacyjny Spółki zajmujące się produkcją torfu muszą 
prowadzić działalność w sposób jawny oraz 
prowadzić dialog z interesariuszami i angażować 
ich w swoje działania 

3. Wybór miejsc wydobycia 
 

Wybór miejsc wydobycia musi odbywać się 
zgodnie z wszystkimi stosownymi dyrektywami UE, 
krajowymi przepisami prawa oraz wymaganiami i 
regulacjami RPP. Konieczne jest przeprowadzenie 



 

 

 

 

konsultacji z lokalnymi i regionalnymi 
interesariuszami. 
Nie wolno wybierać torfowisk o dużej wartości 
przyrodniczej. Dla celów wydobycia torfu należy 
najpierw brać pod uwagę torfowiska osuszone i 
zdegradowane. 

4. Przygotowanie terenu i 
wydobycie torfu 

 

Przygotowana zostanie ocena oddziaływania na 
środowisko obejmująca wszystkie ewentualne 
oddziaływania na terenie i poza terenem 
wydobycia. W oparciu o ocenę oddziaływania na 
środowisko przedstawiony zostanie plan 
ograniczenia wpływu i monitorowania. Plan 
obejmował będzie odpowiedzialne zarządzenie 
terenem i uwzględniał będzie wymagania 
właściwych działań powydobywczych. 

5. Działania 
powydobywcze/odbudowa 

Jasno opracowany plan działań powydobywczych 
będzie zawsze opracowany i dostępny.  
Plan powydobywczy jest opracowywany w 
porozumieniu z: 
• właściwymi władzami 
• istotnymi interesariuszami, w tym 
lokalnymi społecznościami i organizacjami 
pozarządowymi 
Celem odbudowy torfowiska jest jak najlepsze i jak 
najłatwiejsze przywrócenie jego naturalnego 
stanu. 

6. Pochodzenie Kryteria certyfikatu dotyczące pochodzenia 
produktu gwarantują, że torf znajdujący się 
podłożu uprawowym certyfikowanym przez RPP 
pochodzi wyłącznie z terenów certyfikowanych 
przez RPP. Ważnym elementem egzekwowania 
zgodności z wymogami jest identyfikowalność i 
kontrole w terenie 

 
 

Procedura przyznania certyfikacji 

RPP prowadzi wszelką korespondencję w języku angielskim. Dokumenty i 
sprawozdania sporządzone w innym języku muszą być przetłumaczone na język 
angielski, jeśli ich treść jest istotna dla udowodnienia spełnienia wymogu programu 
RPP. 



 

 

 

 

Aby rozpocząć procedurę przyznania certyfikacji, należy zapoznać się z 
następującymi dokumentami i złożyć wniosek 

 Procedura przyznania certyfikacji  Responsibly Produced Peat –lokalizacja. 
 Opłaty certyfikacyjne Responsibly Produced Peat  
 Wniosek należy przesłać na adres info@responsiblyproducedpeat.org 
 Zasady, kryteria i wskaźniki Responsibly Produced Peat, wersja 2.0 

 
 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

