
STANOWISKO ZJAZDU CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP 
z 9 września 2018 

w sprawie realizacji celów ZHP w obszarze etyki środowiskowej 
 

Odwołując się do idei zawartych w szóstym punkcie prawa harcerskiego “Harcerz miłuje przyrodę i stara się                

ją poznać” oraz statutu ZHP “(Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:) upowszechnianie wiedzy              

o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby           

kontaktu z nieskażoną przyrodą.” jak również “(ZHP realizuje swoje cele poprzez:) działania            

odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z założeniami zrównoważonego         

rozwoju.”, Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP przyjmuje stanowisko, o konieczności wdrożenia w działaniach            

Chorągwi Stołecznej zasad Zero Waste.  

 

1. Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP obliguje Instruktorów Chorągwi Stołecznej do uwzględnienie          

zasad Zero Waste we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach przedsięwzięć harcerskich.           

W szczególności do:  

a. Używanie wielorazowych lub biodegradowalnych naczyń i sztućców w miejsce         

jednorazowych,  

b. W przypadku korzystania z usług cateringowych, do zamawiania posiłków w opakowaniach           

zbiorczych, minimalizując ilość odpadów, 

c. Zastąpienia butelek PET alternatywami jak np: butelki wielorazowe, woda kranowa,          

oligoceńska, zakup wody w butelkach szklanych czy korzystanie z dystrybutorów z wodą. 

d. Uwzględnienia procesu segregacji odpadów podczas wszystkich organizowanych form oraz         

we wszystkich obiektach administrowanych przez jednostki Chorągiew Stołeczną ZHP. 

e. Ograniczenia wyrzucania jedzenia poprzez świadome działania na każdym z etapów          

planowania i prowadzenia wyżywienia jak również odpowiedzialnej gospodarki        

niewykorzystanymi produktami po zakończeniu formy.  

2. Obligujemy Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP do uwzględnienia wyżej wymienionych zasad w           

wytycznych organizacyjnych form programowych, kształceniowych oraz w zasadach organizacji         

HALiZ przez jednostki chorągwiane. 

3. Obligujemy komendy hufców do podjęcia w swoich środowiskach rozmów na temat zasad Zero             

Waste oraz podjęcia kroków zmierzających do wprowadzenia na poziomie hufca rozwiązań           

systemowych zapewniających dostosowania działań każdego hufca do niniejszego stanowiska. 

4. Określamy terminy zakończenia powyższych działań odpowiednio na: 

a. grudzień 2018 w przypadku punktu 1 

b. marzec 2019 w przypadku punktu 2 

c. grudzień 2019 w przypadku punktu 3 

 

Uważamy, że te zasady, to minimum jakie powinniśmy promować, by stołeczni harcerze mogli pozostawać w               

awangardzie, wyznaczać kierunki w programach społecznych i ekologicznych, kształtować postawy młodego           

pokolenia. Takie stanowisko pozostaje w zgodzie z duchem “Uchwały 40. Zjazdu ZHP nr 8 z dnia 10 grudnia                  

2017 r. w sprawie etyki środowiskowej”.  



 


