
 
 

WYTYCZNE, BY 

ZLOT KADRY 

BYŁ ETYCZNY 
 

Droga Komendo i Kadro Modułów! 

Chcemy, by ten zlot był tak etyczny środowiskowo, jak to tylko możliwe! W końcu na 

instruktorskim poziomie określenie „miłuje przyrodę” nie powinno się ograniczać jedynie 

do podstawowych czynności, ponieważ to my jesteśmy przykładami dla naszej kadry 

i wędrowników i od naszego przykładu oraz podejmowanych decyzji w dużej mierze 

zależy funkcjonowanie wielu harcerskich duszyczek. 

Poniżej znajduje się kilka zasad przydzielonych do obszarów, o których należy pamiętać 

przy planowaniu i przygotowywaniu naszego Zlotu Kadry Wędrowniczej. Jeśli coś jeszcze 

przyjdzie Wam do głowy, macie wątpliwości w zakresie etyki środowiskowej podczas zlotu 

lub nie możecie znaleźć informacji na temat związany z tym obszarem - proszę o kontakt 

(agata.pruss@zhp.net.pl, tel. 600 294 695). 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie materiałów stworzonych przez hm. Annę Pospieszną 

i hm. Szymona Gackowskiego w ramach przygotowań Zlotu ZHP w Gdańsku. 

 

PROMOCJA, KOMUNIKACJA I BIURO 

1. Gadżety - warto zastanowić się, czy na pewno są potrzebne. Jeśli tak, to koniecznie 

trzeba przemyśleć ich kwestię pod kątem zużycia zasobów, a następnie wybrać 

takie, które będą faktycznie dobrze wykorzystywane przez uczestników. 

Pamiątkowa naszywka na mundur czy kubek termiczny mogą okazać się naprawdę 

dobrymi pomysłami. Koszulki czy inne elementy garderoby są dość ryzykowne, 

jednak jeśli faktycznie jest taka potrzeba, to warto wybrać te, które są zrobione 

z materiałów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. Pamiętajmy, że dzięki tak 

prostej rzeczy jak dobry gadżet możemy osiągać nasze dodatkowe cele 

wychowawcze i promować pożądane postawy. 

 

2. Banery - wszelkie wielkoformatowe billboardy czy plakaty powinny być dobrze 

wykonane, ale nie zawierać dat czy innych konkretnych informacji, by można je 

było wykorzystać podczas kolejnej edycji wydarzenia. 

 

3. Kanały komunikacji - dobrze jest wykorzystywać stronę internetową lub media 

społecznościowe do promocji i informowania o wydarzeniu, także podczas niego, 

by niepotrzebnie nie drukować mapek, harmonogramów i innych zlotowych 

informatorów. Formę elektroniczną powinny mieć wszystkie materiały 

informacyjne, w tym zgłoszenia. 

 

4. Wiadomości e-mail - stosowanie na koniec wiadomości stopki zachęcającej do 

zatrzymania jej w formie elektronicznej (np. „Nie musisz tego drukować - pomyśl 

o środowisku”). 
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5. Wydruki - należy je ograniczyć do minimum wymaganego przez odgórne regulacje. 

(część można śmiało zastąpić technologiami i np. udostępniać uczestnikom 

materiały poprzez media społecznościowe lub drogą mailową. Jeśli już wydruk jest 

konieczny, przy korzystaniu usług wydruku u zewnętrznych firm, zaleca się 

wykorzystanie technologii druku lateksowego, UV i eko-solwentowego. Konieczna 

zupełna rezygnacja z papieru kredowego (jest bardziej szkodliwy niż tradycyjny). 

Zarówno przy druku „zewnętrznym”, jak i z wykorzystaniem własnego sprzętu, 

należy drukować dwustronnie lub w formacie broszury przy użyciu do tego papieru 

ekologicznego (z recyklingu, niebielonego chlorem lub jego związkami).  

 

6. Materiały biurowe - powinny spełniać te same standardy, co materiały programowe, 

zachęcam więc do zapoznania się z wytycznymi. Chciałabym jednocześnie uczulić 

na to, by najlepiej pochodziły one z recyklingu i były maksymalnie „proste”, tzn. np. 

tekturowe teczki bez foliowej powłoki czy laminowania. Warto zrezygnować - o ile 

to możliwe - z małych materiałów jak gumki recepturki czy spinacze.  

 

TRANSPORT 

1. Lokalizacja zajęć - dobrze zaplanować to tak, by transport nie był potrzebny lub 

możliwe jest wykorzystanie własnych nóg oraz transportu publicznego 

 

2. Dojazd uczestników i kadry - nastawienie na transport publiczny, które warto 

promować jeszcze przed Zlotem poprzez udostępnienie mapy z lokalizacją miejsca 

oraz opisem możliwości dojazdu np. rekomendowanymi połączeniami 

pociągowymi. 

 

3. Gdy brak transportu publicznego - warto zorganizować wspólny przejazd np. 

poprzez wynajęcie busa czy organizację przejazdu grupowego pociągiem. Unikamy 

sytuacji, gdy ktoś jedzie sam samochodem - dobrze, by miał komplet pasażerów 

w celu zmniejszenia śladu węglowego. 

 

4. Zorganizowany transport sprzętu - jeden przejazd. 

 

5. Zasady eko-jazdy (ecodriving) - przekazanie kierowcom zasad (np. stąd) z prośbą 

o ich stosowaniu. Korzystanie z pojazdów o wysokiej normie spalin.  

 

ODPADY 

1. Konsultacja z gminą - konieczne ustalenie, jakie zasady panują na terenie Zlotu 

w kontekście przetwarzania odpadów. W przypadku braku segregacji na miejscu, 

należy ją samemu zorganizować. 

 

2. Segregacja śmieci - pozostałe półprodukty żywnościowe powinny być 

rozdysponowane między uczestników lub przekazane dla lokalnych organizacji 

charytatywnych. Podczas zlotu powinna być możliwość segregacji śmieci na 

odpady biodegradowalne (do przetworzenia w kompostowniku), odpady nadające 
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się do przetworzenia (szkło, plastik, papier), odpady niebezpieczne (baterie, 

elektrośmieci) i pozostałe, które muszą zostać zutylizowane. 

 

3. Informowanie - ważne, by już przed Zlotem uczestnicy byli poinformowani 

o zasadach segregacji oraz by na pojemnikach znajdowały się odpowiednie napisy.  

 

 

LOGISTYKA I SPRZĘT 

1. Środki czystości bezpieczne dla zdrowia i środowiska - najlepiej kupowane 

w dużych opakowaniach. 

 

2. Zakup sprzętu - jedynie tego potrzebnego, nie na jeden raz, tylko z nastawieniem 

na ponowne wykorzystanie. Warto wypożyczyć, by nie kupować. 

 

3. Konieczne zapewnienie miejsca do mycia naczyń. W przypadku braku możliwości, 

należy rozważyć technikę 3 pojemników. 

 

 

WYŻYWIENIE 

1. Zebranie preferencji i zwyczajów żywieniowych przed Zlotem - by móc dobrze 

zaplanować jadłospis i zakupy spożywcze 

 

2. Zakupy u odpowiedzialnych, najlepiej lokalnych dostawców niezwiązanych 

z globalnym rynkiem (Polska produkcja, mniejsze zużycie energii na transport) 

 

3. Zakupy - kupowanie bez zbędnych opakowań np. na owoce czy warzywa, 

rezygnacja z jednorazowych siatek, wykorzystanie toreb płóciennych, woreczków 

wielokrotnego użytku do warzyw czy owoców (np. od Bez Folii), koszyków czy 

skrzynek. Kupowanie dużych opakowań nadających się do recyklingu. 

 

4. Nabywanie produktów zwierzęcych o wysokim standardzie w zakresie dobrostanu, 

ograniczenie lub wyeliminowanie zakupów nieetycznych jak np. zawierające olej 

palmowy, jaja z chowu klatkowego, orzechy nerkowca, ryby z zagrożonych z łowisk 

 

5. Własne naczynia i sztućce - zakaz używania jednorazowych 

 

6. Uwrażliwienie uczestników na powyższe zagadnienia 

 

 

MATERIAŁY PROGRAMOWE 

1. Minimalizuj ilość materiałów - forma stosowana podczas zajęć jest rzeczą wtórną, 

wynikającą z celu, który chce się dzięki niej osiągnąć. Cel ten można zrealizować 

wykorzystując mniejszą ilość materiałów (np. poprzez dzielenie papieru na części) 

oraz stosując się do kolejnych zasad. 

 

2. Używaj materiałów wielokrotnego użytku - wszelkiego rodzaju klocki, liny, słoiki, czy 

inne przedmioty, które pomogą Ci w przeprowadzeniu wybranej formy, 



 
 

a jednocześnie będą mogły posłużyć przy kolejnych zajęciach. Nie masz tego, co 

potrzebujesz? Zanim kupisz, zastanów się, czy nie możesz od kogoś pożyczyć lub 

czy ktoś nie ma pożądanych rzeczy „na wydaniu”. Całkowicie zrezygnuj z balonów, 

plastikowych słomek, gumek recepturek czy jednorazowych sztućców, ogranicz 

używanie taśmy klejącej - zastąp ją sznurkiem lub klejem. 

 

3. Wykorzystuj ponownie używane materiały - podczas zajęć zapisaliście arkusz 

papieru z jednej strony? Nic nie stoi na przeszkodzie, by na kolejnych pisać na 

drugiej, a na jeszcze kolejnych wykorzystać ten papier do innych rzeczy - 

stworzenia figurek z origami czy puzzli (np. do łączenia uczestników w pary). 

 

4. Wybieraj te materiały, które wywarły i będą wywierać najmniejszy wpływ na 

środowisko - sprawdzaj ich sposób wytwarzania oraz możliwości późniejszego 

przetwarzania. Koniecznie zwracaj  uwagę na producenta - wybieraj te produkty, 

co do których masz pewność, że są wytwarzane z poszanowaniem pracujących 

przy ich wytwarzaniu ludzi oraz środowiska naturalnego. Korzystaj z materiałów, 

które mogą być poddane późniejszemu recyklingowi jak np. papier czy szkło. Papier 

papierowi nie równy, a przecież nie zawsze jest nam potrzebny ten chlorowany 

w celu otrzymania idealnej bieli. 

 

5. Zwracaj uwagę na sposób pakowania i drogę dostarczania materiałów - przy tak 

dużym wyborze, jaki obecnie posiadamy, warto decydować się na te materiały, 

które są pakowane w sposób minimalistyczny. Przykładowo, jeśli potrzebujemy 

herbatę, to najlepiej jest ją kupić „sypaną” w trwałym opakowaniu (słoiku, puszce) 

niż w pakowanych osobno w foliowe saszetki torebkach w papierowym kartoniku 

owiniętym folią. To samo dotyczy innych materiałów. Dobrze jest wybierać duże 

opakowania - mniej plastiku przypada na kilogram kawy zapakowany w folię niż na 

tę samą masę zapakowaną w saszetki „na raz”. Warto również brać pod uwagę 

drogę którą muszą one przebyć - im ona dłuższa, tym większy jest „ślad węglowy” 

wybranego produktu, tym większy nasz wkład w obieg „wirtualnej wody”. Zamiast 

kupowania przez Internet (skąd przychodzą materiały zapakowane najczęściej 

w dużą ilość folii i porządnie zabezpieczone), wybierz zakupy u lokalnego 

sprzedawcy - nie tylko ograniczasz w ten sposób ilość produkowanych śmieci, ale 

też dokonujesz bardziej etycznego społecznie wyboru. Pamiętaj też, by samemu 

transportować materiały we właściwy sposób - torby płócienne, skrzynki czy pudła 

wielokrotnego użytku znakomicie zastąpią jednorazowe „reklamówki”, „zrywki” czy 

łatwo niszczące się kartony. 

 

6. Korzystaj z elektroniki, by ograniczyć wydruki - w dobie wszechobecnych 

smartphone’ów, śmiało można korzystać z nich także podczas prowadzenia zajęć 

i dzięki temu znacząco zredukować ilość wydruków - w końcu materiały potrzebne 

uczestnikom mogą być oglądane na ekranie telefonu, a nie drukowane w kilkunastu 

kopiach, zaś po zajęciach trafić wraz z podsumowaniem na ich skrzynki mailowe. 

Jeśli już musisz drukować, użyj papieru z odpowiedniego źródła (niebielonego 

chlorem lub jego związkami), drukuj dwustronnie, używając małej czcionki i nie 

drukując obrazów, które zużywają dużo tuszu. 

 

7. Segreguj śmieci - jeśli już zostaną jakieś wyprodukowane podczas zajęć śmieci, 

których nie da się wykorzystać ponownie, warto, by były to jak najbardziej 

podstawowe i mogące być poddane recyklingowi surowce. Po zajęciach rozdziel je 

do odpowiednich kontenerów na śmieci. 



 
 

 

8. Mów o tym, co i dlaczego robisz - w końcu wychowujemy w dużej mierze przez 

osobisty przykład. Tym więcej uczestnicy z niego wyciągną i „zabiorą”, by 

wprowadzić do swoich środowisk, im większą będą mieli świadomość 

podejmowanych w kwestii organizacji zajęć decyzji. Tłumacz podczas 

wykorzystywania materiałów i podsumuj na końcu zajęć - z pewnością wielu 

osobom „da to do myślenia”! 

 

 

 

 

Zaspokajajmy potrzeby naszego pokolenia bez zmniejszania szans rozwojowych przyszłych 

pokoleń między innymi poprzez zintegrowane działania w zakresie środowiska, rozwoju 

gospodarczego i społecznego! 


