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Gwałtowne przyśpieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w 
naszym stuleciu i związane z nią alarmujące doniesienia ekspertów 

sprawiły, że problematyka ekologiczna znalazła się w centrum uwagi.

Świat zdaje się zrozumiał, że taki obraz rzeczywistości wymaga 
podjęcia pilnych środ

regionalnym, narodowym i międzynarodowym.

Ważne znaczenie wydaje się mieć, że obecnie już nie tylko naukowcy, 
ale i wielu mężów stanu, polityków

zainteresowanie i troskę o ochronę środowiska, dostrzega 
niezbędność dokonywania zmian w ludzkiej świadomości na drodze 

edukacji

Hajnowska konstytucja dla Ekologii
przez podlaską młodzież szkolną 

ekologiczne założenia, z któ
władze jak i mieszkańcy i ekolodzy.

Hajnowska Konstytucja dla Ekologii powstała w ramach projektu  „Hajnowski Eko-bus” realizowanego z dotacji 
programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
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PREAMBUŁA 

 
Gwałtowne przyśpieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w 
naszym stuleciu i związane z nią alarmujące doniesienia ekspertów 

sprawiły, że problematyka ekologiczna znalazła się w centrum uwagi.

Świat zdaje się zrozumiał, że taki obraz rzeczywistości wymaga 
podjęcia pilnych środków zaradczych, działań na szczeblu lo

regionalnym, narodowym i międzynarodowym.

Ważne znaczenie wydaje się mieć, że obecnie już nie tylko naukowcy, 
stanu, polityków, a także obywateli 

zainteresowanie i troskę o ochronę środowiska, dostrzega 
niezbędność dokonywania zmian w ludzkiej świadomości na drodze 

edukacji, w szczególności tej lokalnej. 

Hajnowska konstytucja dla Ekologii to spis postulatów opracowanych 
przez podlaską młodzież szkolną stanowiących podstawowe 

żenia, z którymi zgadzają się zarówno 
władze jak i mieszkańcy i ekolodzy. 
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KA KONSTYTUCJA 

Gwałtowne przyśpieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w 
naszym stuleciu i związane z nią alarmujące doniesienia ekspertów 

sprawiły, że problematyka ekologiczna znalazła się w centrum uwagi. 

Świat zdaje się zrozumiał, że taki obraz rzeczywistości wymaga 
działań na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, narodowym i międzynarodowym. 

Ważne znaczenie wydaje się mieć, że obecnie już nie tylko naukowcy, 
a także obywateli  wykazuje 

zainteresowanie i troskę o ochronę środowiska, dostrzega 
niezbędność dokonywania zmian w ludzkiej świadomości na drodze 

opracowanych 
stanowiących podstawowe 

się zarówno podlaskie 
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PRAWA I OBOWIĄZKI KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Każdy człowiek ma wpływ na stan środowiska

Wszystko co otacza człowieka jest środowiskiem

Każdy człowiek jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za aktu
środowiska, w szczególności lokalnego

Zdrowie i poczucie każdego człowieka uzależn
naturalnego środowiska przyrodniczego oraz będące wytworem człowieka, są 
uzależnione 

Realizacja zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)
ekologicznej 

Postępowanie człowieka uzależnione jest od posiadanej
odpowiedzialności 

Istotne jest ograniczenie śladu węglowego
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ROZDZIAŁ I 
PRAWA I OBOWIĄZKI KAŻDEGO CZŁOWIEKA 

 

Art. 1 

iek ma wpływ na stan środowiska 

Art. 2 

cza człowieka jest środowiskiem 

Art. 3 

ażdy człowiek jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za aktualny i przyszły stan 
, w szczególności lokalnego 

Art. 4 

drowie i poczucie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska - poszczególne składniki 
ralnego środowiska przyrodniczego oraz będące wytworem człowieka, są od siebie wzajemnie 

Art.5 

noważonego rozwoju (ekorozwoju) jest niezbędna do osiągnięcia równowagi 

Art. 6 

ostępowanie człowieka uzależnione jest od posiadanej przez niego ekologicznej

Art. 7 

Istotne jest ograniczenie śladu węglowego 
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alny i przyszły stan 

poszczególne składniki 
od siebie wzajemnie 

jest niezbędna do osiągnięcia równowagi 

przez niego ekologicznej świadomości i 
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Każdy człowiek zobowiązany jest o dbanie o śro

Każdy człowiek  w swoim środowisku lokalnym 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, dbania o jakość powi
gleby i surowców mineralnych, przyrody, ograniczania hałasu

Istotne są lokalne działania proekologiczne i aktywizowanie lokalnej społeczności do realizacji 
wspólnych przedsięwzięć na rzecz 

Dbanie o środowisko lokalne i włączanie się w akcje proekologiczne wzmacnia i 
wspólnych działań na rzecz ekologii 

Istotne jest kształcenie postawy solidarności i wspólnego szacunku społeczności lokalnej wobec 
działań ekologicznych 

Wprowadzanie konkursów zachęcających i aktywizujących społeczność lokalną promujących walory 
ekologiczne środowiska lokalnego

Promocja lokalnych działań ekologicznych
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ROZDZIAŁ II 
DBANIE O ŚRODOWISKO LOKALNE 

Art. 1 

iek zobowiązany jest o dbanie o środowisko, w szczególności te lokal

Art. 2 

w swoim środowisku lokalnym powinien przestrzegać zasad zrównowa
ściekowej, gospodarki odpadami, dbania o jakość powietrza atmosferycznego, 

przyrody, ograniczania hałasu 

Art. 3 

Istotne są lokalne działania proekologiczne i aktywizowanie lokalnej społeczności do realizacji 
na rzecz ekologii 

Art. 4 

owisko lokalne i włączanie się w akcje proekologiczne wzmacnia i aktywizuje
na rzecz ekologii lokalną społeczność 

Art.5 

Istotne jest kształcenie postawy solidarności i wspólnego szacunku społeczności lokalnej wobec 

Art. 6 

Wprowadzanie konkursów zachęcających i aktywizujących społeczność lokalną promujących walory 
środowiska lokalnego 

Art. 7 

Promocja lokalnych działań ekologicznych 
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lne 

d zrównoważonej 
etrza atmosferycznego, 

Istotne są lokalne działania proekologiczne i aktywizowanie lokalnej społeczności do realizacji 

aktywizuje do 

Istotne jest kształcenie postawy solidarności i wspólnego szacunku społeczności lokalnej wobec 

Wprowadzanie konkursów zachęcających i aktywizujących społeczność lokalną promujących walory 
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Młodzi ludzie mają głos – dotyczy to jednostek jak i młodzieżowych ekologicznych grup 
wolontraiackich 

Ważne jest wsparcie młodzieżowych delegatów ekologicznych

Do poprawnego rozwoju ekologicznych grup niezbędne jest włączenie młodzieży w proces decyzyjny

Istotne jest, aby wzmacniać społeczne postrzeganie 
ekspertów działających na rzecz ochrony środowiska

Włączenie młodzieży w procesy partycypacji bez względu na wiek

Możliwość zabezpieczenia środków z funduszy urzę
ekologiczne dla młodzieży szkolnej

Współpraca młodzieży z władzami na szczeblu gminnym i powiatowym
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ROZDZIAŁ III 
MŁODZIEŻ I POLITYKA 

 

Art. 1 

dotyczy to jednostek jak i młodzieżowych ekologicznych grup 

Art. 2 

Ważne jest wsparcie młodzieżowych delegatów ekologicznych 

Art. 3 

rozwoju ekologicznych grup niezbędne jest włączenie młodzieży w proces decyzyjny

Art. 4 

społeczne postrzeganie młodzieży jako prawdziwych ekologów i 
h na rzecz ochrony środowiska 

Art.5 

Włączenie młodzieży w procesy partycypacji bez względu na wiek 

Art. 6 

Możliwość zabezpieczenia środków z funduszy urzędów gminnych i powiatowych na działania 
młodzieży szkolnej 

Art. 7 

Współpraca młodzieży z władzami na szczeblu gminnym i powiatowym 
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dotyczy to jednostek jak i młodzieżowych ekologicznych grup 

rozwoju ekologicznych grup niezbędne jest włączenie młodzieży w proces decyzyjny 

młodzieży jako prawdziwych ekologów i 

dów gminnych i powiatowych na działania 


