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podczas wyborów do Landtagu 20 stycznia 
2013 r. zdecydują Państwo, jaką drogą 
podąży nasz kraj. Dolna Saksonia oferuje 
wspaniałe szanse. Wspólnie z Państwem 
chciałbym zadbać o to, by szanse te 
zostały lepiej wykorzystane. Chciałbym 
dobrze wyposażyć na przyszłość ten kraj, 
jego miasta, wioski i wszystkie regiony. 
Stoją przed nami jasne wyzwania: 
w Dolnej Saksonii potrzebujemy lepszej 
polityki oświatowej, dobrej pracy, energii 
w przystępnej cenie i dużo większej 
otwartości na rodzinę. 

Na te i inne tematy przez cały rok 
2012 bardzo otwarcie dyskutowaliśmy 
ze stowarzyszeniami, związkami, 
organizacjami i zainteresowanymi 
obywatelami. Wynikiem tych rozmów 
jest nasz program rządowy na lata 2013 – 
2018, który jednogłośnie uchwaliliśmy 
na krajowym zjeździe naszej partii dnia 
10 listopada 2012 r. Mówimy dziś, co 

zamierzamy zrobić w czasie naszych rządów 
i w czasie naszych rządów zrobimy to, o czym 
dziś mówimy. W niniejszym posumowaniu 
| kompendium znajdą Państwo nasze 
idee, cele i wyobrażenia promujące silną 
i humanitarną Dolną Saksonię. Pełna wersja 
programu rządowego dostępna jest na 
stronie www.entdecke-niedersachsen.de.

Zabieramy się do pracy. Ulepszamy. To 
nasze motto dla nowej polityki w Dolnej 
Saksonii.

Pozdrawiam serdecznie
Państwa 

Stephan Weil

DROGIE OBYWATELKI, DRODZY OBYWATELE,

Stephan Weil
Przewodniczący krajowego oddziału SPD, 
kandydat numer jeden na stanowisko 
premiera
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Po dziesięciu latach polityki CDU/FDP kraj 
pogrążył się w zastoju.

CDU/FDP rządziły pomijając ludzi. 

Arogancja i wykluczenie, klientela 
polityczna i uprzywilejowanie – oto cechy 
charakterystyczne rządów CDU/FDP.

Dolna Saksonia potrzebuje nowej polityki 
i nowej kultury politycznej. O to właśnie wal-
czy SPD w oparciu o swój solidarnościowy 
system wartości. Chce ona zreformować kraj 
w poczuciu odpowiedzialności społecznej 
w oparciu o nowatorskie rozwiązania, jed-
nocześnie stwarzając sprawiedliwe warunki 
ramowe, równe szanse dla wszystkich i nie 
wykluczając nikogo. Polityka socjaldemo-
kratyczna stworzy krajowi nową perspek-
tywę i pozwoli ludziom z odwagą i ochotą 
spojrzeć w przyszłość.

Rząd krajowy pod przywództwem SPD 
oznacza przemianę polityczną oraz nowy 
styl rządzenia, w otwartym dialogu ze 
wszystkimi grupami społecznymi i uwagą 
skupioną na obywatelach. Nowy sposób 
myślenia SPD przyczynia się do tego, że 
państwo ponownie odzyskuje swoją czyn-
ną rolę w działaniach solidaryzujących oby-
wateli. 

Rozwiązanie starych struktur w życiu pry-
watnym i zawodowym otwiera przed 
społeczeństwem i społecznościami nowe, 
społeczne i demokratyczne wachlarze 
możliwości. SPD poprzez swoje działania 
jako partia rządząca zamierza wspólnie 
z obywatelami korzystać z tych możliwości. 
Sprawowanie rządów w XXI wieku, w epo-
ce komputeryzacji i globalizacji, wymaga 
podjęcia nowego dialogu społecznego. Do 
niego właśnie SPD chce zaprosić wszystkie 
mądre głowy w kraju, wszystkich obywateli 
i obywatelki. Dialog, współpraca, zaanga-
żowanie i czynny udział w podejmowaniu 
decyzji są niezbędne, aby na nowo ukształ-
tować kraj i społeczeństwo. 

PolITyka I Rząd w dIalogu SPołECznym
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CDU/FDP przespały zmiany demograficzne 
zachodzące od prawie dekady. Ich 
„koncepcja działania” jest niewiążąca, bez 
priorytetów i odniesienia regionalnego – 
i skazuje gminy na bierne wyczekiwanie.

Poprzez zlikwidowanie rejencji 
(Bezirksregierungen), CDU/FDP doprowadziły 
do wyizolowania regionów i pozostawienia 
ich samym sobie.

SPD to partia otwarta, która z odwagą i za-
pałem stawia czoła wielkim zadaniom zwią-
zanym z kształtowaniem przyszłości Dolnej 
Saksonii. W obliczu konkurencji pomiędzy 
poszczególnymi regionami i krajami euro-
pejskimi Dolna Saksonia musi dzisiaj poło-
żyć podwaliny swojej przyszłej siły. I przy 
tym zachować ludzkie oblicze.

SPD uważa przemiany demograficzne za 
najważniejszy temat w odniesieniu do przy-
szłości kraju. Chce troszczyć się o to, aby 
żaden region wskutek spadającej liczby lud-
ności i gwałtownego starzenia się mieszkań-
ców nie znalazł się na marginesie życia spo-
łecznego, kulturalnego i gospodarczego. 

Poważne zmiany zachodzące w społeczeń-
stwie wymagają politycznego pokiero-
wania. W nowym Ministerstwie do spraw 
Europy, Rozwoju Regionalnego i Rolnicze-
go SPD będzie towarzyszyć przemianom 
strukturalnym w metropoliach, regionach 
i na terenach wiejskich oraz nimi sterować. 
Ponadto, jako rzecznicy regionów, czterech 
kompetentnych pełnomocników kraju 
związkowego będzie w porozumieniu 
z osobami decyzyjnymi na miejscu poma-
gało w opracowaniu uszytej na miarę kon-
cepcji przyszłości dla każdego regionu. 

Rząd kraju związkowego pod przewod-
nictwem SPD uważa za swój obowiązek 
zagwarantowanie podstawowego zaopa-
trzenia kraju we wszystkich obszarach życia 
codziennego, takich jak : energia i woda, 

PRzy zmIanaCh dEmogRafICznyCh PoTRzEba 
SIlnyCh REgIonów



6

Ponieważ warunki ramowe pod 
kierownictwem Czarno – Żółtych nie 
są spełniane, udział Dolnej Saksonii 
w ogólnopaństwowym rynku IT wynosi tylko 
pięć procent.

W żadnym innym kraju związkowym 
liczba urodzeń nie spadła tak znacząco jak 
w Dolnej Saksonii. 

Wyniki CDU/FDP w zakresie oferty 
opiekuńczej dla dzieci są katastrofalne.

Błędy w polityce edukacyjnej prowadzonej 
przez CDU/FDP negatywnie odbijają się na 
młodych ludziach i pozbawiają ich szans. 

utylizacja odpadów, mobilność zapewnia-
na przez komunikację publiczną, edukacja, 
kultura i opieka medyczna. 

Dotyczy to również rozbudowania spraw-
nej sieci danych. Bez szybkiego internetu 
nie można dziś wyobrazić sobie ani nowo-
czesnego społeczeństwa obywatelskiego 
ani innowacyjnego życia gospodarczego. 

SPD wyprowadzi rodziny z marginesu. 
W nowoczesnym społeczeństwie dla 
młodej rodziny oczywistością musi być 
możliwość połączenia życia zawodowego 
z wychowywaniem dzieci. Dlatego SPD 
chce polepszyć ofertę opieki nad dziećmi 
w przedszkolach, świetlicach i szkołach na 
terenie całego kraju. 

Koncepcja ta wychodzi także naprzeciw 
potrzebom gospodarki w Dolnej Saksonii, 
której już dziś brakuje wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników.

Edukacja to społeczny mechanizm otwiera-
jący drzwi do samodzielnego życia. Dlatego 
SPD chce już na starcie wyrównać szanse 
edukacyjne dzieci i młodzieży: chce wspierać 
młodych ludzi ponad podziałami społeczny-
mi i regionalnymi, począwszy od placówek 
dziennej opieki nad dziećmi, poprzez szkoły 
aż do uczelni wyższych.

kRaj zwIązkowy muSI być baRdzIEj PRzyjazny 
RodzInIE

lEPSzE wykSzTałCEnIE I RównoŚć SzanS dla 
wSzySTkICh
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Czerń i żółć to w Dolnej Saksonii kolory 
ubóstwa edukacyjnego.

CDU/FDP zaniedbały naukę i rozwój 
badań. Dolna Saksonia kształci zbyt mało 
absolwentów szkół wyższych.

Co szósty młody człowiek nie jest w stanie 
po opuszczeniu szkoły odnaleźć się na rynku 
pracy – to efekt polityki oświatowej CDU/
FDP.

SPD chce w sposób wiążący wprowadzić 
zasady integracji i inkluzji na wszystkich 
szczeblach edukacji. 

SPD zamierza dostosować liczbę przed-
szkoli i personelu opiekuńczego do rzeczy-
wistych potrzeb. 

SPD będzie stopniowo przekształcać 
wszystkie szkoły w szkoły całodzienne, 
gdyż całodzienna opieka poprawia moż-
liwości edukacyjne. Edukacja nauczycieli 
zostanie prawnie dostosowana do zmie-
nionej rzeczywistości szkolnej.

SPD zlikwiduje elitarne czesne za studia 
i otworzy wyższe uczelnie dla wszystkich. 
Żaden młody człowiek nie może zostać po-
zbawiony możliwości studiowania z powo-
du trudnej sytuacji finansowej. 

Najważniejszy cel SPD w kwestii kształcenia 
zawodowego brzmi: »pomóc wszystkim«: 
Wszyscy młodzi ludzie powinni zdobyć 
kwalifikacje w trakcie swojej edukacji. Ten, 
komu nie powiedzie się w dualnym syste-
mie kształcenia, otrzyma drugą szansę. 

Edukacja kulturalna jest częścią edukacji 
powszechnej. Ponadto przysposobienie 
informacyjne i medialne odgrywa ważną 
rolę nawet dla młodych ludzi. SPD traktuje 
to jako ważne zadanie nowoczesnej polity-
ki edukacyjnej, które musi być realizowane 
już w szkołach.



8

Pod rządami CDU/FDP młodym ludziom 
brakuje możliwości uczestnictwa 
w procesach demokratycznych i nowych 
formach zaangażowania społecznego.

Konserwatywne modele życiowe 
ukierunkowują ludzi starszych przede 
wszystkim na stan spoczynku i miejsce 
w fotelu na biegunach.

CDU/FDP nie wykorzystały okazji do 
przeprowadzenia społecznego dialogu na 
temat celów i ram innowacyjnej polityki 
gospodarczej. Iluzja o samoregulujących się 
rynkach została ostatecznie zburzona przez 
światowy kryzys gospodarczy i kryzys na 
rynku finansowym. 

Młodych ludzi trzeba traktować poważnie 
i stosownie do wieku pozwalać im uczest-
niczyć w podejmowaniu decyzji. Przy 
pomocy takich modeli uczestnictwa jak 
rady młodzieży czy parlamenty młodzie-
żowe, SPD chce umożliwić im praktyczne 
zmierzenie się z demokracją na poziomie 
gminy. Poza tym SPD postuluje obniżenie 
wieku dla czynnego prawa wyborczego do 
16 lat. 

Udział w życiu społecznym jest ważny rów-
nież dla rosnącej grupy »młodych starych«. 
SPD zaprasza pokolenie seniorów, aby 
czynnie włączyli się w działalność publicz-
ną, realizując się w ten sposób i angażując 
w wolontariaty. Pomocą, szczególnie na 
obszarach wiejskich, będą w tym zakresie 
planowane, nowe koncepcje komunikacyj-
ne.

SPD chce zapewnić przyszłość przedsię-
biorstwom i wspierać ich rolę w inteli-
gentnym społeczeństwie przemysłowo – 
usługowym. Stawia przy tym na określoną 
regionalnie politykę gospodarczo – struk-
turalną. Celem jest zrównoważony, eko-
logiczny i wyrównany społecznie wzrost 
gospodarczy.

Zapewniać kwalifikacje osobom w wieku 
produkcyjnym, wspierać nowatorskie roz-
wiązania i optymalizować transfer techno-

bodźCE PobudzająCE wzRoST goSPodaRCzy

PoważnE TRakTowanIE młodzIEży – uwzględnIanIE 
SEnIoRów
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W promowanych przez CDU/FDP 
koncepcjach gospodarczych brakuje 
spójnej polityki wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw, która pozwoliłaby na 
wykorzystanie potencjału gospodarczego 
Dolnej Saksonii. 

W czasach rządów CDU/FDP codzienną 
rzeczywistością stały się uwłaczające 
godności warunki pracy, dumping 
w dziedzinie wynagrodzeń i nadużycia 
wobec pracowników najemnych. 
Obecnie rynek pracy jest głęboko podzielony, 

logii. Te strategie gospodarcze polityki SPD 
służą także wzmocnieniu małych przedsię-
biorstw, klasy średniej i rzemiosła. Wspiera-
jąc rynki przyszłości takie jak gospodarka 
komunikacyjna, gospodarka morska i ener-
getyczna, społeczna gospodarka zdrowot-
na i turystyczna, SPD ukierunkowuje te 
branże na kurs wzrostowy.

Dolna Saksonia potrzebuje dobrej infra-
struktury komunikacyjnej jako głównego 
punktu logistycznego. SPD będzie dbać 
o sprawne połączenia komunikacyjne z re-
gionami oraz portami.

SPD zapewni Dolnej Saksonii najwyższe 
miejsce jako związkowemu krajowi rol-
niczemu nr 1 w państwie. Wzmocni go-
spodarkę krajową i żywnościową poprzez 
skuteczne promowanie wysokiej jakości 
zdrowych artykułów spożywczych, pro-
dukowanych zgodnie z zasadami ochrony 
zwierząt, klimatu i środowiska. Priorytetem 
podczas udzielania wsparcia finansowego 
będą przy tym uprawy ekologiczne. 

Konsumpcja indywidualna jest istotnym 
czynnikiem gospodarczym. SPD wzmoc-
ni pozycję klientów poprzez intensywną 
ochronę praw konsumenta.

SPD w centrum swojej polityki gospodar-
czej stawia człowieka. Jej główny ideał kry-
je się pod hasłem „Dobra praca”. Zakłada 
ono sprawiedliwe wynagrodzenia, godne 
warunki pracy i taką samą płacę za taką 
samą pracę. Trzeba uregulować pracę na-

„dobRa PRaCa” STawIa w CEnTRum CzłowIEka
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gdyż jednocześnie usilnie poszukiwani są 
wykwalifikowani pracownicy, o których 
wręcz się zabiega.

Pod kierownictwem CDU/FDP jeszcze szerzej 
rozwarły się nożyce ubóstwa w Dolnej 
Saksonii. 

Nie podjęto żadnych poważnych kroków 
w kierunku inkluzji politycznej, mimo, iż 
nakazuje to konwencja ONZ.

CDU/FDP wciąż trwają przy przestarzałym 
wizerunku rodziny.

jemną i ograniczyć zatrudnienie na czas 
określony.

Rząd kraju związkowego pod wodzą SPD 
podczas przyznawania wsparcia będzie 
uwzględniał tylko te przedsiębiorstwa, 
w których rzeczywistość odpowiada po-
wyższemu ideałowi pracy. Przestrzeganie 
reguł »Dobrej pracy« przy udzielaniu za-
mówień publicznych zostanie umocowane 
w ustawodawstwie kraju związkowego.

SPD chce wspierać szanse zatrudnienia 
wszystkich osób, które mogą i chcą praco-
wać. Będzie troszczyć się o wprowadzanie 
w przedsiębiorstwach ułatwień pozwa-
lających osobom starszym uczestniczyć 
w  życiu zawodowym.

SPD ponownie przejmie odpowiedzialność 
za społeczną spójność kraju związkowego. 
Na poważnie podejdzie do Dolnej Saksonii 
integracyjnej, w którym zarówno osoby 
niepełnosprawne jak i zdrowe będą mogły 
wspólnie żyć, uczyć się i pracować. Wzbo-
gaci życie społeczne o nowoczesną poli-
tykę prorodzinną, w której mężczyźni i ko-
biety będą mieć równe prawa do realizacji 
swoich planów życiowych – w pracy, życiu 
prywatnym, przy wychowywaniu dzieci 
i opiece nad najbliższymi.

PolITyka SPołECzna PodChodzI PoważnIE do 
 kwESTII SolIdaRnoŚCI
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Rynek mieszkaniowy, wskutek 
uprzywilejowania własności, znalazł się 
w budzącej niepokój sytuacji kryzysowej.

Działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci 
trzeba w Dolnej Saksonii prowadzić wbrew 
oporowi ze strony CDU/FDP.

Niedobór personelu pielęgniarskiego 
i dążenie do obniżenia kosztów opieki to 
rezultaty polityki CDU/FDP.

CDU/FDP chcą sprywatyzować ryzyko 
zdrowotne i dlatego promują medycynę 
dwuklasową.

Do najważniejszych zagadnień w zakresie 
polityki społecznej SPD należy zapewnie-
nie wszystkim ludziom mieszkań po przy-
stępnych cenach. To właśnie na realizację 
tego celu oraz na stworzenie stabilności 
społecznej w osiedlach mieszkaniowych 
partia zamierza koncentrować wszelkie 
narzędzia finansowania otrzymywane na 
szczeblu państwowym oraz krajowym. 

SPD poprawi sytuację dzieci w ubogich ro-
dzinach poprzez pomoc oferowaną w ra-
mach kompleksowej opieki zapewnianej 
przez ośrodki pomocy rodzinie. W koncepcji 
tej zostaną uwzględnione także domy wie-
lopokoleniowe. 

Polityka wobec osób starszych oznacza 
także opiekę w godnych warunkach, bez 
ryzyka i ubóstwa wynikającego z wieku. SPD 
będzie wspierać struktury oferujące doraźną 
pomoc w zaopatrzeniu, aby również osoby 
wymagające opieki mogły możliwie jak naj-
dłużej prowadzić samodzielne życie. 

SPD podejmie nowe działania w celu za-
pewnienia sprawnej opieki medycznej we 
wszystkich częściach kraju. Najważniejszymi 
punktami orientacyjnymi nowoczesnej poli-
tyki zdrowotnej będą koncentracja i koope-
racja w zakresie usług medycznych oraz wy-
kwalifikowana opieka lekarzy rodzinnych.
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CDU/FDP wiodą prym w zaciąganiu długów 
w Dolnej Saksonii. W czasie ich rządów 
zadłużenie kraju związkowego wzrosło o 50 
procent, osiągając rekordowy poziom 60 
miliardów euro.

Pod kierownictwem CDU/FDP pogłębiła się 
przepaść społeczna. Sprzyja to rozwojowi 
ekstremistycznych ruchów prawicowych. 

SPD uważa za konieczne skonsolidowanie 
budżetu kraju związkowego i uwzględ-
nienie do roku 2020 w konstytucji lokalnej 
przepisów hamujących zadłużenie. Jed-
nocześnie niezbędna redukcja zadłużenia 
nie może stać się hamulcem dla rozwoju: 
dostępne oszczędności, wynoszące 1,5 mi-
liarda euro rocznie, wymagają solidnego 
przygotowania wraz z ustaleniem reali-
stycznego planu oddłużenia. 

W miejsce zasady konewki SPD chce wpro-
wadzić politykę priorytetów.  Nieodłącznym 
elementem przyszłościowej polityki partii 
będzie przy tym finansowanie społecznych 
i demokratycznych podstaw sprawiedliwego 
społeczeństwa. Wiąże się to również z założe-
niem, że oddłużanie kraju nie może odbywać 
się na koszt gmin Dolnej Saksonii. 

Dlatego SPD zamierza wziąć pod uwagę 
zwiększenie dochodów kraju.

SPD będzie przy pomocy wszelkich pra-
worządnych środków zwalczać każdą 
formę ekstremizmu prawicowego. Za 
najlepsze zabezpieczenie przed nurtami 
ekstremizmu prawicowego partia uważa 
wyrównywanie szans oraz zapewnienie 
społeczeństwu bezpieczeństwa socjalne-
go i stabilnych perspektyw na przyszłość. 
Niezbędne jest przy tym prowadzone od 
jak najwcześniejszych lat wychowanie do 
życia w demokracji i kształtowanie świado-
mości politycznej.

PRzECIwko EkSTREmIzmowI PRawICowEmu I za Pań-
STwEm PRawa

Poważna PolITyka fInanSowa zabEzPIECza 
 PRzESTRzEń goSPodaRCzą
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CDU/FDP biurokratycznie osłabiły integrację 
policji porządkowej i kryminalnej.

CDU/FDP poprzez projekt prywatyzacji 
zakładu karnego JVA Bremervörde 
zdewaluowały suwerenność sądownictwa.

CDU/FDP zaniedbały integrację. Koalicja 
ciągle wyróżnia się bezwzględnym 
traktowaniem uchodźców i ich rodzin.

Gwarantem bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w Dolnej Saksonii jest policja. SPD 
w dalszym ciągu zamierza dążyć do połącze-
nia policji kryminalnej i porządkowej w poli-
cję obywatelską. Chce przy tym w sposób 
bardziej sprawiedliwy ukształtować szanse 
rozwoju zawodowego wewnątrz struktur 
policyjnych i poprawić szanse na awans za-
trudnionych w nich osób.

Do najważniejszych filarów porządku opar-
tego na normach państwa prawa należy 
niezawisłe sądownictwo. Ustala ono ważne 
wytyczne dla rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. SPD sprzeciwia się wszelkim 
planom prywatyzacji sądownictwa. Partia 
zamierza natomiast dążyć do osiągnięcia 
efektu synergii poprzez połączenie sądów 
w ośrodki sądownicze.

SPD chce wdrożyć politykę życzliwości 
wobec żyjących w kraju emigrantów oraz 
osób przybywających z zamiarem osiedle-
nia się tutaj. Integracja i otwartość na świat 
to warunki niezbędne dla istnienia pokoju 
społecznego. Dopływ dobrze wykształ-
conych fachowców pomoże ponadto 
zmniejszyć ciążące gospodarce niedobory 
wykwalifikowanych pracowników.

SPD chce ułatwić dzieciom z rodzin imi-
granckich dostęp do edukacji przedszkol-
nej. Należy zapewnić im także od najmłod-
szych lat możliwość dostępu do języka 
niemieckiego.

za PolITyką żyCzlIwoŚCI
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CDU/FDP nadal nie mają żadnej koncepcji 
na wycofanie się z energetyki atomowej 
i wdrożenie programu energii odnawialnych.

Brak porozumienia w sprawie przyszłego 
łączenia pierwotnych źródeł energii pociąga 
za sobą również brak decyzji w sprawie 
rozbudowy sieci zasilania w Dolnej Saksonii.

Polityka ochrony środowiska i troska o klimat 
to obce pojęcia dla CDU/FDP. Dolna Saksonia 
znajduje się na szarym końcu jeśli chodzi 
o ekologię i jako jedyny kraj związkowy nie 
posiada żadnego programu w zakresie 
ochrony klimatu. Znakiem firmowym dla 
ochrony środowiska w wykonaniu CDU/FDP 
jest piła łańcuchowa.

SPD chce uczynić Dolną Saksonię kluczo-
wym krajem w dziedzinie energii odnawial-
nych. Elektrownie wiatrowe, energetyka so-
larna, geotermia, biomasa: Nieograniczony 
potencjał wartości dodanych energii odna-
wialnych umożliwia wycofanie się z ener-
getyki atomowej, dzięki czemu poprawiają 
się warunki dla wzrostu gospodarczego, 
a energia jest opłacana po społecznie spra-
wiedliwych cenach. Z tego względu dla 
SPD sprawami najwyższej wagi są badania 
w zakresie energetyki i technologii maga-
zynowania energii.

Rozbudowa energii odnawialnych wiąże się 
także z rozszerzeniem sieci zasilania. W roz-
woju zrównoważonej infrastruktury SPD  
przywiązuje duże znaczenie do przejrzysto-
ści podejmowanych kroków. Gwarantuje 
przy tym włączenie miejscowej ludności do 
działań.

SPD chce zapewnić wysoki poziom życia 
i siłę gospodarczą w kraju poprzez odpo-
wiedzialny stosunek do ochrony środowi-
ska, klimatu i dóbr naturalnych. W ogólnym 
planie ochrony klimatu zamierza określić 
udział energii odnawialnych oraz zająć 
się kwestią oszczędności energetycznych 
i wydajności energetycznej.

SPD będzie chronić ekosystem poprzez 
zrównoważoną politykę ochrony środo-
wiska. Zamierza przedstawić rynkowi kon-
cepcje nowatorskich rozwiązań w zakresie 
ekologii.

oChRona ŚRodowISka gwaRanTujE PodSTawy żyCIa

EnERgIE odnawIalnE dla dobRa PRzySzłoŚCI



Członkowie zespołu Stephana Weila przewidziani do poszczególnych resortów – od lewej:
OLAF LIES, praca. gospodarka i komunikacja, DR GABRIELE ANDRETTA, kultura  
i nauka; BORIS PISTORIUS, sprawy wewnętrzne i sport; BIRGIT HONÉ, Europa,  
rozwój regionalny i rolnictwo; STEPHAN WEIL; FRAUKE HEILIGENSTADT, oświata;  
PETER-JÜRGEN SCHNEIDER, finanse; CORNELIA RUNDT, sprawy społeczne, kobiety, 
rodzina, zdrowie; DETLEF TANKE, ochrona środowiska, energia, ochrona klimatu;  
ANKE PÖRKSEN, sądownictwo. Zdjęcie: Insa Hagemann

Więcej informacji na temat zespołu na stronie: 
www.entdecke-niedersachsen.de/team-weil

ZESPÓŁ STEPHANA WEILA
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