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Ekologia to słowo, które słyszymy coraz częściej. Dbanie o środowisko naturalne zyskuje na 
znaczeniu, pojawiają się ekologiczne produkty, ograniczamy zużycie plastiku, segregujemy 
śmieci. Wszystko po to, aby pomóc naturze. W tym samym duchu, zmian na lepsze i bardziej 
przyjazne środowisku, rozwijane jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli 
tych bazujących na surowcach naturalnych i niewyczerpywalnych. Co warto wiedzieć o OZE, 
które z nich są najmocniej rozpowszechnione?

Ökologie ist ein Wort, das wir immer öfter hören. Die Sorge um die Umwelt wird immer wichtiger, 
ökologische Produkte tauchen auf, wir begrenzen die Verwendung von Plastik, wir trennen den 
Abfall. All dies, um der Natur zu helfen. Im gleichen Geiste besserer und umweltfreundlicherer 
Veränderungen wird auch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, d.h. solcher, die auf natürlichen 
und unerschöpflichen Ressourcen basieren, entwickelt. Was ist wissenswert über RES, welche 
davon sind am weitesten verbreitet?

ZMIANY KLIMATU – SKUTKI I PRZECIWDZIAŁANIE 
KLIMAWANDEL: AUSWIRKUNGEN UND REAKTIONEN

Globalne ocieplenie i nadmierna ilość odpadów. To na tych dwóch problemach skupia się współ-
czesny świat jeśli chodzi o temat ekologii i dbania o środowisko. Klimat staje się coraz cieplejszy, 
przez co topnieją lodowce i rośnie poziom wód w oceanach. Te ostatnie są zaś zanieczyszczane 
górami śmieci, które nie dość że pływają po powierzchni, to jeszcze są przyczyną śmierci wielu 
zwierząt. To, że to my, ludzie, jesteśmy winni zaśmiecaniu środowiska, jest jasne. Ocieplenie kli-
matu to jednak też w dużej mierze nasza wina, wszyscy jesteśmy bowiem przynajmniej pośrednio 
odpowiedzialni za zwiększoną emisję CO2 do atmosfery. A to właśnie ona przyczynia się do tych 
niekoniecznie pozytywnych zmian.

Globale Erwärmung und übermäßiger Abfall. Das sind die beiden Probleme, auf die sich die 
moderne Welt konzentriert, wenn es um Ökologie und Umweltvorsorge geht. Das Klima wird 
immer wärmer, was dazu führt, dass die Gletscher schmelzen und der Wasserspiegel in den 
Ozeanen steigt. Letztere sind durch Berge von Müll verschmutzt, der nicht nur auf der Oberfläche 
schwimmt, sondern auch den Tod vieler Tiere verursacht. Es ist klar, dass wir Menschen an der 
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Verschmutzung der Umwelt schuldig sind. Allerdings ist die Klimaerwärmung auch zu einem 
großen Teil unsere Schuld, da wir alle zumindest indirekt für den erhöhten CO2-Ausstoß in 
die Atmosphäre verantwortlich sind. Und das ist es, was zu diesen nicht unbedingt positiven 
Veränderungen beiträgt.

Bardzo możliwe, że nie przemawia do Ciebie coś, co trudno sobie wyobrazić. Trudno Ci uwierzyć 
w to, że naprawdę źle się dzieje, bo na co dzień po prostu nie widzisz pływających gór śmieci czy 
topniejących lodowców. Jednak są zjawiska, które z pewnością zauważasz, nawet nie oddalając 
się od swojego domu na więcej niż kilometr. Sucha, spękana ziemia zamiast zielonego trawnika 
pod Twoim blokiem. Zima bez śniegu, a latem męczące fale upałów. Gwałtowne ulewy, a potem 
susza, która przyczynia się do trudnych do ugaszenia pożarów lasów, o których słyszysz w telewi-
zji. Smog, który utrudnia swobodne oddychanie. To wszystko dzieje się tuż obok Ciebie, prawda?

Es ist sehr möglich, dass etwas, das schwer vorstellbar ist, Sie nicht anspricht. Es fällt Ihnen 
schwer zu glauben, dass die Dinge wirklich schlecht sind, weil Sie nicht täglich schwimmende 
Müllberge oder schmelzende Gletscher sehen. Es gibt jedoch Phänomene, die man durchaus 
wahrnimmt, auch ohne sich mehr als einen Kilometer von seinem Haus zu entfernen. Trockene, 
rissige Erde anstelle des grünen Rasens unter Ihrem Wohnblock. Winter ohne Schnee, und 
anstrengende Hitzewellen im Sommer. Sintflutartige Regenfälle gefolgt von Trockenheit, die zu 
den schwer zu löschenden Waldbränden beiträgt, von denen man im Fernsehen hört. Smog, der 
einem das Atmen schwer macht. Es passiert alles direkt neben Ihnen, nicht wahr?

Paliwa kopalne – skutki gospodarcze i ekonomiczne 
Fossile Brennstoffe - wirtschaftliche und ökonomische Auswirkungen

Ciągły wzrost zapotrzebowania na ener-
gię powoduje, że dotychczas najczęściej 
wykorzystywane źródła energii nie są już 
wystarczające. Działanie i postęp gospo-
darki są w znacznej mierze oparte na ko-
rzystaniu z paliw kopalnych, ale te prze-
stają być efektywne. Złoża się wyczerpują, 
trzeba więc poszukiwać ich coraz dalej, 
np. w Arktyce. To wszystko sprawia, że wy-
twarzanie energii ze źródeł nieodnawial-
nych jest droższe, a co za tym idzie, mniej 
opłacalne.

Der stetig wachsende Energiebedarf 
führt dazu, dass die bisher genutzten 
Energiequellen nicht mehr ausreichen. Die 
Wirtschaft funktioniert und entwickelt sich 
zu einem großen Teil auf der Basis fossiler 

Brennstoffe, die aber nicht mehr effizient sind. Die Vorkommen gehen zur Neige, so dass man 
immer weiter suchen muss, zum Beispiel in der Arktis. All dies macht die Energieerzeugung aus 
nicht erneuerbaren Quellen teurer und damit weniger rentabel.

Paliwa kopalne ze względu na fakt, że ich złoża nie są rozmieszczone równomiernie na całym 
świecie, są źródłem energii, które niejednokrotnie powoduje konflikty między państwami i kon-
kurowanie o zasoby. Dodatkowo kraje nie dość, że płacą ogromne sumy za import, to jeszcze są 
uzależnione od innych, które tę energię eksportują. Powoduje to napięcia – zarówno historycznie, 
jak i obecnie.
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Fossile Brennstoffe sind aufgrund der Tatsache, dass ihre Vorkommen nicht gleichmäßig über 
die Welt verteilt sind, eine Energiequelle, die häufig zu Konflikten zwischen Ländern und zur 
Konkurrenz um Ressourcen führt. Darüber hinaus zahlen die Länder nicht nur enorme Summen 
für Importe, sondern sind auch von anderen abhängig, die diese Energie exportieren. Dies führt zu 
Spannungen sowohl historisch als auch aktuell.

CZYM JEST ENERGIA ODNAWIALNA? 
WAS IST ERNEUERBARE ENERGIE?

Odnawialne źródła energii (OZE) bazu-
ją na naturalnych, ekologicznych i niewy-
czerpywalnych zasobach. Wypracowane 
sposoby pozyskiwania gwarantują nie 
tylko bezemisyjną produkcję energii elek-
trycznej czy cieplnej, ale też niekończące 
się możliwości wykorzystania. Przez lata 
opracowane już zostały efektywne metody 
pozyskiwania prądu i ciepła z wymienio-
nych ekologicznych źródeł odnawialnych. 
Wszystkie zapewniają to, czego nie daje 
węgiel i podobne mu surowce energetycz-
ne, tzn. przyjazność środowisku i pew-
ność, że ich po prostu nie zabraknie. Każ-
de jednak ma swoją specyfikę, trochę inne 
cechy, sprawdza się w innych miejscach  
i na różną skalę. Jakie są odnawialne źródła energii i czym się charakteryzują?

Erneuerbare Energiequellen (RES) basieren auf natürlichen, ökologischen und unerschöpflichen 
Ressourcen. Die entwickelten Methoden zur Gewinnung garantieren nicht nur eine emissionsfreie 
Strom- oder Wärmeerzeugung, sondern auch endlose Nutzungsmöglichkeiten. Im Laufe der Jahre 
wurden effiziente Methoden zur Erzeugung von Strom und Wärme aus diesen umweltfreundlichen 
erneuerbaren Quellen entwickelt. Sie alle bieten das, was Kohle und ähnliche Energieträger nicht 
haben, nämlich Umweltfreundlichkeit und die Gewissheit, dass es einfach keinen Mangel geben 
wird. Jede hat jedoch ihre Besonderheiten, ein bisschen andere Merkmale, bewährt sich an 
verschiedenen Orten und in verschiedenen Maßstäben. Was sind erneuerbare Energiequellen und 
wovon zeichnen sie sich aus?

Najczęściej wymieniane odnawialne źródła energii to: 
Die am häufigsten genannten erneuerbaren Energiequellen sind:

1. Energia słoneczna / Solarenergie

Energia ze słońca może być wykorzystywana na dwa sposoby – do wytwarzania energii elek-
trycznej lub ciepła. Pierwszego dokonuje się poprzez używanie kolektorów słonecznych, które 
pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do odpowiedniej instalacji. 
Druga z metod, czyli fotowoltaika, polega na instalacji ogniw zbudowanych z materiału półprze-
wodnikowego (najczęściej krzemu), które pozyskują energię promieniowania słonecznego i prze-
kształcają ją na prąd stały. Czy wiesz, że wystarczyłoby pokrycie panelami fotowoltaicznymi 0,3% 
powierzchni planety by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzi na całym świecie? To mniej więcej 
teren wielkości Szwecji, a więc bardzo nieduży, prawda?
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Die Energie der Sonne kann auf zwei Arten genutzt werden: zur Erzeugung von Strom oder Wärme. 
Ersteres geschieht durch den Einsatz von Solarkollektoren, die die Sonnenenergie aufnehmen und 
in Form von Wärme weiter an eine entsprechende Anlage übertragen. Bei der zweiten Methode, der 
Photovoltaik, werden Zellen aus Halbleitermaterial (meist Silizium) installiert, die Sonnenenergie 
aufnehmen und in Gleichstrom umwandeln. Wussten Sie, dass es ausreichen würde, 0,3 % der 
Erdoberfläche mit Photovoltaikmodulen zu bedecken, um den Energiebedarf der Menschen auf 
der ganzen Welt zu decken? Das ist ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Schweden, also sehr 
klein, oder?  

2. Energia wiatrowa / Windenergie

Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają 
energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Jak to działa? Farmy wiatrowe składają się  
z pojedynczych turbin. Turbina wiatrowa to 3 główne elementy: wieża, ruchoma gondola i wirnik, 
czyli konstrukcja łopat, które obracając się generują energię. Wszystko zaś dzięki wiatrowi, który 
staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii, będąc jednocześnie jednym  
z dwóch najczęściej wykorzystywanych.

Die Nutzung der Windenergie basiert auf dem Betrieb von Windkraftanlagen, die die kinetische 
Energie des Windes in Strom umwandeln. Wie funktioniert das? Windparks bestehen aus einzelnen 
Turbinen. Eine Windkraftanlage besteht aus 3 Hauptelementen: einem Turm, einer beweglichen 
Gondel und einem Rotor, d.h. einer Struktur aus Blättern, die sich zur Energieerzeugung drehen. 
Alles dank Wind, der zu einer immer beliebteren erneuerbaren Energiequelle wird und gleichzeitig 
eine der beiden am häufigsten genutzten wird.

3. Energia wodna / Wasserenergie

Woda to kolejna siła i ogromny potencjał energetyczny. Energia wodna opiera się na wykorzy-
staniu siły przepływającej wody. Poprzez systemy spiętrzeń, zapór, turbin i strumieni generuje 
się energię kinetyczną z ruchu wody i przekształca się ją w energię elektryczną. Do tej dziedzi-
ny zaliczyć należy również energię prądów i pływów, która polega na wykorzystaniu regularnych 
zmian poziomu wody w morzach i oceanach. Te metody stosuje się w specjalnych elektrowniach 
pływowych, ale jak dotąd nie są one zbyt popularne, w dużej mierze z uwagi na wysokie koszty 
produkcji takiej energii.

Wasser ist eine weitere Kraft und ein riesiges Energiepotenzial. Wasserkraft basiert auf der 
Nutzbarmachung der Kraft des fließenden Wassers. Durch Systeme von Dämmen, Staudämmen, 
Turbinen und Strömen wird kinetische Energie aus der Bewegung von Wasser erzeugt und in 
Strom umgewandelt. Dieses Feld umfasst auch die Energie von Strömungen und Gezeiten, d.h. 
die Verwendung regelmäßiger Änderungen des Wasserspiegels in Meeren und Ozeanen. Diese 
Methoden werden in speziellen Gezeitenkraftwerken eingesetzt, sind aber bisher nicht sehr 
populär, was vor allem an den hohen Kosten für die Erzeugung solcher Energie liegt.

4. Energia biomasy / Energie der Biomasse

Do wytwarzania energii OZE mogą też służyć wszelkie substancje pochodzenia zwierzęcego  
i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. To tzw. biomasa. Tutaj kluczowy jest pro-
ces fotosyntezy i przekształcenie w procesie spalania energii słonecznej na taką do efektywne-
go wykorzystania. Są różne rodzaje biomasy: stała (np. drewno, rośliny), ciekła (tzw. biopaliwa,  
np. z rzepaku) i gazowa (tzw. biogaz). Popularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja 
ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elek-
trycznych.

Alle Substanzen tierischen und pflanzlichen Ursprungs, die dem biologischen Abbauprozess 
unterliegen, können auch zur Erzeugung erneuerbarer Energie verwendet werden. Dies ist die 
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sogenannte Biomasse. Der Schlüssel dazu ist der Prozess der Photosynthese und die Umwandlung 
der Sonnenenergie im Prozess der Verbrennung in Energie, die effektiv genutzt werden kann. Es 
gibt verschiedene Arten von Biomasse: fest (z.B. Holz, Pflanzen), flüssig (sog. Biokraftstoffe, 
z.B. aus Raps) und gasförmig (sog. Biogas). Die beliebteste Anwendung von Biomasse ist die 
Wärmeerzeugung, aber in letzter Zeit wird immer mehr Energie auch für elektrische Zwecke 
erzeugt.

5. Energia geotermalna / Geothermische Energie

Ostatnim odnawialnym źródłem jest geotermia, czyli energia z wnętrza ziemi, wykorzystująca 
ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią. Kojarzy się najczęściej, zresztą słusznie, 
z islandzkimi gejzerami. Energia geotermalna jest jednym z najtrudniej pozyskiwalnych źródeł 
energii odnawialnej z uwagi na fakt, że złoża znajdują się głęboko pod ziemią (nawet do kilku 
kilometrów w głąb). Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą 
wodę lub parę wodną, która dalej w elektrowni geotermalnej przekształcana jest na energię do 
wykorzystania. Geotermia jest wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii cieplnej, 
jednak możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej.

Die letzte erneuerbare Quelle ist die Geothermie, also Energie aus dem Erdinneren, die die 
Wärme von Wasser und Gestein unter der Oberfläche nutzt. Sie wird am häufigsten, und das zu 
Recht, mit isländischen Geysiren in Verbindung gebracht. Geothermische Energie ist eine der 
am schwierigsten zu erschließenden erneuerbaren Energiequellen, da die Vorkommen tief im 
Untergrund liegen (sogar bis zu mehreren Kilometern Tiefe). Die Gewinnung der Ressourcen 
erfolgt über Bohrungen, aus denen heißes Wasser oder Dampf entnommen wird, der dann in einem 
geothermischen Kraftwerk in Energie umgewandelt wird. Geothermische Energie wird in erster 
Linie als Wärmequelle genutzt, es ist aber auch möglich, Strom zu erzeugen.

Wszystkie odnawialne źródła łączy to, że w czasie generowania i produkcji energii nie są emi-
towane do atmosfery żadne szkodliwe substancje, ich wykorzystanie nie wpływa więc na zmiany 
klimatu i efekt cieplarniany. Wszystkie też należą do tzw. „zielonej energii”, co oznacza, że są 
naturalne, z reguły łatwo dostępne (choć zależy to od rodzaju źródła) i tanie, jeśli wypracuje się 
odpowiednie sposoby ich pozyskiwania.

Allen erneuerbaren Quellen ist gemeinsam, dass bei der Energiegewinnung und -produktion 
keine Schadstoffe in die Atmosphäre abgegeben werden, so dass ihre Nutzung keinen Einfluss auf 
den Klimawandel und den Treibhauseffekt hat. Sie alle gehören zur sogenannten „grünen Energie“, 
was bedeutet, dass sie natürlich, in der Regel leicht zugänglich - obwohl es von der Art der Quelle 
abhängt - und billig sind, wenn geeignete Methoden zu ihrer Gewinnung entwickelt werden.

EKOLOGIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W DOMU 
ÖKOLOGIE UND ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN ZU HAUSE

Korzystać z odnawialnych źródeł energii możesz również w swoim gospodarstwie domowym. 
Co jednak, jeśli nie jesteś gotowy na potężne inwestycje np. w fotowoltaikę albo po prostu nie 
masz możliwości zmiany źródła energii, z którego korzystasz? Czy to oznacza, że nie masz wpły-
wu na redukcję emisji CO2, na powstrzymanie zmian klimatu i nie możesz działać na rzecz eko-
logii? Absolutnie nie, przeciwnie! Po pierwsze, możesz zdecydować się na wspieranie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii w inny sposób. Istnieją np. specjalne oferty energii z gwarancjami 
pochodzenia. Decydując się na tego rodzaju produkt zyskujesz potwierdzenie, że ilość energii 
równa Twojemu zużyciu zostaje wytworzona w odnawialnym źródle. To dobry pomysł na proste 
działanie wspierające ekologiczne przedsięwzięcia. Równie łatwe jest zrezygnowanie z tradycyj-
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nej papierowej faktury za energię elektryczną i zamienienie jej na wersję elektroniczną, czyli tzw. 
e-fakturę. Nic Cię to nie kosztuje, a przyczynia się do ograniczenia wykorzystania papieru, co jest 
zdecydowanie przyjazne środowisku.

Sie können auch erneuerbare Energiequellen in Ihrem Haushalt nutzen. Was aber, wenn Sie 
nicht bereit sind, große Investitionen z.B. in Photovoltaik zu tätigen, oder Sie einfach nicht die 
Energiequelle wechseln können, die Sie nutzen? Heißt das, dass Sie keinen Einfluss auf die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes haben, auf das Aufhalten des Klimawandels und dass Sie keinen 
Beitrag für die Umwelt leisten können? Ganz und gar nicht, im Gegenteil! Erstens können Sie 
sich dafür entscheiden, die Entwicklung von erneuerbaren Energiequellen auf andere Weise zu 
unterstützen. Es gibt z.B. spezielle Angebote von Energie mit Herkunftsnachweis. Wenn Sie sich 
für diese Art von Produkt entscheiden, erhalten Sie die Bestätigung, dass eine Energiemenge, 
die Ihrem Verbrauch entspricht, aus einer erneuerbaren Quelle erzeugt wird. Dies ist eine gute 
Idee für eine einfache Maßnahme zur Unterstützung grüner Unternehmen. Genauso einfach ist 
es, die traditionelle Stromrechnung aus Papier aufzugeben und durch eine elektronische Version, 
die sogenannte E-Rechnung, zu ersetzen. Es kostet Sie nichts und trägt zur Reduzierung des 
Papierverbrauchs bei, was definitiv umweltfreundlich ist.

Możesz też wprowadzić wiele zmian w swoim najbliższym otoczeniu i samym gospodarstwie 
domowym. Nie masz możliwości zmiany źródła energii elektrycznej – ogranicz jej zużycie, 
oszczędzaj prąd, a przy okazji swoje pieniądze. Małe kroki mają znaczenie, czasem wystarczy że 
wymienisz oświetlenie na energooszczędne i przestaniesz zostawiać urządzenia w trybie stand 
by. Działać rozsądniej możesz też w kuchni, np. gotując pod przykrywkami czy nie otwierając 
drzwiczek piekarnika podczas pieczenia. Proste, prawda? Spróbuj zastosować kilka z tych porad, 
ulżysz nie tylko środowisku, ale i swojemu portfelowi. Szkoda Prądu!

Auch in Ihrer unmittelbaren Umgebung und in Ihrem Haushalt selbst können Sie eine Menge 
verändern. Sie haben nicht die Möglichkeit, Ihre Stromquelle zu wechseln - reduzieren Sie Ihren 
Verbrauch, sparen Sie Strom und damit Ihr Geld. Kleine Schritte machen einen Unterschied, 
manchmal reicht es schon aus, die Beleuchtung auf energiesparende Lampen umzustellen und 
Geräte nicht mehr im Stand-by-Modus laufen zu lassen. Auch in der Küche können Sie schlauer 
sein, indem Sie z. B. mit Deckel kochen oder die Ofentür beim Backen nicht öffnen. Einfach, nicht 
wahr? Versuchen Sie, einige dieser Tipps zu befolgen, und Sie werden nicht nur die Umwelt, sondern 
auch Ihren Geldbeutel schonen. Es ist schade um Strom!
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W NIEMCZECH 
DIE ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND

Termin „Energiewende” w Niemczech definiuje przejście od paliw kopalnych i jądrowych do ener-
gii odnawialnej. Celem transformacji energetycznej w Niemczech jest pozyskiwanie do 2050 roku 
energii głównie ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i wodna, energia słoneczna, 
energia geotermalna czy surowce odnawialne. Drugim filarem transformacji energetycznej jest 
zmniejszenie zużycia energii poprzez ekonomiczne i efektywne wykorzystanie energii.

Der Begriff „Energiewende“ bezeichnet in Deutschland den Übergang von fossilen und nuklearen 
Brennstoffen zu erneuerbaren Energien. Das Ziel der Energiewende in Deutschland ist es, bis zum 
Jahr 2050 Energie überwiegend aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Wasserkraft, Solarenergie, 
Geothermie und nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen. Die zweite Säule der Energiewende ist 
die Reduzierung des Energieverbrauchs durch sparsamen und effizienten Umgang mit Energie.

Cele transformacji energetycznej / Ziele der Energiewende:
• Wycofanie energetyki jądrowej do końca 2022 r
• Ausstieg aus der Kernenergie bis Ende 2022 

• Wzrost udziału energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
• Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch 

• Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brutto
• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen am Bruttoendenergieverbrauch

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych
• Reduktion der Treibhausgasemissionen

• Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
• Senkung des Primärenergieverbrauchs

• Wzrost wydajności energetycznej
• Steigerung der Energieeffizienz

• Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
• Senkung des Stromverbrauchs

• Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach
• Senkung des Wärmebedarfs in Gebäuden

Oszczędność energii we wszystkich dziedzinach życia 
Energiesparen in allen Lebensbereichen

Przełom energetyczny zachodzi nie tylko w obszarze oszczędzania energii elektrycznej, ale 
także w wielu innych obszarach: w sektorze transportu elektro mobilność jest dalej rozwijana, 
stare budynki muszą być odnawiane pod względem energetycznym, a nowe budynki wznoszone  
w sposób energooszczędny. Częścią tego są również badania nad nowymi technologiami ener-
getycznymi oraz integracja różnych elementów składowych z europejską polityką energetyczną. 
We wszystkich obszarach obowiązuje jedna maksyma: im mniej energii potrzeba, tym mniej trze-
ba wytworzyć.

Die Energiewende findet nicht nur im Bereich der Stromeinsparung statt, sondern auch in vielen 
anderen Bereichen: Im Verkehrssektor wird die Elektromobilität weiterentwickelt, Altbauten 
müssen energetisch saniert und Neubauten energieeffizient gebaut werden. Dazu gehört auch 
die Erforschung neuer Energietechnologien und die Einbindung der verschiedenen Komponenten 
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in die europäische Energiepolitik. In allen Bereichen gilt die Maxime: Je weniger Energie benötigt 
wird, desto weniger Energie muss produziert werden.

Dlaczego Niemcy są tak zaangażowani w ochronę klimatu? 
Warum sind die Deutschen im Klimaschutz so engagiert?

Zmiany klimatyczne dotykają również stronę niemiecką. Na przykład częstsze fale upałów, 
gwałtowne burze i ulewny deszcz mogą spo-
wodować znaczne szkody. Są one nie tylko 
dramatyczne dla poszkodowanych, ale także 
obciążają gospodarkę.

Der Klimawandel betrifft auch die deutsche 
Seite. Zum Beispiel können häufigere 
Hitzewellen, heftige Stürme und Starkregen 
erhebliche Schäden verursachen. Diese sind 
nicht nur dramatisch für die Betroffenen, 
sondern belasten auch die Wirtschaft.

Aktualne badania pokazują, że najważniej-
sze jest to, że ochrona klimatu w Niemczech 
tworzy więcej miejsc pracy. Co najmniej rów-
nie ważne jest ciągłe doskonalenie efektyw-
ności energetycznej i konsekwentne przecho-
dzenie na odnawialne źródła energii. Tylko  
w ten sposób możemy zapewnić niezawodne, 

ekonomiczne i przyjazne dla środowiska dostawy energii. Ponieważ paliwa kopalne, takie jak 
węgiel i ropa, stają się coraz rzadsze i coraz droższe. Dlatego musimy w odpowiednim czasie 
uniezależnić się od nich.

Aktuelle Untersuchungen zeigen: Das Wichtigste ist, dass der Klimaschutz in Deutschland mehr 
Arbeitsplätze schafft. Mindestens genauso wichtig ist es, die Energieeffizienz kontinuierlich 
zu verbessern und konsequent auf erneuerbare Energien umzusteigen. Nur so können wir eine 
zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung sicherstellen. Denn 
fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl werden immer knapper und teurer. Deshalb müssen wir uns 
zu gegebener Zeit von ihnen unabhängig machen.

ENERGIA ODNAWIALNA 
ERNEUERBARE ENERGIE

Odnawialne źródła energii należą do najważniejszych źródeł energii elektrycznej w Niemczech, 
a ich ekspansja jest głównym filarem transformacji energetycznej. Do 2025 roku 40-45% ener-
gii elektrycznej zużywanej w Niemczech powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii. To 
właśnie zapewnia ustawa o odnawialnych źródłach energii - w skrócie EEG. Do 2050 r. ich udział  
w dostawach energii elektrycznej powinien wynosić co najmniej 80%.

Erneuerbare Energien gehören zu den wichtigsten Stromquellen in Deutschland, und ihre 
Expansion ist eine wichtige Säule der Energiewende. Bis 2025 sollen 40-45% des in Deutschland 
verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Das sieht das Erneuerbare-
Energien-Gesetz, kurz EEG, vor. Bis 2050 soll ihr Anteil an der Stromversorgung bei mindestens 
80% liegen.

W 2019 roku wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brutto 
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w Niemczech do 42,1% (2000: 6%). W sumie ze słońca, wiatru, wody i biomasy wyprodukowano 
około 244 miliardów kilowatogodzin energii elektrycznej, prawie 9% powyżej poziomu z poprzed-
niego roku (225 miliardów kilowatogodzin). Oznacza to, że cel 35% na 2020 r. został już przekro-
czony przed terminem.

Im Jahr 2019 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in 
Deutschland auf 42,1% (2000: 6%). Insgesamt wurden rund 244 Milliarden Kilowattstunden Strom 
aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse produziert, fast 9% mehr als im Vorjahr (225 Milliarden 
Kilowattstunden). Das bedeutet, dass das Ziel von 35% für 2020 bereits vorzeitig überschritten 
wurde.

Energie odnawialne również odgrywają coraz ważniejszą rolę w dostawach ciepła. W 2019 roku 
udział energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia wyniósł 
14,5%. Udział energii odnawialnych w sektorze transportu wyniósł 5,6%.

Auch bei der Wärmeversorgung spielen erneuerbare Energien eine immer wichtigere Rolle. Im 
Jahr 2019 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte 
bei 14,5%. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor betrug 5,6%.

Energia wiatrowa i słoneczna to najważniejsze odnawialne źródła energii. Ponadto biomasa  
i energia wodna wnoszą cenny wkład w zrównoważone dostawy energii.

Wind- und Sonnenenergie sind die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen. Darüber hinaus 
leisten Biomasse und Wasserkraft einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung.

Energia słoneczna: w sektorze energii elektrycznej systemy fotowoltaiczne przekształcają 
energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną. Nowe systemy sło-
neczne są obecnie jednymi z najtańszych technologii energii odnawialnej. Pod koniec 2018 roku 
ponad 1,6 miliona systemów fotowoltaicznych o mocy około 45 gigawatów stanowiło drugi co do 
wielkości udział systemów wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, po 
lądowej energii wiatrowej o mocy zainstalowanej przekraczającej 52 gigawaty.

Solarenergie: Im Strombereich wandeln Photovoltaikanlagen die Strahlungsenergie der Sonne 
direkt in Strom um. Neue Solarsysteme gehören mittlerweile zu den günstigsten erneuerbaren 
Energietechnologien. Ende 2018 stellten mehr als 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer 
Leistung von rund 45 Gigawatt den zweitgrößten Anteil an erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen 
dar, nach Onshore-Wind mit einer installierten Leistung von mehr als 52 Gigawatt.

Systemy fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne: przekształcają światło słoneczne bezpośrednio  
w energię elektryczną.

Photovoltaikanlagen, Solarzellen: wandeln Sonnenlicht direkt in Strom um.

Systemy ogrzewania słonecznego, kolektory słoneczne: w przypadku kolektorów słonecznych 
promieniowanie słoneczne zamieniane jest na ciepło w celu podgrzania wody na potrzeby co-
dzienne lub do ogrzewania budynków.

Solarwärmeanlagen, Solarkollektoren: Mit Solarkollektoren wird die Sonnenstrahlung in Wärme 
umgewandelt, um Wasser für den täglichen Gebrauch oder Gebäude zu erwärmen.

Energia wiatrowa odgrywa obecnie wiodącą rolę w ekspansji energii odnawialnej. Ludzie  
od wieków potrafili wykorzystywać siłę wiatru, ale tylko dzięki najnowszemu doświadczeniu  
i możliwościom technicznym można było niezawodnie wykorzystać ten olbrzymi potencjał.

Die Windenergie spielt derzeit eine führende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Schon 
seit Jahrhunderten kann der Mensch die Kraft des Windes nutzen, aber erst mit den neuesten 
Erfahrungen und technischen Möglichkeiten wird dieses enorme Potenzial zuverlässig nutzbar 
gemacht.
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W 2018 roku moc zainstalowana turbin wiatrowych na lądzie wynosiła 52,5 gigawata, a na mo-
rzu 6,4 gigawata. Około 90,5 terawatogodzin (TWh) zostało wygenerowanych na lądzie i około 
19,5 TWh na morzu, co daje łącznie około 110 TWh. Oznacza to, że udział turbin wiatrowych  
w zużyciu energii elektrycznej brutto w Niemczech wynosi 18,6 proc. Według planów rządu fede-
ralnego do 2030 roku do sieci powinno trafić 15 GW morskiej energetyki wiatrowej.

Im Jahr 2018 betrug die Leistung der Onshore-Windkraftanlagen 52,5 GW und die Offshore-
Leistung 6,4 GW. Etwa 90,5 Terawattstunden (TWh) wurden onshore und etwa 19,5 TWh offshore 
erzeugt, insgesamt also etwa 110 TWh. Damit haben Windkraftanlagen einen Anteil von 18,6 
Prozent am Bruttostromverbrauch in Deutschland. 15 GW Offshore-Windkraft sollen nach den 
Plänen der Bundesregierung bis 2030 ins Netz eingespeist werden.

Bioenergia: Biomasa jest wykorzystywana w postaci stałej, płynnej i gazowej do wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz do dostarczania biopaliw. Oprócz biomasy dostarczanej przez 
rolnictwo i leśnictwo, pozostałości i odpady pochodzenia biogennego są dostępne do wykorzy-
stania energetycznego. Należą do nich: stare i zużyte drewno, odpady organiczne (np. Kosz na 

odpady organiczne), gnojowica, obornik, słoma 
kukurydziana i zbożowa.

Bioenergie: Biomasse wird in fester, flüssiger 
und gasförmiger Form zur Erzeugung von 
Strom und Wärme sowie zur Bereitstellung von 
Biokraftstoffen genutzt. Neben der Biomasse 
aus der Land- und Forstwirtschaft stehen 
auch biogene Reststoffe und Abfälle für die 
energetische Nutzung zur Verfügung. Dazu 
gehören Alt- und Gebrauchtholz, organische 
Abfälle (z.B. Biotonne), Gülle, Mist, Mais- und 
Getreidestroh.

Zdecydowanie najważniejszym nośnikiem 
bioenergii w Niemczech jest drewno. Krajowe 
zużycie surowców drzewnych stale rosło w cią-
gu ostatnich dwóch dekad. Oprócz leśnictwa 
ważnym dostawcą biomasy do celów energe-
tycznych jest rolnictwo. Nacisk kładziony jest 
na uprawę rzepaku do produkcji biodiesla, do-
starczanie substratów do produkcji biogazu 
oraz uprawę roślin zawierających skrobię i cu-
kier do produkcji bioetanolu.

Holz ist bei weitem die wichtigste Bioenergiequelle in Deutschland. Der Inlandsverbrauch an 
Holzrohstoffen ist in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gestiegen. Neben der Forstwirtschaft 
ist die Landwirtschaft ein wichtiger Lieferant von Biomasse für Energiezwecke. Schwerpunkte 
sind der Anbau von Raps für die Biodieselproduktion, die Bereitstellung von Substraten für die 
Biogaserzeugung und der Anbau von Stärke- und Zuckerpflanzen für die Bioethanolproduktion.

W ramach energii odnawialnych biomasa stanowi prawie 23% produkcji energii elektrycznej, 
86% końcowego zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie oraz 88% końcowego zużycia energii 
w transporcie (od 2018 r.).

Innerhalb der erneuerbaren Energien deckt Biomasse fast 23% der Stromerzeugung, 86% des 
Endenergieverbrauchs für Heizung und Kühlung und 88% des Endenergieverbrauchs für den 
Verkehr ab (Stand 2018).
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Energia geotermalna: jest niewyczerpalnym źródłem energii według ludzkich standardów. Jeśli 
wnikniesz w głąb ziemi z powierzchni ziemi, zauważysz prawie stałą temperaturę około 10 ° C na 
pierwszych 100 m głębokości. Potem temperatura rośnie średnio o 3 ° C z każdymi 100 metrami, 
im głębiej dotrzesz. Ta energia geotermalna może być wykorzystywana w różnych procesach 
technicznych do wytwarzania energii.

Geothermische Energie: Sie ist eine nach menschlichen Maßstäben unerschöpfliche 
Energiequelle. Wenn Sie von der Oberfläche aus tief in die Erde eindringen, werden Sie in den 
ersten 100 Metern Tiefe eine nahezu konstante Temperatur von etwa 10°C feststellen. Dann steigt 
die Temperatur pro 100 Meter um durchschnittlich 3°C, je tiefer Sie kommen. Diese geothermische 
Energie kann in verschiedenen technischen Prozessen zur Energiegewinnung genutzt werden.

Energia geotermalna przypowierzchniowa / pompy ciepła: Energia geotermalna z energii geo-
termalnej przypowierzchniowej jest głównie wykorzystywana za pomocą pomp ciepła. Ta forma 
wykorzystania geotermii jest również możliwa dla osób prywatnych. Budynek może być zaopa-
trzony w ciepło, zimną i ciepłą wodę za pomocą systemu pompy ciepła.

Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen: Geothermie aus oberflächennaher Geothermie 
wird hauptsächlich mit Wärmepumpen genutzt. Diese Form der Nutzung der Geothermie ist auch 
für Privatpersonen möglich. Mit einer Wärmepumpenanlage kann ein Gebäude mit Wärme, Kalt- 
und Warmwasser versorgt werden.

Energia wodna: była używana już w czasach przedprzemysłowych do napędzania młynów  
i tartaków.

Wasserkraft wurde bereits in vorindustriellen Zeiten zum Antrieb von Mühlen und Sägewerken 
eingesetzt.

Wodociągi są podzielone na małe (poniżej 1 MW) i duże systemy (powyżej 1 MW). Spośród du-
żych elektrowni wodnych w Niemczech 20% to elektrownie magazynujące, a 80% to elektrownie 
przepływowe.

Wasserwerke sind in kleine (weniger als 1 MW) und große (über 1 MW) Systeme unterteilt. 
Von den großen Wasserkraftwerken in Deutschland sind 20% Speicherkraftwerke und 80% 
Laufwasserkraftwerke.

W Niemczech dostępna jest szeroka gama instrumentów finansowania w celu promowania od-
nawialnych źródeł energii. Zarówno rząd federalny, jak i kraje związkowe oferują szeroki wachlarz 
możliwości finansowania (www.foerderdatenbank.de).

In Deutschland steht eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten zur Förderung erneuerbarer 
Energiequellen zur Verfügung. Sowohl Bundesregierung als auch Bundesländer bieten eine Vielzahl 
von Finanzierungsmöglichkeiten an (www.foerderdatenbank.de).

Federalny bank rozwoju KfW finansuje budowę i zakup energooszczędnych budynków, ener-
getyczną renowację lub konwersję, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z dużymi 
dotacjami.

Die Bundesentwicklungsbank KfW finanziert den Bau und Kauf energieeffizienter Gebäude, 
die Energiesanierung oder -umwandlung sowie den Einsatz erneuerbarer Energien mit hohen 
Subventionen.
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SENS RECYKLINGU 
DIE BEDEUTUNG VON RECYCLING

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz 
aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane 
przestają być śmieciem - stają się wartościowym surowcem. Zaskoczony? Sprawdź, jak to działa.

Die meisten Waren, die wir in Geschäften kaufen, bestehen aus Kunststoff, Glas, Papier, Aluminium 
und anderen Metallen - Materialien, die wiederverwendet werden können. Getrennt sind sie kein 
Müll mehr - sie werden zu wertvollen Rohstoffen. Überrascht? Prüfen Sie, wie es funktioniert.

Recykling zaczyna się w domu / Recycling beginnt zu Hause

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzy-
skać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, 
to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

Jedes Mal, wenn wir den Schrank unter der Spüle öffnen, stehen wir vor einer wichtigen 
Entscheidung: recyceln oder wertvolle Rohstoffe verschwenden. Wenn wir den Rohstoffabfall von 
den Essensresten trennen, hat er das Potenzial, eine neue Parkbank, Zeitung, Glaswolle oder ein 
Fahrrad zu werden.

Segregacja ma sens / Segregation macht Sinn
Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegre-

gowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu 
idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane 
odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. 
Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.

Einer der häufigsten Mythen über Mülltrennung ist die Überzeugung, dass getrennte Abfälle zu 
einem Müllwagen gehen, der alles vermischt, so dass unsere Arbeit zu Hause im Müll landet - 
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dies hat sich jedoch inzwischen geändert. Moderne Abfallsammelfahrzeuge haben in der Regel 
verschiedene Fächer für unterschiedliche Abfallarten. Eine andere Lösung ist, dass jede Abfallart 
von einem anderen Müllwagen abgeholt wird.

Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór 
śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór 
śmieci będzie kilkakrotnie wyższy.

Mülltrennung bringt finanzielle Vorteile - durch die Trennung zahlen wir weniger für die Müllabfuhr. 
Wenn wir Abfall nur in gemischter Form entsorgen, wird die Rechnung für die Müllabfuhr um ein 
Vielfaches höher sein.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wyko-
rzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju ża-
rówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogra-
mów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.

Recycling spart Energie, Rohstoffe und Umwelt. Jede wiederverwendete Glasflasche spart die 
Energie, die erforderlich ist, um den Raum 4 Stunden lang mit einer Glühbirne zu beleuchten. 
Durch die Verarbeitung einer Tonne Aluminium werden 4 Tonnen Bauxit und 700 Kilogramm Erdöl 
eingespart. Recycelter Abfall bedeutet auch weniger Deponien.

Co powstaje z recyklingu? / Was entsteht durch Recycling?
Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość 

razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie 
droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie 
piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograni-
czamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny 
mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań 
rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej.

Glas und Aluminium sind zu 100% recycelbar und können unendlich oft wiederverwertet werden. 
Im Falle von Aluminium ist dies wichtig, weil die Herstellung von Aluminium aus Erz relativ teuer ist 
und Bauxitvorkommen nicht erneuerbar sind. Durch das Recycling von Glas können wir den Einsatz 
von Sand, Dolomit und Soda reduzieren. Durch das Recycling von nur einer Glasflasche reduzieren 
wir den Energieverbrauch, der dem Betrieb von 4 Stunden einer 100-Watt-Glühbirne entspricht! 
Mittlerweile wirft ein statistischer Einwohner Polens jährlich bis zu 56 Glasverpackungen in die 
Container für gemischten Abfall. Es lohnt sich, unsere Gewohnheiten zu ändern und weniger zu 
vermüllen.
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Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zaso-
by są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponow-
nie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popu-
larnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na 
innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy 
buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Kunststoffe werden aus Erdölderivaten hergestellt. Statt das endliche und teuer zu fördernde Erdöl 
zu verwenden, können Kunststoffe als hochkalorische Energiequelle oder als Sekundärrohstoff 
wiederverwendet werden. Aus 35 handelsüblichen PET-Flaschen lässt sich zum Beispiel ein Fleece-
Sweatshirt herstellen. Kunststoff kann auch zu anderen Arten von Spezial- oder Sportbekleidung, 
Zelten, Rucksäcken oder Schuhen recycelt werden. Es braucht nur 59 kg Altpapier, um einen Baum 
zu retten.

Recykling a ochrona przyrody / Recycling und Naturschutz
Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodli-

wego wpływu na środowisko. Dla przykładu, recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczysz-
czenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza obniżenie  
o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność ropy naftowej i zu-
życia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt 
wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki 
związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację 
przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

Recycling spart knappe natürliche Ressourcen und reduziert die Umweltbelastung. Zum 
Beispiel reduziert das Aluminiumrecycling die Wasserverschmutzung um 97 % im Vergleich zum 
Produktionszyklus aus Erz. Gleichzeitig wird die Emission von giftigen Gasen in die Atmosphäre 
um 95% reduziert. Darüber hinaus spart es bis zu 95 % des Öl- und Energieverbrauchs. Dank des 
Recyclings gibt es auch weniger Deponien. Obwohl die direkten Kosten für die Verbringung des 
Mülls auf eine Deponie billiger sind als seine Verarbeitung, sind die tatsächlichen Kosten für die 
Instandhaltung der Deponien, die Verringerung ihrer Umweltauswirkungen und die Rekultivierung 
der angrenzenden Flächen viel höher.
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Drugie życie starych przedmiotów / Zweites Leben von alten Gegenständen
W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia 

raz wyprodukowanych rzeczy. Motywacje są różne - może to być forma zabawy, czasami jest to 
konieczność. Część osób manifestuje w ten sposób, że troszczy się o środowisko naturalne. Tak 
naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare 
przedmioty. Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.

In letzter Zeit suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, die Lebensdauer von einmal 
produzierten Gegenständen maximal zu verlängern. Die Beweggründe sind vielfältig - mal ist es 
eine Form von Spaß, mal eine Notwendigkeit. Manche Menschen zeigen auf diese Weise, dass sie 
sich um die Umwelt kümmern. Tatsächlich hängt es nur von unseren Ideen und unserer Phantasie 
ab, wie wir alte Gegenstände verwenden. Möbel, Kleidung, Flaschen oder Dosen können frei in 
neue Kreationen verwandelt werden.

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. 
Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opako-
wań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z ma-
teriałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego 
został wykonany, nadaje się do recyklingu.

Es lohnt sich, das Recycling in der Phase des Einkaufs in Betracht zu ziehen. Kaufen Sie nur so 
viel, wie Sie wirklich brauchen. Nehmen Sie eine wiederverwendbare Tasche zum Einkaufen mit. 
Vermeiden Sie Einwegprodukte und unnötige Verpackungen. Wählen Sie Produkte in Verpackungen, 
die recycelbar sind oder aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. Überprüfen Sie vor dem 
Kauf eines anderen Produkts, ob das Material, aus dem es besteht, recycelbar ist.

Recykling a gospodarka / Recycling und die Wirtschaft
Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone  

i emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki 
krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniej-
szej ilości surowców i energii. Nowe miejsca pracy powstają głównie w branży gospodarowania 
odpadami, w tym m.in. przedsiębiorstwach odbierających i segregujących odpady, jak i firmach 
zajmujących się ich przetwarzaniem.

Recycling reduziert außerdem den Verbrauch von begrenzten Ressourcen und die Emission von 
Schadstoffen in die Umwelt. Recycling ist ein wichtiges Element der Wirtschaft in den entwickelten 
Ländern, da es die Herstellung neuer Produkte mit viel weniger Rohstoffen und Energie ermöglicht. 
Neue Arbeitsplätze entstehen vor allem in der Abfallwirtschaft, einschließlich der Unternehmen, 
die Abfälle sammeln und sortieren, sowie der Unternehmen, die sie verarbeiten.

Innym rozwiązaniem jest wymiana zbędnych rzeczy. Nie potrzebujesz swojej starej kanapy? 
Oddaj ją w dobre ręce. To samo tyczy się sprzętu RTV/AGD. Nie każdy może sobie pozwolić na 
kupno nowej lodówki lub pralki. Dzięki wymianie, Ty pozbędziesz się kłopotu, a ktoś inny ucieszy 
się z prezentu. Wymieniając, naprawiając i pożyczając przedmioty dajesz im szansę na ich drugie 
życie.

Eine andere Lösung besteht darin, unnötige Elemente zu tauschen. Du brauchst deine alte Couch 
nicht? Gib sie in gute Hände. Gleiches gilt für TV- und Musikanlagen/Haushaltsgeräte. Nicht jeder 
kann es sich leisten, einen neuen Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine zu kaufen. Dank 
des Austauschs werden Sie den Ärger los und jemand wird das Geschenk genießen. Durch den 
Austausch, das Reparieren und Ausleihen von Gegenständen geben Sie ihnen eine Chance für ihr 
zweites Leben.
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GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM /  
RECYKLING / UPCYKLING  

KREISLAUFWIRTSCHAFT / RECYCLING / UPCYCLING

Mniej odpadów, więcej napraw, dalsze wykorzystanie i recykling to klucze do większej ochrony 
klimatu i środowiska dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym. Produkty muszą być bardziej za-
sobooszczędne i mieć dłuższą żywotność. Im częściej nasze odpady są poddawane recyklingowi 
jako surowiec, tym lepiej.

Weniger Abfall, mehr Reparatur, Weiterverwendung und Recycling sind der Schlüssel zu mehr 
Klima- und Umweltschutz durch eine Kreislaufwirtschaft. Produkte müssen ressourceneffizienter 
sein und eine längere Lebensdauer haben. Je häufiger unsere Abfälle als Rohstoff recycelt werden, 
desto besser.

Plastik / Kunststoff
Żółty kosz lub żółty worek - Niemcy od prawie 30 lat oddzielają plastik od pozostałych odpadów.

Gelbe Tonne oder Gelber Sack - seit fast 30 
Jahren wird in Deutschland Kunststoff von 
anderem Abfall getrennt.

Otwórz kosz - wrzuć do niego plastikowe 
odpady. I w jakiś sposób masz poczucie, że 
pomogłeś środowisku, po prostu oddzielając 
śmieci. Być może ta myśl przyczynia się rów-
nież do tego, że z każdym rokiem produkuje-
my więcej odpadów z tworzyw sztucznych. 
W ciągu ostatnich 20 lat podwoiliśmy nasze 
roczne spożycie do 25,4 kg na mieszkańca.

Öffnen Sie den Behälter - werfen Sie Ihren 
Plastikmüll hinein. Und irgendwie hat man das 
Gefühl, dass man der Umwelt geholfen hat, 
indem man einfach den Müll trennt. Vielleicht 
trägt dieser Gedanke auch dazu bei, dass 
wir jedes Jahr mehr Plastikmüll produzieren. 
In den letzten 20 Jahren haben wir unseren 

jährlichen Verbrauch auf 25,4 kg pro Kopf verdoppelt.

W 2017 roku w Niemczech wytworzono 6,15 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Około 46% 
z tego zostało poddane recyklingowi (odzysk materiałów), prawie 53% zostało spalone w celu 
wytworzenia energii.

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 6,15 Mio. Tonnen Plastikmüll erzeugt. Etwa 46% davon 
wurden recycelt (Materialrückgewinnung), fast 53% wurden zur Energieerzeugung verbrannt.

Odpady biologiczne / Biologische Abfälle 
Oddzielną zbiórkę odpadów biogennych rozpoczęto w Niemczech w 1985 roku. Zebrane odpa-

dy trafiają do specjalnych oczyszczalni bioodpadów, gdzie są kompostowane (z tlenem = tleno-
we) lub fermentowane (bez tlenu = beztlenowe).

Die getrennte Sammlung biogener Abfälle begann in Deutschland 1985. Der gesammelte Abfall 
wird in spezielle Bioabfallbehandlungsanlagen geleitet, wo er kompostiert (mit Sauerstoff = aerob) 
oder fermentiert (ohne Sauerstoff = anaerob) wird.
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W 2017 r. Około 15,8 mln ton poddano obróbce w zakładach kompostowania i fermentacji.  
Z tego 4,2 mln ton kompostu i prawie 3,4 mln ton pofermentu, które są wykorzystywane jako 
część gleby doniczkowej lub jako nawóz w rolnictwie. W instalacjach fermentacyjnych wytworzo-
no 626 mln m³ biogazu.

Im Jahr 2017 wurden in Kompostierungs- und Aufschlussanlagen rund 15,8 Mio. Tonnen 
behandelt. Davon werden 4,2 Millionen Tonnen Kompost und fast 3,4 Millionen Tonnen Gärrest als 
Teil der Blumenerde oder als Dünger in der Landwirtschaft verwendet. In den Fermentationsanlagen 
wurden 626 Mio. m³ Biogas erzeugt.

W 2017 roku wytworzono około 10,1 mln ton biogennych odpadów komunalnych. Obejmuje to 
głównie organiczne i zielone odpady z gospodarstw domowych, komunalne utrzymanie zieleni 
i handlu, a także odpady żywnościowe. Około 1000 kompostowni i 100 zakładów fermentacji 
czystych bioodpadów poddało recyklingowi te odpady. Duża część bioodpadów została podda-
na kompostowaniu, przez co zawarta w nich energia nie może zostać wykorzystana. Celem jest 
zatem zwiększenie w przyszłości udziału fermentacji z produkcją biogazu na odpowiednie bio-
odpady.

Im Jahr 2017 wurden rund 10,1 Mio. Tonnen biogener Hausmüll erzeugt. Dazu gehören vor 
allem organische und grüne Abfälle aus Haushalten, kommunale Grün- und Gewerbepflege sowie 
Lebensmittelabfälle. Etwa 1.000 Kompostierungsanlagen und 100 reine Bioabfallvergärungsanlagen 
verwerten diese Abfälle. Ein großer Teil des Bioabfalls ist kompostiert, so dass die darin enthaltene 
Energie nicht genutzt werden kann. Ziel ist es daher, den Anteil der Vergärung mit Biogaserzeugung 
für geeignete Bioabfälle in Zukunft zu erhöhen.

Kompost pomaga zastąpić torf, a zawarte w nim składniki odżywcze mają pozytywny wpływ na 
rośliny i środowisko.

Kompost hilft, Torf zu ersetzen, und die darin enthaltenen Nährstoffe wirken sich positiv auf 
Pflanzen und die Umwelt aus.

Odpady elektroniczne / Elektronikschrott
1,7 miliona ton odpadów elektronicznych - tyle produkowane jest każdego roku w samych Niem-

czech.
1,7 Mio. Tonnen Elektronikschrott - das ist 

die Menge, die jedes Jahr allein in Deutschland 
produziert wird.

Około jednej trzeciej urządzeń gospodar-
stwa domowego jest wymienianych, gdy są 
w pełni funkcjonalne. Jeśli coś się zepsu-
je, kupuje się nowe. Nic dziwnego, że nowe 
ceny zakupu spadły w ciągu ostatnich 25 
lat, ale koszty napraw wzrosły o 40% w tym 
samym okresie. To sprawia, że odpady elek-
troniczne są najszybciej rosnącą górą od-
padów na świecie. Po użyciu wielu cennych 
surowców, takich jak pierwiastki ziem rzad-
kich, jest traconych, ponieważ w Niemczech 
w szczególności małe urządzenia często nie 
są odpowiednio gromadzone i segregowane, 
a ponadto nadal brakuje dobrych procesów 
recyklingu na skalę przemysłową.
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Etwa ein Drittel der Haushaltsgeräte wird ausgetauscht, wenn sie nicht mehr voll funktionsfähig 
sind. Wenn etwas kaputt geht, werden neue gekauft. Es überrascht nicht, dass die Preise für Neu-
anschaffungen in den letzten 25 Jahren gesunken sind, aber die Reparaturkosten sind im gleichen 
Zeitraum um 40 % gestiegen. Damit ist Elektronikschrott der am schnellsten wachsende Abfall-
berg der Welt. Nach der Verwendung gehen viele wertvolle Rohstoffe wie Seltene Erden verloren, 
da insbesondere in Deutschland Kleingeräte häufig nicht ordnungsgemäß gesammelt und getrennt 
werden und es immer noch an guten Recyclingprozessen im industriellen Maßstab mangelt.

E-odpady zawierają cenne zasoby, które można ponownie wykorzystać. Oprócz części z two-
rzyw sztucznych odpady elektroniczne mogą również zawierać cenne metale szlachetne, takie 
jak złoto, miedź, nikiel i rzadkie materiały, takie jak ind lub pallad. W szczególności smartfony za-
wierają drogie komponenty. Tona smartfonów zawiera teraz znacznie więcej złota niż tona rudy 
złota.

Elektroschrott enthält wertvolle Ressourcen, die wiederverwendet werden können. 
Elektronikschrott kann neben Kunststoffteilen auch wertvolle Edelmetalle wie Gold, Kupfer, Nickel 
und seltene Materialien wie Indium oder Palladium enthalten. Insbesondere Smartphones enthalten 
teure Komponenten. Eine Tonne Smartphones enthält jetzt viel mehr Gold als eine Tonne Golderz.

W Niemczech tylko 40% odpadów elektronicznych jest poddawanych recyklingowi (ok. 690 ton).
In Deutschland werden nur 40% des Elektronikschrotts recycelt (rund 690 Tonnen).

Makulatura / Altpapier
Przemysł papierniczy wykorzystywał prawie 49% makulatury w 1990 r. i około 76% w 2018 r.

Die Papierindustrie nutzte 1990 fast 49 % und 
2018 etwa 76 % des Altpapiers.

W 2018 roku w Niemczech zużyto 247 kilo-
gramów papieru i tektury na jednego miesz-
kańca. Odpowiada to całkowitemu zużyciu 20 
milionów ton. W tym samym roku prywatne  
i komunalne firmy zajmujące się utylizacją od-
padów zebrały 15 mln ton makulatury. Skutkuje 
to stopą zwrotu makulatury na poziomie 75%.

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 
pro Kopf 247 Kilogramm Papier und 
Pappe verbraucht. Dies entspricht einem 
Gesamtverbrauch von 20 Millionen Tonnen. 
Im gleichen Jahr sammelten private und 
kommunale Entsorgungsunternehmen 15 
Mio. Tonnen Altpapier. Daraus ergibt sich eine 
Altpapierrücklaufquote von 75 %.

Ścieki / Abwasser
Utylizacja ścieków w istotny sposób przyczynia się do poprawy ochrony środowiska i przyrody.
Die Abwasserreinigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Umwelt- und 

Naturschutzes.

Głównym celem oczyszczania ścieków jest jak najmniejsze zanieczyszczenie zbiorników wod-
nych ściekami. Wysokiej jakości, kompleksowe usuwanie ścieków ma zasadnicze znaczenie dla 
ochrony wody jako zasobu. 
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Das Hauptziel der Abwasserreinigung ist es, die Gewässer so wenig wie möglich mit Abwasser 
zu belasten. Eine qualitativ hochwertige umfassende Abwasserentsorgung ist für den Schutz des 
Wassers als Ressource unerlässlich.

Prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Niemczech są podłączone do publicznej sieci kana-
lizacyjnej; współczynnik połączenia populacji wynosi 97%. Dla około 3% populacji ścieki oczysz-
czane są w małych oczyszczalniach ścieków.

Fast alle Haushalte in Deutschland sind an das öffentliche Abwassersystem angeschlossen; der 
Anschlussgrad der Bevölkerung liegt bei 97%. Für etwa 3% der Bevölkerung wird das Abwasser in 
Kleinkläranlagen gereinigt.

Około 74% osadów ściekowych zostało poddanych recyklingowi termicznemu w 2018 roku. 
Pozostała część została wykorzystana w rolnictwie ze względu na zawarte w niej składniki od-
żywcze, a także do rekultywacji i innych działań związanych z kształtowaniem krajobrazu.

Etwa 74 % des Klärschlamms wurden 2018 thermisch verwertet. Der Rest wurde aufgrund 
der enthaltenen Nährstoffe für die Landwirtschaft, aber auch für die Rekultivierung und andere 
landschaftsgestaltende Maßnahmen genutzt.

Oczyszczone ścieki (woda czysta) są odprowadzane na pola kanalizacyjne. Woda przenika 
przez najwyższe warstwy gleby i dociera do rowów melioracyjnych poprzez systemy odwadniają-
ce. To przejście przez glebę wykorzystuje późniejsze czyszczenie przez rośliny i mikroorganizmy 
zawarte w glebie. Pola ściekowe, w zależności od wielkości obszaru, rozwinęły się w cenne bioto-
py i dają możliwość odpoczynku, rozrodu i zimowania wielu gatunkom ptaków.

Behandeltes Abwasser (Reinwasser) wird in die Kanalisation abgeleitet. Wasser dringt 
durch die höchsten Bodenschichten ein und gelangt über Entwässerungssysteme zu den 
Entwässerungsgräben. Dieser Bodendurchgang nutzt die anschließende Reinigung durch Pflanzen 
und Bodenmikroorganismen. Die Abwasserfelder haben sich je nach Größe des Gebiets zu wertvollen 
Biotopen entwickelt und bieten vielen Vogelarten Rast-, Brut- und Überwinterungsmöglichkeiten.

W niektórych regionach występują również opady deszczu czystej wody na obszarach rolni-
czych.

In einigen Regionen fallen auch in landwirtschaftlichen Gebieten Regenfälle mit sauberem 
Wasser.

Szara woda / Grauwasser
Szara woda to pozbawione fekaliów, lekko zanieczyszczone ścieki, które występują np. podczas 

kąpieli pod prysznicem lub mycia rąk, ale również pochodzące z pralki.
Grauwasser ist ein fäkalienfreies, 

leicht verschmutztes Abwasser, das 
sich beispielsweise beim Duschen 
oder Händewaschen, aber auch aus 
Waschmaschinen ansammelt.

Szara woda może być poprzez zastosowa-
nie systemów recyklingu wody - przygotowa-
na do ponownego użycia. Wytworzona w ten 
sposób czysta woda jest higienicznie czysta. 
Może być stosowana do nawadniania ogrodu, 
sprzątania domu i spłukiwania toalet.

Grauwasser kann mithilfe von 
Wasserrecyclingsystemen für die 
Wiederverwendung vorbereitet werden. Das so 
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erzeugte saubere Wasser ist hygienisch sauber. Es kann zur Gartenbewässerung, Hausreinigung 
und Toilettenspülung verwendet werden.

Recykling tekstyliów / Textil-Recycling
Recykling tekstyliów to zbiórka, sortowanie, przetwarzanie i sprzedaż starych tekstyliów. Obec-

nie w Niemczech co roku zbiera się około 1,01 miliona ton starej odzieży i zużytych tekstyliów. 
Objętość tekstyliów przypadających na jednego mieszkańca, obejmujących odzież i tekstylia 
domowe, wynosi w Niemczech ok. 26 kg. Zgodnie z szybko zmieniającymi się trendami mody, 
odzież kupowana jest w coraz krótszych odstępach czasu. Około 98% starych tekstyliów jest 
poddawanych recyklingowi. Tylko 2 procent może zostać usunięte jako odpad. Ponad połowa  
z nich jest ponownie wykorzystywana na całym świecie jako odzież używana, około 21% jest 
przetwarzanych na szmaty do czyszczenia, a około 23% jest poddawane recyklingowi, jako suro-
wiec wtórny i wysokiej jakości paliwo zastępcze. Materiały są poddawane recyklingowi na dużą 
skalę przez firmy i stowarzyszenia, i to nie tylko na mocy przepisów i regulacji.

Textilrecycling ist die Sammlung, Sortierung, Verarbeitung und der Verkauf von Alttextilien. Derzeit 
werden in Deutschland jährlich rund 1,01 Millionen Tonnen Altkleidung und verbrauchte Textilien 
gesammelt. Die Pro-Kopf-Textilmenge an Bekleidung und Haustextilien liegt in Deutschland bei 
rund 26 kg. Im Einklang mit den schnell wechselnden Modetrends wird Kleidung in immer kürzeren 
Abständen gekauft. Rund 98% der Alttextilien werden recycelt. Nur 2 Prozent können als Abfall 
entsorgt werden. Mehr als die Hälfte wird weltweit als Second-Hand-Kleidung wiederverwendet, 
etwa 21% werden zu Putzlappen recycelt, und etwa 23% werden als Sekundärrohstoff und 
hochwertiger Ersatzbrennstoff verwertet. Nicht nur durch Gesetze und Verordnungen, sondern 
auch durch Unternehmen und Verbände werden Materialien in großem Umfang recycelt.

Wiele osób jest również zainteresowanych i zaangażowanych w recykling, zwłaszcza  
upcykling.

Viele Menschen sind auch am Recycling, insbesondere am Upcycling, interessiert und engagiert.

Dzięki upcyklingowi odpady lub (pozornie) bezużyteczne substancje są przekształcane w nowe 
produkty. Ta forma recyklingu prowadzi do ulepszenia materiału. Recykling lub ponowne wy-
korzystanie istniejącego materiału zmniejsza zużycie surowców. W Niemczech np. utworzono 
kawiarenki naprawcze (spotkania naprawcze). Jest to format imprezy z tymczasowo utworzo-
nym warsztatem samopomocy do naprawy uszkodzonych przedmiotów i przyborów codzienne-
go użytku. Pod hasłem „Stwórz nowe ze starego” upcykling „śmieci” tworzy wiele przydatnych,  
kreatywnych rzeczy i unikalnych przedmiotów, które można ponownie wykorzystać w życiu  
codziennym.

Beim Upcycling werden Abfälle oder (scheinbar) nutzlose Stoffe in neue Produkte umgewandelt. 
Diese Form des Recyclings führt zu einer Verbesserung des Materials. Das Recycling oder die 
Wiederverwendung von vorhandenem Material reduziert den Verbrauch von Rohstoffen. In 
Deutschland wurden z.B. Repair-Cafes (Reparaturtreffs) ins Leben gerufen. Es handelt sich um 
ein Veranstaltungsformat mit einer temporären Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur von kaputten 
Gegenständen und Alltagsutensilien. Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“ schafft Upcycling aus 
„Müll“ viele nützliche, kreative Dinge und Unikate, die im Alltag wiederverwendet werden können.




