
WWF poszukuje firm, które chcà wytyczaç kierunek wdra˝ania rozwiàzaƒ
zwiàzanych ze zmianami klimatycznymi. WWF oferuje wsparcie w promowa-
niu ich staraƒ – do ustawodawców, Êrodowisk biznesu, opinii publicznej.

Krok 1: Na podstawie opinii technicznych wydanych przez zewn´trznych
specjalistów ds. energetyki WWF negocjuje umow´ „Climate Savers” z danà
firmà. Jest ona dostosowana do indywidualnych uwarunkowaƒ firmy oraz
sektora, w którym dzia∏a.

Krok 2: WWF razem z firmà omawiajà mo˝liwoÊci zakomunikowania faktu
zawarcia umowy odbiorcom i inwestorom.

Krok 3: Wdro˝enie w firmie strategii kontroli emisji dwutlenku w´gla, co
przyniesie korzyÊci i cenne doÊwiadczenia zarówno dla  przedsi´biorstwa jak 
i dla jego klientów. Sta∏y monitoring i wsparcie WWF pomo˝e firmie jak
najlepiej zrealizowaç jej cele. 

Wiedza: WWF jest wiodàcym autorytetem w dziedzinie ustalania przy-
czyn, skutków oraz stwarzania rozwiàzaƒ zwiàzanych ze zmianami 
klimatycznymi. Od czterdziestu lat misjà organizacji jest ochrona wszelkich
form ˝ycia na naszej planecie. WWF posiada zaufanie opinii publicznej oraz
rzàdów.

RozpoznawalnoÊç: WWF jest najwi´kszà mi´dzynarodowà organizacjà
dzia∏ajàcà na rzecz ochrony Êrodowiska. Posiada 4,7 milionów zwolenników.
Prowadzi projekty w prawie stu paƒstwach. Ma mocne i dobre zwiàzki 
z mediami a strona internetowa WWF jest odwiedzana przez oko∏o 20.000
osób dziennie.

Je˝eli Twoja firma zainteresowana jest
zyskiem i przewagà konkurencyjnà, kwestia
redukcji emisji CO22 powinna stanowiç 
dla niej koniecznoÊç. 

Wi´cej informacji na temat mi´dzynarodowych kampanii i programów
WWF dost´pnych jest na stronie: www.panda.org

Informacje dotyczàce programu „Zmiany Klimatu” dost´pne sà
równie˝ bezpoÊrednio na: www.wwf.pl i www.panda.org/climate" 

„Climate Savers” to inicjatywa organizowana przez WWF
celem zmobilizowania firm do redukcji emisji dwutlenku
w´gla. 
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„Climate Savers” jest programem dla przedsi´biorstw organizowanym przez
WWF, najwi´kszà w Êwiecie organizacj´ na rzecz ochrony Êrodowiska. Celem
tej inicjatywy jest zmobilizowanie firm do redukcji emisji dwutlenku w´gla
(CO22), która jest g∏ównà przyczynà globalnego ocieplenia i zmian klimaty-
cznych. Je˝eli Twojej firmie zale˝y na wiodàcej pozycji w promowaniu dzia∏aƒ
zwiàzanych z rozwiàzaniem tego problemu, WWF proponuje przystàpienie do
umowy „Climate Savers”.

JesteÊmy przekonani, ˝e firmy, które powa˝nie podchodzà do spraw zwiàzanych
z globalnym ociepleniem klimatu, zostanà za to wynagrodzone przez swoich
odbiorców, natomiast te, które tego nie robià, poniosà w przysz∏oÊci konsek-
wencje braku zaanga˝owania.

CO22 to zagro˝enie dla przetrwania planety.

Nasze dà˝enia poparte sà coraz silniejszym zaanga˝owaniem Êrodowisk biz-
nesu. Coraz wi´cej inwestorów zadaje firmom pytanie o ich polityk´ dotyczàcà
emisji gazów cieplarnianych. ÂwiadomoÊç klientów, ˝e dana firma dzia∏a w
tym kierunku przynosi jej wymierne korzyÊci. Anga˝ujàc si´ w program
„Climate Savers”, zanim zostanà wprowadzone uregulowania prawne doty-
czàce redukcji emisji dwutlenku w´gla, Paƒstwa firma zdob´dzie cenne
doÊwiadczenia dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci w warunkach ograni-
czonej emisji. B´dzie mia∏a dost´p do specjalistycznej wiedzy Êwiatowej orga-
nizacji, jej mo˝liwoÊci analitycznych i komunikacyjnych.

Poprzez propagowanie „Climate Savers” WWF stawia na innowacyjne 
i efektywne rozwiàzania oraz przewag´ rynkowà. Sà to czynniki niezb´dne dla
podnoszenia wartoÊci przedsi´biorstwa. 

WWF pragnie pracowaç z firmami, które sà Êwiadome tego, ˝e ich sukces
zale˝y od nastawienia na wyprzedzanie Êwiatowych trendów.

Jak dzia∏a program 
„Climate Savers”?  

Jaki jest
wk∏ad WWF 
w program 

„Climate Savers”?

Czym 
jest program

„Climate Savers”?

Od 40 lat WWF stoi na czele mi´dzynarodowych dzia∏aƒ na rzecz ochrony

przyrody oraz gatunków. Od czasu swojego powstania WWF wzià∏ udzia∏ w

12.600 projektach w 154 krajach. W skali Êwiatowej WWF podejmuje ponad

1200 projektów rocznie. 

Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne stanowià powa˝ne zagro˝enie dla

przetrwania wielu gatunków oraz jakoÊci ˝ycia wielu ludzi na Êwiecie. WWF

wierzy, ˝e problem ten nale˝y rozwiàzaç u jego êród∏a. Naszym celem sà

dzia∏ania majàce zapewniç, ˝e paƒstwa uprzemys∏owione przy∏àczà si´ do

ruchu na rzecz sta∏ego obni˝ania krajowych emisji dwutlenku w´gla 

– g∏ównego gazu powodujàcego ocieplenie globalne i ˝e b´dzie to pier-

wszym krokiem zmierzajàcym do osiàgni´cia znaczàcej redukcji emisji do

2010 r. 

ROZWIÑZANIA BIZNESOWE DLA ˚YJÑCEJ PLANETY

goràcy
temat 
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Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne stanowià powa˝ne zagro˝enie dla
˝ycia. Ma wp∏yw na ludzi, przedsi´biorstwa, gospodark´ i przyrod´ na ca∏ym
Êwiecie. Twoi inwestorzy i klienci chcieliby wiedzieç, co Twoja firma ma za-
miar zrobiç, aby temu zaradziç.

Jaki masz plan?

Wspó∏pracujàc z WWF mo˝esz po∏àczyç sukces Twojej firmy z dzia∏ania-
mi na rzecz ochrony Êrodowiska i tym samym przyczyniç si´ do powstrzyma-
nia ocieplenia globalnego. 

Inwestorzy coraz cz´Êciej wymagajà, aby firmy w prospektach inwesty-
cyjnych zawiera∏y informacje dotyczàce emisji gazów cieplarnianych. Kontrola
wydzielania dwutlenku w´gla przez firmy stanowi nowà umiej´tnoÊç, która
jest obecnie warunkiem sukcesu. Wspó∏praca z WWF, wiodàcà organizacjà na
rzecz ochrony Êrodowiska, pozwala na zdobycie niezb´dnej wiedzy i doÊwiad-
czenia w tej dziedzinie.

Zmiany klimatyczne ju˝ majà wp∏yw na
nasze ˝ycie i gospodark´.

Czeka nas nie odnotowana dotàd zmiana klimatu. W ciàgu ostatniego
dziesi´ciolecia Êrednia Êwiatowa temperatura by∏a rekordowo wysoka, co
mia∏o dramatyczny wp∏yw na ˝ycie wielu ludzi i przynios∏o niespotykane
dotàd, spowodowane przez pogod ,́ szkody infrastrukturalne i gospodarcze na
ca∏ym Êwiecie. Rok 1998 og∏oszono najcieplejszym rokiem drugiego tysiàcle-
cia, a pierwsza dziesiàtka najcieplejszych lat mia∏a miejsce po 1983 r. Nasza
planeta ociepla si´ w tempie szybszym ni˝ w jakimkolwiek innym okresie
ostatnich 10.000 lat.

Studium przypadku: Nike Inc.
“Udzia∏ w Programie WWF Climate Savers 

jest silnym bodêcem dla ca∏ej grupy Nike do
realizowania wspólnego celu - redukcji emisji gazów
powodujàcych efekt cieplarniany”.  

Sarah Severn, Dyrektor ds. Podnoszenia
OdpowiedzialnoÊci Korporacyjnej, Nike

Wrzesieƒ 2001

Grupa Nike przystàpi∏a do programu „Climate Savers” z za∏o˝eniem
redukcji emisji dwutlenku w´gla z zak∏adów firmy i Êrodków transportu o 13%
do koƒca 2005 r., w stosunku do poziomu z 1998 r. Aby tego dokonaç, firma
zamierza braç udzia∏ w projektach poszanowania energii, nabywaç energi´
odnawialnà oraz inwestowaç w przedsi´wzi´cia zwi´kszajàce wydajnoÊç ener-
getycznà. Dodatkowo, przed koƒcem 2003r. Nike dokona pomiaru emisji ze
swoich g∏ównych zak∏adów produkcyjnych celem stworzenia dla nich strategii
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjrzy si´ równie˝ wp∏ywowi, jaki na
klimat wywiera jej system sprzeda˝y (np. produkcja opakowaƒ i transport)
oraz mo˝liwoÊciom usprawnienia logistyki. Do 2005 r. Nike ustali strategi´
redukcji gazów cieplarnianych w logistyce.

Studium przypadku: Lafarge
“Chcemy byç gotowi do przyj´cia regu∏ ograniczajàcych emisj´ tlenków w´gla.
Chodzi o to, ˝eby byç pierwszym w tej dziedzinie. […] Chcemy byç liderem ze
wzgl´dów ekonomicznych”. 

Christopher Boyd, Wiceprezes, Lafarge
Listopad 2001 

Lafarge zobowiàza∏o si´ do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10% do
roku 2010 w stosunku do 1990 r. Dziedziny, na które stawia Lafarge 
to m.in. zwi´kszenie wydajnoÊci energetycznej w produkcji, wi´ksze zaan-
ga˝owanie energii ze êróde∏ odnawialnych oraz wzrost zastosowania ma-
teria∏ów do produkcji o ni˝szej zawartoÊci w´gla, np. popio∏u lotnego
z elektrowni w´glowych oraz ˝u˝lu z hut stali. Lafarge wdra˝a system moni-
toringu emisji i stosuje system zach´t dla dyrektorów swoich zak∏adów za
ograniczanie emisji. Powy˝sze zobowiàzanie podj´te jest przez firm ,́ której
celem jest zwi´kszenie wydajnoÊci produkcji w krajach rozwini´tych o 10% w
tym samym dwudziestoletnim przedziale czasu.

Firmy bioràce udzia∏ w programie 
zyskujà znaczàcà przewagà konkurencyjnà 
poprzez integracj´ dzia∏aƒ Êrodowiskowych
z planowaniem strategicznym. 
Zdob´dà równie˝ uznanie opinii publicznej 
za osiàgni´cia w dziedzinie ochrony 
Êrodowiska.

Dlaczego tak si´ dzieje?
Poprzez coraz wi´kszà emisj´ zanieczyszczeƒ zatrzymujàcych ciep∏o na-

ruszona zosta∏a równowaga naturalnego efektu cieplarnianego naszej planety,
który zatrzymuje cz´Êç energii s∏onecznej i stwarza na niej warunki do ˝ycia.
Dwutlenek w´gla (CO22), g∏ówny gaz odpowiedzialny za ocieplenie klimatu,
jest emitowany w du˝ych iloÊciach podczas spalania w´gla, ropy naftowej 
i gazu, dla pozyskania energii. W ciàgu XX wieku emisja CO22 zwi´kszy∏a si´
12-krotnie. Obecnie w atmosferze znajduje si´ ponad 30% wi´cej
CO22 ni˝ gdy rozpocz´to masowe spalanie w´gla na poczàtku rewolucji prze-

mys∏owej. Pierwsze skutki globalnego ocieplenia dajà si´ ju˝ zaobserwowaç na
ka˝dym kontynencie w postaci powodzi, susz, topnienia lodowców oraz
rozprzestrzeniania si´ chorób zakaênych. Skutki te mogà okazaç si´ jeszcze
gorsze o ile nie podejmiemy odpowiedzialnych dzia∏aƒ na rzecz odwrócenia
wzrostowych tendencji emisji CO22. 

Obecny poziom CO22 w atmosferze 
jest najwy˝szy od 420.000 lat. 

Czy mo˝na zatrzymaç
ocieplanie si´ naszej planety?

Tak! Kluczem do tego jest redukcja emisji g∏ównego gazu odpowiedzial-
nego za ocieplenie – dwutlenku w´gla (CO22). Kraje uprzemys∏owione na ca∏ym
Êwiecie sà zmuszone do dzia∏ania. KoniecznoÊç ta b´dzie stawa∏a si´ coraz
bardziej naglàca  w miar´ post´powania zmian klimatycznych i ich skutków.

Jak przygotowaç i wdro˝yç strategi´
ochrony klimatu w przedsi´biorstwie?

WWF i jego partnerzy techniczni pomogà Ci odpowiadaç na te pytania.
Poka˝emy Ci jak zmniejszyç emisj´ i nie ponosiç wysokich nak∏adów a nawet
osiàgnàç zysk poprzez zwi´kszenie efektywnoÊci energetycznej lub wi´ksze
zaanga˝owanie czystej energii odnawialnej.

Globalna 
temperatura 
roÊnie 
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