Możliwości współpracy:

Zobacz, jak Twoje wsparcie ratuje dziką przyrodę!
Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego
i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Filantropijne Partnerstwa Strategiczne

Współpraca transformacyjna

1.

Działamy na globalną skalę z biurami w ponad 100 krajach na świecie.

Od początku istnienia WWF, filantropi inwestujący w ochronę przyrody umożliwiali
realizację przełomowych projektów, dzięki
którym możemy skutecznie chronić wrażliwe
ekosystemy na świecie, a także ratować przed
wyginięciem zagrożone gatunki. Długoterminowa inwestycja w ochronę przyrody nie
tylko się opłaca, ale jest też realną wartością
dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zmiana praktyk biznesowych lub modelu
biznesowego na bardziej odpowiedzialny
jest trudnym przedsięwzięciem. Dlatego
WWF Polska zapewnia eksperckie wsparcie
w identyfikacji zagrożeń w łańcuchu dostaw
firmy, zmianie praktyk biznesowych na bardziej zrównoważone i wdrażaniu przyjaznych
środowisku rozwiązań.

2.

Stoimy na straży dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia.

3.

Walczymy o ocalenie najcenniejszych w Polsce ekosystemów leśnych:
Puszczy Białowieskiej i Puszczy Karpackiej.

4.

Pomogliśmy w utworzeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

5.

Zmieniamy szkodliwe prawo.

6.

Chronimy najcenniejsze przyrodniczo miejsca.

7.

Ratujemy gatunki morskie: foki i morświny.

8.

Monitorujemy zanieczyszczenia Bałtyku i walczymy o poprawę jakości
jego wód i środowiska.

9.

Sprzątamy Bałtyk z zagubionych sieci rybackich.

Partnerstwo w projekcie
Partnerstwo w projekcie ochrony przyrody
Wspierając finansowo jeden z prowadzonych
przez WWF Polska projektów lub obszarów
strategicznych, partner pomaga w rozwiązaniu konkretnego problemu środowiskowego.
Tym samym oprócz pozytywnego wpływu
na ochronę przyrody, firma otrzymuje możliwość zaangażowania pracowników w działanie oraz budować wizerunek wśród swoich
interesariuszy.

Działamy na rzecz przyszłości, w której
człowiek żyje w harmonii z przyrodą.
Dołącz do nas.
Jakub Skrzypczyk
Dyrektor Działu Rozwoju i Edukacji
jskrzypczyk@wwf.pl
+48 604 054 088

10. Chronimy dorzecze Odry i Wisły.
11. Walczymy o dobry klimat.
12. Ograniczamy nielegalny handel zagrożonymi gatunkami.
13. Zwiększamy świadomość ekologiczną.
14. Jesteśmy ekspertami. Badamy środowisko, poznajemy jego problemy
i walczymy o jego ochronę przed zagrożeniami.
15. Angażujemy społeczności, instytucje i przedsiębiorstwa w ochronę przyrody.

WWF Polska
Ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa
Chroń z nami przyrodę z ludźmi i dla ludzi.
50 1030 1999 7111 0951 0000 0000

Together possible
Zaproszenie do Partnerstwa
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Partnerstwa biznesowe

W odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów, głównym celem współpracy
w oparciu o licencję logo jest stworzenie oferty produktów, które są przyjazne środowisku
i zachęcają do zmiany postaw konsumenckich na bardziej odpowiedzialne. Możliwość
wykorzystania logo WWF pozwala wyróżnić
produkt i budować świadomość oraz długotrwałą lojalność klientów.
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Naszym darczyńcom strategicznym zapewniamy możliwość inwestycji w transparentne
projekty ochrony przyrody, które mają długofalowy efekt i rozwiązują realne wyzwania,
przed którymi stoimy.

Współpraca
edukacyjno - marketingowa

Priorytety Strategiczne
WWF Polska
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Sir Peter Scott
Jeden z założycieli WWF

Szanowni Państwo,
Od ponad 50 lat międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF chroni przyrodę na całym
świecie. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
Od prawie 20 lat chronimy przyrodę w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki. Prowadzimy działania na rzecz ochrony nie tylko największych polskich drapieżników - wilka, rysia i niedźwiedzia
oraz ssaków bałtyckich - foki i morświna, ale też miejsc ich występowania. Staramy się o to,
aby morza i rzeki były pełne życia. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin
i zwierząt. Poprzez edukację, prowadzenie dialogu z firmami, przedstawicielami rządu i różnymi grupami interesariuszy, promujemy zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo oraz działamy
na rzecz powstrzymania zmiany klimatu.
Wszystko co udało nam się osiągnąć zawdzięczamy wsparciu darczyńców i partnerów. Bez Waszej pomocy, skuteczna realizacja działań na rzecz ochrony przyrody nie byłaby
możliwa. Tym, którzy już nam pomogli– dziękujemy! Pozostałych zapraszamy do wspierania
i wspólnej realizacji ambitnych celów.
Potrzebujemy Waszej pomocy jak nigdy wcześniej.
Magdalena Dul-Komosińska,
Prezes Zarządu WWF Polska

Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli, ale uratujemy
o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań.

Lepsza przyszłość
naszej planety
z ludźmi i dla ludzi.
Liczebność populacji kręgowców (ssaków, gadów, płazów, ptaków i ryb) w ciągu ostatnich 40 lat spadła o 58% (WWF
Living Planet Report 2016). Jeśli ta spadkowa tendencja się utrzyma, szacuje się, że do
2020 roku populacje gatunków mogą się
zmniejszyć aż o 2/3. Najważniejszymi powodami tego stanu są utrata siedlisk, nadmierna
eksploatacja, zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego, gatunki inwazyjne, a także
negatywna nagła zmiana klimatu.
Ludzkość obecnie żyje na kredyt – konsumujemy więcej zasobów, niż Ziemia jest

w stanie wytworzyć. W Polsce żyjemy
ponad średnią – wykorzystujemy tyle
zasobów, jakbyśmy dysponowali nie jedną, ale dwoma planetami. Jak wskazują
naukowcy, żyjemy w nowej epoce - antropocenu, zdominowanej działalnością człowieka. Gwałtowna urbanizacja, kurczące się
zasoby naturalne, ginąca bioróżnorodność,
coraz większe zanieczyszczenie środowiska
i emisja gazów cieplarnianych stanowią przejawy największych wyzwań dla ludzkości.
Dzięki przyjętym przez ONZ Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG), coraz bardziej
ambitnym politykom klimatycznym, a także
poparciu największych firm, zrównoważony i bezpieczny dla człowieka oraz przyrody rozwój staje się jedynym i najlepszym rozwiązaniem.
Aby to osiągnąć, potrzebne jest współdziałanie wszystkich – biznesu, administracji publicznej i każdego z nas.
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Globalne wyzwania wymagają globalnych
rozwiązań i połączenia sił wszystkich, którzy
odgrywają rolę w decydowaniu o kierunku
rozwoju świata. Aby osiągnąć ten ambitny
cel, wyznaczyliśmy 6 strategicznych obszarów
działań.
Lasy:
Chronimy najcenniejsze przyrodniczo lasy
w Polsce, m.in. Puszczę Białowieską i Karpacką. Dążymy do tego, żeby populacje gatunków były stabilne, a nasze najpiękniejsze lasy
skutecznie chronione. Tworzymy modelowe
rozwiązania zmniejszające konflikt pomiędzy
chronionymi gatunkami a ludźmi.
Gatunki zwierząt:
WWF Polska chroni gatunki zwierząt żyjące w Bałtyku, takie jak foka szara i morświn,
a także ptaki gniazdujące na plażach. Ratujemy rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt żyjące w Polsce - wilka, rysia, żbika, niedźwiedzia
oraz ptaki. Przywracamy do polskich rzek gatunki ryb wędrownych, takich jak łosoś i jesiotr.
WWF Polska angażuje się również w międzynarodowe programy ochrony zagrożonych
gatunków, np. tygrysa i pantery śnieżnej.
Rzeki:
Gatunki zwierząt słodkowodnych giną w zastraszającym tempie – ich liczebność spadła
o ponad 80% w ostatnich 40 latach. Polskie
rzeki wciąż są jednymi z najpiękniejszych
i najbardziej naturalnych w Europie. Niestety
w ostatnich latach poddawane są niepotrzebnym regulacjom, które pozbawiają je naturalnego charakteru. WWF pracuje na rzecz

przywracania rzekom ich naturalnych koryt
a także ochrony tych, które są przyrodniczo
najcenniejsze.
Morza i oceany:
Bałtyk to jedno z najbardziej ruchliwych i zanieczyszczonych mórz świata. Przeciwdziałamy zanieczyszczaniu morza przez rolnictwo
oraz zagubione lub porzucone sieci rybackie. Zmierzamy do tego, żeby populacje ryb
w Bałtyku były stabilne, a ich ekosystem różnorodny. Nasi wolontariusze w Błękitnym Patrolu
patrolują brzegi polskiego morza stanowiąc
społeczną służbę ratunkową dla zwierząt.
Klimat i energia:
Działamy na rzecz przyspieszenia rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce tak, aby
w 2050 r. osiągnąć 100% energetycznej niezależności, a energia pochodziła z czystych
źródeł. Poprzez kampanie społeczne i angażowanie ludzi mobilizujemy masowe poparcie
dla transformacji energetycznej. Zachęcamy
polityków i administrację publiczną do tworzenia prawa, które będzie dobre dla zdrowia
i bezpieczeństwa nas wszystkich.
Zrównoważona produkcja i konsumpcja:
Pracujemy nad tym, żeby surowce, które wykorzystujemy w Polsce, m.in. soja, olej palmowy, ryby były pochodziły ze zrównoważonych
źródeł i nie przyczyniały się do degradacji
środowiska. Wspieramy firmy w stosowaniu
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
Polityka środowiskowa:
Wspieramy tworzenie dobrego prawa I skutecznego wydatkowania pieniędzy publicznych, które pomoże chronić przyrodę I osiągać zrównoważony rozwój.

