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Ziemia - nasza planeta, nasz dom. Jej historia, nasze
pojawienie się na niej, jak ją traktujemy, jaka czeka nas
przyszłość?

Powstanie Ziemi – proces tworzenia się naszej planety zaczął się
miliardy lat temu. Naukowcy szacują, że Ziemia powstała około 4,5
miliarda lat temu, a dokładna data pomimo licznych badań jest
nieznana i prawdopodobnie nigdy nie zostanie poznana.

Proces powstawania Ziemi jest
związany z powstaniem całego
Układu Słonecznego i w tym
przede wszystkim Słońca.
Wszystko zaczęło się od wielkiej
chmury gazów i pyłów, która
zaczęła się kurczyć i tworzyć
jądro Układu Słonecznego. W
tym samym czasie zaczynały
powstawać różne ciała
niebieskie, w tym Ziemia.

Ziemia powstała z pyłu i gazów, które zaczęły się skupiać wokół
jądra Słońca. W wyniku grawitacji i wpływu innych ciał niebieskich,
pył i gazy zaczęły się kurczyć i tworzyć Ziemię. W procesie tym
dochodziło do wielu kolizji i wypadków, w wyniku których powstały
księżyce i inne ciała niebieskie.
W początkowym okresie powstawania Ziemi, atmosfera była
głównie składająca się z wodoru i helu. W wyniku wielu procesów
geologicznych, atmosfera Ziemi zaczęła się zmieniać i stawać się
bardziej zróżnicowana. W miarę upływu czasu powstały różne
formy życia i Ziemię zamieszkały rośliny i zwierzęta.
Powstanie Ziemi jest jednym z najważniejszych procesów w historii
naszej planety. Bez niego nie byłoby życia i ludzkości, która dziś
zamieszkuje naszą planetę. Naukowcy nieustannie badają proces
powstawania Ziemi, aby lepiej zrozumieć naszą planetę i jej
historię.



Wnioski z tych badań pozwalają nam lepiej zrozumieć nasze
miejsce we wszechświecie i naszą rolę jako istot. Choć już
wykonano wiele badań znaczna liczba procesów, które zaszły w
przeszłości jeszcze wymaga dokładnego zbadania.

Jak pojawiło się życie na Ziemi?
Jednym z najczęściej zadawanych pytań i tym samym najbardziej
eksplorowanych zagadnień jest kwestia pojawienia się życia na
Ziemi?
Naukowcy usilnie poszukują odpowiedzi. W ciągu ostatnich kilku
dziesięcioleci udało się uzyskać wiele cennych informacji, ale
dokładne pochodzenie życia na Ziemi wciąż pozostaje tajemnicą.
Jedną z teorii jest teoria abiogenezy, według której życie powstało
samoistnie, na skutek reakcji chemicznych, które miały miejsce w
wodzie i w atmosferze Ziemi, zanim pojawiły się formy życia. Inna
teoria, zwana teorią panspermii, zakłada, że życie na Ziemi
pochodzi z innych ciał niebieskich, takich jak komety lub planetoidy.
Jednak najbardziej prawdopodobną teorią jest teoria biogenezy,
według której życie powstało w wyniku serii skomplikowanych
reakcji chemicznych, które rozpoczęły się około 3,5 miliarda lat
temu. Według tej teorii, pierwsze formy życia na Ziemi były bardzo
proste i składały się głównie z bakterii i wirusów.
W miarę upływu czasu formy życia stawały się coraz bardziej
skomplikowane, a ich ewolucja doprowadziła do powstania coraz
bardziej złożonych organizmów, takich jak rośliny i zwierzęta. W
końcu, miliony lat temu, powstała ludzkość i jej cywilizacja.



Badania nad pochodzeniem życia na Ziemi są niezwykle ważne,
ponieważ pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą planetę i nasze
miejsce we wszechświecie. Wciąż jednak pozostaje wiele pytań bez
odpowiedzi i naukowcy nieustannie prowadzą badania, aby poznać
prawdziwe pochodzenie życia na Ziemi.

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci coraz więcej osób zaczęło
zdawać sobie sprawę z tego, jak nasze działania wpływają na Ziemię
i jak ważne jest, aby jej szkodliwe skutki minimalizować. Wiele
krajów i organizacji na całym świecie pracuje nad rozwiązaniem
problemów związanych z ochroną środowiska, takich jak zmiany
klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody oraz wyczerpywanie się
zasobów naturalnych.
Niestety, mimo tych wysiłków, wciąż istnieją ludzie i korporacje,
którzy nie przejmują się skutkami swoich działań na środowisko.
Niektóre z największych zagrożeń dla Ziemi to nieodpowiedzialne
wydobycie surowców, dewastacja lasów i oceanów oraz emisja
szkodliwych związków do atmosfery.
Ludzie muszą zrozumieć, że Ziemię należy traktować jako cenny dar
i że nasze działania mają bezpośredni wpływ na jej stan. Musimy
działać odpowiedzialnie i podejmować działania, które pozwolą
nam chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.
Możemy to robić na wiele sposobów, takich jak ograniczenie naszej
emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości odpadów,
korzystanie z energii odnawialnej i racjonalne gospodarowanie już
wytworzonych zasobów przez wydłużenie cyklu ich życia, czy
odpowiedni recykling.

Jak ludzie traktują Ziemię?
To co pozostaje niekwestionowane, to
fakt, że Ziemia jak narazie jest naszą
jedyną znaną planetą, na której żyją i
rozwijają się różne formy życia. W ciągu
tysiącleci ludzie ukształtowali swoją
cywilizację i rozwinęli wiele technologii,
które pozwalały im korzystać z zasobów
naturalnych i modyfikować środowisko.
Niestety, nie zawsze było to robione z
troską o dobro naszej planety.



Innym ważnym problemem jest degradacja środowiska
naturalnego. Wiele gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych
wyginięciem, a wiele ekosystemów jest niszczonych przez
nieodpowiedzialne wydobycie surowców, dewastację lasów i
oceanów oraz emisję szkodliwych związków do atmosfery.
Na szczęście istnieją sposoby na zmniejszenie tych zagrożeń i
ochronę naszej planety. Wiele krajów i organizacji pracuje nad
rozwiązaniem problemów związanych z ochroną środowiska, takich
jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody oraz
wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
Jednak aby te działania były skuteczne, musimy wszyscy wziąć
odpowiedzialność za nasze działania i działać wspólnie, aby chronić
naszą planetę. Musimy ograniczać nasz konsumpcjonizm i zacząć
mądrze gospodarować posiadanymi zasobami.
To co spotka Ziemię, a zarazem nas samych w olbrzymim stopniu
zdeterminowane jest przez nasze dzisiejsze działania.

Jakie są prognozy dla przyszłości Ziemi?
Ziemia jest naszą jedyną znaną planetą, na której żyją i rozwijają się
formy życia. Co kluczowe nasze działania mają bezpośredni wpływ
na jej stan i przyszłość. W ostatnich dziesięcioleciach wiele
organizacji i naukowców zaczęło przewidywać, jakie zmiany
zachodzą na Ziemi i jakie będą mieć one konsekwencje dla naszej
planety i nas samych.
Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi będziemy musieli
się zmierzyć, jest zmiana klimatu. W ciągu ostatnich kilku
dziesięcioleci temperatura na Ziemi wzrosła, a prognozy sugerują,
że ten trend będzie się nasilać. Może to mieć poważne
konsekwencje, takie jak wzrost poziomu mórz, zmiany w opadach
deszczu i nasilenie się występowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych.



Taki mały, a może tak dużo - czyli kilka słów o
strategii małych kroków.

Strategia małych kroków jest podejściem do osiągania celów, które
wydają się być trudne lub niemożliwe do osiągnięcia. Polega ona na
dzieleniu celu na mniejsze, bardziej realistyczne kroki, które są
łatwiejsze do wykonania i pozwalają na stopniowe zbliżanie się do
końcowego celu.
Do strategii: “małych kroków” możemy zaliczyć podejście: "myśl
globalnie, działaj lokalnie", które oznacza, że powinniśmy brać pod
uwagę skutki naszych działań na światową skalę, ale jednocześnie
działać w naszym bezpośrednim otoczeniu, w naszych lokalnych
społecznościach, aby rozwiązywać problemy i poprawiać nasze
środowisko.
Jest to filozofia, która uwzględnia globalne wyzwania, takie jak
zmiany klimatu, degradacja środowiska, nierówności społeczne i
ekonomiczne, a jednocześnie uwzględnia potrzebę działania na
poziomie lokalnym. W praktyce oznacza to, że powinniśmy dążyć
do zrównoważonego i zrównoważonego rozwoju, który jest
zarówno ekologiczny, jak i społeczny.
Można to osiągnąć poprzez lokalne działania, takie jak recykling,
oszczędzanie energii i wody, kupowanie produktów z lokalnych
źródeł, angażowanie się w działania proekologiczne i
upowszechnianie świadomości na temat środowiska. Taki podejście 



Określ swój cel: musisz wiedzieć, do czego dążysz, aby móc go
osiągnąć.
Dziel cel na mniejsze kroki: pomyśl o tym, co musisz zrobić,
aby osiągnąć swój cel i dziel to na mniejsze, bardziej realistyczne
kroki.
Zacznij od małych działań: zaplanuj i wdroż najmniejsze, ale
niezbędne działania, aby zbliżyć się do swojego celu.
Oceniaj swoje postępy: regularnie sprawdzaj swoje postępy i
oceniaj, czy dalsze działania są potrzebne.
Kontynuuj i dostosuj: jeśli jesteś zadowolony z postępów,
kontynuuj i zacznij wprowadzać kolejne kroki, aby zbliżyć się do
swojego celu. Jeśli nie jesteś zadowolony, dostosuj swoje
działania, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Oto kilka kroków, które można wdrożyć w ramach strategii
małych kroków:

1.

2.

3.

4.

5.

pozwala nam wprowadzać zmiany na poziomie naszej własnej
społeczności, a jednocześnie wpływać na globalne wyzwania i
przyczyniać się do ochrony naszej planety.



Oszczędzanie energii: można to zrobić poprzez wyłączanie
niepotrzebnego oświetlenia, korzystanie z energooszczędnych
urządzeń i oszczędzanie wody.
Recykling: można zacząć od segregacji odpadów i korzystania z
produktów wielokrotnego użytku, takich jak wodne butelki i
torby na zakupy.
Kupowanie produktów z lokalnych źródeł: można wybierać
produkty, które są produkowane lokalnie, aby zmniejszyć emisję
CO2 związaną z transportem.
Angażowanie się w działania proekologiczne: można wziąć
udział w lokalnych inicjatywach, takich jak sadzenie drzew,
zbiórka śmieci i działania na rzecz ochrony zwierząt.
Upowszechnianie świadomości na temat środowiska: można
dzielić się swoimi działaniami i wiedzą z rodziną i przyjaciółmi,
aby zwiększyć świadomość na temat ochrony środowiska.

Dzięki stosowaniu strategii małych kroków, możemy wprowadzać
stopniowe zmiany w swoim codziennym życiu, aby osiągnąć większe
cele dotyczące ochrony środowiska. Poniżej znajdują się kilka
przykładów tego, co można zrobić, aby wesprzeć tę strategię:

1.

2.

3.

4.

5.

Tego typu działania, choć wydają się nieznaczne, mogą mieć
ogromny wpływ na środowisko, jeśli będą wprowadzane
systematycznie. Dlatego ważne jest, aby zacząć od małych kroków i
stopniowo zwiększać swoje działania na rzecz ochrony środowiska.

Strategia małych kroków jest
skuteczna, ponieważ pozwala na
stopniowe osiąganie celu, co jest
mniej stresujące i bardziej
realistyczne niż dążenie do niego
od razu. Pozwala również na
lepszą kontrolę nad procesem i
na bieżące dostosowywanie
działań, aby osiągnąć najlepsze
rezultaty.



Zero waste - moda, chwilowy trend, czy może jeden
ze sposobów, który może uchronić nas przed
samounicestwieniem?

Historia filozofii zero waste sięga lat 80. XX wieku, kiedy to
amerykański ekolog i aktywista, Gary Ryan Blair, zaczął promować
ideę minimalizacji odpadów i maksymalnego wykorzystania
surowców naturalnych. Jego celem było zwrócenie uwagi na
krytyczny stan środowiska i potrzebę zmiany naszego podejścia do
produkcji i konsumpcji.
W ciągu następnych kilku dziesięcioleci filozofia zero waste
rozwijała się i ewoluowała, zyskując coraz więcej zwolenników na
całym świecie. W Europie i Australii powstały ruchy zero waste, a
wiele miast i społeczności rozpoczęło wdrażanie programów i
inicjatyw, które promują bezodpadowy styl życia.

Zero waste (w dosłownym znaczeniu bezodpadowy) to filozofia i
styl życia, który zakłada minimalizację odpadów i maksymalne
wykorzystanie surowców naturalnych. Celem tego podejścia jest
zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko i zachowanie
zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń.



Zero waste jest często postrzegane jako sposób na poprawę stanu
środowiska, ale może także prowadzić do oszczędności
finansowych i zwiększenia świadomości na temat naszego wpływu
na środowisko. Wiele osób, które przeszły na styl życia
bezodpadowego, zgłasza także poprawę swojego zdrowia i jakości
życia.

Racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych.
Racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych to kluczowy
element zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, czyli
elementów wchodzących w nurt zero waste. Oznacza to, że
surowce te powinny być używane w sposób odpowiedzialny,
uwzględniający ich ograniczoną dostępność i wpływ na środowisko

W ostatnich latach filozofia zero waste stała się coraz bardziej
popularna i szeroko rozpowszechniona, a wiele osób i organizacji
zaczęło dostrzegać korzyści związane z minimalizacją odpadów i
ochroną środowiska. Wiele firm i instytucji rozpoczęło
wprowadzanie bezodpadowych praktyk i produktów, co jest
pozytywnym znakiem dla przyszłości Ziemi.
Zero waste zakłada, że powinniśmy unikać produktów
jednorazowych, takich jak plastikowe opakowania i słomki, i
wybierać produkty trwałe, wielokrotnego użytku i
odpowiedzialnego recyklingu. Ponadto, filozofia ta promuje
kompostowanie i selektywne odpadki, aby wykorzystać odpady
jako źródło nawozów do roślin.

Osoby stosujące filozofię zero
waste starają się także
zminimalizować swoje zużycie
energii i wody, kupować
produkty z lokalnych źródeł i
unikać produktów
zawierających szkodliwe
chemikalia.



Optymalizacji wykorzystania surowców - dążeniu do
maksymalizacji ich wykorzystania przy jednoczesnej
minimalizacji strat i odpadów.
Ochronie surowców - dbanie o to, aby ich wyczerpywanie nie
było szybsze niż ich odnawianie się.
Recyklingu - ponownego wykorzystywania surowców, zamiast
ich utylizacji i produkcji nowych z nich.
Ograniczeniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń -
dążeniu do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i
klimat.

Racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych polega na:
1.

2.

3.

4.

Oszczędzanie energii i surowców naturalnych - można to
zrobić poprzez wybieranie energooszczędnych produktów,
unikanie marnowania jedzenia i wody, oraz wybieranie
produktów, które są wykonane z materiałów pochodzących z
recyklingu.
Ograniczenie emisji CO2 - można to zrobić poprzez
ograniczenie używania samochodów i wybieranie bardziej
ekologicznych form transportu, takich jak jazda rowerem lub
korzystanie z komunikacji miejskiej.

Racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych jest konieczne
dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
na dłuższą metę. Wymaga ono zmiany naszego podejścia do
produkcji i konsumpcji, a także wprowadzenia bardziej
odpowiedzialnych i ekologicznych praktyk w różnych dziedzinach
naszego życia.

Jak można zminimalizować nasz wpływu na środowisko?
Istnieje wiele sposobów, w jakie można zminimalizować wpływ
człowieka na środowisko, w tym:



Dbanie o zieleń - zapewnienie odpowiedniej ilości zieleni w
miejscach zamieszkania i pracy, oraz dbanie o zdrowe i
zrównoważone ekosystemy.
Zrównoważona gospodarka - dążenie do rozwijania
gospodarki, która jest bardziej przyjazna dla środowiska i opiera
się na odnawialnych źródłach energii.
Edukacja i świadomość - zwiększanie świadomości
społeczeństwa na temat wpływu człowieka na środowisko i
konieczności dbania o nie.

Wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi -
prognozuje się, że w nadchodzących latach coraz więcej ludzi
będzie wybierać produkty, które są przyjazne dla środowiska i
wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.
Zwiększenie dostępności produktów zero waste - w miarę
jak zainteresowanie tymi produktami wzrasta, prognozuje się,
że będą one coraz łatwiej dostępne na rynku.
Więcej firm i instytucji przyjmuje filozofię zero waste - wiele
firm i instytucji, w tym szkoły, uniwersytety i przedsiębiorstwa,
zaczyna przyjmować filozofię zero waste i dążyć do
zmniejszenia swojego wpływu na środowisko.
Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa - prognozuje się,
że coraz więcej ludzi będzie angażować się w działania na rzecz
ochrony środowiska i będzie wychodzić naprzeciw filozofii zero
waste.

Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony
środowiska, nawet poprzez małe zmiany w swoim codziennym
życiu. Wspólne działanie może mieć ogromny wpływ na nasze
środowisko i nasze przyszłe pokolenia.

Jak będzie się kształtował nurt zero waste?
Prognozy dotyczące trendu zero waste są bardzo pozytywne. W
miarę jak świadomość na temat wpływu człowieka na środowisko
wzrasta, coraz więcej osób i firm przyjmuje filozofię zero waste i
dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko.

1.

2.

3.

4.

W skrócie, prognozy dla nurtu zero waste są bardzo obiecujące i
wskazują na to, że coraz więcej ludzi i firm będzie dążyć do
zminimalizowania swojego wpływu na środowisko i promowania
bardziej zrównoważonego stylu życia.



Folia cienka warstwa plastycznego tworzywa, która jest
wykorzystywana w wielu różnych branżach. Najczęściej folia jest
wykorzystywana jako opakowanie produktów, takich jak jedzenie,
artykuły gospodarstwa domowego i inne przedmioty. Może być też
stosowana jako materiał pomocniczy, np. do izolacji termicznej,
ochrony powierzchni i innych celów. Folia jest wytwarzana z
różnych materiałów, takich jak polietylen, polipropylen i inne
tworzywa syntetyczne. Chociaż folia jest wygodna i funkcjonalna, jej
nadmierne używanie może mieć negatywny wpływ na środowisko,
ponieważ jest trudna do recyklingu i może długo się rozkładać.

Folia produkt, którym owijamy swoje życie.

Jaka jest historia folii?
Historia folii sięga lat 50. XX wieku, kiedy to wynaleziono i
wprowadzono na rynek polietylen, który był pierwszym tworzywem
sztucznym wykorzystywanym do produkcji folii. W kolejnych
dekadach opracowano nowsze i bardziej zaawansowane
technologicznie materiały, takie jak polipropylen i inne tworzywa
syntetyczne, które zastąpiły polietylen w wielu zastosowaniach.
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci handel detaliczny i
rzemieślnicy coraz częściej korzystają z folii jako opakowania dla
swoich produktów. W miarę jak handel detaliczny i dystrybucja
produktów stawały się coraz bardziej zglobalizowane, potrzeba
szybkiego i taniego opakowania produktów stała się jeszcze
ważniejsza. W konsekwencji, folia stała się nieodłącznym
elementem wielu branż, od spożywczej po elektroniczną.



Dziś folia jest jednym z najczęściej wykorzystywanych tworzyw
sztucznych na świecie, ale jednocześnie jednym z najbardziej
krytykowanych ze względu na jego negatywny wpływ na
środowisko. Wiele państw i organizacji zaczyna zauważać potrzebę
ograniczenia użycia folii i promowania bardziej przyjaznych dla
środowiska alternatyw, takich jak papier i tekstylia.

Wpływ folii na środowisko
Folia ma negatywny wpływ na środowisko na kilka sposobów. Po
pierwsze, produkcja folii wymaga dużych ilości surowców
naturalnych, takich jak ropa naftowa, której wydobycie i
przetwarzanie ma szkodliwy wpływ na środowisko. Po drugie, folia
jest trudna do recyklingu i często ląduje na wysypiskach śmieci,
gdzie może trwać setki lub nawet tysiące lat, zanim się rozłoży.
Poza tym folia jest często zanieczyszczana przez resztki jedzenia i
inne zanieczyszczenia, co utrudnia proces recyklingu i może
powodować szkodliwe emisje i skażenie wodne w przypadku, gdy
trafi do rzek i oceanów.

W ostatnich latach coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę
z negatywnych konsekwencji stosowania folii i szuka
alternatywnych rozwiązań, takich jak opakowania wielokrotnego 



użytku, papierowe i tekstylne torby oraz inne opakowania
przyjazne dla środowiska. Wiele firm i rządów wprowadza także
regulacje mające na celu ograniczenie stosowania folii i
promowanie bardziej zrównoważonych praktyk.

Folia jest jednym z produktów codziennego użytku, który może
mieć negatywny wpływ na życie zwierząt. Niestety, folia jest często
używana tylko raz i wyrzucana, co może prowadzić do
zanieczyszczenia środowiska, w tym oceanów i rzek, gdzie zwierzęta
często ją połykają. Folia może powodować poważne obrażenia
wewnętrzne u zwierząt, takie jak skręcenie jelit lub uduszenie.
Zwierzęta morskie szczególnie są narażone na niebezpieczeństwo
związane z folią. Wiele zwierząt, takich jak morsy, delfiny i
wieloryby, mylą folię z jedzeniem i połykają ją. Folia może
powodować poważne obrażenia wewnętrzne i zaburzenia
trawienia, a nawet prowadzić do śmierci zwierzęcia.
Aby zminimalizować negatywny wpływ folii na życie zwierząt, ważne
jest, aby każdy z nas dbał o środowisko i używał alternatywnych,
ekologicznych rozwiązań, takich jak torby wielokrotnego użytku,
opakowania ze szkła lub papieru, a także segregował odpady i
poddawał je recyklingowi. W ten sposób możemy chronić życie
zwierząt i środowisko.
Aby ograniczyć negatywny wpływ folii na środowisko, ważne jest,
aby każdy z nas podejmował świadome decyzje dotyczące zakupu i
stosowania opakowań oraz wspierał inicjatywy i regulacje
zmierzające do ograniczenia użycia folii.



E-commerce, tłumacząc z angielskiego jest to handel elektroniczny,
czyli model biznesowy polegający na sprzedaży produktów lub
usług przez internet. E-commerce obejmuje sprzedaż
bezpośrednią, jak i pośrednią (np. przez sklepy internetowe,
platformy sprzedażowe, aukcje internetowe itp.).
Dzięki e-commerce, konsumenci mogą z łatwością kupować
produkty i usługi z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z
dostępności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. E-commerce
także umożliwia sprzedawcom szybszy i bardziej efektywny dostęp
do szerszego grona klientów, co może przyczynić się do wzrostu ich
biznesu.
E-commerce jest coraz bardziej powszechny na całym świecie i ma
ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie kupują i sprzedają
produkty i usługi. W miarę jak technologia i łączność internetowa
stają się coraz bardziej dostępne i rozwijają się, e-commerce będzie
nadal rosnąć i rozwijać się.

Jak to się zaczęło?
Historia handlu elektronicznego (e-commerce) sięga lat 90. XX 

Rożne strony medalu, czyli prześwietlamy handel
internetowy.



wieku, kiedy to internet stał się dostępny dla szerokiej publiki. W
1991 roku firma będąca wówczas jednym z pionierów handlu
elektronicznego, firma CompuServe, udostępniła swoim
użytkownikom możliwość dokonywania transakcji online.
W 1994 roku Pierre Omidyar, założyciel eBay, uruchomił pierwszą
platformę aukcyjną w Internecie. W ciągu kilku następnych lat
powstało wiele innych platform i sklepów internetowych, takich jak
Amazon i Alibaba.
W ciągu ostatnich kilku dekad e-commerce dynamicznie się rozwijał
i stał się integralną częścią gospodarki światowej. Obecnie e-
commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, a
wiele firm, w tym wielkie korporacje i małe start-upy, dostosowuje
swoje modele biznesowe do e-commerce.
W ciągu ostatnich kilku lat e-commerce stał się jeszcze bardziej
powszechny dzięki rosnącej liczbie urządzeń mobilnych i coraz
większej liczbie ludzi korzystających z internetu. Wraz z rozwojem
technologii i łączności internetowej, e-commerce będzie nadal
rosnąć i rozwijać się, oferując coraz więcej możliwości i udogodnień
dla sprzedawców i konsumentów.

Handel elektroniczny (e-commerce) oferuje wiele korzyści dla
konsumentów i sprzedawców. Oto kilka głównych zalet handlu
internetowego:



Dostępność: handel internetowy jest dostępny 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, co oznacza, że konsumenci mogą
dokonywać zakupów w dowolnym miejscu i czasie.
Większy wybór: sklepy internetowe oferują zazwyczaj więcej
produktów niż tradycyjne sklepy stacjonarne, dlatego
konsumenci mają większy wybór.
Oszczędność czasu: konsumenci nie muszą tracić czasu na
dojazdy do sklepów stacjonarnych, parkowanie i stanie w
kolejkach.
Oszczędność pieniędzy: wiele sklepów internetowych oferuje
niższe ceny niż tradycyjne sklepy, ponieważ ich koszty
utrzymania są niższe.
Łatwiejsze porównywanie cen: konsumenci mogą łatwo
porównać ceny produktów w różnych sklepach internetowych,
co pozwala im znaleźć najlepsze oferty.
Wygoda: konsumenci mogą dokonywać zakupów w domu, co
jest bardzo wygodne, szczególnie dla osób starszych lub
niepełnosprawnych.
Szybsze i łatwiejsze zwroty i reklamacje: w przypadku
zakupów w sklepach internetowych proces zwrotów i reklamacji
jest zazwyczaj szybszy i łatwiejszy niż w przypadku zakupów w
sklepach stacjonarnych.

1.

2.

3.

4.
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Sprzedawcy również odnoszą korzyści z handlu elektronicznego,
takie jak niższe koszty utrzymania, większy zasięg i możliwość
dotarcia do szerokiej grupy konsumentów.

Sprzedawcy również
odnoszą korzyści z handlu
elektronicznego, takie jak
niższe koszty utrzymania,
większy zasięg i możliwość
dotarcia do szerokiej grupy
konsumentów.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa danych: handel internetowy
wiąże się z ryzykiem utraty prywatności i bezpieczeństwa
danych osobowych, takich jak numery kart kredytowych i dane
osobowe.
Nieodpowiednie produkty: niektóre e- sklepy oferują
produkty, które są podrobione lub nieodpowiedniej jakości.
Nieznana jakość produktu: konsumenci nie mają możliwości
dotknięcia i obejrzenia produktu przed jego zakupem, co może
prowadzić do niezadowolenia z zakupu.
Opóźnienia w dostawie: czasami produkty zamówione w
sklepie internetowym są dostarczane z opóźnieniem lub nie są
dostarczane w ogóle.
Trudności z reklamacjami i zwrotami: proces reklamacji i
zwrotów produktów zakupionych w sklepie internetowym może
być trudny i skomplikowany.
Oszustwa: istnieje ryzyko, że konsumenci padną ofiarą
oszustw, takich jak fałszywe sklepy internetowe, które żerują na
nieświadomych konsumentach.
Złe wrażenia związane z brakiem bezpośredniego kontaktu
z klientem: w przeciwieństwie do tradycyjnych sklepów, gdzie
klienci mogą bezpośrednio porozmawiać z sprzedawcą, sklepy
internetowe nie dają możliwości bezpośredniego kontaktu z
klientem, co może prowadzić do złych wrażeń związanych z
zakupami.

Handel elektroniczny (e-commerce) jest niezaprzeczalnie wygodny i
dostępny dla wszystkich, jednak jak każda forma handlu, ma
również swoje ciemne strony. Oto kilka z nich:
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Jakie negatywne skutki dla środowiska niesie z sobą handel
internetowy?
Rozwój branży e-commerce może prowadzić do wzrostu zużycia
energii, ponieważ wymaga energii do produkcji sprzętu, takiego jak
komputery i telefony komórkowe, które są niezbędne do robienia
zakupów w Internecie. Kolejnym negatywnym skutkiem jest
olbrzymi wzrost produkcji odpadów: Handel elektroniczny może
prowadzić do wzrostu produkcji odpadów, ponieważ klienci często
otrzymują produkty zapakowane w plastikowe opakowania. Każda
przesyłka jest często pakowana w karton, a co gorsza foliowe
opakowanie, które wewnątrz posiada jeszcze dodatkowe elementy
zabezpieczające. Niestety ale po dostarczeniu przesyłki te elementy
często trafiają do kosza i nie są nawet poddawane selektywnej
selekcji, której celem jest choć minimalne pozyskanie części
surowców i ich ponowne wykorzystanie. Na trzecim miejscu należy
wymienić wzrost emisji CO2. Handel elektroniczny może również
prowadzić do wzrostu emisji CO2, ponieważ wymaga energii do
transportu produktów.
Ogólnie rzecz biorąc, handel elektroniczny może mieć negatywny
wpływ na środowisko, ale można go zminimalizować poprzez
zastosowanie zrównoważonych praktyk, takich jak wybór
ekologicznych opakowań, ponowne ich wykorzystanie i zwiększenie
efektywności energetycznej. W ten sposób można zachować
korzyści płynące z handlu elektronicznego, ale jednocześnie
minimalizować jego negatywny wpływ na środowisko.



Przesyłki kurierskie
dostarczane są w różnych
opakowaniach, w zależności od
potrzeb i wymagań klientów
oraz od rodzaju przesyłki.
Najczęściej dostarczane są w
kartonach, foliowych torbach,
kopertach bąbelkowych lub
specjalnych opakowaniach 

Uruchamiamy naszą kreatywność, a więc
sprawdzone pomysły na co wykorzystać kartony po
przesyłkach kurierskich.

chroniących przed uszkodzeniem. W przypadku większych i
bardziej delikatnych przedmiotów, takich jak sprzęt elektroniczny
czy meble, używane są dodatkowe elementy, takie jak styropian czy
folia bąbelkowa, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie. W
każdym przypadku ważne jest, aby opakowanie było odpowiednio
zabezpieczone i zapewniało bezpieczeństwo przesyłce w trakcie
transportu.

rozmiarach i grubościach, co pozwala na dobór odpowiedniego
opakowania do rodzaju i wielkości przesyłki. W przypadku
przesyłek, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia, takich jak
delikatne produkty czy dokumenty, kartony mogą być wyposażone
w dodatkowe elementy, takie jak folia bąbelkowa czy styropian.
Warto zwrócić uwagę na jakość i grubość kartonu, aby zapewnić
odpowiednią ochronę przesyłki w trakcie transportu.

Kartony są jednym z najczęściej
używanych opakowań do
dostarczania przesyłek
kurierskich. Są one trwałe i
łatwe do zapakowania, a także
pozwalają na łatwe oznaczenie i
identyfikację przesyłki. Kartony
są również dostępne w różnych 



Ale jak powstaje karton?
Produkcja kartonu jest procesem, w którym włókna celulozowe są
przetwarzane i sklejane ze sobą, tworząc arkusze kartonu. Proces
ten może być wykonywany na sucho lub na mokro, a finalny
produkt może być dodatkowo pokryty lakierem lub farbą.
Przed rozpoczęciem produkcji kartonu należy pozyskać
odpowiednie surowce, takie jak drzewa lub tektura pochodząca z
recyklingu. Następnie włókna celulozowe są cięte, mielone i
moczone w wodzie, tworząc masę celulozową. Ta masa jest
następnie prasowana i suszona, tworząc arkusze kartonu.
Następnie arkusze kartonu są krojone i sklejane ze sobą, tworząc
gotowe opakowania. Wiele firm produkujących kartony oferuje
również usługi drukarskie i personalizację opakowań, pozwalając
na wydruk logo i informacji na powierzchni kartonu.

Produkcja kartonu wymaga dużej
ilości energii i wody, a także
wprowadza do środowiska różne
rodzaje odpadów i emisji. Dlatego
ważne jest, aby firmy produkujące
kartony stosowały zrównoważone
praktyki i inwestowały w
rozwiązania zrównoważonego
rozwoju, takie jak recykling
surowców i ograniczenie emisji.

Jak właściwie segregować karton?
Segregacja kartonu to ważny krok w procesie recyklingu, ponieważ
umożliwia ponowne wykorzystanie surowca i ochronę środowiska.
Aby właściwie segregować karton, należy postępować według kilku
prostych kroków:



Oczyszczanie: przed oddaniem kartonu do recyklingu należy go
oczyścić z resztek jedzenia i innych zanieczyszczeń.
Zgniatanie: aby zaoszczędzić miejsce w pojemnikach na
odpady, warto zgnieść karton na mniejsze kawałki.
Segregacja: kartony powinny być oddawane do specjalnie
oznaczonych pojemników na papier i tekturę, unikając ich
mieszania z innymi odpadami.
Zbiórki: wiele miast organizuje zbiórki papieru i tektury, więc
warto uważnie śledzić kalendarz i oddawać odpady w
wyznaczonych terminach.

Właściwa segregacja kartonu pozwala na jego ponowne
przetworzenie i uzyskanie surowca, który może być wykorzystany
do produkcji nowych przedmiotów, takich jak kartony i tektury. To
ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska.
Co ważne karton, w którym otrzymaliśmy przesyłkę nie musi od
razu trafiać do kosza na śmieci. Możemy go ponownie wykorzystać.
Do czego? Tu nas ogranicza tylko wyobraźnia. Poniżej prezentujemy
kilka najpopularniejszych sposobów na ponowne wykorzystanie
kartonu:



Pojemnik do przechowywania rzeczy- karton idealnie nada
się do przechowywania ubrań, butów, mniej potrzebnych
naczyń, czy książek
Pojemnik idealny do transportu - dzięki swoim regularnym
kształtom będzie doskonałym pojemnikiem służącym do
przewiezienia rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Dzięki
temu możemy zapakować większą zawartość niż chociażby do
torby, a także zyskujemy większą pewność, że tak
transportowane rzeczy nie ulegną zniszczeniu.
Zabezpieczenie- zgiętym kartonem spokojnie zabezpieczymy
delikatne elementy, czy chociażby podłogę podczas remontu.
Karton posiada właściwości amortyzujące więc nawet jeśli coś
przez przypadek upuścimy jego falista struktura powinna
ochronić podłogę przed trwałym uszkodzeniem



Dom dla kota- nawet osoby nie mające kota zapewne widziały
krążące po internecie filmy i zdjęcia, w których to kot bardzo
często traktował karton jako swoje legowisko. Nawet najlepsze
legowisko często przegrywa ze zwykłym kartonem. Koty
najchętniej wybierają małe kartony tak by zmieścić się w nie w
całości, wypełniając wewnętrzną przestrzeń.
Tło do obrazów- każda artystyczna duża potrzebuje
przestrzeni, by wyrazić swój artyzm. Idealną w tym wypadku
przestrzenią będzie powierzchnia kartonu, którą można pokryć
rysunkami i w ten sposób dać upust swojej twórczości.
 

Element budulcowy- z kartonów mogą powstawać
najróżniejsze budowle. Wspólnie bawiąc się z dziećmi można
próbować odtworzyć już istniejące budowle lub wręcz
przeciwnie, rozbudzić w nich zmysł inżynierów i tworzyć nowe
konstrukcje.
Doskonałą makietę - pojedyncze elementy kartonu mogą
posłużyć jako elementy składowe makiety mieszkania, domu,
czy ogrodu, który planujemy stworzyć. Dzięki takiemu
odwzorowaniu łatwiej będzie wyobrazić sobie to co chcemy
wybudować i od razu sprawdzić jak będzie się nam w tej
przestrzeni funkcjonowało.
Mebel- doskwierający brak mebli i dodatków dekoracyjnych
możemy pokonać dzięki odpowiednim kartonom, a nawet 



Organizer - sklejenie ze sobą kilku kartonów idealnie sprawdzi
się jako organizer na biurko, dzięki któremu łatwiej będzie
utrzymać nam porządek w kuchni, na biurku czy w warsztacie.
Ponowne wykorzystanie kartonu. Choć może się to wydawać
oczywiste, to jednak znaczna część społeczeństwa nie
wykorzystuje ponownie opakowania, w którym dostała
zamówienie, by w nim ponownie nadać paczkę, czy odesłać
produkty. Tu z pomocą przychodzi inicjatywa BoxOfHope.pl,
która zachęca za pośrednictwem sklepów internetowych do
odsyłania już niepotrzebnych produktów na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego.

Tak więc przy najbliższym razie, kiedy otrzymacie od kuriera
przesyłkę i nim opakowanie po niej wyląduje w koszu zastosujcie
jeden z powyższych pomysłów lub może zainspirowaliśmy Was do
jeszcze innego wykorzystania kartonu?

poprzez stworzenie z nich elementów funkcjonalno- dekoracyjnych
jak np. nocną szafkę do sypialni.



Głównym celem badania była:
Ocena zainteresowania klientów kupujących produkty w sklepach
internetowych usługą umożliwiającą przekazywanie
niepotrzebnych rzeczy na cele charytatywne.
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badawczo-
Rozwojowe BIOSTAT. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu
techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) polegającej na
przeprowadzeniu ankiety internetowej, nadzorowanej
komputerowo. 
Próba badawczą była liczyła 200 osób dobranych z uwzględnieniem
miejsca zamieszkania (województwo), płci i wieku. Respondentów
scharakteryzowano także pod względem wykształcenia oraz
statusu materialnego. Respondenci do badania dobierani byli ze
względu na częstotliwość dokonywania zakupów w sklepach
internetowych – w badaniu uczestniczyły wyłącznie osoby, które
zadeklarowały dokonywanie zakupów Internetowych co najmniej
raz w miesiącu. 
Podział respondentów ze względu na płeć był równy i wynosił 50%.
W badaniu uczestniczyły osoby od 18 do 64 roku życia. Rozkład
respondentów ze względu na wiek odzwierciedlał strukturę
populacji pełnoletnich Polaków zamieszkałych w kraju. Poniżej
przedstawiono szczegóły dotyczące struktury wieku respondentów. 

Raport nt. Badania konsumenckiego dotyczącego
zainteresowania usługą „Box of Hope” wśród
klientów sklepów internetowych.

Dobór respondentów ze względu
na województwo zamieszkania
również odzwierciedlał zależności
panujące w populacji
ogólnopolskiej. Najwyższy odsetek
respondentów mieszkał w
województwie mazowieckim oraz
śląskim (odpowiednio 14,0% i
12,0%). Najniższe odsetki 



respondentów zamieszkiwały województwa: lubuskie, opolskie,
podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Mieszkańcy miast
stanowili około 62% badanych. 

W większości
przypadków
uczestnicy badania
raczej dobrze
oceniali swój poziom
życia. Ponad połowa
badanych (52,0%)
oceniała swój

badanych robiło zakupy przez Internet częściej niż 4 razy w
miesiącu. 

Wśród badanych 42,5%
stanowiły osoby, które
dokonywały zakupów przez
Internet około 1-2 razy w
miesiącu. Około 33,5%
respondentów określiło, iż
dokonuje zakupów przez
Internet 3-4 razy w
miesiącu. Najmniej bo 24%

poziom życia jako średni (muszą oszczędzać na poważniejsze
zakupy), a 38,5% twierdziło, że żyje im się dobrze (starcza im na
wiele bez specjalnego oszczędzania). Około 2,5% respondentów
oceniło swój poziom życia jako bardzo dobry (mogą pozwolić sobie
na pewien luksus), a 6,0% przyznało, że żyje skromnie bądź bardzo
biednie. Omawiane informacje znajdują się na poniższym wykresie. 

Ponad połowa
uczestników badania
(56,5%) niepotrzebne
przedmioty bardzo
często (co najmniej
raz w miesiącu) bądź 



często (co najmniej kilka razy w roku) oddaje za darmo innym
osobom bądź sprzedaje na portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych
(55,0% odpowiedzi bardzo często/często). 
Jedna trzecia badanych (35,0%) niepotrzebne przedmioty bardzo
często bądź często oddaje za darmo fundacjom, a około jedna
czwarta badanych (25,5%) bardzo często bądź często sprzedaje
niepotrzebne rzeczy swoim znajomym. Badani w 26,5%
przypadków przyznali, że często bądź bardzo często niepotrzebne
przedmioty zostawiają na śmietniku. Szczegółowe informacje
przedstawione zostały na poniższym wykresie. 
Osoby młode (od 18 do 34 roku życia) częściej niż pozostali
respondenci przekazywali za darmo przedmioty fundacjom co
najmniej raz w miesiącu (16,7% w porównaniu do 8,6% w grupie
wiekowej 35-49 oraz 9,4% w grupie wiekowej 50-64 lata). 

Analiza wykazała, że kobiety częściej od mężczyzn odpowiadały, że
bardzo często oddają za darmo niepotrzebne przedmioty
fundacjom charytatywnym (kobiety 17,0%/mężczyźni 6,0%
wskazań) bądź osobom obcym (kobiety 28,0%/mężczyźni 12,0%
wskazań). Jedna trzecia mężczyzn (30,0%) przyznała, że
niepotrzebne przedmioty często wyrzucają bądź zostawiają przed
śmietnikiem. Dla porównania wśród kobiet odsetek ten był niższy i
wynosił 14,0%. 



W dalszej części ankiety respondentom w następujący sposób
przedstawiony został koncept działania platformy „Box of Hope”. 
Na rynek wchodzi nowa platforma internetowa Boxofhope.pl
Każdy klient sklepu internetowego współpracującego z Boxofhope.pl
otrzymując zamówiony produkt, uzyska możliwość ponownego
wykorzystania paczki, w którą produkt był zapakowany. Po naklejeniu
specjalnej etykiety będzie mógł BEZPŁATNIE odesłać w niej zbędne
domowe przedmioty, ubrania itp., do magazynu Boxofhope.pl
Przekazywane rzeczy będą segregowane i sprzedawane a 50% zysków
ze sprzedaży przekazane zostanie na rzecz wybranej przez
odsyłającego organizacji pożytku publicznego lub fundacji.
Możliwość odsyłania niepotrzebnych ubrań/przedmiotów
domowych firmie, która zajęłaby się ich sprzedażą, eksportem do
krajów potrzebujących bądź recyklingiem zdecydowanie
pozytywnie (odpowiedź zdecydowanie tak) oceniło 46,0%, a
pozytywnie (odpowiedź raczej tak) 43,5% badanych.

Badani pozytywnie odnieśli się do idei przesyłania przedmiotów i
przekazywania połowy zysku z ich sprzedaży na rzecz wskazanej
przez oddającego fundacji. Pomysł przekazywania funduszy na cele
charytatywne został oceniony bardzo dobrze bądź dobrze przez
92,0% respondentów. Zaledwie 1,0% badanych oceniło pomysł jako
zły bądź bardzo zły.



Wyniki badania pokazują, że ankietowani są zainteresowani
możliwością wspierania organizacji charytatywnych poprzez
wysyłanie przedmiotów domowego użytku do magazynu Box of
Hope. Prawie połowa respondentów przyznała, że jest raczej jest
zainteresowana taką możliwością, a 39,0% badanych zaznaczyła
odpowiedź „zdecydowanie tak”. Brak zainteresowania usługą
wskazało 3,0% respondentów. Omawiane informacje
przedstawione zostały na poniższym rysunku. 

Respondenci podawali różne powody, które motywowały ich do
korzystania z usługi. Jako główny powód korzystania z „Box of
Hope” wskazana została możliwość ograniczenia niepotrzebnych



przedmiotów w domu (67,0% wskazań). Dzięki możliwości
przekazywania przedmiotów do magazynów „Box of Hope”
uczestnicy badania mieliby także poczucie, że przekazane przez
nich przedmioty zostaną na nowo wykorzystane (60,8% wskazań),
bądź w ekologiczny sposób zutylizowane (54,6% wskazań). Prawie
połowa zainteresowanych usługą (48,5%) jako powód korzystania z
„Box of Hope” wskazywała możliwość wspierania organizacji
charytatywnych. Omawiane dane przedstawione zostały na
poniższym rysunku. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż osoby dokonujące
częstych zakupów w Internecie (co najmniej cztery razy w miesiącu)
częściej niż pozostali respondenci wskazywali na chęć pozbywania
się w ten sposób rzeczy, z którymi nie wiedzą co zrobić.

Ponad połowa zainteresowanych usługą (54,6%) oceniła, że
korzystałaby z usługi „Box of Hope” kilka razy w roku, a 21,6%
korzystałoby z usługi raz-dwa razy w miesiącu. Co dziesiąty badany
przyznał, że wysyłałby niepotrzebne przedmioty rzadziej bo raz
bądź dwa razy do roku. Około 15,2% osób, które robiły zakupy
częściej niż cztery razy w miesiącu deklarowało chęć korzystania z  



usługi kilka razy w tygodniu. Omawiane informacje przedstawione
zostały poniżej.

Dzięki usłudze „Box of Hope” respondenci przekazywaliby na cele
charytatywne przede wszystkim ubrania i obuwie (87,1% wskazań),
zabawki i przedmioty dla dzieci (48,5% wskazań), oraz różne
przedmioty tekstylne (36,1%). Sprzęty gospodarstwa domowego
przekazywałoby 31,4% badanych, a 30,4% zadeklarowało chęć
przekazywania książek. Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali
na chęć przekazywania sprzętu elektronicznego (28,4% w
porównaniu do 8,1%) oraz sprzętu gospodarstwa domowego
(41,1% w porównaniu do 22,2%). 



odbiór paczki w domu przekazującego rzeczy – 7 wskazań
bonusy dla oddającego (przekazanie procentu ze sprzedaży
oddającemu/upominki) – 4 wskazania
potwierdzenie, że pieniądze trafiły do wybranej organizacji – 4
wskazania
przesłanie informacji o przekazanej kwocie – 3 wskazania

Kobiety natomiast częściej od mężczyzn deklarowały chęć
przekazywania innych niż ubrania materiałów tekstylnych (45,5% w
porównaniu do 26,3%). Omawiane dane przedstawione zostały na
poniższym rysunku.

Respondenci wskazali również, potencjalne udogodnienia, które
dodatkowo zachęciłyby ich do skorzystania z oferty. Najczęściej
wskazywana była:

Uczestników badania, którzy nie wykazali zainteresowania
korzystaniem z usługi „Box of Hope” (3,0% badanych) poproszono o
podanie powodów dla których nie są nią zainteresowani. Jako
główny powód podawana była chęć wykorzystania opakowań
paczek w inny sposób (66,7% wskazań).



Podsumowanie:
Klienci sklepów internetowych w większości przypadków są zgodni,
że możliwość odesłania niepotrzebnych przedmiotów do miejsca
gdzie mogą zostać sprzedane, przekazane bądź zutylizowane jest
dobrym pomysłem. Respondentom podoba się również pomysł
przekazania połowy zysku ze sprzedaży na rzecz wybranej przez
nich fundacji charytatywnej - około 92,0% respondentów oceniła
ten pomysł jako bardzo dobry bądź raczej dobry.
Wyniki badania pokazują również, że znaczący odsetek badanych
jest zainteresowany korzystaniem z Box of Hope – około 88,5%
respondentów przyznało, że skorzystałoby z tej usługi.
Zainteresowanie usługą było niezależne od cech
socjogeograficznych uczestników badania. 
Główną motywacją badanych do skorzystania z usługi jest
możliwość ograniczenia liczby niepotrzebnych rzeczy w domu oraz
poczucie, że oddane przedmioty wykorzystane zostaną w inny
sposób. Osoby dokonujące częstych zakupów w Internecie (co
najmniej cztery razy w miesiącu) częściej niż pozostali respondenci
wskazują na chęć pozbywania się w ten sposób rzeczy, z którymi
nie wiedzą co zrobić.
Do magazynu Box of Hope przykazywana byłaby głównie odzież,
zabawki/przedmioty dla dzieci oraz różnego rodzaju materiały
tekstylne. Analizując odpowiedzi respondentów można założyć, że
klienci sklepów internetowych najczęściej wysyłaliby przedmioty
kilka razy w roku.
Osoby dokonujące częstych zakupów internetowych (częściej niż
cztery razy w miesiącu) deklarowały również częstsze korzystanie z
usługi Box of Hope – około 15,4% badanych z tej grupy
zadeklarowało chęć korzystania z usługi Box of Hope kilka razy w
miesiącu.



redukuj
używaj ponownie
poddawaj recyklingowi.

Nadrzędnym celem platformy www.boxofhope.pl jest redukcja
odpadów na wszystkich poziomach. Model działania opiera się na
zasadach zero waste:

Idea BoxOfHope.pl, czyli co to jest pudełko nadziei?

Platforma została
zaprojektowana przez
pasjonatów tworzenia i
utrzymywania produktów i
usług kochanych przez
Klientów. Twórcom zależało na
maksymalizacji ich
doświadczeń, czyli jak
najwyższej użyteczności
wynikającej z procesu
korzystania z usługi.

Dzięki BoxOfHope.pl- jeszcze nigdy pomoc nie była tak łatwa!
Platforma została zaprojektowana, aby pomóc czynić dobro i
zmieniać świat.

Czym jest BoxOfHope.pl?
BoxOfHope.pl jest internetową platformą dedykowaną sklepom e-
commerce, która pozwala na ponowne wykorzystanie opakowań, w
których sklepy dostarczają zamówienia do swoich Klientów. Dzięki
dołączeniu do akcji przez e-sklep, klienci zyskują unikalną
możliwość bezpłatnego odesłania swoich zbędnych domowych
przedmiotów do BoxOfHope.pl. Otrzymane w ten sposób produkty
takie jak np.: odzież, zabawki, sprzęty małego AGD i RTV, elementy
dekoracyjne itp. trafiają na internetową sprzedaż prowadzoną
przez BoxOfHope.pl, z której połowa dochodu jest przeznaczana na
wybraną przez darczyńcę fundację.
Każdy sklep przystępujący do akcji otrzymuje dostęp do API
umożliwiającego automatyczne generowanie etykiet zwrotnych, 

http://www.boxofhope.pl/


dzięki którym można nadać w opakowaniu nadawczym od e-sklepu
rzeczy przeznaczone na aukcję.
Działania prowadzone przez BoxOfHope.pl https://boxofhope.pl/
mają na celu propagowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym
poprzez minimalizowanie zużycia surowców i wielkości odpadów
oraz emisji i utraty energii w tworzeniu zamkniętej pętli procesów,
w których odpady z jednego procesu wykorzystywane są jako
surowiec dla innych działań. Platforma, dedykowana jest e-
sklepom, które chcę przyczynić się do zmniejszenia śladu
węglowego poprzez racjonalne gospodarowanie już posiadanymi
zasobami.

Z platformy może skorzystać każda osoba. Wystarczy, że wejdzie na
nią, zarejestruje się i jako darczyńca w sposób darmowy zamówi
kuriera, który odbierze rzeczy, którym następnie pracownicy
BoxofHope.pl nadadzą drugie życie, sprzedając je w internetowym
sklepie. Dzięki tej transakcji darczyńcy zmniejszają ilość
niepotrzebnych rzeczy w swojej życiowej przestrzeni, a nowi
nabywcy taniej pozyskują potrzebne im rzeczy, przy równoczesnej

https://boxofhope.pl/


korzyści dla Organizacji Pożytku Publicznego, które to zyskują
cenne środki na swoją działalność.
Sklepy internetowe przystępując do akcji mogą przyczynić się do
redukcji ilości odpadów poprzez zachęcenie swoich klientów do
ponownego wykorzystania opakowań nadawczych, by w nich
wysłać rzeczy, które można jeszcze wykorzystać. 
Dzięki BoxOfHope.pl każdy może pomóc, nie wychodząc z domu,
troszcząc się jednocześnie o lepsze środowisko i przyszłość nas
wszystkich. Dzięki wspólnemu tworzeniu gospodarki o obiegu
zamkniętym i dawaniu nowego życie rzeczom, które już nie są
potrzebne.
Dlatego warto dołączyć do tej inicjatywy i dołożyć swoją cegiełkę dla
dobra naszej planety i nas wszystkich! Gdyż działając lokalnie
możemy przyczynić się do globalnych zmian, które uchronią nas
przed samozagładą.



Dziękujemy, że
poświęciliście swój
czas na zapoznanie

się z tym e-bookiem.
Wierzymy, że razem
możemy zrobić wiele

dobrego dla naszej
planety!


