03.03.2021
OGŁOSZENIE

W ramach projektu Gospodarka O Obiegu Zamkniętym: Odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF poszukuje Eksperta zewnętrznego,
odpowiedzialnego za przygotowanie analizy dotyczącej opakowań.
Kontekst:
Co roku zwiększa się liczba odpadów opakowaniowych. W 2018 r. ilość odebranych lub zebranych
selektywnie odpadów dla Polski wyniosła 94 kg na mieszkańca. Ich ilość oraz sposób postępowania z
nimi – to czy są segregowane (oraz czy są segregowane właściwie) jest jedynym z czynników, które
mają wpływ na możliwość ich późniejszego recyklingu. Co więcej - części odpadów można uniknąć,
poprzez bardziej świadomą konsumpcję - zgodną z założeniami idei „zero waste”. Niestety, wiele
gospodarstw domowych wciąż nie segreguje śmieci lub robi to nieprawidłowo.
Ponadto, jak wynika z badań WWF Polska wspólnie z IMAS, konsumenci nie rozumieją oznaczeń
znajdujących się na opakowaniach i - jak deklarują - jasne oznaczenie opakowań i ich elementów dot.
tego gdzie powinny trafić, do jakiej frakcji, ułatwiłoby poprawną segregację odpadów. Brak
zrozumienia oznaczeń dotyczących materiału z jakiego wykonane jest opakowanie czy możliwości jego
przyszłego zagospodarowania, wpływa na zachowania i wybory konsumenckie. WWF - jako organizacja
ekspercka, opiera swoje komunikaty na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej oraz dostępnych
danych. Takiego podejścia do sporządzenia poniżej opisanej ekspertyzy oczekuje się więc od
wykonawcy.
Cel ekspertyzy:
Celem ekspertyzy jest sporządzenie eksperckiego przeglądu informacji dot. opakowań oraz ich
oznaczeń i możliwości zagospodarowania, na podstawie których zostanie stworzona komunikacja
skierowana do konsumentów.
Zakres ekspertyzy obejmuje:
1. Przegląd etykiet i oznaczeń, które znajdują się na opakowaniach dostępnych w Polsce,
szczególnie na opakowaniach z tworzyw sztucznych wraz z ich znaczeniem dla konsumenta.
2. Charakterystyka podstawowych materiałów opakowaniowych, w tym m.in.: biotworzyw,
virgin plastiku, papieru oraz właściwości i różnice między nimi.
3. Możliwości zagospodarowania odpadów z materiałów opakowaniowych zgodnie z systemem
5 frakcji.
4. Przegląd czynników oraz elementów opakowania, na które konsument powinien zwracać
uwagę: np. recyklingowalność, zawartość recyklatu, jednomateriałowość, które wpłyną na
jego późniejsze wykorzystanie, etykiety, nakrętki, kapsle itp..
5. Opakowania w systemie zbiórki 5 frakcji - miejsce ich przeznaczenia oraz sposób utylizacji.
6. Przegląd obecnych na Polskim rynku certyfikatów dot. opakowań z ich krótką oceną oraz
ewentualnym wskazaniem rekomendacji dot. efektywnego sposobu komunikowania się z
konsumentem.

Wymagania:
•
•

Dorobek naukowy oraz udokumentowane, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe lub
badawcze związane z badaniem i oceną jakości materiałów opakowaniowych i opakowań.
Doświadczenie polegające na udokumentowanym wykonaniu przynajmniej 5 publikacji na
tematy związane z opakowaniami z tworzyw sztucznych lub ich oznaczeniami czy standardami.

Czas realizacji działania:
14.03.2021- 14.05.2021
W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty na przygotowanie
ekspertyzy, w zakresie opisanym powyżej, w formie elektronicznej na adres e-mail:
akonarzewska@wwf.pl do dnia 12.03.2021 roku, w temacie wiadomości wpisując: Ekspertyza dot.
Opakowań.
Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego Ogłoszenia udziela Pani Antonina Konarzewska,
pod adresem email: akonarzewska@wwf.pl lub pod numerem tel.: +48 785 881 346.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Ogłoszenia bez podania przyczyny.

