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21 marca 2017 roku odbyła się konferencja „ Szanse i zagrożenia  dla polskiej branży 
kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego”. Konferencję 
zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, 
członek KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej w PKN. Należy 
podkreślić fakt, że była to konferencja jubileuszowa, uświetniająca 25 lat istnienia 
Stowarzyszenia, które jest aktywnym członkiem Cosmeti cs Europe, The Internati onal 
Associati on for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E) oraz European 
Aerosol Federati on (FEA).

Szanse i zagrożenia 
dla branży kosmetycznej
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Uczestników Konferencji powitała 
Małgorzata Wadzińska – Przewodnicząca 
Zarządu Stowarzyszenia, która przypo-
minała zebranym przełomowe wyda-
rzenia związane z przemysłem kosme-
tycznym i detergentowym oraz legislacją 
tego obszaru. W jej wystąpieniu nie 
zabrakło informacji o funkcjonowaniu 
Stowarzyszenia na przełomie 25 lat ist-
nienia.

Gość specjalny konferencji -  
Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. 
Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw przy Komisji 
Europejskiej, skierowała do zgroma-
dzonych kilka słów na temat działania 
Komisji Europejskiej na rzecz stano-
wienia przyjaznego otoczenia prawne-
go dla przedsiębiorców w Europie.
Krótkie wystąpienie miała również 
Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, zapewniając 
o nieustanej współpracy i wsparciu prze-
mysłu kosmetycznego, który jest jednym 
z najbardziej innowacyjnych w kraju.

Część merytoryczną konferen-
cji  prowadziła Dyrektor Generalna 
Stowarzyszenia dr Anna Oborska. 

Uczestnicy wysłuchali bardzo intere-
sujących wykładów poruszających bie-
żące zagadnienia, z którymi mierzy się 
branża kosmetyczna. Wśród prelegen-
tów byli m.in.: John Chave – Dyrektor 
Generalny Cosmeti cs Europe, były sekre-
tarz generalny Grupy Farmaceutycznej 
Unii Europejskiej (PGEU); Izabela 
Burzyńska - pracownik Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, były pra-
cownik Państwowego Zakładu Higieny;  
dr Patric Masscheleyn - Wiceprezes 
Procter&Gamble odpowiedzialny za 
badania i rozwój, członek zarządu 
Cosmeti cs Europe; dr Dorota Wiaderna 
- Główny Specjalista  w Biurze ds. 
Substancji Chemicznych, przedstawiciel  

Biura w grupie roboczej zajmującej się substancjami zaburzającymi  
gospodarkę hormonalną w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Podczas wystąpień poruszano tematy związane z  krajowymi 
i europejskimi regulacjami prawnymi,  substancjami zaburzającymi 
gospodarkę hormonalną, kurczącą się bazą konserwantów jako 
realnym zagrożeniem dla branży, przyszłością nanomateriałów 
w przemyśle kosmetycznym, oceną bezpieczeństwa produktów 
kosmetycznych, dobrymi praktykami produkcji – sukcesami i wy-
zwaniami na rynku polskim, warunkami wprowadzenia produktu 
do obrotu na rynku chińskim, reklamami produktów. Na koniec 
konferencji dr Anna Oborska podkreśliła wagę krajowych i euro-
pejskich uregulowań prawnych, konieczność współpracy i dialogu  
pomiędzy przedstawicielami przemysłu a urzędnikami, a także zna-
czenie samoregulacji w przemyśle i działaniach marketi ngowych.

Podczas konferencji na ręce Anny Oborskiej został przekazany 
list gratulacyjny z podziękowaniem za dotychczasową działalność 
normalizacyjną oraz życzeniami dalszej owocnej pracy, podpisany 
przez Prezesa PKN, dr. inż. Tomasza Schweitzera.

Mirosława Rodziewicz
Sektor Chemii

Zdjęcia dzięki uprzejmości Polskiego Stowarzyszenia Producentów 
Kosmetyków i Detergentów (PSPKiD)
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