
 
 

 

 
 
 
 

Co w prawie piszczy? 
Update legislacyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data:        24 kwietnia 2014, godzina 9:00 
miejsce:    Hotel Belweder  

     ul. Flory 2 (mapa) 
cena:        350,00 zł (+VAT)- firmy członkowskie 
         700,00 zł (+VAT)- firmy spoza Związku 
rejestracja online:   https://cowprawiepiszczy.konfeo.com 
  

https://goo.gl/maps/VKaZV
https://cowprawiepiszczy.konfeo.com/


 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy na kolejne - już drugie w kwietniu seminarium Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. 
Tym razem nasza stała pozycja w Związkowej ofercie szkoleniowej: „Co w prawie piszczy? Update 
legislacyjny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego”. 

Czas nie zatrzymał się po 11 lipca 2013, podobnie instytucje ustawodawcze. Komisja Europejska po kilku 
latach wdrażania rozporządzenia kosmetycznego rewiduje swoje priorytety i wraca do prac nad legislacją 
składnikową. Obserwujemy wyraźny wzrost liczby projektów zmierzających do wprowadzania ograniczeń 
wielu stosowanych substancji, szczególnie w odniesieniu do tak ważnej grupy składników, jaką są 
konserwanty.  

Kilka miesięcy temu branżę obiegła dość niespodziewana wiadomość o podjęciu prac w kierunku 
ograniczenia stosowania kolejnego konserwantu - metyloizotiazolinonu. Wielu z Państwa właśnie zmieniło 
stosowane układy konserwujące i już trzeba to robić na nowo. Najbliższe seminarium to podsumowanie 
najnowszych i najważniejszych projektów legislacyjnych dotyczące składników, w tym metyloizotiazolinonu. 
Do udziału w seminarium zaprosiliśmy Panią prof. Beatę Kręcisz - Instytut Medycyny Pracy, która 
przedstawi aktualny stan badań w zakresie właściwości uczulających konserwantów stosowanych w 
kosmetykach. O bieżących działaniach Komisji i sektora kosmetycznego opowiedzą zaś ekspertki Związku: 
Laura Błażko (Nivea Polska) oraz Ewa Starzyk i Marta Tumanowicz (biuro Związku). 

Ale legislacja kosmetyczna to nie tylko rozporządzenie oraz składniki. Na agendę techniczno-legislacyjną 
wracają również regulacje pozasektorowe: REACH i CLP, aerozole, skażalniki etanolu, opakowania i odpady 
opakowaniowe. Pojawiają się także wciąż nowe tematy i wyzwania. Niektóre z nich, choć wydają się 
początkowo dość „egzotyczne”, po dokładnej analizie wymagają zdecydowanych działań sektora oraz  
naszego udziału w procesie legislacyjnym. Najnowsze z nich to: substancje zaburzające gospodarkę 
endokrynną (EDC), Nagoya Protocol, dyrektywy Seveso, prekursory materiałów wybuchowych. 

O wyzwaniach dla sektora, jakie przynosi każdy z tych tematów, opowiedzą eksperci w tych dziedzinach: 

 REACH i CLP: Pani Marcela Palczewska - Tulińska, Andrzej Krześlak, Punkt Konsultacyjny ds. REACH i 
CLP Ministerstwa Gospodarki, 

 Nagoya Protocol: Bożena Haczek, Ministerstwo Środowiska, 

 Dyrektywy Seveso: Bartosz Parczyński, L’Oreal Polska Sp. z o.o., 

 Aerozole: Andrzej Waśniewski, były Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Aerozolowej, 

 Opakowania i odpady opakowaniowe: Anna Mazurek, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z 
o.o. 

O pozostałych, pozasektorowych projektach techniczno – legislacyjnych jak: skażalniki etanolu, prekursory 
materiałów wybuchowych, system RAPEX oraz składniki zaburzające gospodarkę hormonalną opowiedzą 
ekspertki Związku: Ewa Starzyk i Marta Tumanowicz. 

Dzięki aktywnemu, bezpośredniemu uczestnictwu Związku w pracach Komisji Europejskiej oraz Cosmetics 
Europe, a także stałej współpracy z organami administracji państwowej, mają Państwo gwarancję uzyskania 
najświeższej wiedzy z pierwszej ręki! 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Blanka Chmurzyńska-Brown 

Dyrektor Generalna  
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9:00-9:25  Rejestracja uczestników, kawa powitalna 
9:25-9:30  Otwarcie 

Ustawodawstwo kosmetyczne – update 

9:30-10:10  Rozporządzenie kosmetyczne 1223/2009/WE. Update z prac Komisji Europejskiej i 
Cosmetics Europe 
Ewa Starzyk, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

10:10-10:50  Składniki kosmetyków na agendzie Komisji Europejskiej. Update z prac Komisji 
Europejskiej i Cosmetics Europe 
Laura Błażko, Nivea Polska 

10:50-11:20  Konserwanty jako przyczyna alergii kontaktowej 
Prof. Beata Kręcisz, Instytut Medycyny Pracy im Nofera 

11:20-11:40  Metyloizotiazolinon - aktualna sytuacja i działania sektora kosmetycznego 
Ewa Starzyk, Marta Tumanowicz, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

11:40-12:10  Przerwa kawowa 

Wybrane elementy prawa pozasektorowego – update 
12:10-13:10  REACH i CLP - update z perspektywy dalszego użytkownika 

Marcela Palczewska - Tulińska, Andrzej Krześlak, Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie 
Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 

13:10-13:30  Prawo pozasektorowe - powrót na agendę instytucji UE. Skażalniki etanolu, endocrine 
disruptors 
Ewa Starzyk, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

13:30-14:15  Przerwa obiadowa 
14:15-14:35  Opakowania i odpady opakowaniowe - aktualne obowiązki przedsiębiorców sektora 

kosmetycznego 
Anna Mazurek, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 

14:35-15:05  Nowe wyzwania dla przemysłu kosmetycznego w świetle rozporządzenia unijnego ws 
ABS 
Bożena Haczek, Ministerstwo Środowiska 

15:05-15:25  Sprawiedliwe korzystanie z zasobów genetycznych (Nagoya Protocol), prekursory 
materiałów wybuchowych - działania Związku 
Marta Tumanowicz, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 

15:25-15:55  Przerwa kawowa 

15:55-16:15  Ryzyko awarii przemysłowej - obowiązki Twojego przedsiębiorstwa w świetle Dyrektywy 
Seveso 
Bartosz Parczyński, L’Oreal Polska 

16:15-16:45  Oznakowanie i wymagania techniczne dla produktów aerozolowych - stan prawny i 
planowane zmiany 
Andrzej Waśniewski, były Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Aerozolowej 

16:45-17:10  Produkty niebezpieczne, czyli ocena ryzyka produktów w systemie RAPEX 
Ewa Starzyk, Marta Tumanowicz, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 
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