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Szanowni Państwo,  
 

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na spotkanie z cyklu „Spotkania dla branży 

kosmetycznej”. Spotkania prowadzone są przez naszych doświadczonych auditorów i ekspertów, dzięki 

czemu uczestnicy mają możliwość zgłębienia wiedzy na tematy obecnie nurtujące branżę. 

 

Spotkanie rekomendujemy wszystkim, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę 

związaną z Najczęstszymi reklamacjami kosmetyków w sieciach handlowych - omówieniem 

błędów technologicznych, którzy nie chcą już słuchać „suchych teorii” oraz tym, którzy chcą 

skonfrontować swoją wiedzę z innymi, w tym z ekspertami zajmującymi się tą tematyką na co 

dzień w firmach kosmetycznych i opakowaniowych. 

 
 

Spotkanie poprowadzi: 
 

dr inż. Marta Pawłowska - doktor inżynier nauk chemicznych i kosmetologicznych Safety 

Assessor, właściciel ACC Chemicals świadczącej międzynarodowe usługi doradcze w zakresie 

legislacyjno-technicznym prawa kosmetycznego i międzysektorowego, wykładowca 

uniwersytetu Łódzkiego, dziekan wydziału Inżynierii na kierunku Chemia Kosmetyczna WSIiZ, 

konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego, autorka publikacji naukowych  

i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego. W trakcie doktoratu 

ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Chemii Kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej. 

Od wielu lat związana ze światem chemii i kosmetologii, oceną kosmetyków zajmuje się na co 

dzień, jako Safety Assessor; z ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie oceny bezpieczeństwa 

i toksykologii produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych, mieszanin chemicznych.  

W ciągu swojej pracy wykonała kilka tysięcy Raportów Bezpieczeństwa Kosmetyków. 

Od roku 2014 jest obecna jako uczestnik PZPK (Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego)  

w grup roboczych mających kontakt z Komisja Europejską i uczestniczy w kształtowaniu 

legislacji prawa kosmetycznego.  

Opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek oceniając nie 

tylko ich skład, ale również badania oraz informacje marketingowe, które docierają do 

konsumenta. W ten sposób dba o bezpieczeństwo zarówno formuły kosmetyku jak  

i prezentacji samego kosmetyku. 

 

 

 



 
 

Strona 3 z 4 

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 

 

 

Łucja Pijarczyk - Absolwentka wydziału farmacji o specjalizacji kosmetologia na 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej – 

specjalizacja Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle.  

Od wielu lat związana z branżą kosmetyczno-farmaceutyczną, pracowała w dziale zapewnienia 

i kontroli jakości oraz jako mikrobiologii w firmach produkcyjnych.  

Obecnie związana z firmą ACC Chemicals - wspiera firmy kosmetyczne w obszarze badań, 

procesów produkcyjny, aż po rejestrację produktów, deklaracji marketingowych, oceny składu 

i weryfikacji informacji zawartych na opakowaniu, etykietach, instrukcjach, a także oznaczenia 

CE na wyrobach.  

Jest obecna na grupach roboczych i konferencjach Polskiego Związku Przemysłu 

Kosmetycznego, który ma kontakt z Komisją Europejską kształtując prawo kosmetyczne. 

 

Przemysław Czajka - magister inżynier nauk chemicznych, specjalista ds. formulacji w ACC 

Chemicals, zajmujący się przygotowywaniem i doradztwem w zakresie receptur 

kosmetycznych i wyrobów medycznych oraz doradztwem w zakresie wdrażania i audytowania 

systemu ISO 22716. 

Posiada ponad 5 letnie międzynarodowe doświadczenie jako technolog. Z powodzeniem 

udało mu się poprowadzić około 200 projektów od pomysłu do wprowadzenia na rynek  

w szerokiej gamie produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Posiada ponad 3 letnie 

doświadczenie jako Safety Assessor i osoba odpowiedzialna za system ISO 22716. 
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Miejsce szkolenia: 

Sala szkoleniowa:  

-Warszawa (w zalewności od liczby uczestników – biuro: ul. Podwale 17 lub Centrum 

Szkoleniowe Jupiter ul. Towarowa 22) 

- Poznań - biuro: ul Towarowa 37 

Program szkolenia: 

 

 

Koszt spotkania: 
 

Dla Klientów TÜV SÜD 100 zł netto. 
Dla pozostałych uczestników odpłatność 200 zł netto. 
 

Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu wystawione przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 

 
 

Formularz zgłoszeniowy: 
 
https://www.tuv-sud.pl/uploads/images/1516183914109522610498/formularz-
zgloszeniowy.pdf 

Plan spotkania 

Czas  Temat 

10:00  Powitanie uczestników  

10:15 - 11:15 Najczęstsze reklamacje kosmetyków w sieciach handlowych cz.1 

11:15 - 11:45 Przerwa – śniadanie 

11:45 - 12:15  Najczęstsze reklamacje kosmetyków w sieciach handlowych cz.2 

12:15 – 12:45  Najczęściej popełniane błędy technologiczne 

12:45 – 13:00  Przerwa kawowa  

13:00 – 13.45  
Dobieranie odpowiednich badań fizykochemicznych do 
poszczególnych form fizykochemicznych 

13:45 - 14:00   Zakończenie spotkania 

https://www.tuv-sud.pl/uploads/images/1516183914109522610498/formularz-zgloszeniowy.pdf
https://www.tuv-sud.pl/uploads/images/1516183914109522610498/formularz-zgloszeniowy.pdf

