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GLATT, Niemcy
mieszarko-granulatory, procesory fluidalne (suszenie, granulacja, powlekanie, 
peletyzacja), powlekarki bębnowe i urządzenia pomocnicze

ROMMELAG, Szwajcaria
systemy rozlewu sterylnego bottelpack®, rozlew kontraktowy na maszynach 
bottelpack

LEiSTRiTz, Niemcy
linie do ekstruzji typu „hot melt” (HME) dla farmacji: granulacja, produkcja 
płatków doustnych (ODF, EDF), mikrotabletek i mikropeletek

Ci PRECiSiON, Wielka Brytania
sortowniki wagowe do tabletek i kapsułek

GAMLEN TABLETiNG, Wielka Brytania
tabletkarki laboratoryjne z komputerową rejestracją parametrów prasowania 
i twardości tabletki; analizy formulacji; wypożyczanie urządzeń

PHARMAGEL TECHNOLOGY,  Włochy
instalacje do produkcji miękkich kapsułek żelatynowych

SARONG, Włochy
maszyny i linie do produkcji czopków, folie dla farmacji

DOTT. BONAPACE, Włochy
sprzęt laboratoryjny: kapsułkarki, tabletkarki, blistkarki, czopkarki, 
dozowaczki płynów

RUSSELL FiNEX, Belgia
urządzenia do separowania i frakcjonowania (przesiewacze), filtry do cieczy

MMR CONSULT Sp. z o.o. 
jest przedstawicielem firm:
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Szanowni Państwo,

 od 28 lat w ramach BMP, Budujemy Możliwości Porozumienia. Od kilku miesięcy Budujemy Bezpieczne Możliwości 
Porozumienia, a szesnastą edycję Jesiennej Konferencji Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego przeprowadzi-
my – używając określeń medycznych – wręcz „sterylnie”. Przechodzimy do świata online, gdzie poprzez internetowy 
streaming będziemy na żywo łączyć się z prelegentami i transmitować obrady do wszystkich zainteresowanych, kadry 
kierowniczej i zarządczej szeroko rozumianej branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz przedstawicieli firm z oto-
czenia tych przemysłów.
 Oczy całego świata zwrócone są od marca br. na branżę farmaceutyczną. Oczekiwania są ogromne, bo pandemia 
COVID-19 nie ustępuje. Biorąc pod uwagę ostatnie, jesienne wzrosty zachorowań oraz liczbę zgonów, która przekroczyła 
już znacząco milion ofiar na całym świecie, wyraźnie zaznacza się druga falę pandemii. Epidemiolodzy biją na alarm, 
sytuacja wielu krajach wymyka się spod kontroli.
 Kilkanaście wiodących firm farmaceutycznych regularnie informuje o  intensywnych pracach i  postępach nad 
szczepionką przeciw COVID-19. Europejski lider farmaceutyczny Astra Zeneca jest już w  fazie drugiej testów nad 
szczepionką AZD 1222. Dziesięć tysięcy ochotników w kilku krajach poddanych zostało szczepieniom. Konkretnego 
wsparcie finansowego tym działaniom udzieliło kilka fundacji, w tym Bila i Melindy Gatesów, razem na kwotę ponad 6 
mld $. Jednocześnie Astra Zeneca podpisała umowę licencyjną z Serum Institute of India, największym producentem 
szczepionek na świecie na produkcję pierwszej partii 400 mln dawek. Rosja jako pierwsza, już na początku sierpnia, 
ogłosiła sukces o posiadaniu skutecznej szczepionki Sputnik V. Pierwszą dawkę otrzymało czterdzieści tys. ochotników, 
co czwarta placebo. Do tej pory brak jednak informacji o pozytywnych wynikach.
 „Journal of General Internal Medicin” 3 października opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 28 naj-
bardziej znanych światowych ekspertów z dziedziny farmacji. Wg raportu najszybciej szczepionka może pojawić się 
w pod koniec I kw. 2021 r., jednak realny termin to dopiero II półrocze. 
 Program tegorocznej edycji Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego siłą rzeczy 
poświęcamy obecnej sytuacji w branży. Zaplanowaliśmy cztery panele tematyczne: 
-  Wyzwania i szanse rozwoju polskiej farmacji
-  Nowoczesne rozwiązania dla farmacji
-  W laboratorium dziś i jutro...
-  Produkcja i UR

 Podczas debaty w gronie autorytetów branży będziemy dyskutowali o wpływie farmacji na środowisko naturalne.
Z kolei dla branży kosmetycznej przygotowaliśmy dwa panele:
-  Współczesne wyzwania i szanse rozwoju polskiej branży kosmetycznej 
-  Podsumowanie Programu Naturalne Polskie 2020

 Celem programu, który redakcja BMP realizuje od ub. roku, jest promocja najwyższej jakości naturalnych kosmetyków 
polskich producentów. W tym roku komisja, w skład której weszli eksperci kilku dziedzin, przyznała 115 certyfikatów.
Mam nadzieję, że przygotowany przez redakcję BMP program, przy wsparciu specjalistów Honorowego Gospodarza 
Polpharma SA oraz komitetu naukowego konferencji, spotka się z Państwa uznaniem. 
 Mam jednocześnie nadzieję, że kolejna edycja naszej konferencji odbędzie się już w „świecie rzeczywistym”. 

 Życzę owocnych obrad oraz dużo zdrowia. 

Adam Grzeszczuk 
Prezes Zarządu BMP 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

SŁOWO WSTĘPNE
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Grupa Polpharma

O Grupie Polpharma
 Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farma-
ceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła międzynaro-
dową grupę farmaceutyczną, aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, 
Kaukazu i Azji Centralnej. Wraz z partnerami strategicznymi posiada 7 zakładów produkcyjnych 
i 5 ośrodków badań i rozwoju. Zatrudnia około 7500 osób w Polsce i za granicą. W ciągu roku 
zakłady produkcyjne Grupy Polpharma opuszcza ponad 400 mln leków.

 Firma od 85 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych, do-
starczając najwyższej jakości leki, rzetelną wiedzę medyczną i profesjonalny serwis. Portfolio 
Grupy Polpharma obejmuje ponad 700 produktów.  Firma wytwarza leki wydawane na receptę 
i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Ma wiodący udział w kluczowych obszarach terapeutycz-
nych w Polsce. Specjalizuje się w kardiologii, gastroenterologii, neurologii, okulistyce. Znaczną 
część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC).
 Polpharma jest także największym polskim producentem substancji farmaceutycznych, 
które z powodzeniem konkurują na ponad 60 rynkach na 6 kontynentach. 
 Mottem Polpharmy jest: Ludzie pomagają Ludziom. Firma w  swojej działalności kieruje 
się zasadami odpowiedzialności społecznej. Troszczy się o środowisko naturalne na każdym 
etapie opracowywania i wytwarzania produktu. Prowadzi projekty edukacyjne i prozdrowotne. 
Poprzez działalność Naukowej Fundacji Polpharmy wspiera rozwój badań naukowych i młodych 
naukowców.

HONOROWY GOSPODARZ
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Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.
 ul. Nowa 6
 05-500 Stara Iwiczna
 tel. +48 22 250 39 51
 fax +48 22 250 39 50
 e-mai: info@tradeconsult.pl
 www.tradeconsult.pl

 Firma Trade & Consult Ltd. od 30 lat jest liderem wśród dostawców maszyn, urządzeń oraz 
wyposażenia dla klientów działających w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i che-
micznym. 
 Od początku naszego istnienia dostarczamy zaawansowane rozwiązania najwyższej klasy, 
produkowane przez renomowanych producentów europejskich. 
 Obsługujemy naszych Klientów kompleksowo poczynając od doradztwa wstępnego i pro-
jektowania, poprzez opracowanie i prezentację ofert, realizację zamówień tj. dostawy, montaż, 
uruchomienia, kwalifikacje, szkolenia, doradztwo technologiczne, aż do usług serwisu gwaran-
cyjnego i pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych i akcesoriów.
 Szczegółowe informacje o profilu działalności naszej firmy znajdą Państwo na stronie inter-
netowej www.tradeconsult.pl

-  preparaty do mycia, dezynfekcji i konserwacji urządzeń, insta-
lacji i powierzchni

-  urządzenia do inspekcji wizyjnej i badania szczelności min. 
roztworów, zawiesin, liofilizatów w różnych typach opakowań, 
takich jak: ampułki, fiolki, ampułko-strzykawki, butelki

-  wykrywacze metali

-  myjnie zbiorników i części maszyn, sterylizatory, komory de-
kontaminacyjne, generatory pary czystej

-  saszetkarki poziome do wszelkich typów opakowań (saszetki 
płaskie, doypacki,wielokrotne, z zaworami, strunami itp. chus-
teczki nawilżane)
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urządzeń oraz wyposażenia dla klientów działających w przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym.  
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- preparaty do mycia, dezynfekcji i konserwacji urządzeń, instalacji i 
powierzchni 

- urządzenia do inspekcji wizyjnej i badania szczelności min. roztworów, 
zawiesin, liofilizatów w różnych typach opakowań, takich jak: ampułki, 
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- wykrywacze metali 

 

  

 

 
 

- myjnie zbiorników i części maszyn, sterylizatory, komory 
dekontaminacyjne, generatory pary czystej 

 
- saszetkarki poziome do wszelkich typów opakowań (saszetki płaskie, 

doypacki,wielokrotne, z zaworami, strunami itp. chusteczki nawilżane) 

 

 
 

- tabletkarki, urządzenia peryferyjne 

 
- młynki przesiewające-rotacyjne i oscylacyjne, młynki młotkowe, 

rozdrabniacze 

 
- konfekcjonowanie form płynnych, urządzenia do mycia, sterylizacji, 

etykieciarki 

 
- pakowanie produktów inhalacyjnych, kapsułkarki, systemy kontroli 

wagi, systemy produktów warstwowych, kartoniarki, systemy 
montażowe, systemy do diagnostyków, napełnianie aseptyczne 

- saszetkarki pionowe i maszyny do produkcji stickpacków. Pakowanie 
granulatów, proszków, płynów, past i syropów głównie w przemyśle 
farmaceutycznym 

 

- systemy etykietujące 

PARTNER

http://www.tradeconsult.pl
http://www.tradeconsult.pl
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-  tabletkarki, urządzenia peryferyjne

-  młynki przesiewające-rotacyjne i oscylacyjne, młynki młotko-
we, rozdrabniacze

-  konfekcjonowanie form płynnych, urządzenia do mycia, ste-
rylizacji, etykieciarki

-  pakowanie produktów inhalacyjnych, kapsułkarki, systemy 
kontroli wagi, systemy produktów warstwowych, kartoniarki, 
systemy montażowe, systemy do diagnostyków, napełnianie 
aseptyczne

-  saszetkarki pionowe i maszyny do produkcji stickpacków. Pa-
kowanie granulatów, proszków, płynów, past i syropów głównie 
w przemyśle farmaceutycznym

-  systemy etykietujące

-  odpylacze tabletek i kapsułek, wykrywacze metalu, sortery 
tabletek, testery IPC, systemy napylania środków poślizgowych 
na powierzchnię stempli

-  wirówki poziome i pionowe, superwirówki, suszarnie, mikro-
nizery

-  systemy manipulacyjne, mieszalniki, pionowy i poziomy trans-
port międzyoperacyjny, myjnie kontenerów i pojemników

-  kartoniarki półautomatyczne

-  mieszalniki homogenizacyjne, młyny kulowe, homogenizatory 
ciśnieniowe, reaktory procesowe

  

 

 
 

- myjnie zbiorników i części maszyn, sterylizatory, komory 
dekontaminacyjne, generatory pary czystej 

 
- saszetkarki poziome do wszelkich typów opakowań (saszetki płaskie, 

doypacki,wielokrotne, z zaworami, strunami itp. chusteczki nawilżane) 
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rozdrabniacze 
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etykieciarki 

 
- pakowanie produktów inhalacyjnych, kapsułkarki, systemy kontroli 

wagi, systemy produktów warstwowych, kartoniarki, systemy 
montażowe, systemy do diagnostyków, napełnianie aseptyczne 

- saszetkarki pionowe i maszyny do produkcji stickpacków. Pakowanie 
granulatów, proszków, płynów, past i syropów głównie w przemyśle 
farmaceutycznym 

 

- systemy etykietujące 

 

 
 

- odpylacze tabletek i kapsułek, wykrywacze metalu, sortery tabletek, 
testery IPC, systemy napylania środków poślizgowych na powierzchnię 
stempli 

 

 
 

- wirówki poziome i pionowe, superwirówki, suszarnie, mikronizery 

 
 

 

- systemy manipulacyjne, mieszalniki, pionowy i poziomy transport 
międzyoperacyjny, myjnie kontenerów i pojemników 

 

- kartoniarki półautomatyczne 

 

 
 

- mieszalniki homogenizacyjne, młyny kulowe, homogenizatory 
ciśnieniowe, reaktory procesowe 

 

- systemy transportu próżniowego 

 

 

 
 

- mieszalniki granulacyjne, suszarnie fluidalne, powlekarki tabletek 
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-  systemy transportu próżniowego

-  mieszalniki granulacyjne, suszarnie fluidalne, powlekarki  
tabletek

PARTNER
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międzyoperacyjny, myjnie kontenerów i pojemników 
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- mieszalniki homogenizacyjne, młyny kulowe, homogenizatory 
ciśnieniowe, reaktory procesowe 

 

- systemy transportu próżniowego 

 

 

 
 

- mieszalniki granulacyjne, suszarnie fluidalne, powlekarki tabletek 
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 Lonza Capsules & Health Ingredients is your trusted partner in innovative oral dosage forms 
and specialty ingredients for pharmaceutical and health & nutrition companies. Our reputation for 
capsule expertise and science-backed ingredient sourcing has connected 5,000 customers glo-
bally and enabled them to serve hundreds of billions of patients and consumers to healthier living. 
To create innovative solutions for the market, Lonza combines expertise in high quality in-
gredients with formulations know-how paired with Capsugel® industry-leading capsule and 
encapsulation technologies. Our unique combination of science, engineering, formulation and 
capsule expertise enables our customers to optimize the bioavailability, targeted delivery and 
overall performance of their biopharmaceutical and consumer health & nutrition products. 
We design, develop and manufacture a wide range of innovative dosage forms to create novel, 
high-quality and customized solutions that align with our customers’ evolving needs.  

Find out more : www.capsugel.com, www.linkedin.com/company/capsugel/

 
 

Capsugel Belgium NV
 Rijksweg 11
 B-2880 Bornem
 tel. 33 389 205 725
 e-mail: solutions.emea@lonza.com

http://www.capsugel.com
http://www.linkedin.com/company/capsugel/
mailto:solutions.emea@lonza.com
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P.P.H.U. Polipack Spółka Jawna 
Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz 
 ul. Handlowa 21
 84-241 Gościcino, Polska

 Firma Polipack została założona w 1992 roku. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jako-
ści opakowań z tworzyw sztucznych: polipropylenu, PET i polietylenu. Nasze opakowania mają 
zastosowanie w takich branżach jak:
•	 kosmetyczna,
•	 farmaceutyczna i suplementów diety,
•	 tytoniowa,
•	 spożywcza.

 Firma Polipack jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, które wciąż się rozwija i inwestuje 
w innowacje przemysłowe. Jako producent opakowań kosmetycznych wierzymy w idee zrówno-
ważonego rozwoju i czujemy się odpowiedzialni za nasze produkty. Dlatego wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty opakowania z tworzyw 
BIO takich jak BIO-PET i BIO-PP. Oferta naszej firmy obejmuje również opakowania wykonane 
z tworzywa PET i PP pochodzącego z recyklingu.

PARTNER
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MMR CONSULT Sp. z o.o.           
 ul. Rozbrat 6/11
 00-451 Warszawa         
 tel./fax 22 629 90 43
 www.mmrconsult.com.pl

 MMR CONSULT Sp. z o.o. jest przedstawicielem firm:

•	 GLATT,	Niemcy
 mieszarko-granulatory, procesory fluidalne (suszenie, granulacja, powlekanie, peletyzacja), 

powlekarki bębnowe i urządzenia pomocnicze
•	 ROMMELAG, Szwajcaria
 systemy rozlewu sterylnego bottelpack®, rozlew kontraktowy na maszynach bottelpack
•	 PHARMAGEL	TECHNOLOGY,		Włochy
 instalacje do produkcji miękkich kapsułek żelatynowych
•	 SARONG,	Włochy
 maszyny i linie do produkcji czopków, folie dla farmacji
•	 ROMMELAG	FLEX,	Niemcy
 hermetyczne, jednorazowe systemy dokowania, przechowywania i transferu proszków, w tym 

toksycznych i wrażliwych – flexible containment
•	 LEISTRITZ, Niemcy
 linie do ekstruzji typu „hot melt” (HME) dla farmacji: granulacja, produkcja płatków doustnych 

(ODF, EDF), mikrotabletek i mikropeletek
•	 CI	PRECISION,	Wielka	Brytania
 sortowniki wagowe do tabletek i kapsułek
•	 RUSSELL	FINEX,	Belgia
 urządzenia do separowania i frakcjonowania (przesiewacze), filtry do cieczy
•	 DOTT.	BONAPACE,	Włochy
 sprzęt laboratoryjny: kapsułkarki, tabletkarki, blistkarki, czopkarki, dozowaczki płynów
•	 RCA	BIGNAMI,	Włochy
 maszyny do konfekcjonowania plastrów, opatrunków i płatków doustnych – oral strips, EDF, 

ODF (converting machines)

http://www.mmrconsult.com.pl
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PASMI Związek Pracodawców 
„Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”
 ul. Miodowa 14
 00-246 Warszawa
 tel. +48 22 300 95 10
 e-mail: biuro@pasmi.pl 

 PASMI Polski Związek Producentów „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” 
promuje wśród społeczeństwa samodzielne, świadome, odpowiedzialne stosowanie produktów 
sklasyfikowanych jako leki bez recepty (tzw. OTC). Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań 
prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego 
z elementów systemu ochrony zdrowia. 
 PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są 
zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia 
producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, MagnaPharm Polnad, 
Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Perrigo, Queisser 
Pharma, Pfizer, Polpharma, Polski Lek-Dystrybucja, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP 
Zdrowie, Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający.

PATRONAT MERYTORYCZNY
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Izba	Gospodarcza	„FARMACJA	POLSKA” 
 ul. Czorsztyńska 6
 01-410 Warszawa 
 tel. 22 839 99 10 
 fax 22 839 77 37 
 e-mail: info@farmacja-polska.org.pl

 Izba Gospodarcza „FARMACJA	POLSKA” powstała w 1992 r. Jest pierwszą i najdłużej działającą 
organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospo-
darcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produk-
tami leczniczymi i wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, suplementami diety i kosmetykami. Aktualnie zrzesza 115 podmiotów, wśród 
których znajdują się krajowi i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych 
oraz hurtownie farmaceutyczne. Szeregi Izby zasilają również firmy prowadzące działalność 
consultingową dla sektora farmaceutycznego. Podstawowym celem Izby jest ochrona praw jej 
członków i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych, wobec organów władzy pań-
stwowej oraz przed instytucjami właściwymi ze względu na charakter prowadzonej działalności. 
Prezesem Izby jest Irena Rej.

mailto:info@farmacja-polska.org.pl
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Polska Izba Opakowań  
 ul. Konstancińska 11
 02-942 Warszawa
 tel. 22 651 83 94  
 fax 22 842 23 03
 e-mail: biuro@pio.org.pl, info@pio.org.pl
 www.pio.org.pl  www.pakowanie.info 

 Polska Izba Opakowań jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów 
opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Jest 
reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm, a w szczególności 
małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz pro-
mocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. 
Członkostwo w  Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy 
w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków 
Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych.

PATRONAT MERYTORYCZNY

mailto:biuro@pio.org.pl
mailto:info@pio.org.pl
http://www.pio.org.pl
http://www.pakowanie.info
http://www.pakowanie.info/lista-cz322onkoacutew-polskiej-izby-opakowa324.html
http://www.pakowanie.info/lista-cz322onkoacutew-polskiej-izby-opakowa324.html
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POLFARMED
 ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
 tel. +48 22 654 53 52 (51)
 fax +48 22 654 54 20
 e-mail: biuro@polfarmed.com.pl
 www.polfarmed.pl

 Polska	Izba	Przemysłu	Farmaceutycznego	i Wyrobów	Medycznych	POLFARMED (od 1993) 
jest dobrowolną i samorządną organizacją przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodar-
czą w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych stosowanych u ludzi i w medycynie weterynaryjnej. Zrzeszeni przed-
siębiorcy zajmują się także wytwarzaniem i obrotem surowcami, materiałami i urządzeniami 
do ich produkcji oraz serwisem wyrobów medycznych.
 Oprócz działań statutowych Izba prowadzi również szkolenia dla branży farmaceutycznej 
i medycznej.
 POLFARMED jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Izby Firm Szkolenio-
wych.

Bernard Wilkosz, Prezes
Paulina Skowrońska, Dyrektor Biura

POLFARMED

mailto:biuro@polfarmed.com.pl
http://www.polfarmed.pl
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Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 ul. Widok 16/5
 00-023 Warszawa
 e-mail: info@kosmetyczni.pl
 www.kosmetyczni.pl

 
KOSMETYCZNI.PL
 Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, jako jedyna organizacja w Polsce, reprezentuje 
i wspiera cele strategiczne przedsiębiorców wyłącznie branży kosmetycznej. Od 2002 r. jest 
aktywnym głosem sektora w procesie stanowienia prawa. Skutecznie współpracuje na co dzień 
z instytucjami administracji polskiej i europejskiej, a razem z firmami członkowskimi wypraco-
wuje i wdraża rozwiązania, które prowadzą do rozwoju polskiego rynku kosmetycznego, który 
dziś jest 5. w Unii Europejskiej.

 Związek należy do Cosmetics Europe – europejskiej organizacji branżowej i Konfederacji 
Lewiatan – najbardziej wpływowej organizacji pracodawców w Polsce. Angażuje się też w dzia-
łania budujące pozycję sektora za granicą – wspiera promocję eksportu polskich kosmetyków, 
buduje sieć partnerstw i wspólnie z partnerami znosi bariery w handlu międzynarodowym. 
Organizacja pełni również funkcję platformy wymiany doświadczeń – edukuje i szkoli firmy, 
podnosząc jakość całego sektora. Od 13 lat prowadzi też projekt społeczny Fundacja Piękniejsze 
Życie.

 Związek skupia ponad 200 firm, w tym producentów i dystrybutorów kosmetyków, labora-
toria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne, a także ich partnerów okołobranżowych – dostaw-
ców opakowań i surowców. Zrzesza i działa na rzecz zarówno startupów, małych, rodzinnych 
przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji i największych polskich firm ko-
smetycznych, które w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania działają razem skutecznie, 
zachowując przy tym wszelkie zasady konkurencji.

PATRONAT MERYTORYCZNY
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Polski Związek Pracodawców 
Przemysłu	Farmaceutycznego	
– Krajowi Producenci Leków  
 ul. Bobrowiecka 8
 00-728 Warszawa
 tel. 22 245 26 85
 e-mail: sekretariat@pzppf.com.pl
 http://www.producencilekow.pl

 Polski	Związek	Pracodawców	Przemysłu	Farmaceutycznego powstał w 2002 r. i zrze sza 
największych krajowych producentów leków. 
 Poprzez swoje działania Związek stara się tworzyć korzystne otoczenie biznesowe i prawne 
dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Aktywnie uczestniczymy w pracach organów 
rządowych i parlamentarnych, wpływając tym samym na proces legi slacyjny i przyczyniając się 
do kształtowania regulacji dla branży.
 PZPPF jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej największe firmy produku-
jące leki generyczne i biotechnologiczne – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewia-
tan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Współtworzy również Krajową Organizację 
Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).

mailto:sekretariat@pzppf.com.pl
http://www.producencilekow.pl/
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Stowarzyszenie Przemysłu 
Kosmetycznego i Detergentowego 
 ul. Chałubińskiego 8
 00-613 Warszawa
 tel. +48 22 625 57 82
 e-mail: biuro@kosmetyki-detergenty.pl

 Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego to działająca od roku 
1992 organizacja branżowa, która zrzesza firmy branż kosmetycznej i detergentowej. Członkowie 
Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców 
oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. 
 Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem mię-
dzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe, Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for 
Soaps, Detergents and  Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej 
(European Aerosol Federation) FEA.
 Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc 
w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne 
warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach. Eksperci Stowarzyszenia udzielają 
firmom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z częstymi zmianami prawa branżo-
wego, często bardzo krótkimi okresami przejściowymi, a także brakiem jednolitych przepisów 
obowiązujących zarówno w różnych częściach świata, jak i samej UE. Dla firm aktywnych na 
rynkach zagranicznych dodatkową korzyścią członkostwa jest możliwość nieodpłatnego uzy-
skania certyfikatów FSC (Free Sales Certificate) dla kosmetyków i detergentów. 
 Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergen-
towego jest dr Anna Oborska.
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USP Zdrowie
 ul. Poleczki 35
 02-822 Warszawa 
 tel. +48 22 543 64 00
 www.uspzdrowie.pl

US Pharmacia 
 ul. Ziębicka 40
 50-507 Wrocław
 tel. +48 71 733 01 01 i 02

Zmieniamy świat wokół Ciebie – w trosce o zdrowie Twoje i Twoich bliskich.
Misja USP Zdrowie

 USP Zdrowie jest liderem na rynku produktów i leków dostępnych bez recepty w Polsce.
 
 Od początku istnienia firmy w centrum jej działań stał zawsze człowiek i jego zdrowie.

 W portfolio firmy znajdują się znane i cenione marki, m.in. Apap, Ibuprom, Gripex, Verdin, 
Stoperan i Xenna.

 USP Zdrowie posiada biura zlokalizowane w Warszawie, na Litwie, Ukrainie, w Bułgarii i Sta-
nach Zjednoczonych oraz Wytwórnię leków we Wrocławiu, znaną jako US Pharmacia, a także 
Wytwórnię suplementów diety w Szwecji.

 Wytwórnia US Pharmacia to kluczowy dostawca leków dla Grupy USP Zdrowie. 
 Zakład powstał w 1997 r. i obecnie zatrudnia 400 pracowników. To tutaj wytwarzane i pako-
wane są produkty lecznicze oraz konfekcjonowane suplementy diety. 
 Wytwórnia dostarcza na rynek ponad 100 mln opakowań leków rocznie. 
 Dbałość o wysoką jakość i skuteczność produktów USP Zdrowie sprawia, że od lat cieszą się 
one zaufaniem konsumentów, pacjentów i farmaceutów.

PARTNER BRANŻOWY

http://www.uspzdrowie.pl
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Zakłady	Farmaceutyczne	„UNIA”	Spółdzielnia	Pracy
 ul. Chłodna 56/60
 00-872 Warszawa
 tel. + 48 22 620 90 81 do 86
 fax + 48 22 654 92 40
 e-mail: unia@uniapharm.pl
 www.uniapharm.pl

 Zdobywamy zaufanie i zadowolenie pacjentów oraz klientów dostarczając im produkty 
o udokumentowanej jakości, dostępne dla jak najszerszego grona.
 Nadrzędnym celem Zakładów	Farmaceutycznych	„UNIA”	Spółdzielnia	Pracy jest wytwarza-
nie najwyższej jakości produktów, realizowane zgodnie z wymaganiami prawnymi, jak również 
stwarzanie najlepszych warunków dla rozwoju Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia 
Pracy. Nad przestrzeganiem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) sprawują kontrolę 
wykwalifikowani pracownicy, którzy dokładają wszelkich starań, aby produkty posiadały odpo-
wiednią jakość, skuteczność oraz były bezpieczne.

Prowadząc działalność, dbamy o to, aby:
•	 Pacjenci, lekarze, klienci byli pewni jakości, skuteczności działania i bezpieczeństwa stoso-

wania naszych produktów.
•	 Poznawać i zaspokajać potrzeby pacjentów, lekarzy i naszych klientów.
•	 Kształtować wśród wszystkich pracowników Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia 

Pracy świadomość i odpowiedzialność za jakość produktów.
•	 Dążyć do stworzenia wizerunku Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy jako 

stabilnego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera w zakresie oferowanych 
oraz realizowanych usług.

•	 Nasz znak firmowy był postrzegany jako znak gwarantujący najwyższą jakość.
•	 Zawsze spełniać wymagania prawne w każdym aspekcie działalności.

Powyższe cele osiągamy poprzez:
•	 Zespół profesjonalnych pracowników świadomych celów stawianych przed organizacją.
•	 Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania (GMP) oraz Prawem farmaceutycznym.
•	 Prowadzenie ciągłego monitorowania procesów doskonalenia wdrożonego Systemu  

Zarządzania Jakością.
•	 Poszerzanie świadomości pracowników w  zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania  

Jakością.

http://www.uniapharm.pl
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Tomasz Moys
Wiceprezes Zarządu Zakładów Farmaceutycznych 
Polpharma SA i Dyrektor Operacji Przemysłowych 
Grupy Polpharma

 Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1989 r. rozpoczął 
pracę w ówczesnych Starogardzkich Zakładach Farma-
ceutycznych „Polfa” od stanowiska mistrza produkcji. 
W latach 1998-2001 kierował Departamentem Zapew-
nienia i Kontroli Jakości, a od roku 2002 był Dyrektorem 
największej jednostki operacyjnej firmy, zajmującej się 
produkcją leków.
 Od 2012 roku odpowiada za wszystkie operacje prze-
mysłowe realizowane przez Grupę Polpharma w kraju 
i za granicą. 
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Małgorzata Chamera 
Specjalista ds. BHP, Anpharm

 Ur. w Gdańsku. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń 
i Bankowości w Warszawie, Bournemouth University MAFS na kierunkach ekonomika banko-
wości oraz finanse i  bankowość, studia podyplomowe Bezpieczeństwo i  Ochrona Człowieka 
w Środowisku Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Karierę zawodową 
związała z Grupą Servier, gdzie na przestrzeni 26 lat pracowała w finansach i księgowości, dziale 
personalnym, a dziś odpowiada za bezpieczeństwo pracy ludzi i zakładu oraz ochronę środowiska 
w fabryce Grupy Servier – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. w Warszawie. 
 Zaangażowanie Grupy Servier w walkę przeciwko globalnemu ociepleniu 25% redukcji gazów 
cieplarnianych do 2030 zobowiązuje podmioty Grupy do realnych akcji. Uświadamia i angażuje 
kierownictwo oraz pracowników w działania na rzecz innych i środowiska. Inicjatorka podejmo-
wania zobowiązań partnerskich: resortowych z Ministerstwem Rozwoju na rzecz Agendy 2030 
i międzybranżowych z Koalicją 5 Frakcji na rzecz ochrony środowiska. Prywatnie mama czworga 
dzieci.
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Grażyna Kaczyńska
Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju 
i Ochrony Środowiska, Zakłady 
Farmaceutyczne SA w Starogardzie, Polpharma

 Od kilkunastu lat jest inicjatorem działań 
prośrodowiskowych w największej firmie far-
maceutycznej w Polsce. Jest pomysłodawcą 
lub współorganizatorem akcji ekologicznych, 
m.in.: Nagroda zielony proces, Wszyscy 
na rowery, Zielony tydzień, Dzień otwarty. 
Uważa, że ograniczanie wpływu na środo-
wisko poprzez efektywność materiałową 
i energetyczną procesów oraz promowanie 
ekologicznych postaw są kluczem do zrów-
noważonego rozwoju.
 Absolwentka Politechniki Gdańskiej  
– specjalizacja inżynieria środowiska. Ukoń-
czyła studia podyplomowe: Inżynierię 
środowiska w przemyśle farmaceutycznym 
– University of Applied Sciences and Arts of 
Southern Switzerland oraz CSR – Strategia 
odpowiedzialnego biznesu – Akademia Le-
ona Koźmińskiego.

UCZESTNICY DEBATY
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Rola krajowego przemysłu farmaceutycznego  
w „postcovidowym świecie”. 

Jak budować bezpieczeństwo lekowe Europy 
i Polski?

Krzysztof Kopeć
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 Po wybuchu pandemii wytwórcy azjatyccy, dostarczający 60% używanych na świecie leków, 
wstrzymali produkcję z powodu lockdownu. Nałożył się na to rosnący popyt na medykamenty 
oraz problemy z transportem w UE i na świecie. Polsce groził brak podstawowych leków. Krajowy 
przemysł farmaceutyczny – mimo trudności – zwiększył jednak produkcję, aby zabezpieczyć 
lokalny rynek. Z tych doświadczeń wnioski wyciągnęły kraje UE i USA. D. Trump zapowiedział 
uniezależnienie USA od chińskich dostaw farmaceutyków, a UE przygotowuje strategię, która 
ma zwiększyć autonomię Europy w tym obszarze. Kraje UE będą zabiegać, aby na ich terytorium 
odbywała się produkcja kluczowych produktów farmaceutycznych. Tymczasem udział krajowych 
leków w polskim rynku spada, a rentowność przemysłu farmaceutycznego w Polsce maleje. 
Wielkość strat oszacowano w studium autorstwa Katedry Teorii i Analiz Systemów Ekonomicz-
nych Uniwersytetu Łódzkiego „Makroekonomiczny wpływ sektora farmaceutycznego na polską 
gospodarkę”. Zdaniem jego autorów, ograniczenia rozwoju branży są efektem relatywnie niskiej 
i malejącej stopy zysku, co wynika z polityki Ministerstwa Zdrowia – faworyzowania najtań-
szych generyków pochodzących z importu. Innowacyjne narzędzie rozwoju tego sektora, czyli 
Refundacyjny Tryb Rozwojowy zaproponował premier M. Morawiecki. Zakłada ono racjonalne 
wydawanie publicznych środków na refundację leków w sposób stymulujący rozwój produkcji 
leków w Polsce. 
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 6 postcovidowych trendów, które kształtują 
przyszłość branży kosmetycznej 

Justyna Żerańska
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

 Z badania KosmetyczniPL „Branża kosmetyczna vs. COVID-19” z II kwartału br. dowiedzieli-
śmy się, że choć 1/3 firm kosmetycznych w Polsce bardzo poważnie odczuła negatywny wpływ 
pandemii, a produkcja została ograniczona w ponad połowie przedsiębiorstw, aż 66% z nich 
utrzymało zatrudnienie na poziomie sprzed okresu lockdownu. 
 Z perspektywy czasu widać, że branża poradziła sobie z tym bezprecedensowym kryzysem 
sprawnie – lepiej niż wielu innych producentów dóbr szybko zbywalnych, których biznesy 
niejednokrotnie zatrzęsły się w posadach. Sektor kosmetyczny po raz kolejny udowodnił, że 
naprawdę posiada umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków, potrzeb rynkowych 
i preferencji konsumenta.
 Jaką lekcję z COVID-u wyciągnęła branża kosmetyczna? Czego dowiedzieliśmy się o naszych 
mocnych i słabych stronach? Co zostanie z nami na dłużej? I co najważniejsze, jak trendy post-
covidowe będą nowym obliczem branży? 
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Rozwiązanie cyfrowe wykorzystujące mechanizm 
rozszerzonej rzeczywistości 

na potrzeby wizualizacji procedur produkcyjnych

Krystian Bień
Starszy IT Biznes Partner, Polpharma

 Rozszerzona rzeczywistość (ang. Agmented Realitu, AR) jest coraz częściej wykorzystywana 
w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych. Po kilkuletnim okresie testów tej technologii 
coraz więcej organizacji decyduje się na jej produkcyjne wykorzystanie. Ostatnio można obserwo-
wać przyspieszenie tego procesu ze względu chociażby na ograniczenia, jakie powstały wskutek 
COVID-19. Zarządzający obszarami produkcyjnymi bardzo szybko docenili korzyści z AR, dzięki 
której np. audyty czy wizyty referencyjne mogą odbywać się w 100% zdalnie, z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości. 
 Rozszerzoną rzeczywistość można wykorzystać do usprawnienia zarządzania standardowymi 
procedurami operacyjnymi (ang. Standard Operating Procedure, SOP). W obszarze produkcji far-
maceutycznej do czynienia mamy z różnego rodzaju regulacjami zewnętrznymi – dobre praktyki 
produkcyjne (ang. Good Manufacturing Practice, GMP), które dbają, by proces produkcji wyro-
bów farmaceutycznych na każdym z etapów był na jak najwyższym poziomie jakości. Pilnując, 
by każda z operacji wykonywanych w obrębie określonego etapu procesu produkcyjnego była 
zestandaryzowana i powtarzalna, użytkownikowi dostarczone są instrukcje i procedury, który 
zgodnie z ich treścią wykonuje powierzone zadania. Tradycyjne materiały tego typu to zwykle 
kilku-, kilkunastostronicowy skrypt znajdujący się przy stanowisku pracy. Ich wykorzystanie 
pozwala na sprawną obsługę urządzeń i rozwiązywanie specyficznych problemów technicznych. 

 Niemniej jednak z klasycznymi dokumentami tego typu związane są pewne wyzwania, np.:
•	 Aktualność dokumentacji.
•	 Statyczność dokumentacji.
•	 Monitorowanie postępów w jej realizacji.
•	 Zarządzanie zmianą wersji dokumentacji.
•	 Integralność dokumentacji.
•	 Itp.

 Przenosząc postać papierową dokumentacji do świata cyfrowego i wzbogacając ją o AR, 
praktycznie większość z wymienionych wyżej wyzwań, jeśli nawet nie wszystkie, zostaje auto-
matycznie zaadresowana. 
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 Gdzie jest rozwój? 
Laboratorium	mikrobiologiczne	XXI	wieku

Marta Adamkiewicz-Alejziak
Polfa Warszawa

 Czy współczesne laboratoria mikrobiologiczne w Polsce są odpowiednio wyposażone? Czy 
nadążają za intensywną ekspansją najnowocześniejszych sprzętów oraz innych odkryć tech-
nologicznych dostępnych na rynku? Jakie są standardowe metody diagnostyczne stosowane 
w większości laboratoriów? Co mówi prawo? Czym są bakterie w formie VBNC? Jak precyzyjnie 
możemy określić liczbę bakterii w produktach leczniczych, suplementach diety, wyrobach me-
dycznych w produktach żywieniowych, kosmetykach czy mediach, stosując klasyczne metody 
badawcze?
 Choć technologia pędzi w zawrotnym tempie, na świecie procesory są już mniejsze od  
najmniejszej bakterii, a podczas produkcji tych urządzeń warunki środowiskowe są bardziej 
restrykcyjne niż w większości firm farmaceutycznych produkujących leki, wyroby medyczne czy 
suplementy diety. W branżach np. elektronicznych, gdzie nowoczesność sięga zenitu, kontrastem 
staje się większość laboratoriów mikrobiologicznych XXI wieku, w których czas zatrzymał się w 
wieku XIX. Co jest tego powodem? Co możemy zrobić, aby skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, 
dlaczego nadal to tylko alternatywa? 
 W prezentowanym temacie odpowiem na wybrane pytania zadawane przez pracowników 
działów jakości dotyczące rozwoju laboratorium.
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Wpływ przeglądów remontowych maszyn 
na wydajność procesów produkcyjnych

 
Rafał Grabicki
SteriPack Medical Poland

 Mówiąc o wydajności procesów produkcyjnych, najczęściej myślimy o zgranym zespole ope-
ratorów, wysokiej prędkości urządzeń i czasie produkcyjnym, który nie jest przerywany żadnymi 
postojami. Mając spełnione te warunki, uzyskamy wysoką wydajność procesu produkcyjnego, 
nie tylko chwilowo, ale długofalowo. O ile wydajne urządzenia to kwestia wyboru i zakupu wła-
ściwych, a zgrany zespół operatorów to szkolenia i dobór osób, to w kwestii zerowych postojów 
nie ma już tak prostego przepisu na sukces. Na postoje w procesie produkcyjnym ma wpływ 
wiele czynników, począwszy od braku dostępności komponentów do produkcji, a kończąc na 
przezbrojeniach, regulacjach i  awariach. I  te ostatnie potrafią znacząco wpływać na wyniki 
produkcyjne. Często słyszy się, że jak urządzenie pracuje, to zdarzają się awarie. Jest to prawda, 
jednakże można mieć wpływ na długość i częstotliwość występowania awarii, a to przekłada 
się wprost na dostępność czasu produkcyjnego, czyli wydajność procesu. Kluczem do sukcesu 
jest właściwe zaplanowanie i prowadzenie przeglądów remontowych w trakcie całego życia 
urządzenia. Wydawać by się mogło, że to nic trudnego, bo przecież mając instrukcję od pro-
ducenta, przepisujemy zalecenia do naszych planów konserwacyjno-remontowych i jesteśmy 
bezpieczni. W pewnym sensie tak, ale zalecenia producenta powinny być punktem wyjścia do 
właściwego przygotowania planu przeglądów remontowych dla każdego urządzenia, ponieważ 
producent zakłada idealne warunki pracy urządzenia, a rzeczywistość nigdy nie jest idealna. 
Podczas planowania przeglądu remontowego należy brać pod uwagę: obciążenie urządzenia, 
zmienność produktów, warunki pracy urządzenia, ilość i typ dotychczasowych awarii, a także 
ich powtarzalność. Kluczowy jest również proces starzenia się urządzenia, ponieważ z upływem 
czasu, każde urządzenie wymaga większego budżetu remontowego i częstszych przeglądów, aby 
utrzymać poziom awaryjności na niskim, niezmiennym poziomie.
 W jaki sposób pogodzić ze sobą wpływ tych wszystkich elementów? Od czego zacząć budowa-
nie planów przeglądów remontowych? Jak je prowadzić? Kiedy ustalać ich obecność w planach 
produkcyjnych? A w końcu, jaki jest wpływ przeglądów remontowych na wydajność procesów 
produkcyjnych. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy wspólnie podczas prelekcji nt. wpływu 
przeglądów remontowych maszyn na wydajność procesów produkcyjnych.
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 Różne poziomy bezpieczeństwa

Marta Pawłowska
Safety Assessor, ACC Chemicals, członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, 
wykładowca WSIIZ w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego

Wprowadzenie kosmetyku na polski rynek, a  tym samym na rynek europejski, wiąże się 
z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych, zarówno z poziomu dystrybutora, 
faktycznego producenta czy importera. Obowiązki dla poszczególnych podmiotów wprowa-
dzających kosmetyki różnią się i są określone w przepisach prawnych oraz w dokumentach 
okołosektorowych.

 Spełnienie tych przepisów kontrolowane jest przez inspekcje nadzorujące: Państwową 
Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Handlową. Narzędziem, którym posługuje się nad-
zór, jest Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. Dokument określa 
obowiązki podmiotów i  właściwość organów w  zakresie wykonywania obowiązków i  zadań 
administracyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.
 Wspomniane rozporządzenie jest głównym aktem prawnym, którym posługuje się sektor 
kosmetyczny, jednakże wprowadzając kosmetyk na rynek, należy wziąć pod uwagę również 
inne ustawy i akty prawne, a także wytyczne Komisji Europejskiej. Należy pamiętać, że kosme-
tyk to nie tylko wnętrze, czyli masa kosmetyczna, określona funkcja czy spodziewany efekt 
pielęgnujący, ale także opakowanie i właściwe oznakowanie. Wymogi dotyczące oznakowania 
są przedstawione w art. 19 rozp. 1223/2009/WE oraz Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach 
paczkowanych, w których również określone są między innymi zasady używania oraz wymogi 
graficzne znaku „З” oraz „e”; należy podkreślić, że oznakowanie „e” nie jest wymagane i  jest 
dobrowolną decyzją wytwórcy. Zgodnie z ustawą, poza wymaganiami dotyczącymi oznakowa-
nia produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane, którymi są również 
kosmetyki, wprowadzane do obrotu powinny posiadać wg art. 7 ust. 1 oznakowanie łatwe do 
odczytania dobrze widoczne, wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opa-
kowania. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych określa między innymi wymogi 
dotyczące minimalnej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczko-
wanego. Należy też pamiętać, że ustawa mówi również o oznaczeniu „±”, gdzie mowa wyłącznie 
o dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego, nie precyzując wartości 
dodatniej. Więc oznaczanie na opakowaniu „masa (pojemność) nominalna ± błąd dopuszczalny” 
jest niezgodne z ustawą, a także nie wynika z odrębnych przepisów.  

Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych

Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego
 Jednym z częstszych problemów jest to, jak określić zawartość nominalną w produktach, 
w których naturalnie masa zmniejsza się w czasie, tak jak np. mydła w kostce. Przepisy prawa 
wskazują jednoznacznie, że na opakowaniu podajemy wartość nominalną produktu w momen-
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cie pakowania (rozporządzenie kosmetyczne 1223/2009/WE w art. 19 pkt. 1b). Należy również 
pamiętać, że na opakowaniach poniżej 5 g/5 ml, bezpłatnych próbkach oraz produktach w opa-
kowaniach jednorazowego użycia umieszczenie informacji o zawartości produktu w opakowaniu 
nie jest wymagane.
 Nominalna zawartość produktu jest w momencie pakowania wyrażona w jednostkach masy 
lub objętości, z wyjątkiem opakowań zawierających mniej niż pięć gramów lub mniej niż pięć 
mililitrów, bezpłatnych próbek i produktów w opakowaniach jednorazowego użycia; podawa-
nie informacji o zawartości nie jest wymagane również w przypadku stosowanych zwyczajowo 
opakowań zbiorczych, jeśli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych, umiesz-
czonych w tych opakowaniach zbiorczych, przy czym opakowania zbiorcze zawierają czytelną 
informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba że liczba opakowań jednostkowych jest 
dobrze widoczna z zewnątrz lub produkty te są sprzedawane pojedynczo. Nie jest to konieczne, 
jeżeli łatwo jest po wyglądzie zewnętrznym ocenić tę ilość lub jeżeli produkt sprzedawany jest 
zazwyczaj w pojedynczych opakowaniach – art.19/1b rozp. 1223/2009/WE.
 Dobrym źródłem informacji na temat oznakowania produktu są przewodniki Komitetów 
Europejskich, np.: Cosmetics Europe: Guidelines On Cosmetic Product Labelling 2011.
 Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i dystry-
butorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa produktów określone są również w Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
 Należy również pamiętać, że produkty aerozolowe, do których zaliczamy między innymi: 
dezodoranty, mgiełki nawilżające czy lakiery do włosów, podlegają poza przepisami wymienio-
nymi wyżej dodatkowo innym przepisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.
 Kosmetyki to mieszaniny chemiczne podlegające również przepisom wynikającym bez-
pośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), 

Nazwa jednostki miar Oznaczenie jednostki miar

Masa
Miligramy mg
Gramy g
Kilogramy kg

Objętość

Mililitry ml lub mL
Centylitry cl lub cL
Litry l lub L
Centymetry sześcienne cm3

Decymetry sześcienne dm3

TAB. 1 
Załącznik nr 1, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. 

Ilość nominalna towaru paczkowanego [g] lub [ml] Minimalna wysokość cyfr i liter [mm]
Do 50 2
Powyżej 50 do 200 3
Powyżej 200 do 1000 4
Powyżej 1000 5

TAB. 2 
Załącznik nr 2, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r.
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dlatego też Safety Assessor oceniający produkt kosmetyczny bierze pod uwagę pełen zakres 
wiedzy i regulacji na temat substancji wchodzących w skład kosmetyku, w tym mogących zajść 
interakcji pomiędzy składnikami, ewentualnej niestabilności czy niekompatybilności produktu 
z opakowaniem.
 Definicje producenta, dystrybutora oraz importera, ich szczegółowe obowiązki oraz rodzaj 
ciążącej odpowiedzialności jasno określone są w art. 2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych, 
które obowiązuje od 11 lipca 2013 roku:
Art. 2d) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosme-
tyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu 
pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
Art. 2e) „dystrybutor” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą 
producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty;
Art. 2i) „importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma siedzibę na terenie Wspól-
noty i wprowadza do obrotu we Wspólnocie produkt kosmetyczny z kraju trzeciego.

 Udostępniany produkt kosmetyczny na rynek musi być bezpieczny dla zdrowia ludzi w nor-
malnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, z uwzględnieniem w szczególności: 
prezentacji, oznakowania, instrukcji użycia i usuwania, wszelkich innych wskazówek lub informa-
cji pochodzących od osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 4., który to mówi o obowiązkach 
osoby odpowiedzialnej.
 Należy pamiętać, że umieszczenie ostrzeżeń, takich jak ograniczenia stosowania czy – jak 
czasem się to zdarza, przy produktach przypominających produkty spożywcze symbolu „nie 
do spożycia”, nie zwalnia osób zdefiniowanych w art. 2 i 4 rozp. 1223/2009/WE z obowiązku 
przestrzegania innych wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. 
 Prezentacja produktu kosmetycznego, informacje marketingowe, które określają cechy pro-
duktu, muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 
określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w  związku 
z produktami kosmetycznymi, jak i spełniać wytyczne kodeksu etyki reklamy. Podlegają ocenie 
zarówno przez władze nadzoru, jak i Radę Reklamy, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta (UOKiK). 
 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 1223/2009/WE podmiotem, który gwarantuje bezpieczeń-
stwo i zgodność z przepisami produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu, jest osoba 
odpowiedzialna, będąca osobą prawną lub fizyczną, z  siedzibą na terenie Wspólnoty. Osobą 
odpowiedzialną może być producent, dystrybutor lub importer. 
 W praktyce producenci mają swobodę decydowania o tym, kto powinien pełnić rolę osoby 
odpowiedzialnej za ich produkty, jednakże zgodnie z art. 4 pkt. 3 osobie przyjmującej tę rolę 
należy udzielić pisemnego upoważnienia, które wyznaczona osoba musi zaakceptować w formie 
pisemnej. 
 Najczęściej osobą odpowiedzialną jest producent, jednakże w  przypadku produktu ko-
smetycznego importowanego (spoza rynku Unii Europejskiej), osobą odpowiedzialną za dany 
produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu w UE staje się każdy importer. 
 Kosmetyk, wprowadzony na rynek musi mieć widoczną na etykiecie nazwę i adres osoby 
odpowiedzialnej – to adres zarejestrowanej firmy z siedzibą na terenie UE dokumentacji pro-
duktu tzw. PIF znajdującej się pod adresem podanym na opakowaniu produktów kosmetycznych 
przez osobę odpowiedzialną. Obowiązki określone są w art. 5 rozp. 1223/2009/WE.
 W przypadku dystrybutora wymagania są nieco mniejsze i skupiają się głównie na wery-
fikacji poprawności oznakowania, czyli etykiety, bez konieczności weryfikacji składów, badań 
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potwierdzających działanie czy raportu bezpieczeństwa. Wymogi zostały określone w  art. 6 
rozp. 1223/2009/WE. Dystrybutor przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek 
jest zobowiązany do weryfikacji, czy na opakowaniu znajduje się nazwa i adres osoby odpowie-
dzialnej, skład produktu rozpoczynający się słowem „Ingredients”, data minimalnej trwałości, 
właściwy sposób użycia wraz z ostrzeżeniami oraz numer partii. Jeżeli osoba odpowiedzialna 
umieszcza ostrzeżenia niewynikające bezpośrednio z  obecności składnika i  wymagań, jakie 
zostały nałożone na ten składnik wyrażone w zał. III-VI rozp. 1223/2009/WE w języku innym 
niż obowiązujący w kraju, gdzie kosmetyk jest wprowadzony, dystrybutor ma obowiązek prze-
tłumaczenia wszystkich ostrzeżeń i umieszczenia na opakowaniu wprowadzanego kosmetyku, 
(art. 19 ust. 5). Dystrybutor powinien skontrolować właściwe oznakowanie zarówno opakowania 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w przypadku gdy kosmetyk posiada zewnętrzną obwolutę 
czy kartonik. 
 Jeżeli dystrybutorzy uznają lub mają powody sądzić, że:
•	 dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w niniejszym roz-

porządzeniu, nie udostępniają produktu na rynku, dopóki nie zostanie on dostosowany do 
obowiązujących wymogów;

•	 produkt kosmetyczny, który udostępnili na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporzą-
dzeniem, zapewniają przyjęcie środków naprawczych niezbędnych do dostosowania tego 
produktu, wycofania go z rynku lub wycofania od użytkowników końcowych, w razie potrzeby.

 Ponadto, jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, dystrybutorzy 
niezwłocznie informują o tym osobę odpowiedzialną oraz właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których udostępniły dany produkt, podając szczegóły zwłaszcza dotyczące 
niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych. Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, 
gdy są odpowiedzialni za produkt, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażały jego 
zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 
 W przypadku gdy dystrybutor wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą 
czy znakiem towarowym, zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób znaczący lub 
w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami staje się osobą 
odpowiedzialną. Zmiana w sposób znaczący oznacza zarówno zmianę czy rozszerzenie funkcji 
danego kosmetyku, ale również rozszerzenie deklaracji marketingowych mówiących o działaniu 
kosmetyku, np. po przeprowadzeniu dodatkowych testów aplikacyjnych.

***

 Wprowadzenie kosmetyku wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów prawnych z poziomu 
każdej jednostki odpowiedzialnej za produkt. Sprawą, która wiąże zarówno osobę odpowie-
dzialną, dystrybutora, jak i  importera jest dbałość o bezpieczeństwo konsumenta, właściwe 
oznakowanie i odpowiednie oświadczenia o produkcie kosmetycznym. Osoba odpowiedzialna 
i importer dodatkowo musi zadbać o wszystkie aspekty związane z prawidłową dokumenta-
cją produktu PIF, współpracę z safety assessorem, któremu oddaje się do wykonania ocenę 
bezpieczeństwa kosmetyku. Spełnienie wymogów prawnych da nam pewność, że produkt jest 
bezpieczny.
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Wpływ pandemii na aktualne trendy 
i potrzeby konsumentów

Małgorzata Bajerska 
Lara Edyta Pawluśkiewicz

 Pandemia COVID-19 wpłynęła praktycznie na każdy segment gospodarki. Branża kosmetyczna 
również ucierpiała w obecnej, nowej rzeczywistości. Z drugiej jednak strony sytuacja związana 
z koronawirusem dała branży szansę. Wzrost sprzedaży internetowej, potrzeba dostarczenia 
produktów do higieny związanej z ochroną przed wirusem, ale także codziennej pielęgnacji 
dały furtkę do przetrwania cięższej sytuacji na rynku. 
 Podstawowymi produktami na początku pandemii stały się oczywiście te warunkujące i bez-
pośrednio wpływające na bezpieczeństwo, tj. produkty biobójcze oraz żele wodno-alkoholowe 
o działaniu antybakteryjnym, mydła antybakteryjne. W związku z pandemią na popularności 
zyskały również produkty odbudowujące naturalną barierę ochronną skóry. Składniki aktywne 
wpływające na prawidłowy mikrobiom skóry, np. prebiotyki, ekstrakty roślinne, coraz częściej 
znajdują się w kosmetykach.
 W wyniku aktualnej sytuacji niektóre trendy znacznie się umocniły, przybrały nowe spojrze-
nie oraz inne podejście co do argumentacji ich zaistnienia na półce sklepowej. Należą do nich 
przede wszystkim trendy związane z:
•	 tzw. wellbeingiem – zachowaniem równowagi organizmu, poprawą nastroju. Kosmetyk ma 

mieć wpływ na: sferę emocjonalną, zagwarantować lepsze samopoczucie, relaks;
•	 kosmetykami zabezpieczającymi przed niekorzystnym działaniem promieniowania niebie-

skiego (HEV);
•	 zwiększeniem skupienia nie tylko na własnej ochronie i bezpieczeństwie, ale również na 

zabezpieczeniu naszego otoczenia, środowiska, tzw. czyste piękno, którego tworzenie 
uwzględnia wpływ stosowanej pielęgnacji, upiększania ciała, na środowisko naturalne.

 Okres pandemii uczy nowego podejścia do życia, nie tylko z punktu widzenia ograniczeń 
oraz znalezienia na nie rozwiązania, ale również, a wręcz przede wszystkim, z punktu widzenia 
psychologicznego. Pandemia wzmocniła ideę oraz nową ideologię świadomego trybu życia, 
konieczności ochrony naturalnych zasobów, przy jednoczesnym założeniu istoty wpływu na-
turalności zarówno na stan organizmu, jego zdrowie, jak i wygląd.

REFERATY
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Kosmetyki przyszłości – czy i czym nas zaskoczą?

Zofia Pinchinat-Witucka
Creamy

Teza: Kosmetyki przyszłości muszą sprostać potrzebom człowieka żyjącego w postmoderni-
stycznym świecie.   

 Klienci w przyszłości żyją jednocześnie w realnym i wirtualnym świecie o płynnych granicach. 
Mogą stać się zamożni i biedni z dnia na dzień. Odrzucają konwencje, a jednocześnie są od nich 
uzależnieni. Codziennie muszą się adaptować do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, 
obnażającej niepewną przyszłość. W przyspieszonym tempie stare staje się nowym i odwrot-
nie – stare buty są modne, drukarki 3D pozwalają wydrukować tkankę mięśniową, kosmetyki 
na bazie tradycyjnych, prostych receptur są hitem, choć ich dobór możliwy jest tylko dzięki 
skomplikowanym algorytmom. 
 Kluczowym doświadczeniem naszego klienta jest zmienność i samotność. Dlatego nie rozstaje 
się on ze swoim smartfonem nowej generacji. Jest on niezawodnym sojusznikiem: przestrzega, 
pozwala przymierzyć sukienkę, dobrać kolor włosów, dopasować krem, ułatwia decyzję. Słowem 
jest to narzędzie, dzięki któremu wirtualne staje się realnym, a dla nas producentów kosmetyków 
jest kanałem dostępu dla odbiorców naszej oferty. Poczucie „zaopiekowania” jest magnesem 
i ścieżką dostępu do serca postmodernistycznego klienta. 
 Produkt – również kosmetyczny – musi pomóc przeżyć w ponowoczesnym świecie pełnym 
sprzeczności. Jakość obsługi i personalizacja, rozumiana jako dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb, będzie jedyną drogą do zbudowania relacji. Zdrowie i jakość życia stają się nadrzędnymi 
wartościami, a kosmetyki zagrają ważną rolę, gdyż jakość tego życia mogą poprawić. Produkty 
przyszłości muszą odnaleźć się w tym ponowoczesnym świecie i odgadnąć indywidualne po-
trzeby, by być dopuszczonym do prywatnego życia klienta przyszłości. 
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ANT Sp. z o.o. 
 Aleja Pokoju 18
 31-564 Kraków, Poland
 https://antsolutions.eu

 ANT jest jedną z najszybciej rozwijających się firm IT w Europie docenioną m.in. przez Financial 
Times, Deloitte czy Frost & Sullivan.
 Jesteśmy ekspertami w dostarczaniu systemów optymalizujących i monitorujących pro-
dukcję.
 Nasze systemy komunikują się z setkami maszyn – od najnowszych po najstarsze, gwa-
rantując zbieranie danych w czasie rzeczywistym, na podstawie których managerowie mogą 
podejmować odpowiednie decyzje i usprawniać procesy produkcyjne.
 W zakładach produkcyjnych, takich jak Servier, Novartis, Anpharm czy Polfa, eliminujemy 
papier z produkcji, przechodząc w 100% na planowanie, raportowanie i dokumentację w formie 
elektronicznej. 
 Skraca się czas uruchamiania zleceń – plan produkcyjny jest online, defekty są wykrywane 
znacznie szybciej – dzięki cyklicznemu planu kontroli jakości.
 Monitorowanie mikroprzestojów i automatyczna detekcja ich powodów pozwala na analizę 
przyczyn i ich optymalizację, przekładając się na wzrost efektywności produkcji.
 Monitorowanie postępu produkcji w  czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie realizacji 
i porównanie z założonymi celami.
 Instrukcje i dokumentacja wyświetlane są na panelach operatorskich przy maszynach. Ma-
nagerowie mają pewność, że operatorzy zaznajomili się z najnowszą wersją dokumentacji oraz 
że proces produkcyjny jest realizowany zgodnie z zasadami GMP.
 Walidacja komponentów i surowców w czasie rzeczywistym ogranicza ryzyko pomyłek i błę-
dów w trakcie produkcji.
 Projekty IT często wykraczają poza ustaloną kwotę – dlatego gwarantujemy Klientom, że nie 
przekroczymy ich budżetu. Projekt realizowany jest w 6 miesięcy, przez dedykowany zespół. 
 Realne korzyści systemu przekładają się na zwrot z inwestycji, który wynosi średnio 10-20 
miesięcy.

https://antsolutions.eu
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Fluor	S.A.
 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
 44-100 Gliwice
 +48 (32) 239 15 00
 +48 (32) 231 22 45
 e-mail: fluor.gliwice@fluor.com 
 http://www.fluor.com/poland

	 Fluor	S.A. jest polskim biurem inżynieryjnym będącym częścią Korporacji Fluor – jednej z naj-
większych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych notowanych na giełdzie, światowego 
lidera w dostarczaniu kompleksowych usług EPC (ang. Engineering Procurement Construction).
Korporacja Fluor działa na 6 kontynentach, dla klientów w ponad 60 krajach, zatrudnia 47 000 
pracowników zapewniając swoim klientom realizację złożonych i trudnych pod względem lo-
gistycznym projektów w różnych zakątkach globu. 
 Oczekiwaną przez klientów jakość realizacji inwestycji, pewność harmonogramu i kosztów 
oraz bezpieczeństwo jej wykonania zapewniają najwyższej klasy specjaliści Fluor, a także naj-
nowocześniejsza infrastruktura i oprogramowanie jakimi dysponuje każde biuro Korporacji.
 W Polsce, firma funkcjonuje od 75 lat, wykorzystując z sukcesem zdobyte doświadczenie 
i profesjonalną wiedzę. Zatrudniając ponad 430 osób, Fluor S.A. to jedno z największych biur 
inżynieryjno-projektowych w branży, którym kieruje Grzegorz Czul, Prezes Zarządu i Dyrektor 
Generalny. Fluor w Gliwicach jest w pełni zintegrowany z całą Korporacją, dzięki czemu może 
oferować swoim klientom najlepsze konkurencyjne rozwiązania, wykonując usługi studial-
ne, projektowania, kompletacji dostaw, zarządzania projektami, prowadzenia rozruchów, czy 
procesów technologicznych w sektorze zaawansowanych technologii, biotechnologicznym, 
farmaceutycznym, ale również chemicznym, petrochemicznym, czy rafineryjnym niezależnie 
od lokalizacji. 
 Do klientów firmy należą największe spółki państwowe z powyższych sektorów, ale także 
światowe korporacje z tychże segmentów. To dla nich Fluor zmienia świat budując innowacyjną 
przyszłość.

FOFERTY	FIRM

mailto:fluor.gliwice@fluor.com
http://www.fluor.com/poland
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 GLATT jest rodzinną firmą z siedzibą główną w Binzen, RFN. 
 Jako globalna grupa przedsiębiorstw zatrudnia ponad 1500 osób w różnych miejscach na 
świecie.

W programie produkcyjnym firmy GLATT znajdują się:
•	 urządzenia fluidalne do suszenia, granulacji, powlekania i peletyzacji
•	 powlekarki bębnowe do tabletek, kapsułek i peletek
•	 mieszarko-granulatory
•	 urządzenia transportu międzyoperacyjnego i pomocnicze

 Najnowsza innowacja firmy GLATT to Twin-Pro®, czyli rewelacyjne połączenie mieszarko-
granulatora i suszarni fluidalnej w jednym urządzeniu.

 Inną nowością jest MultiLab® – uniwersalna jednostka centralna, z którą zintegrować można 
urządzenie fluidalne, mieszarko-granulator i powlekarkę bębnową. MultiLab® można wyposażyć 
w jednostki w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej.   

www.glatt.com

Glatt GmbH 

 Werner-Glatt-Str. 1
 79589 Binzen 
 Germany 
 tel. +49-7621 664-0 
 fax +49-7621 64723

G OFERTY	FIRM
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SYSTEMY MONITORINGU WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
BEZKONTAKTOWY POMIAR TEMPERATURY do walki z epidemią COVID-19
•	 termometry bezkontaktowe
•	 bramki pirometryczne, terminale 
•	 kamera termowizyjna do pomiaru temperatury ciała
PRZYRZĄDY POMIAROWE
•	 termometry
•	 higrometry
•	 pirometry
•	 anemometry
•	 barometry
•	 ciśnieniomierze różnicowe
•	 czujniki pyłów PM2.5 
•	 czujniki gazów CO2 , O2 , NO2, CO, SO2, O3
•	 światłomierze
•	 czujniki zalania wodą
•	 czujniki ruchu
•	 czujniki meteorologiczne
SYSTEMY POMIAROWE IoT
•	 przewodowe
•	 bezprzewodowe 
•	 Wi-Fi
•	 Bluetooth
•	 GSM
•	 433 MHz
•	 stacjonarne
•	 mobilne 
•	 rejestratory danych
•	 oprogramowanie SCADA 
AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE AP 067
•	 temperatura
•	 wilgotność
•	 ciśnienie (barometryczne, różnicowe)
•	 przepływ powietrza
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE AB 679
•	 badania mikroklimatu pomieszczeń
USŁUGI DODATKOWE
•	 wypożyczanie sprzętu pomiarowego do monitoringu warunków środowiskowych
•	 instalacja i serwis systemów pomiarowych do monitoringu warunków środowiskowych
•	 kwalifikacja, walidacja systemów do monitoringu warunków środowiskowych

LAB-EL  
Elektronika Laboratoryjna s. j.
 ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły 
 tel. 22 753 61 30
 e-mail: info@label.pl
 www.label.pl

https://www.label.pl/
https://www.label.pl/po/ix.pirometry-medyczne.html
https://www.label.pl/po/bezdotykowy-termometr-medyczny.html
https://www.label.pl/po/bramka-pirometryczna-lb669.html
https://www.label.pl/po/terminal-pomiaru-temperatury-m882.html
https://www.label.pl/po/thermal-camera-medicas.html
https://www.label.pl/po/ix.dev.html
https://www.label.pl/po/ix.termometry-elektroniczne.html
https://www.label.pl/po/ix.drh.html
https://www.label.pl/po/ix.pirometry.html
https://www.label.pl/po/ix.anemometry-wiatromierze.html
https://www.label.pl/po/ix.db.html
https://www.label.pl/po/rek713-cisnieniomierz-roznicowy.html
https://www.label.pl/po/ix.detektor-pylu-pm2-5.html
https://www.label.pl/po/ix.dgas.html
https://www.label.pl/po/ix.dx.html
https://www.label.pl/po/rek910.html
https://www.label.pl/po/termometr-higrometr-barometr-lb717.html
https://www.label.pl/po/ix.dmet.html
https://www.label.pl/po/ix.msys.html
https://www.label.pl/po/climatelogger-industrial.html
https://www.label.pl/po/climatelogger-wifi.html
https://www.label.pl/po/kontrola-temperatury-w-magazynie.html
https://www.label.pl/po/climatelogger-mobile.html
https://www.label.pl/po/climatelogger-wave.html
https://www.label.pl/po/climatelogger-industrial.html
https://www.label.pl/po/kontrola-temperatury-w-transporcie.html
https://www.label.pl/po/ix.rejestratory-danych.html
https://www.label.pl/po/lbx_program.html
https://www.label.pl/po/ix.laboratorium-wzorcujace.html
https://www.label.pl/po/wzorcowanie.html
https://www.label.pl/po/wzorcowanie.html
https://www.label.pl/po/wzorcowanie.html
https://www.label.pl/po/wzorcowanie-anemometrow.html
https://www.label.pl/po/laboratorium-badawcze.html
https://www.label.pl/po/laboratorium-badawcze.html
https://www.label.pl/po/walidacja_ki_1.html
http://www.label.pl
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LGC Standards Sp. z o.o.
 ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin
 05-092 Łomianki
 tel. 22 751 31 40
 e-mail: pl@lgcgroup.com
 www.lgcstandards.com

 LGC Standards jest wiodącym europejskim dostawcą certyfikowanych materiałów odnie-
sienia, materiałów odniesienia, wzorców substancji farmaceutycznych i ich zanieczyszczeń 
oraz innych produktów służących sterowaniu jakością w laboratoriach. Jesteśmy wyłącznym 
europejskim dystrybutorem oryginalnych materiałów ATCC i międzynarodowym organizatorem 
programów badań biegłości.
 Materiały odniesienia Mikromol™, obejmujące ponad 5000 wzorców odpowiednich do za-
stosowań jakościowych i ilościowych w opracowywaniu metod, walidacji i rutynowej kontroli 
jakości, mają najwyższą czystość i posiadają najbardziej obszerny certyfikat analizy na rynku, 
zapewniając maksymalną pewność analityczną.
 Polska spółka LGC Standards współpracuje z klientami z Polski, Bułgarii, Republiki Czeskiej, 
Słowacji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i pozostałych państw 
WNP.

 LGC Standards is a leading European supplier of certified reference standards, reference 
standards, pharmaceutical impurities and drug standards as well as other products supporting 
laboratory quality management systems. We are the exclusive European distributor of genuine 
ATCC materials and the international provider of proficiency testing schemes.
 Mikromol™ standards, covering over 5000 reference standards suitable for qualitative and 
quantitative applications in method development, validation and routine quality control, are of 
the highest purity and provided together with the most comprehensive certificate of analysis 
on the market, to help you achieve greater analytical certainty.
 Polish LGC Standards office serves customers from Poland, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, 
Lithuania, Latvia, Macedonia, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and other CIS countries.

http://www.lgcstandards.com
http://www.lgcstandards.com/epages/LGC.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/LGC/Categories/%22CATALOGUE PHARMA CAT%22/H-5575/PRODUCTS
http://www.lgcstandards.com/epages/LGC.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/LGC/Categories/%22CATALOGUE CLINICAL FORENS%22
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Marchesini Group Polska Sp. z o.o.
 ul. Bobrowiecka 8
 00-728 Warszawa
 tel. +48 22 375 94 70
 e-mail: info@marchesinigroup.pl

Marchesini Group
 Dostarcza maszyny pakujące dla branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej. Wszystkie 
maszyny zostają dostosowane do wymagań klienta i specyfikacji jego produktu.
 Oferujemy maszyny począwszy od depaletyzacji/orientowania pustych opakowań, pakowania 
produktu w słoiczki, butelki, tuby czy blisrty, etykietowania, poprzez pakowanie w kartoniki 
jednostkowe, pakietowanie kartoników, pakowanie w kartony zbiorcze, kończąc na paletyzacji 
gotowego produktu. 
 Dodatkowo w swojej ofercie mamy maszyny procesowe, takie jak topielniki, homogenizatory 
i mieszalniki przeznaczone do maści, żeli, kremów, maskar itp. 
 Dzięki temu jesteśmy jednym z niewielu producentów maszyn na świecie, który dostarcza 
nie tylko pojedyncze maszyny, ale również kompletne linie. Wszystkie maszyny Marchesini 
dostarczane od początku 2019 roku są przygotowane do Industry 4.0.
 Dla użytkownika oznacza to tyle, że za właściwe funkcjonowanie całej linii odpowiada jeden 
dostawca. Industry 4.0 pomoże w eliminowaniu mikroprzestojów i znalezieniu ich przyczyn, 
równomiernym obciążeniu wszystkich linii o podobnym profilu produkcji oraz w planowaniu 
przeglądów maszyn. Wszystko to wpływa na zwiększenie wydajności maszyn w całej fabryce. 
Dodatkowo, przewagą Marchesini Group jest serwis w Polsce, co jest niewątpliwym ułatwieniem 
w komunikacji i szybkości działania.
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Miele Sp. z o.o.
 ul. Gotarda 9
 02-683 Warszawa
 tel.: +48 22 548 40 15
 www.miele.pl/professional

 Miele od ponad stu lat oferuje swoim Klientom najwyższej klasy, innowacyjne urządzenia 
do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego oraz innych elementów typowych dla przemysłu 
kosmetycznego i farmacji (takich jak elementy linii produkcyjnych). Firmę założyli w 1899 r. Carl 
Miele i Reinhard Zinkann, a dziś rodzinnym przedsiębiorstwem kieruje już czwarte pokolenie 
rodzin założycieli. Produkujemy urządzenia do profesjonalnych zastosowań. „Immer besser” 
– „Zawsze lepiej”, to zasada, którą kierujemy się od początku istnienia. Nasze produkty „Made 
in Germany” od lat wyznaczają w branży kryteria żywotności, wydajności, komfortu obsługi, 
efektywności energetycznej i wzornictwa.

 

M OFERTY	FIRM

http://www.miele.pl/professional
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 Pharma Technology is the global leader in process and packaging equipment for tablets and 
capsules in the pharmaceutical industry since 1993. The extensive experience enables Pharma 
Technology to offer a complete range of machines for dedusting/polishing, metal detection, 
In-Process control (weight, thickness, diameter and hardness), external lubrication device 
and sorting system, available at any level of containment: “OA” Open Air, “DT” Dust-tight, “C” 
Containment and “HC” High-Containment.

Pharma Technology S.A.
 Rue Graham Bell
 8 1402 Nivelles (Belgium)
 Tel. 0032 (0)67 70 13 00
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PQE Poland Sp. z o.o. 
 al. Grunwaldzka 413 
 80-309 Gdańsk, Polska 
 +48 58 769 51 22
 +48 798 899 006

Sztuka pracy: „pozytywny efekt uboczny” COVID-19 
 Dostarczanie usług w trakcie pandemii COVID-19 bardzo szybko ewoluuje, aby sprostać kolej-
nym wyzwaniom. Jest to moment, w którym nowe technologie mogą okazać się nieocenionym 
wsparciem dla biznesu. PQE wprowadziło nowe technologie jako narzędzie wsparcia firm farma-
ceutycznych i medycznych w celu spełnienia wymagań jakościowych i regulujących. Wchodząc 
tym samym na „nową ścieżkę pracy”, w nową rzeczywistość przemysłową.
 Technologie, takie jak Alternatywna Rzeczywistość czy PQE vBOX, PQE glass, mogą zapewnić 
zdolność do zaspokojenia potrzeb jakościowych, wypełniając lukę związaną z brakiem możliwości 
dostarczania usług w sposób bezpośredni. Może się okazać, że przyniesie to także długofalowe 
korzyści dla przemysłu farmaceutycznego.
 Przemysł farmaceutyczny, jak również inne sektory gospodarki, osiągnął poziom wymagań 
z zakresu jakości usług, który niezbędny jest do kontynuowania produkcji zgodnie z najwyższymi 
określonymi standardami. Z drugiej jednak strony wciąż istnieje granica, której niektórzy partnerzy 
biznesowi nie są w stanie przekroczyć, co spowodowane jest limitami standardowo używanych 
technologii.
 Dlatego też duży wkład może przynieść dopuszczenie nowej technologii, takiej jak AR, zapew-
niającej zgodność procesu i jakość walidacji systemów informatycznych. 

 PQE Group wspiera wiodące firmy farmaceutyczne i medyczne w takich sektorach, jak:
•	 Zapewnienie Integralności Danych
•	 Walidacja Systemów Skomputeryzowanych 
•	 IT Governance
•	 Kwalifikacja i Inżynieria
•	 Zgodność z Dobrymi Praktykami 
•	 Regulatory Affairs & Pharmacovigilance
•	 Kompleksowe Wsparcie Laboratoriów
•	 Audyty stron trzecich 
•	 Szkolenia

 Standardy zgodności z FDA/EMA/GILS oraz innymi globalnymi i lokalnymi organami regulu-
jącymi.
 PQE to najlepszy wybór kompleksowych usług Państwa firmy.

P OFERTY	FIRM
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ROMMELAG
  www.rommelag.com
 

Technologia BLOW-FILL-SEAL z Niemiec i Szwajcarii od jej wynalazcy.
Ponad 1800 urządzeń bottelpack na całym świecie.
Miliony opakowań dla farmacji – od ampułek 0,1 ml do pojemników 1 l.

ROFERTY	FIRM

http://www.rommelag.com
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