XVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne,
Jesienne Sympozjum Przemysłu
Farmaceutycznego i Kosmetycznego
Poniedziałek, 17 października 2022
12:00

Wycieczki techniczne (szczegóły w terminie późniejszym)
Delia Cosmetics, Kościelna 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

19:00
20:00

Kolacja/Poczęstunek
Hotel MERCURE GDYNIA CENTRUM

Wtorek, 18 października 2022
08:00
09:00

Rejestracja uczestników, zagospodarowanie stoisk wystawowych
MERCURE GDYNIA CENTRUM
UL. ARMII KRAJOWEJ 22
81-372 GDYNIA

09:00

Otwarcie Sympozjum
sala Tango

09:30

Panel Wprowadzający: Kierunek… zmiany
Tematyka:
- branża farmaceutyczna i kosmetyczna w Polsce i na świecie – wyzwania i kierunki rozwoju
- digitalowe trendy w badaniach, rozwoju i produkcji leków i kosmetyków na świecie
- Przemysł 4.0, cyfryzacja – co jeszcze mamy do zrobienia?
- ciągłe doskonalenie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

11:10
11:40

Przerwa

11:40

Farmacja sala Tango
Panel I: Od automatyzacji do cyfryzacji,
czyli o nowoczesnych technologiach
Prowadzący
Radosław Bondarczuk, Ekspert ds.
Optymalizacji Procesów Prod., POLFA
WARSZAWA S.A.

Tematyka:
- sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
w farmacji – jak możemy je wykorzystać?
- optymalizacja – narzędzie, systemy, pomysły
- transformacja cyfrowa – jej wartość dla

Kosmetyki sala Omega 1
Panel I: Produkować zgodnie z
zasadami, czyli o bezpieczeństwie
produkcji kosmetyku
Tematyka:
- wymagania prawne wobec producentów – co
trzeba wiedzieć; nowości, zmiany
- jakość – jak ją sprawdzić i potwierdzić –
systemy, urządzenia, dobre praktyki
- higiena na produkcji
- bezpieczny kosmetyk z poziomu producenta,
dystrybutora i importera – wymagania i
obowiązki

organizacji, obszary, w których warto ją
wdrożyć
11:40

Transformacja cyfrowa – zarządzanie danymi w
centrum uwagi
Agnieszka Zarczuk, Gedeon Richter Polska
Sp.z o.o

Analiza pigmentów kosmetycznych w celu
poprawienia jakości wyrobów gotowych
Dominika Świątczak, Delia Cosmetics Sp. z o.o.

11:55

Wykorzystanie technologii AR w procesie
produkcji ze szczególnym uwzględnieniem
procesu przezbrajania
Piotr Łabudzki, ZF POLPHARMA S.A.

Produkować zgodnie z zasadami, czyli o
bezpieczeństwie produkcji kosmetyku
Agnieszka Śmigaj, Delia Cosmetics Sp. z o.o.

12:10

prezentacja w trakcie ustalenia

Monitoring mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z
CFR21
Tomasz Jarmuszewicz, LAB-EL s.c. Elektronika
Laboratoryjna

12:25

prezentacja w trakcie ustalenia

Koszty jakości w produkcji kontraktowej
Paweł Włochacz, Elfa Pharm Sp. z o.o.

13:10
14:15

Obiad

14:15

Farmacja sala Tango
Panel II: Pacjent numerem 1, czyli o
bezpieczeństwie i jakości leków

Kosmetyki sala Omega
Panel II: Szybciej i efektywniej, czyli o
nowoczesnej produkcji

Tematyka
- laboratorium przyszłości – stan w polskiej
farmacji; czy już jesteśmy blisko?
- kontrola jakości w różnych obszarach firmy
farmaceutycznej
- nowoczesne urządzenia laboratoryjne
- mniej papieru, czyli o digitalizacji w
laboratorium
- sposoby na poprawę bezpieczeństwa
produkcji (walidacja, monitoring)
- cyberzagrożenia – jak się przygotować i
obronić?

Tematyka:
- nowe kierunki w optymalizacji produkcji
kosmetyków
- automatyzacja, robotyzacja – korzyści z
wdrożenia a specyfika produkcji kosmetyków
- zakład kosmetyczny przyszłości – czego
potrzebujemy?
- synchronizacja procesów produkcyjnych i
korzyści wynikające umiejętności planowania
- case study – nowoczesne wdrożenia w
zakładach kosmetycznych

14:15

Warunki dobrej współpracy przemysłu
farmaceutycznego z uczelniami
Małgorzata Sznitowska, Gdański Uniwersytet
Medyczny

Digitalizacja Rejestru Serii
Sylwia Kłodzińska-Żygadło, Torf Corporation
Sp. z o.o.

14:35

Monitoring mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z
CFR21
Tomasz Jarmuszewicz, LAB-EL s.c. Elektronika
Laboratoryjna

prezentacja w trakcie ustalania

16:00
16:30

Przerwa

16:30

Farmacja sala Tango
Panel III: Dobrze, lepiej, najlepiej – czyli

Kosmetyki sala Omega
Panel III:Funkcjonalne, ekologiczne i

o tym, jak być niezawodnym

bezpieczne, czyli o opakowaniach

Tematyka:
- planowanie przeglądów maszyn – dobre
praktyki
- predykcja awarii – narzędzia, systemy
- narzędzia pozwalające redukować straty na
procesie
- proces inwestycyjny – którędy droga do
sukcesu?

Prowadzący
Małgorzata Bajerska, Technolog, Product
Manager, Edyta Pawluśkiewicz LARA

16:30

MRO: Focus on core business with smart
engineering procurement
Dariusz Piotrowski, ZF POLPHARMA S.A.

Tajemnica etykiety kosmetyku – co można
odczytać z opakowania produktu?
Małgorzata Bajerska, Edyta Pawluśkiewicz
LARA

16:45

Smart and value driven industry 4.0 platform
Dominik Buca, ZF POLPHARMA S.A.
Grzegorz Latosiński, POLFA WARSZAWA S.A.

prezentacja w trakcie ustalania

17:00

Proces inwestycyjny – którędy droga do
sukcesu?
Rafał Grabicki, SteriPACK Medical Poland

prezentacja w trakcie ustalania

18:00

Rozmowy na stoiskach

20:00
24:00

Kolacja
COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT
ul. Jerzego Waszyngtona 19
81-342 Gdynia

Tematyka:
- design opakowań kosmetycznych
- trendy w opakowaniach (ekologia, zero i less
waste)
- etykiety jako źródło informacji, ale także
narzędzie marketingowe; rebranding
- linie i maszyny pakujące – co nowego
- strategia plastikowa a polska branża
kosmetyczna – gdzie jesteśmy

Środa, 19 października 2022
07:30
08:30

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

08:30

Farmacja sala Tango
Panel IV: Bezpieczne, praktyczne,
wygodne, czyli o opakowaniach

Kosmetyki sala Omega
Panel IV: Za lat 5, 10, 15…, czyli o
przyszłości branży

Tematyka:
- trendy opakowaniowe w farmacji,
- opakowanie a bezpieczeństwo wydawania i
przyjmowania leków (projektowanie
opakowania – apteka – pacjent)
- linie i maszyny pakujące, etykieciarki – nowe
propozycje
- ekologia i inne wyzwania w zakresie
opakowań

Tematyka:
- kosmetyki przyszłości – wielka niewiadoma
czy widoczny trend?
- ekologia w zakładach produkcyjnych – gdzie
jesteśmy, dokąd dążymy; analiza przykładów i
nowe rozwiązania
- trendy w surowcach
- komunikacja z klientem dzisiaj i jutro

08:30

Trendy w znakowaniu i identyfikacji opakowań
jako kierunek ku ekologii i bezpieczeństwu
użytkownika
Krzysztof Niczyporuk, Polska Izba Opakowań

Olejki eteryczne – nowości surowcowe
Katarzyna Popko, Avicenna - Oil

08:45

prezentacja w trakcie ustalania

Komunikacja z klientem dzisiaj i jutro
Agnieszka Owczarek, Elfa Pharm Sp. z o.o.

10:30
11:00

Przerwa

11:00
11:00

Farmacja sala Tango
DEBATA: Społecznie odpowiedzialni, czyli o
CSR w farmacji
Moderator
Magda Czapnik, Manufacturing Science &
Technology Director, ZF POLPHARMA S.A.
Uczestnicy
Mariusz Borkowski, Dyrektor Marketingu i
Public Relation, Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "Polfa" S.A.
Zofia Kurek-Maciejewicz, Head of
Communication, Zentiva PL Spółka z o.o.
Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds.
Komunikacji Korporacyjnej i CSR, ZF
POLPHARMA S.A.
Małgorzata Siewierska, Kierownik ds.
Komunikacji Relacji Inwestorskich, CELON
Pharma S.A.
Martyna Strupczewska, Kierownik ds.
Komunikacji Zewnętrznej i CSR, Adamed
Pharma S.A.

Kosmetyki sala Omega
WARSZTATY
Prowadząca: Anna Oborska, Polskie
Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i
Detergentowego

Tematyka:
- CSR w polskiej branży farmaceutycznej – stan
na dzisiaj
- rozwój w przyszłości – w jakim kierunku
ewoluuje społeczna odpowiedzialność biznesu w
obszarze firm z sektora farmaceutycznego?
- co jeszcze możemy zrobić – obszary do
zagospodarowania
- być dobrze widzianym – dobre praktyki,
trudności
- tu i teraz – pandemia i sytuacja geopolityczna –
jak zachować się odpowiedzialnie?
12:30
13:30

Obiad, Demontaż stoisk

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

