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Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego ma
już 10 lat

7-9 października br. odbyło się spotkanie członków i przyjaciół
Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. 145 uczestników zjazdu celebrowało 10.
urodziny Związku.
Począwszy od 2002 roku celem założycieli organizacji było stworzenie silnej grupy, która potrafi
wyznaczać kierunki rozwoju polskiej branży kosmetycznej. Przez ostatnie 10 lat Związek poszukiwał
istotnych dla sektora trendów rynkowych, kierunków prac legislacyjnych. W dyskusjach panelowych
wzięło udział osoby z różnych środowisk: świata nauki, liderzy przemysłu lokalnego i globalnego,
reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, doradcy podatkowi, eksperci.
Debatę otworzył Jerzy Hauser wykładem na temat gasnącej konkurencyjności polskiej gospodarki,
stawiając diagnozę przyczyn tego niepokojącego stanu rzeczy: „przyzwyczajenie do hurtowego
i imitacyjnego transferu innowacji” oraz „dramatycznych napięć między dynamizmem
i nowoczesnością sektora prywatnego oraz skostnieniem i zacofaniem sektora publicznego”.
Podczas dyskusji paneliści poruszyli problem kopiowania zastępującego prawdziwe innowacje,
przedstawili własne doświadczenia i sposoby na stymulowanie innowacyjności wewnątrz
przedsiębiorstw, potencjał nauki we wspieraniu innowacji w kosmetyce oraz wagę zdrowego balansu
pomiędzy rozwojem własnych centrów naukowo-badawczych a korzystaniem ze zdobyczy
zewnętrznych ośrodków naukowych. Reprezentant MG wskazał na projekt rządowy Foresight
technologiczny przemysłu – InSight2030 oraz zidentyfikowanych w ramach projektu aż 35
konkurencyjnych obszarów przemysłowych - dla sektora kosmetycznego wskazano rosnącą wagę
nano i biotechnologii. Zwrócono również uwagę na nieopłacalność zgłaszania patentów dla nowych
składników. Na istniejące bariery podatkowe - niemożność zaliczania wydatków poniesionych na
innowacje w koszty uzyskania przychodu jeśli kreatywna nowość nie pojawiła się na rynku
w oznaczonych w ramach projektu ramach czasowych.
W drugim panelu dyskusja skupiła się na definiowaniu rozumienia pojęcia „zrównoważony rozwój”
dla branży kosmetycznej. Specjalną uwagę zwrócono na nowe realia produkcji kosmetyków
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tworzenie innowacyjnych produktów z surowców
pochodzących ze zrównoważonych źródeł, zapakowanych z intencją recyklingu i wyprodukowanych
z użyciem minimalnej ilości energii, wody, odpadów.
Źródło: www.chemiaibiznes.com.pl
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami

wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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