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BASF Polska członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów 
Kosmetyków i Środków Czystości 

 
 Firma BASF Polska przystąpiła do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków 

i Środków Czystości. Tym samym aktywnie wspiera rozwój branży w Polsce we 

wszystkich jej segmentach. 

 Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości jest jedyną 

organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i 

środków czystości, w tym produktów biobójczych.  

Przystąpienie firmy BASF Polska do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków 
Czystości będzie okazją do kontynuacji działań na rzecz edukacji rynku oraz promowania dobrych 
praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma promuje wspólne zaangażowanie zarówno 
globalnych jak i lokalnych firm kosmetycznych na rzecz odpowiedzialnego podejścia do zdrowia 
konsumentów oraz ochrony środowiska naturalnego. BASF posiada rozległą wiedzę w zakresie 
tworzenia i dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla gospodarstw domowych oraz dla segmentu 
środków czystości. Firma pragnie wprowadzać i rozwijać na polskim rynku takie rozwiązania, które 
skutecznie sprostają dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom oraz zmieniającym się warunkom 
regulacyjnym. Dzięki silnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu oraz bogatemu doświadczeniu firma 
wdraża innowacje, które sprawiają miedzy innymi, że środki czyszczące stają się bardziej efektywne, 
wydajne i bezpieczne.  
 
Poprzez członkostwo w stowarzyszeniu, BASF wspólnie z innymi przedstawicielami branży pragnie 
kształtować świadomość potrzeby aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego 
rynku kosmetycznego i detergentowego. Zrównoważone produkty czyszczące to takie, które 
pozwalają zachować i poprawić zdrowie użytkowników. Jednocześnie innowacyjny model ich 
wytwarzania zapewnia niski poziom zużycia zasobów naturalnych oraz racjonalność ekonomiczną 
procesów produkcyjnych.  
 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości jest jedyną organizacją w 
Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości, w tym 
produktów biobójczych. Jej głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje gospodarcze dla 
przemysłu kosmetycznego i detergentowego. Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i 
dystrybutorzy - małe, średnie i duże firmy z sektorów kosmetycznego i detergentowego. Są wśród nich: 
producenci kosmetyków i detergentów, w tym wyrobów biobójczych i aerozolowych, producenci i 
dostawcy surowców, laboratoria kontraktowe, dystrybutorzy. Misją Stowarzyszenia jest promocja, 
rozwój oraz ochrona interesów firm branży kosmetycznej i detergentowej w Polsce poprzez tworzenie 
przyjaznego środowiska dla rozwoju przemysłu oraz firm działających w branżach kosmetycznej i 
detergentowej. 
 
Stowarzyszenie zapewnia firmom członkowskim dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w 
sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także budowanie 
platformy dialogu. Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu BASF Polska włącza się na jeszcze 
szerszą skalę w promowanie wysokich standardów i norm działania w branżach kosmetycznej i 
detergentowej.  
 

 
  

http://kosmetyki-detergenty.pl/


 

O Stowarzyszeniu  

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości działa od roku 1992. Zrzesza ponad 60 firm, które 
wprowadzają na polski rynek prawie 300 marek i tworzą łącznie około 100 000 miejsc pracy. Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Kosmetyków i Środków Czystości jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics 
Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia 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. Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków 
Czystości jest dr Anna Oborska. 

 
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:  
www.kosmetyki-detergenty.pl 
 
 
O BASF Polska 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w 
tym domieszki do betonu), lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonują tu m.in. zakłady w Środzie Śląskiej koło 
Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. 
Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 roku wyniosły 770 milionów Euro. Jesteśmy firmą 
odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą inteligentną energię (smart energy) i 
popularyzującą edukację chemiczną. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla 
dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. Podobne laboratorium 
zostało otwarte we wrześniu 2015 r. w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Na wiosnę 2016 roku 
firma planuje tam otwarcie drugiego, analogicznego laboratorium. W 2015 roku BASF Polska zainicjowała Partnerstwa z 
czterema polskimi uczelniami – Uniwersytetami Warszawskim i Wrocławskim oraz Politechnikami – Warszawską i 
Wrocławską. Efektem współpracy jest wybranie spośród studentów ambasadorów profilu edukacyjnego chemiatomy na 
Facebooku. W 2016 roku wspólnie z BASF Polska ambasadorowie będą łączyć siły i "inteligentną energię" na rzecz promocji 
chemii w Polsce.  
 
Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na Facebooku. 
 
 
 
Kontakt dla mediów: 

 
BASF Polska: 

Wojciech Krzywicki 

tel.: + 22 570 97 40 

wojciech.krzywicki@basf.com 

 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości 

Agnieszka Sobkowiak 
tel. +48 881 361 611 
agnieszka.sobkowiak@czystepiekno.pl 
 

http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
http://www.basf.pl/
https://www.facebook.com/chemiatomy/

