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Od definicji do realizacji

Definicja zrównoważonego roz-
woju została przyjęta w 1987 r. 
przez Komisję Brundtland: „roz-
wój zrównoważony to taki, który 
zaspokaja obecne potrzeby bez 
uszczerbku dla zdolności przy-
szłych pokoleń do zaspokajania 
ich własnych potrzeb”. Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju zakła-
da jednoczesne współdziałanie w 
trzech obszarach:
• rozwój gospodarczy,
• odpowiedzialność społeczna,
• ochrona środowiska.
Zagadnienia dotyczące zrównowa-
żonego rozwoju były przedmio-
tem dyskusji podejmowanych w 

trakcie szczytu w Rio de Janeiro w 1992 r. 
oraz Konferencji Zrównoważonego Roz-
woju ONZ w Johannesburgu w 2002 r. 
Ustalone założenia zostały spisane m.in. 
w Zielonej Księdze, Komunikacie nt. Pla-
nu Działania na rzecz Zrównoważonej 
Konsumpcji i Produkcji, czy Komunikacie 
Zintegrowanej Polityki Produktowej.
Uwzględnienie przez przedsiębiorstwa 
idei zrównoważonego rozwoju we wła-
snych planach rozwoju biznesu podkre-
śla fakt ich odpowiedzialności społecz-
nej i zaangażowania w dobrobyt lokalnej 
społeczności. W post-covidowej rzeczy-
wistości zrównoważony rozwój wyda-
je się przejść z dobrowolnego elementu 
PR czy Korporacyjnej Odpowiedzialności 
Biznesu do zakresu obowiązków, wyma-
ganych przez świadomych konsumentów.

Ochrona środowiska

Aspekt środowiskowy zrównoważone-
go rozwoju oceniany jest za pomocą na-
rzędzi takich, jak:
• ocena ryzyka środowiskowego – ma 

ona na celu ocenę bezpieczeństwa 
składników, z jakich złożony jest pro-
dukt dla ludzi i środowiska,

• system zarządzania środowiskowe-
go – system optymalizujący wyko-
rzystanie zasobów i wielkości pro-
dukcji w stosunku do wielkości od-
padów i emisji, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pracowników. 

Przykłady działań, jakie podejmu-
ją przedsiębiorstwa w ramach aspek-
tu środowiskowego to m.in. technolo-
gie ograniczające zużycie energii i emi-

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ A KONSUMENT
   
Produkcja i sprzedaż kosmetyków już dawno przestały opierać się 
na połączeniu dobrej jakości, ciekawego konceptu marketingowe-
go, skuteczności działania, przyciągającego wzrok opakowania, od-
powiedniej strategii cenowej i szerokiej dystrybucji. Od dobrych kil-
ku lat branża kosmetyczna wychodzi poza pielęgnację skóry, a wcho-
dzi w zakres pielęgnacji środowiska naturalnego, gospodarki, lokal-
nych społeczności. Kosmetyki i stojące za nimi marki nie tylko poma-
gają skórze prawidłowo pełnić jej funkcje w organizmie, ale też wspo-
magają społeczeństwo wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna: 
w szkołach, placówkach ochrony zdrowia, rezerwatach przyrody. 
Wszystko to pod hasłem zrównoważonego rozwoju. 

Aneta Kołaczek
technolog
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.
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sji CO2, ograniczanie ilości odpadów i 
zużycia wody, wsparcie finansowe akcji 
mających na celu ochronę ginących ga-
tunków, rezerwatów przyrody, sadzenie 
drzew, finansowanie uli i szereg innych.

Odpowiedzialność społeczna

Podstawowym aspektem społecznym, 
wynikającym niejako z samej defini-
cji kosmetyku, jest jego wkład w zacho-
wanie higieny i dobrego wyglądu ciała, 
przekładających się na dobre samopo-
czucie konsumenta, samoakceptację i 
akceptację w oczach społeczeństwa. 
Przedsiębiorstwa kosmetyczne wspie-
rają fundacje działające na rzecz kobiet 
chorych na nowotwory, fundacje opieku-
jące się samotnymi matkami, domy dziec-
ka, ośrodki opiekuńcze i inne instytucje. 
Aspekt społeczny zrównoważonego roz-
woju jest realizowany również poprzez 
utrzymywanie pozytywnej atmosfery w 
miejscu pracy, ochronę prawa do prywat-
ności i równości, wspieranie rodzin.
Dzisiejszy konsument wybiera kosme-
tyki nie tylko według składu, ceny i ja-
kości. Stojąc przed półką drogerii bądź 
uzupełniając wirtualny koszyk w e-
sklepie, wybiera te produkty, których 
DNA marki jest zgodne z jego przekona-
niami i wartościami. Eksperci przewi-
dujący trendy wskazują, że przesłaniem, 
jakie pozostawi nam po sobie pandemia 
będzie wzrost empatii. Konsumenci do-
brze zapamiętają marki, które w trak-
cie pandemii dobrowolnie pospieszyły 
z pomocą szpitalom, przychodniom, do-
mom opieki społecznej.

Aspekt gospodarczy

Sprawnie prosperujące przedsiębior-
stwa produkcyjne stymulują rozwój go-
spodarczy na poziomie lokalnym, nie-
jednokrotnie zapewniają miejsca pra-
cy dużemu odsetkowi ludności w da-
nej gminie czy powiecie. Prosperowa-
nie firmy oceniane jest nie tylko na pod-
stawie wysokości zysków, ale też sposo-
bu współdziałania z udziałowcami, pra-
cownikami, dostawcami, konkurentami, 
społecznością. Dobra praktyka zrów-
noważonego rozwoju ma istotne zna-
czenie dla długoterminowego sukcesu 
przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój, a cykl 
życia produktu

Tempo rozwoju branży kosmetycznej 
skróciło cykl życia produktu na półce 
mass-marketowej z kilku lat do kilku 
miesięcy. Mimo to, na rozwój produktu 
nadal składa się opracowanie receptu-
ry, dobór surowców, wybór opakowania 
oraz metody dystrybucji. Każdy z tych 
etapów można odpowiednio zoptymali-
zować tak, by efekt końcowy był zgod-
ny z duchem zrównoważonego rozwoju.

Receptura

Pierwsza podstawowa zasada recep-
turowania kosmetyków – ich zgodność 
z literą prawa – pozostaje obowiązują-
ca. Poza nią istnieje pewien zasób moż-
liwości wykreowania kosmetyków bliż-
szych idei zrównoważonego rozwo-
ju. Dobierając surowce, warto zwrócić 
uwagę na ich stopień biodegradowalno-
ści, toksyczność dla organizmów wod-
nych i potencjał bioakumulacji. Cieka-
wym rozwiązaniem mogą być surow-
ce otrzymywane z materiałów odpado-
wych przemysłu spożywczego (chociaż-
by niewykorzystanych skórek warzyw i 
owoców), jak i surowce wyprodukowa-
ne zgodnie z zasadami zielonej chemii. 
Kosmetyki typu waterless, opracowa-
ne tak, by ograniczać ilość wody zużytej 
do kąpieli i coraz częściej poszukiwane 
przez konsumentów, dobrze wpisują się 
w trend zrównoważonego rozwoju.

Opakowanie

Trend zero waste i Strategia Plastikowa 
nauczyły patrzeć na opakowania nie tyl-
ko przez pryzmat funkcji ochronnej i wy-
różniającej markę spośród konkurencji, 
ale też poprzez wpływ na środowisko. 
Temat relacji – opakowania a środowisko 
– mimo kryzysu gospodarczego nadal po-
zostaje aktualny i istotny. Minimalizowa-
nie wagi, wielkości i złożoności opako-
wań, rezygnacja z opakowań jednorazo-
wego użytku, stworzenie możliwości po-
nownego użycia lub odzyskania po uży-
ciu to dobrze już poznane (choć trudne i 
nadal wymagające nakładu pracy) przez 
polski przemysł kosmetyczny drogi reali-
zacji idei zrównoważonego rozwoju. 

Dystrybucja 

Zajęci na co dzień pracą nad no-
wymi wdrożeniami, temat dys-
trybucji pozostawiamy w dal-
szym obszarze zainteresowań. 
Tymczasem paliwo niezbędne do 
transportu surowców, materia-
łów opakowaniowych i samych 
produktów stanowi około 30% 
kosztów operacyjnych i zwięk-
sza emisję CO2. Podstawowe me-
tody udoskonalenia gospodarki 
paliwem to m.in. regularna kon-
serwacja floty pojazdów, reduk-
cja zbędnego obciążenia kół, wy-
bór optymalnej trasy. Oszczędne i 
sprawnie funkcjonujące łańcuchy 
dostaw mogą przynieść korzyści 
zarówno w aspekcie gospodar-
czym, jak i środowiskowym po-
lityki zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony konsument

Już w przedszkolu uczy się dzieci, 
by zakręcać kran podczas szczot-
kowania zębów. Proste kroki, jak 
ograniczanie zużycia wody, obni-
żanie temperatury wody stoso-
wanej do mycia o 1-2°C, wyko-
rzystywanie wody po płukaniu 
naczyń do podlewania okolicz-
nych krzewów, skracanie czasu 
spędzonego pod prysznicem, wy-
bieranie opakowań o pojemności 
optymalnej dla potrzeb całej ro-
dziny i oczywiście segregowanie 
odpadów, to proste kroki, dzię-
ki którym konsument – ostatnie 
ogniwo w cyklu życia kosmetyku, 
również przyczynia się do opty-
malnego wykorzystywania zaso-
bów środowiska i jego ochrony.
Skoro o konsumentach mowa, war-
to wspomnieć o potrzebie edukacji 
konsumentów w zakresie bezpie-
czeństwa stosowania i roli poszcze-
gólnych surowców kosmetycznych. 
Wiedza w tym temacie ciągle wy-
daje się być niedostateczna, a mity 
konsumenckie i niepotwierdzona 
niczym „wiedza” na temat działa-
nia surowców, krążąca w interne-
cie, ich niesłuszny czarny PR, szko-
dzi całej branży. W Europie Zachod-
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niej mowa jest o tzw. skintellectu-
als – osobach posiadających rozle-
głą wiedzę na temat surowców ko-
smetycznych i ich działaniu, tech-
nologii produkcji i aktywności ma-
rek kosmetycznych. Ruch skintel-
lectuals daje nadzieję na meryto-
ryczną dyskusję producentów i 
użytkowników kosmetyków, opar-
tą na naukowych faktach, a nie in-
ternetowych opiniach i strachu. 
W ostatnich miesiącach w branży 
pojawiła się dyskusja na temat bez-
pieczeństwa składników pocho-
dzenia naturalnego. W rozumowa-
niu konsumenta, wszystko, co po-
chodzi z natury jest dla organizmu 
korzystne, tymczasem najważniej-
szą cechą kosmetyku powinno być 
jego bezpieczeństwo potwierdzo-
ne badaniami i szczegółową analizą 
przeprowadzaną w trakcie oceny 
bezpieczeństwa. Z punktu widze-
nia oceny bezpieczeństwa ważniej-
sza niż pochodzenie surowców jest 
ich szczegółowa ocena toksykolo-
giczna. Surowce pochodzenia natu-
ralnego to wieloskładnikowe mie-
szaniny, trudne do ustandaryzo-
wania, w których zawartość danej 
substancji chemicznej często zale-
ży od warunków uprawy. Surow-
ce pochodzenia naturalnego czę-
sto też nie posiadają kompleksowej 
dokumentacji toksykologicznej.

Różne oblicza 
zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest w pew-
nym stopniu powiązany z innymi 
ważnymi obecnie trendami, taki-
mi jak: kosmetyki naturalne, bio-
degradowalność surowców i opa-
kowań, weganizm, zero waste. Defi-
nicje i interpretacje wymienionych 
trendów przeplatają się ze sobą, 
tym bardziej podkreślając różno-
rodność i innowacyjny charakter 
branży kosmetycznej. Od kosme-
tyków w duchu zrównoważone-
go rozwoju pozostaje tylko krok do 
„kosmetyków etycznych” i etyczne-
go postępowania branży. Rozważa-
nia na temat etyki branży stawia-
ją przed nami kolejne trudne py-

tania. Skoro miliony ludzi na globie ziem-
skim cierpią z głodu i braku dostępu do 
pitnej wody, czy słuszne jest, by przemysł 
kosmetyczny stosował do produkcji ole-
je jadalne, podczas gdy dostępne są oleje 
etoksylowane, niejadalne? Czy kierując się 
troską o środowisko i o ochronę ginących 
gatunków, zakazać stosowania filtrów 
UV w celu ochrony koralowców, kosz-
tem ryzyka rozwoju nowotworów skóry? 
Według Raportu PMR „Rynek żywności 
bio i kosmetyków naturalnych w Polsce 
2019. Analiza rynku i prognozy rozwo-
ju na lata 2019-2024”, kosmetyki natu-
ralne stanowią 4% polskiego rynku ko-
smetycznego. Dotychczas wyzwaniem w 
kategorii kosmetyków naturalnych była 
walka z greenwashingiem i opracowanie 
jednolitych kryteriów klasyfikacji ko-
smetyków, jako naturalnych i ekologicz-
nych. Patrząc z perspektywy zrównowa-
żonego rozwoju, kolejnym rozdziałem 
w historii kosmetyków naturalnych jest 
wspieranie lokalnych społeczności. 

Podsumowanie

Jak wskazuje Raport Polskiego Związku 
Przemysłu Kosmetycznego „Raport Co-
smetics Europe. Dobra praktyka Zrówno-
ważonego Rozwoju (ZR) dla Przemysłu Ko-
smetycznego” „przejście do jeszcze bardziej 
zrównoważonych wzorców konsump-
cji wymaga partnerskich relacji pomiędzy 
przemysłem, organami regulacyjnymi, kon-
sumentami oraz innymi zainteresowanymi 
stronami”. Istotne znaczenie ma wiarygod-
ny przekaz, zintegrowanie działań i komu-
nikacji, dialog ze społeczeństwem. By idea 
działalności gospodarczej szanującej po-
trzeby środowiska i lokalnych społeczno-
ści stała się codziennością, przemysł ko-
smetyczny nie może pozostać sam na dro-
dze do zrównoważonego rozwoju.              ■
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