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We wtorek 9 stycznia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza
Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Ze stanowiskami pożegnało się
kilku polityków bardzo silnie identyfikowanych z polityką Prawa i Sprawiedliwości.
Nastąpiły także zmiany w strukturze samych ministerstw. O ocenę tych zmian i ich
potencjalny wpływ na sektor kosmetyczny poprosiliśmy Blankę Chmurzyńską-Brown,
dyrektor generalną Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.
– Niewątpliwie świetną wiadomością dla sektora jest fakt, że Jadwiga Emilewicz została ministrem.
Jest to osoba, która przez ostatnie dwa lata dała się poznać jako czująca doskonale potrzeby
przemysłu i rozumiejąca mechanizmy gospodarki – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown. – W
sytuacjach trudnych, jak choćby podczas dialogu na temat zakazu sprzedaży kosmetyków w
aptekach, Jadwiga Emilewicz pokazała, że umie dokonać analizy problemu. Rozumie potrzeby
przemysłu, a są to przede wszystkim stabilne warunki produkcji, miejsca pracy, niezaburzony system
dystrybucji i sprzedaży, a w końcu niezagrożone inwestycje. To jest faktycznie dobra nominacja.
Powołanie Jadwigi Emilewicz na szefową nowo powstałego Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii to dobry news. Pokładamy nadzieję, że jej nominacja jest gwarancją ciągłości i

stabilności współpracy. Sektor kosmetyczny w osobie Minister Emilewicz ma ważnego
sprzymierzeńca – podkreśla.
Natomiast za niekorzystne Blanka Chmurzyńska-Brown uznaje zmiany strukturalne, tworzenie
nowych resortów. – Dokładnie to samo przechodziliśmy dwa lata temu – mówi. – Wówczas
Ministerstwo Gospodarki zostało zmienione na Ministerstwo Rozwoju. Teraz w miejsce Ministerstwa
Rozwoju, powstaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na którego czele staje
właśnie Jadwiga Emilewicz. Kwestie związane z przemysłem, prawem dla przedsiębiorców i
innowacjami to obszary w jej kompetencjach. Zmiany w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie
Finansów kaskadowo przyniosą zmiany kadrowe w tychże resortach. Z punktu widzenia branżowej
organizacji takie zmiany strukturalne zaburzają jasne rozumienie kompetencji. Musimy czekać na
obsadę stanowisk i na nowo zapoznawać urzędników z naszą branżą oraz budować relacje – tłumaczy
dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.
9 stycznia br. w ramach rekonstrukcji rządu PiS ze stanowiskami pożegnali się m.in. Witold
Waszczykowski – minister spraw zagranicznych, Antoni Macierewicz – minister obrony, Jan Szyszko –
minister środowiska, Anna Strężyńska – minister cyfryzacji, Konstanty Radziwiłł – minister zdrowia.
Powołani zostali Jacek Czaputowicz – minister spraw zagranicznych, Teresa Czerwińska – minister
finansów, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju.
Nowym ministerstwem jest resort przedsiębiorczości i technologii. Na jego czele stanęła właśnie
Jadwiga Emilewicz, która przejmie także część kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji. Wkrótce jednak
ma zostać powołany następca zdymisjonowanej Anny Streżyńskiej.
Niektórzy z dotychczasowych ministrów zmieni swój gabinet. Mariusz Błaszczak, dotychczasowy szef
MSWiA został ministrem obrony narodowej. Jego miejsce w resorcie spraw wewnętrznych i
administracji zajął dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Na funkcję ministra
środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu
Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk, wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i
budownictwa, został powołany na ministra infrastruktury.
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