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Szanowni Państwo, 
 
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości mam 
przyjemność zaprosić na  warsztaty pt. „Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych 
zgodnie z rozporządzeniem CLP”. Warsztaty poprowadzi Pan dr inż. Mariusz Godala z Biura  
ds. Substancji Chemicznych. 
 
Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania 
substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia WE nr 1272/2008 
(CLP). Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczne umiejętności ułatwiające przeprowadzenie 
klasyfikacji substancji i mieszanin oraz dokonanie ich oznakowania zgodnie z rozporządzeniem 
CLP. 
 
Najistotniejsze zagadnienia, które zostaną omówione: 
 
- Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia CLP. 
- Terminy obowiązywania przepisów przejściowych. 
- Kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia, zgodnie  
z CLP. 
- Ćwiczenia praktyczne w oparciu o przepisy rozporządzenia CLP. 
 
 
Zapraszam serdecznie do udziału w  warsztatach, 
 
 
 
Anna Oborska 
 
 
 
 
Dyrektor Generalny 
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PROGRAM 
 
 
 
 

 9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników i poranna kawa 
 

10.00 – 11.30  Informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). 
Terminy obowiązywania przepisów przejściowych – czyli do kiedy można 
klasyfikować, oznakowywać i pakować mieszaniny chemiczne zgodnie  
z dyrektywą 1999/45/WE. Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia 
CLP 

11.30 – 11.45  Przerwa na dyskusję i kawę 

                                                                             Warsztaty 

11.45 – 12.45  Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP  
– ćwiczenia  

12.45 – 13.00 Przerwa na dyskusję i kawę 

13.00 – 14.00      Klasyfikacja mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP 
(klasyfikacja na podstawie wyników badań, metody obliczeniowe, 
klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych) – ćwiczenia 
 

14.00 – 14.30 Lunch 

                                         Warsztaty cd. 
 

14.30 – 15.30 Przeklasyfikowanie mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE do wymagań rozporządzenia CLP – ćwiczenia 
 

15.30 – 15.45 Przerwa na dyskusję i kawę 
 

15.45 – 16.45 Sporządzanie etykiety na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji 
mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP – ćwiczenia 

16.45 – 17.00 Zamknięcie warsztatów i dyskusja 
 


