
Ogłoszenie o naborze na studia podyplomowe  w roku 2019/2020 

 

STUDIA PODYPLOMOWE: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności w 

gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych” 

 

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie informuje o rekrutacji 

na studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa produkcji żywności w gospodarstwach 

rolniczych i małych zakładach przetwórczych. Aktualna rekrutacja na rok 2019/2020 

skierowana jest do doradców ODR. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2019. 

Wymagane dokumenty należy przesyłać elektronicznie i formie papierowej na adres IBPRS z 

dopiskiem „Studia podyplomowe” ( I lub II edycja). 

 

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. ze 

zm.) art. 2 ust. 3 pkt 1; 

2. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1668); 

3. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26.06.2018r (nr BCK-III-U-

79/2018) o przyznaniu IBPRS uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 

 Instytut, poza zadaniami badawczymi i rozwojowymi, może prowadzić studia podyplomowe 

związane z prowadzonymi przez instytut badaniami i pracami rozwojowymi, oraz inne formy 

kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. 

 

Uczestnicy studiów 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe 

(może być licencjat) chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie technologii i 

bezpieczeństwa  zdrowotnego produkcji  żywności w gospodarstwach rolniczych i małych 

zakładach przetwórczych. 

 

Program studiów 

Program studiów obejmuje 180 godzin lekcyjnych (wykłady oraz zajęcia praktyczne) i  20-30 

godzin pracy własnej pod opieką wykładowcy, realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, 



cyklu dwusemestralnym na dziesięciu 2-dniowych zjazdach (środa w godz. 10.00-20.00, 

czwartek w godz. 8.00-18.00), Zajęcia będą odbywały się w IBPRS w Warszawie i innych 

jednostkach organizacyjnych w grupach 30-35 osób. Szczegółowy program zajęć i terminy 

spotkań będą podane podczas I zjazdu. Ewentualne zmiany harmonogramu zajęć będą 

uzgadniane z uczestnikami studiów. 

 

Wykładowcy: 

Wykładowcami studiów podyplomowych będą pracownicy naukowi Instytutu Biotechnologii 

Przemysłu Rolno- Spożywczego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie i innych specjalistycznych jednostek naukowych. 

 

Warunki ukończenia studiów: 

Warunkiem ukończenia studiów będzie uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenie  

określonych w programie studiów przedmiotów oraz napisanie i obrona przygotowanej pracy 

dyplomowej. 

 

Dokumenty ukończenia studiów: 

Po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy studiów otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych” oraz „Zaświadczenie” o przygotowaniu do  prowadzenia bezpiecznej 

zdrowotnie produkcji żywności. 

 

Koszt uczestnictwa: 

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych wynosi 4000 zł netto, zgodnie z art. 43 ust. 1 

pkt 26 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie 

kształcenia na poziomie wyższym przez jednostki badawczo-rozwojowe, są zwolnione z 

VAT. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów na 2 raty po 2000 zł. Opłata nie obejmuje 

kosztów wyżywienia, noclegów i dojazdów. Wpłata powinna wpłynąć przed rozpoczęciem 

studiów, na konto IBPRS – rachunek bankowy nr 07 1240 1095 1111 0000 0336 5577. 

Opłaty za studia należy dokonać na konto IBPRS z dopiskiem „Studia podyplomowe”. 

Zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru (podanie, kwestionariusz – zał. 1) z 

własnoręcznym podpisem oraz zgodą instytucji delegującej (dotyczy osób kierowanych przez 

zakład pracy) prosimy przesyłać na adres: IBPRS, 02 – 532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36. 

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest utworzenie co najmniej 30 osobowej grupy. 



Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT 

Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty 

dostarczyć do sekretariatu Instytutu (e-mail: sekretariat IBPRS ibprs@ibprs,pl) informację  z 

prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej 

podstawie zostanie wystawiona przez księgowość faktura dla zakładu pracy i wysłana listem 

poleconym. 

Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. 

 Jeżeli faktura ma być wystawiona na pracodawcę a płatności za studia dokona słuchacz z 

własnych środków, księgowość będzie potrzebowała dodatkowego zaświadczenia od 

pracodawcy (kierownik jednostki lub księgowa), że osoba wpłacająca jest upoważniona do 

dokonywania płatności za studia podyplomowe w imieniu pracodawcy. W tym wypadku 

faktura będzie wystawiona po dostarczeniu zaświadczenia. Jeżeli pracodawca opłaci studia 

bezpośrednio z konta firmowego, księgowość wystawi fakturę po zaksięgowaniu wpłaty. W 

wystawionej fakturze nabywcą będzie słuchacz, zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja 

dokonująca wpłaty. 

 Faktury wystawiane będą najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w 

którym dokonano wpłaty. Po tym okresie faktury nie będą wystawiane przez księgowość 

IBPRS w Warszawie. 

 

Dodatkowe informacje 

Strona internetowa: WWW. IBPRS.pl - Aktualności -Studia podyplomowe 

Więcej informacji można uzyskać  

- prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, - Kierownik studiów, tel. 22 606 37 30, e-mail: 

zbigniew.dolatowski@ibprs.pl 

- dr inż. Halina Makała, Tel. 606 36 12, e-mail: halina.makala@ibprs.pl,  

- mgr Hanna Złotkowska, Tel. 22 606 36 62, e-mail: hanna.zlotkowska@ibprs.pl  
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