
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE 
NA SZKOLENIE OTWARTE 

 

Kraków, 10 lipca 2015 roku 
 
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Firma DuoLife we współpracy z 
Instytutem Profilaktyki Zdrowia zapraszają do udziału w konferencji naukowo-
szkoleniowej w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. 
 
Korzyści: Uczestnicząc w konferencji uzyskuje się 2 punkty edukacyjne miękkie. 
Termin: 10 lipca 2015 r. (piątek) w godz. 15:00 – 17:30 
Miejsce: Budynek Główny AWF Kraków, przy ul. Jana Pawła II 78. Hol główny sala C. 
Koszty udziału: szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona 

 
 

PRELEGENCI: 
 

Prof. nadzwyczajny dr hab. Zbigniew Janeczko 
 

 Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji 
Wydziału Farmaceutycznego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 Członek Rady Naukowej DuoLife. 

 Laureat prestiżowych nagród. Autor książek 
oraz licznych publikacji naukowych, „Surowce 
pochodzenia naturalnego w immunoterapii 
schorzeń nowotworowych”, „Właściwości 
przeciwzapalne substancji roślinnych”, „Fitoterapia 
w Świetle Unii Europejskiej i Polski”.  

 Prowadzi zajęcia z zakresu farmakognozji, fitokosmetyki, metodologii 
poszukiwania nowych leków oraz dotyczące leków pochodzenia naturalnego 
czy tradycyjnych systemów leczniczych. 



 

 

 

 

 

 

Dr Piotr Kardasz 

 Biolog, pedagog i dziennikarz.  

 Ekspert z zakresu fitoremediacji, autor wielu 
publikacji, prac naukowych oraz filmów z tego 
zakresu. 

 Laureat prestiżowej nagrody „Eureka 2002” na 
targach w Brukseli za technologię rekultywacji 
terenów zdegradowanych „Izoling” oraz 
laureat nagrody „Eureka 2003”.  

 Posiada patenty w zakresie technologii 
ekologicznych.  

 Jest współtwórcą oraz Szefem Rady Naukowej – 
Instytutu Profilaktyki Zdrowia. 

 Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife. 

 Znany z licznych programów dla TVP Katowice, TVS, czy 
Radia Katowice. 

 

Bartosz Królikowski 

 Prezes Zarządu/Współzałożyciel DuoLife 

 Wieloletni Trener i Coach, kiedyś pracownik 
różnych przedsiębiorstw począwszy od 
branży fonograficznej (Sony Music), poprzez 
instytucje finansowo-ubezpieczeniowe. 

 Manager Sprzedaży w BZWBK S.A), później 
współwłaściciel, członek zarządu, dyrektor 
zarządzający i/lub prokurent spółek z branży: 
szkoleniowej (Skills Up, Impuls BTL), 
finansowo konsultingowej (Open Solutions 
Finance, Royal Investment,), 
nieruchomościowej (Royal Property Poland), 
hotelarskiej (Royal Kompleks), jak również 
komandytariusz Kancelarii Adwokackiej.  

 Aktualnie inwestor zarządzający kilkudziesięcioma nieruchomościami na terenie 
całego kraju. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROGRAM 
 
 

14:45 – 15:00   Rejestracja uczestników 

15:00 – 15:10   Przywitanie gości 

15:10 – 16:00   Zdrowie ukryte w naturze. Innowacja w profilaktyce i leczeniu  

naturalnymi suplementami.  

Prof. nadzwyczajny dr hab. Zbigniew Janeczko 

16:00 – 17:00   Choroby cywilizacyjne – PANACEUM ukryte w mądrości przyrody.  

Dr Piotr Kardasz  

17:00 - 17:20   Nowoczesne narzędzia sprzedaży. Czyli jak możemy zrobić  

biznes ze sobą a nie na sobie.  

Bartosz Królikowski 

17:20 - 17:30  Pytania do prelegentów 

 

 
 
Rejestrację prowadzi Aptekarska Izba Okręgowa w Krakowie: 
 
Tel.: 12-264-25-53  lub  607-14-08-98 
E-mail: biuro@oia.krakow.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 
 
Seweryn Dzierżak  
Tel.: 663 185 996 
E-mail: seweryn.dzierzak@gmail.com 
 
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 


