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Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej witam 
Państwa na XI. Kongresie Optyków KRIO.
 Serdecznie zapraszam również na towarzyszącą Kongresowi Wystawę 
Optyczną OPTYKA 2015, która w tym roku będzie Państwa gościć aż na 
3 poziomach Hotelu. 
 Miło nam jest spotkać się z Państwem aby wspólnie wzbogacać wiedzę 
zawodową, podążać za aktualnymi trendami w zakresie optyki okularowej, soczewek 

kontaktowych, urządzeń optycznych oraz okularów słonecznych. 
Nasze cykliczne spotkania to doskonała okazja do wytyczania kierunków działań Izby. To również 

unikatowe miejsce do zacieśniania kontaktów z ponad 100 wystawcami, przedstawicielami świata nauki 
oraz partnerami biznesowymi z kraju i zagranicy. Kongres to niezmiennie również miejsce spotkań 
w gronie przyjaciół i bliskich znajomych.

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że nasze wspólne przedsięwzięcie z każdą edycją  się  rozwija. 
Tegoroczny Kongres, ze względu na ogromne zainteresowanie wystawców, jest pierwszą edycją oferującą 

Państwu aż 3 poziomy konferencyjno – wystawowe, gdzie odnajdą Państwo zarówno profesjonalnie przy-
gotowane stoiska jak też będą Państwo mogli skorzystać z szeregu wykładów oraz prezentacji. Tradycyjnie, 
zarówno Organizatorzy jak i Wystawcy przygotowali dla Państwa liczne atrakcje. 

Dwa dni konferencyjne zostały podzielone na panele tematyczne: naukowy oraz marketingowo-
-biznesowy, którym towarzyszyć będą praktyczne warsztaty. Tegoroczna edycja wiele miejsca poświęci 
opisowi kwalifikacji zawodowych w ramach budowanego obecnie Krajowego Rejestru Kwalifikacji. 
Zagadnienia te od pewnego czasu są przedmiotem zainteresowania zarówno KRIO jak i Ośrodków 
Akademickich w Polsce, a w czasie Kongresu będą przedstawiane zarówno w formie wykładu 
jak i otwartej dyskusji na Forum Optyków. 

Podczas trzech dni kongresowych zaplanowano również panele poświęcone zagadnieniom marketingo-
wym i biznesowym. Planowane prelekcje wzbogacą Państwa wiedzę praktyczną m.in. w zakresie komuni-
kacji z klientem, czy aranżacji wnętrz salonów optycznych.

Podobnie jak w latach poprzednich aktywnie będą nas wspierać Ośrodki Akademickie w Poznaniu, 
Wrocławiu i Warszawie, kształcące optyków i optometrystów w Polsce. Po raz kolejny również patronat 
merytoryczny nad konferencją przyjął Pan prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Kierownik Pracowni Fizyki 
Widzenia i Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Kongres to nie tylko edukacja, ale również wymiana doświadczeń i dobra zabawa. W celu ich wzbo-
gacenia zapraszam wszystkich optyków (również nie zrzeszonych) do udziału w Forum Dyskusyjnym, 
w ramach którego wspólnie będziemy mogli wymienić przemyślenia na tematy nurtujące nasze środowisko, 
w tym uwarunkowań odnośnie naszej branży. 

Tegoroczną imprezę uświetnią: uroczysta kolacja, a także bankiet, którym towarzyszyć będą atrakcyjne 
występy znanych polskich artystów. O Państwa dobry nastrój w czasie kongresowych wieczorów zadbają 
znane zespoły: ELEKTRYCZNE GITARY i SINGIN’ BIRDS oraz kabaret OT.TO; koncert piątkowy popro-
wadzi MAREK SIEROCKI.

Z wyrazami szacunku
Prezes Krajowej Rzemieślniczej

Izby Optycznej



* w układzie czasowym programu mogą nastąpić niewielkie przesunięcia.

PROGRAM XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO *

CZWARTEK 19.XI.2015
 od 14.00 zakwaterowanie uczestników Kongresu; czas wolny
 18.00 – 21.30 kolacja w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki)

PIĄTEK 20.XI.2015
 7.00 – 9.00 śniadanie
 9.00 – 9.15 Oficjalne otwarcie XI Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO i Konferencji   
  OPTYKA 2015: „Optyk okularowy - od kwalifikacji do kompetencji” 
 9.15 – 10.30 Optyk okularowy (i optometrysta) w Krajowym Systemie Kwalifikacji;
  prof.dr hab.Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu)
 10.30 – 11.30 Kształcenie optyków okularowych w Polsce - stan obecny, możliwości i potrzeby; 
  prof.dr hab. Marek Zając (Politechnika Wrocławska)
 11.30 – 12.00 przerwa kawowa
 12.00 – 13.00 Forum dyskusyjne optyków – otwarta dyskusja o sprawach środowiska zawodowego optyków 
 13.30 – 6.00 obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki)
 15.30 – 16.15 Myopia epidemy, czyli jak postępować z pacjentem/klientem krótkowzrocznym; 
  mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak (Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu)
 16.15 – 17.00 Optometria mobilna - regulacje prawne, możliwości i perspektywy; 
  mgr Mateusz Grzonka (Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu)
 17.00 – 17.45 Współczesne możliwości laserowej korekcji wad wzroku; 
  dr Ewa Lange (Voigt Medica Kraków) 
 o godz. 19.00 bankiet; występ kabaretu OT.TO;  koncert zespołu SINGIN’BIRDS; 
  prowadzenie wieczoru – Marek SIEROCKI

Sobota 21.XI.2015   
 7.00 – 9.00 śniadanie
 9.30 - 10.45 Zrozumieć klienta i być zrozumianym; Szymon Grygierczyk; Z-ca Dyrektora Generalnego 
  Hoya Lens Poland
 10.45 - 11.30 Komunikacja - słuchać, a nie tylko słyszeć; Paweł Szczerbiński
 11.30 - 12.00 przerwa kawowa
 12.00 - 13.00 Sukcesja w zakładzie optycznym, czyli jak przekazać firmę następnemu pokoleniu; 
  Adam Mamok; Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia
 13.30 - 16.00 obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki) 
 15.30 - 16.15 Dlaczego klient pod e-maską patrzy inaczej na salon optyczny? Psychologiczne aspekty 
  zachowań nowego typu klienta w rzeczywistym sklepie; dr Marek Borowiński
 16.15 - 17.00 Stylowo o oprawach - 5 stylistycznych technik doboru oprawek okularowych; 
  Olaf Tabaczyński; Akademia Wizażystyki „Maestro”
 o godz. 19.30 uroczysta kolacja - zakończenie XI Kongresu KRIO; 
  koncert zespołu ELEKTRYCZNE GITARY

wszystkie wykłady konferencyjne odbywają się na V piętrze
Niedziela 22.XI.2015
 7.00 – 10.00 Śniadanie 
 do 12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników Kongresu

WYSTAWA OPTYCZNA OPTYKA 2015 zapraszamy:
Piątek   20.11.2015       9.00 – 18.00
Sobota  21.11.2015       9.00 – 18.30   

stoiska wystawowe zlokalizowane są na IV, V i VI piętrze
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Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016
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Kierownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki;
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

W latach 2005 - 2012 dziekan Wydziału Fizyki UAM oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki 
i Dyrektorów Instytutów Fizyki. Od roku 2008 jest Przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej 
i Optometrii. Jest członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zespołem ds. kształcenia oraz Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego, w którym kieruje Komisją dydaktyczną. Jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prze-
wodniczącym Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP – Targi Optyka. Jest autorem wielu opinii i opracowań dla firm i instytucji oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia. Wypromował ponad 100 magistrów i 3 doktorów.

„OPTYK OKULAROWY (I OPTOMETRYSTA)
W KRAJOWYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI”

Celem Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym 
czasie, miejscach i formach. Wszystko to powinno pozwolić na lepsze wykorzystanie i dostosowanie kwalifikacji do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy, wzrostu mobilności pracowników oraz ułatwienia procesu uczenia się przez 
całe życie. „Wszystkie kraje europejskie dobrowolnie przystępują do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, każdy 
powinien odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji”.

Krajowy system kwalifikacji to ogół rozwiązań, służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji  oraz za-
pewnianiu ich jakości. System taki wymaga rozwiązań instytucjonalnych oraz procedur związanych z tworzeniem 
i nadawaniem kwalifikacji.  Podstawową częścią krajowego systemu kwalifikacji będzie Zintegrowany System 
Kwalifikacji, który powinien zawierać  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – publiczny rejestr kwalifikacji, który 
ma obejmować kwalifikacje nadawane w Polsce. Przyjęto, że obecność kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 
Kwalifikacji oznaczać będzie fakt potwierdzenia danej kwalifikacji przez „władze publiczne” oraz to, że do danej 
kwalifikacji przypisano poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W kontekście powyższych rozważań należy postawić pytanie: czy i jak zawody „optyk okularowy” i „optome-
trysta” powinny być określone poprzez opis kwalifikacji włączonych do zintegrowanego systemu kwalifikacji, a tym 
samym spełniających określone wymagania dotyczące jakości? Bowiem tylko kwalifikacje zarejestrowane w takim 
systemie będą postrzegane jako kwalifikacje wiarygodne! 

Jaka więc być powinna struktura kwalifikacji optyka okularowego i optometrysty (uwzględniająca także ewolucję 
tych zawodów) oraz jak opisać te kwalifikacje w języku efektów uczenia się? Jaki jest niezbędny zakres wiedzy 
i umiejętności dla tych kwalifikacji oraz jakie kryteria ich weryfikacji powinny zostać przyjęte? Wreszcie jakie 
powinny być wymagania dotyczące walidacji efektów uczenia się, tak aby precyzyjnie określić warunki nadawania 
poszczególnych kwalifikacji?

Dodatkowym argumentem za podjęciem tych działań jest możliwość potwierdzenia (oraz uznawania) efektów 
uczenia się zdobytych w ramach kształcenia pozaformalnego lub nieformalnego przez uczelnie wyższe.
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Monika Borwińska
Dariusz Karp 
Marek Zając

OPTYK OKULAROWY – TEORIA A PRAKTYKA

 Według różnych szacunków liczba optyków okularowych w Polsce wynosi 4.000 – 5.000 (w tym tylko 450 
zrzeszonych w Cechu). Pracują oni w około 4.000 zakładach różnej wielkości: od małych jedno- lub kilkuosobowych 
pracowni do salonów należących do międzynarodowych sieci. Z tych ostatnich największe (np. Vision Express, 
Twoje Soczewki, Paris Optique, czy Fielmann) dysponują kilkudziesięcioma, a nawet ponad stoma placówkami.
Do grona specjalistów ochrony wzroku należy zaliczyć także 900 – 1.000 optometrystów, ortoptystów (a raczej 
ortoptystki), oraz bardzo wielu lekarzy okulistów pracujących w zakładach i salonach optycznych.
Skoncentrujmy się jednak na optykach. Kim są optycy? Na czym polega ten zawód? Czego wymagają od optyków 
pracodawcy, a czego oczekują klienci? Pełna odpowiedź na te pytania przekracza nasze możliwości, być może jednak 
pojawią się one w czasie dyskusji na Kongresie KRIO, na co liczymy. 
 W wielu krajach Europy wyróżnia się cztery grupy specjalistów w naszym zawodzie. Są to: optyk okularowy 
(dispensing optician),  optyk-refrakcjonista (rafractive optician) oraz opometrysta i optometrysta kliniczny. 
W Polsce oficjalnie istnieją zawody optyka okularowego (czeladnika lub mistrza w tym zawodzie), optyka-mecha-
nika i technika optyka. Do tego grona można doliczyć inżyniera/licencjata o specjalności optyka. Taką terminologię 
spotykamy w aktach prawnych dotyczących opisu kompetencji i wymaganych kwalifikacji. Właśnie opis kwalifikacji 
stanowi zasadniczy element określający zawód optyka. Zawód jest bowiem zdefiniowany poprzez opis kwalifikacji, 
jakie powinna posiadać osoba wykonująca ten zawód.
 I tak (w najciekawszym dla nas przypadku) technik optyk to osoba, która posiada dwie kwalifikacje: M.14, czyli 
„montaż i naprawa elementów i układów optycznych” oraz M.30, czyli  „wykonywanie i naprawa pomocy wzroko-
wych”. Są one precyzyjnie zdefiniowane poprzez opisanie tzw. efektów kształcenia tworzących te kwalifikacje. Dla 
kwalifikacji M.30 są to: 
 1. określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji,
 2. wykonywanie pomiarów oftalmicznych,
 3. dobieranie pomocy wzrokowych,
 4. wykonywanie pomocy wzrokowych,
 5. naprawianie pomocy wzrokowych.
 Opis każdego z powyższych efektów jest szczegółowo rozwinięty. Na przykład efekt nr 1 zawiera m. in. umie-
jętność rozpoznawania oka miarowego i wad refrakcji, a efekt nr 2 umiejętność obliczania wartości decentracji 
pryzmatycznej. 
 Posiadanie powyższych kwalifikacji potwierdza egzamin kwalifikacyjny, do którego można przystąpić albo 
po ukończeniu odpowiedniej szkoły (4-letniego technikum lub 2 letniej szkoły policealnej) albo po odbyciu 
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zawierającego około 700 godzin zajęć i 120-140 godzin praktyki. W swej 
ofercie edukacyjnej odnośne szkolenie ma kilkanaście techników i ponad 20 szkół policealnych państwowych, sa-
morządowych i prywatnych. Liczba placówek oferujących Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe jest jeszcze większa. 
Mimo tak dużej liczby placówek szkolących optyków ostatnimi laty egzamin kwalifikacyjny przechodzi pomyślnie 
nie więcej niż 200 osób rocznie.
 Tak sprawa wygląda od strony szkolenia i wymaganych kryteriów określających zawód technika optyka.  Nieco 
odmiennie podchodzą do sprawy pracodawcy. W ofertach pracy nader rzadko spotykamy określenia: optyk okularowy 
czy technik optyk, Najczęściej poszukiwani są sprzedawcy, asystenci sprzedaży, pracownicy salonu optycznego, 
doradcy klienta itp. Czasami spotyka się określenia: optyk-refrakcjonista, optyk warsztatowy. W ślad za tym idą 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Katedra Optyki i Fotoniki
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wymagania od kandydata do pracy głównie jako żądanie posiadania tzw. kompetencji „miękkich” (precyzja, dokład-
ność, umiejętność współpracy w zespole, łatwość uczenia się, a nawet miła aparycja). Kompetencje „twarde”, czyli 
wiedza na temat korekcji wzroku, znajomość właściwości soczewek i opraw okularowych czy umiejętność montażu 
okularów znajdują się czasami na dalszych miejscach a czasami są w ogóle pomijane. Być może pracodawcy uważają 
je za oczywiste a być może chcą sami szkolić swych pracowników w tych umiejętnościach. 

Tylko NFZ ściśle definiuje wymagania dotyczące osób, które mogą ubiegać się o kontrakt wymieniając optyka 
okularowego (czyli technika optyka, mistrza w zawodzie optyki okularowej lub inżyniera bądź licencjata o specjal-
ności optyka).

Najważniejsze wydaje się jednak to, czego oczekują klienci. Można o tym wnioskować z wielu pytań, jakie 
zadają choćby na licznych forach internetowych. Oczekują mianowicie rzetelnej informacji na temat różnych 
sposobów korekcji wad wzroku, poszczególnych wyrobów: ich zalet, ale i wad. Czasami nie rozumieją, dlaczego 
ich wybór oprawek nie jest właściwy, czym różnią się poszczególne rodzaje soczewek, dlaczego proponuje się im 
taki, a nie inny produkt. Tak! Umiejętność rozmowy z potencjalnym klientem okazuje się być równie ważna jak 
fachowa wiedza optyczna. No a przede wszystkim życzliwość i otwarcie na potrzeby klienta.
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Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii;
Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Optometrysta, optyk okularowy.
Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Beuth-Hochschulefür 
Technik w Berlinie oraz Salus University na Pennsylvania College of Optometry w Stanach Zjednoczonych.
Wykładowca na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza, na kierunku Optometria, pracownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii na UAM 
w Poznaniu oraz Ekspert w dziale soczewek kontaktowych w firmie Alcon.
Posiada wieloletnią praktykę w gabinetach optometrycznych i kontaktologicznych w Polsce oraz na stażach zagranicznych:
1. Optometria kliniczna w Salus University, College of Optometry w Stanach Zjednoczonych.
2. Soczewki kontaktowe,  słabowidzenie oraz optometria pediatryczna w Oxford RadcliffHospital, Oxford w Wielkiej Brytanii.

„Myopia epidemy, czyli jak postępować z pacjentem/klientem 
krótkowzrocznym”

 Konsorcjum badań epidemiologicznych- EuropeanEyeEpidemiology opublikowało ostatnio raport na temat 
wzrostu częstości występowania krótkowzroczności w Europie oraz wpływu edukacji na ten trend. Badanie refrakcji 
zostało przeprowadzone na ponad 60 tysiącach osób z pośród 15 populacji rezydujących na terenie Europy. Znaleziono 
istotne statystycznie różnice w częstotliwości występowania krótkowzroczności w populacji urodzonej w latach 
1910-1939  (17,8%) a populacji urodzonej w latach 1940-1979 ( 23.5%).Zbadano też, że dla grupy wiekowej 25-29 
lat częstotliwość występowania krótkowzroczności w Europie sięga aż 47,2%.1Dane Europejskie na temat wzrostu 
częstotliwości występowania krótkowzroczności być może nie są tak przerażające jak te z kontynentu Azjatyckiego 
(blisko 90% nastolatków w Chinach jest krótkowidzami)2 ale pokazują one, iż osoby z krótkowzrocznością będą 
coraz bardziej znaczącą grupą klientów w salonach optycznych i gabinetach optometrycznych.

 Celem wykładu będzie przedstawienie możliwych sposobów postępowania z osobami krótkowzrocznymi, oceny 
z jakim rodzajem krótkowzroczności mamy do czynienia. Czy będzie to klasyczna zwykła krótkowzroczność, krót-
kowzroczność zmierzchowa, krótkowzroczność zwyrodnieniowa (degeneracyjna), krótkowzroczność indukowana 
czy może pseudo-krótkowzroczność? Każda z nich wymaga innego sposobu postępowania, zastosowania innych 
pomocy optycznych.
 Warto też tutaj podkreślić, iż progresja tak zwanej klasycznej krótkowzroczności, chociaż najczęściej występuje 
w wieku szkolnym (stąd jej potoczna nazwa krótkowzroczność szkolna), może po raz kolejny ulec progresji w wieku 
20-40 lat a nawet później.3 Dlatego też ważne jest abyśmy znali oraz stosowali metody tzw. kontroli krótkowzrocz-
ności także u osób dorosłych.
Dodatkowo też, omówione zostaną czynniki ryzyka występowania oraz progresji krótkowzroczności takie jak: wy-
stępowanie krótkowzroczności w rodzinie, astygmatyzm wbrew regule,  anatomiczne parametry odcinka przedniego 
oka, nieprawidłowe funkcje akomodacji czy esoforia do bliży. Znajomość tych czynników oraz ich wpływu na 
występowanie oraz progresję krótkowzroczności pozwoli na lepszą rekomendację dla klientów/pacjentów oraz ich 
rodziców. Część prezentacji zostanie też poświęcona omówieniu zasad korekcji krótkowzroczności u dzieci (także 
tych najmłodszych), ponieważ jest to ten etap życia pacjentów, gdzie decyzje specjalistów co do sposobu postępo-
wania i korekcji mogą mieć znaczący wpływ na ich widzenie oraz jakość życia w przyszłości. 
 Na koniec prezentacji przedstawione zostaną polecane źródła informacji oraz edukacji na temat krótkowzroczno-
ści dla pacjentów oraz ich rodziców. Edukacja jestniezwykle istotną częścią rekomendacji specjalisty, która okazuje 
się być niezwykle ważna w późniejszym stosowaniu się do zaleceń przez pacjenta. Dlatego też w obecnej erze 
1 K. Williams et al. Increasing Prevalence of Myopia in Europe and the Impact of Education Ophthalmology. 2015 July; 122(7) 1489-1497.
2 E. Dolgin The Myopia Boom, Short-sightedness is reaching epidemic proportions. Some scientist think they have found a reason why. 

Nature vo.519 19 March 2015
3 D.A. Goss at al. Optometric Clinical Practice Guideline, Care of Patient with Myopia American Optometric Association 1997 (Reviewed 2006)
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nowoczesnych technologii i szerokiego dostępu do wiedzy warto odpowiednio pokierować pacjenta/klienta aby trafił 
on na rzetelne a nie przypadkowe informacje.

Krótkowzroczność nie jest tylko niedogodnością, która sprawia że widzimy gorzej niż inni, musimy stosować 
dodatkową korekcję, częściej chodzić na wizyty kontrolne do specjalisty- krótkowzroczność to potencjalne ryzyko 
poważnych chorób oczu4, znacznej degradacji widzenia czy nawet ślepoty5. Dlatego też zadaniem odpowiedzialnego 
specjalisty pierwszego kontaktu powinna być nie tylko standardowa korekcja ale też odpowiednia rekomendacja 
dotycząca higieny wzroku, konieczności badań kontrolnych oraz dodatkowej terapii. 

Optycy okularowi i optometryści to często specjaliści pierwszego kontaktu dla osób krótkowzrocznych lub osób 
będących w grupie ryzyka rozwoju krótkowzroczności, dlatego też niezwykle ważne jest abyśmy wiedzieli jakie 
zalecenia są skuteczne. Czy możemy uchronić naszych pacjentów/klientów przed pojawieniem się krótkowzroczno-
ści? A jeśli już krótkowzroczność jest to czy możemy zahamować jej rozwój?

W 1904 roku pewien brytyjski chirurg okulista napisał- „krótkowzroczność jest pewnego rodzaju ‘unieru-
chomieniem, zatrzymaniem’- dlatego też należy zalecać zmianę otoczenia lub najlepiej podróż dalekomorską”6. 
Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu sprzed ponad wieku? Czy nauka i technologia może nam zaproponować jeszcze 
inne rozwiązania?

4 S. Chen, P. Lu, W. Zhang, J. Hua Lu High myopia as a risk factor in primary open angle glaucoma Int J Ophthalmol. 2012; 5(6): 750–753.
5 Pan. CW, Cheung CY, Aung T, Cheung CM, Zheng YF, Wu RY, Mitchell P, Lavanya R, Baskaran M, Wang JJ, Wong TY, Saw SM Differential 

associations of myopia with major age-related eye diseases: the Singapore Indian Eye Study Ophthalmology. 2013 Feb;120(2):284-91
6 Henry Edward Juler, A Handbook of Ophthalmic Science and Practice, 1904
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mgr Mateusz Grzonka

– optyk okularowy i optometrysta, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Obecnie słuchacz pierwszego roku studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki UAM. 
Od 2013 roku Prezes Koła Naukowego Optyki i Optometrii na tym Uniwersytecie, a od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa 
Optometrii i Optyki. W ramach European Intensive Programme ukończył School on Science Management for Scientists and 
Engineers na Uniwersytecie w Genui we Włoszech.

OPTOMETRIA MOBILNA 
– REGULACJE PRAWNE, MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY

W ramach wykładu przedstawione zostaną zakres oraz aspekty formalno-prawne optometrii mobilnej 
(ang. DomiciliaryEyeCare) jako potencjalnej specjalizacji zawodowej optometrysty.

Najistotniejszą cechą optometrii mobilnej jest możliwość wykonywania badań optometrycznych w miejscu 
pobytu/zamieszkania pacjentów. Pokazana zostanie konieczność rozwoju takiej specjalizacji zawodowej w przy-
szłości, przede wszystkim w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów z grupy osób z niepełnosprawnościami 
oraz osób w podeszłym wieku.  Następnie, wychodząc od modelowych rozwiązań  prawnych pochodzących 
z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych (kraje o najwyższym poziomie optometrii na świecie posłużyły 
za wzorce) pokazane zostaną najistotniejsze aspekty prawne, które powinny zostać zaimplementowane w Polsce, 
by w przyszłości optometria mobilna mogła rozwinąć się w sposób prawidłowy. W dalszej kolejności zostanie 
zaprezentowany schemat postępowania mobilnego badania optometrycznego przetestowany przez autora wraz 
z uzasadnieniem wykorzystanianiezbędnych urządzeń diagnostycznych oraz oszacowaniem czasochłonności i kosz-
tochłonności tego typubadań. Przedstawione zostaną najistotniejsze wyniki badań własnych autora, które wskażą 
jakie problemy wzrokowe pacjentów udało się takim sposobem postępowania rozwiązać. Realizację tych badań 
oparto o trzy hipotezy: pierwszą było stwierdzenie, iż możliwe jest przeprowadzenie w pełni wiarygodnego badania 
optometrycznego poza przystosowanym do tego gabinetem optometrycznym; drugą hipotezą było stwierdzenie, że 
w Polsce istnieje potrzeba powstania specjalizacji mobilnego optometrysty oraz prowadzenia tego typu działalności; 
wreszcie trzecią hipotezą było stwierdzenie, że prowadzenie mobilnych badań optometrycznych może być opłacalne 
ekonomicznie.W końcowej części wykładu zostaną przedstawione możliwości i perspektywy rozwoju optometrii 
mobilnej w Polsce.  
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Z-ca Dyrektora Generalnego Hoya Lens Poland

Szymon  GRYGIERCZYK

-  Ponad 20-letnie doświadczenie w branży optycznej. 
-  Od 10-ciu lat pracuje w firmie HOYA. 
-  Od ponad 10-ciu lat prowadzi wielostopniowe kursy z technik sprzedaży, wyspecjalizowane pod kątem zagadnień optyki okula-

rowej, oparte o szkolenia p.Birgit Schott, która jest uznanym szkoleniowcem i należy do grona najlepszych trenerów w zakresie 
optyki okularowej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Z p.Birgit Schott współpracuje i przyjaźni się od kilkunastu lat.

ZROZUMIEĆ KLIENTA I BYĆ ZROZUMIANYM

Komunikacja z klientem…
 Ciekawe pojęcie o bardzo wielu znaczeniach, bo czym jest komunikacja z klientem i od czego naprawdę zależy 
nasz sukces podczas rozmowy z klientem?

 Zwyczajowo kojarzymy komunikację z przekazem werbalnym, a więc tym, co mówimy klientowi.Tymczasem 
komunikacją w rzeczywistości jest wszystko, każdy sygnał, który wysyłamy. Ogromnym obszarem komunikacji 
i oddziaływania na klienta jest cały zakres sygnałów niewerbalnych nieustannie wysyłanych odbiorcy, takich jak 
nasz wygląd, ton głosu, mowa ciała. Należą do nich przykładowo gestykulacja, postawa, mimika, uśmiech, kontakt 
wzrokowy i mnóstwo innych, których opis wykracza poza ramy mojej części prezentacji.

 Czym więc zajmę się podczas mojego sobotniego spotkania z Państwem?
Zgodnie z powszechnie dostępnymi badaniami przekaz werbalny odpowiada jedynie w nie więcej, niż 10% naszemu 
sukcesowi w sprzedaży. Znacznie ważniejsze są ton/tembr głosu (jak mnie klient słyszy) oraz mój wygląd (jak mnie 
klient widzi).

 Moim celem jest skoncentrować się na wyzwaniu, jakim jest przekaz werbalny, czyli to, co mówimy naszemu 
klientowi.

 Jak w takim razie ciekawie i z sensem rozmawiać w salonie optycznym?
 Jak zaciekawić klienta tym co mamy do powiedzenia o soczewkach okularowych, soczewkach kontaktowych 
czy oprawach okularowych?
 Czym faktycznie jest ten tak często opisywany „język korzyści”?
 Jak poznać potrzeby klienta, zarówno te oczywiste, jak chęć dobrego wyglądu i dobrego widzenia, jak i te mniej 
oczywiste, jak na przykład potrzeba akceptacji wśród najbliższych – rodziny, przyjaciół czy kolegów i koleżanek 
z pracy, czy też potrzeba prestiżu?

 Każdy z naszych klientów ma uświadomione i nieuświadomione potrzeby, naszym zadaniem jest je poznać 
a następnie w zachęcający sposób – oparty w 100% o jego potrzeby – przekonać do proponowanych przez nas 
rozwiązań. Zapraszam serdecznie na nasze wykłady – jestem przekonany, że każdy z Państwa usłyszy na nich cenne 
i praktyczne wiadomości.
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 Optyk, Optometrysta, Szkoleniowiec 

mgr Paweł Szczerbiński

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Wychowanie Techniczne, studiów podyplomowych na kierunku 
Optometria na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, z wykształcenia również Optyk. W branży 
od 1995 roku. Pracował w salonie optycznym. Wieloletni pracownik korporacji produkujących soczewki okularowe i dbających 
o stałe poszerzanie wiedzy branży optycznej. Wykładowca Uniwersytetu Varilux – UAM Poznań.
Obecnie: Szkoleniowiec. Biegły sądowy z zakresu optyki i optometrii Sądu Okręgowego w Gliwicach. Współwłaściciel salonu optycz-
nego, gdzie głównie pracuje jako optometrysta. Należy do Śląskiego Cechu Optyków oraz PTOO.

KOMUNIKACJA – SŁUCHAĆ, NIE TYLKO SŁYSZEĆ

 Pewne czynności powtarzamy codziennie. Wielokrotność ich powtarzania sprawia, że nawet te najbardziej 
złożone powszednieją, wykonujemy je rutynowo nie zastanawiając się nad nimi.
 Najlepszym przykładem jest porozumiewanie się. 
 Porozumiewanie się to dla wielu tylko komunikacja werbalna – rozmowa. Jest to jednak znacznie bardziej 
złożony proces, w którym są pobudzane wszystkie zmysły. Odbywa się na wielu płaszczyznach, przy czym nie każdy 
zdaje sobie sprawę, że poziom komunikacji werbalnej, jest z reguły odsunięty na dalszy plan.
 Dla nas to właśnie on jest najbardziej oczywisty, staramy się wykorzystać go w pełni, niestety zapominamy 
o pozostałych składowych. Pociąga to za sobą konsekwencje. Jesteśmy niewłaściwie rozumiani, a nasze intencje 
pomocy w dobrym widzeniu, są odbierane jako „wmuszanie drogiego towaru”.
 Jak słuchać, nie tyko słyszeć…?
 Jak mówić, aby być słuchanym, a nie tylko słyszanym…?
 W sferze prywatnej można uznać, że nie ma to większego znaczenia, szczególnie jeżeli nie zależy nam na 
relacjach z innymi, ale w naszych praktykach często od tego zależy nasza przyszłość.
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Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia

Adam Mamok 

Absolwent studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent Studiów Podyplomowych na kierunku psychologia Uniwersytetu Opolskiego 
oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zarówno w sektorze MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), 
jak i w zarządzaniu dużymi jednostkami biznesu. 
Specjalizuje się w sprzedaży i zarządzaniu w sektorze zaawansowanych technologii.

„SUKCESJA W BRANŻY OPTYCZNEJ, 
CZYLI JAK PRZEKAZAĆ FIRMĘ NASTĘPNEMU POKOLENIU” 

„Właściwe relacje międzypokoleniowe to źródło sukcesu własnego i firmy. To budowa swojej historii. Świat ma 
takich historii tysiące, a my w Polsce dopiero zaczynamy” – W.Kruk Senior.

Doczekaliśmy się w Polsce pierwszej poważnej zmiany pokoleniowej w biznesie. Salony optyczne, które 
masowo powstawały w latach dziewięćdziesiątych czeka zmiana pokoleniowa. Dzieci optyków, urodzone  w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kończą studia i rozpoczynają dorosłe życie. Jak nie zmarnować potencjału 
i nowego spojrzenia tkwiącego w młodym pokoleniu ? Jak wykorzystać doświadczenie i dorobek założycieli rodzin-
nych biznesów, którzy są jeszcze w pełni sił życiowych ? 

Według badań opublikowanych w Polsce widać ogromny rozziew pomiędzy nadziejami przedsiębiorców, 
z których 84% zależy na przekazaniu biznesu następnym pokoleniom, a postawami ich dzieci, z których jedynie 
36% chce przejąć biznes rodziców.

Sukcesja w rodzinie, jeżeli ma się udać, musi być dobrze zaplanowanym i przemyślanym procesem, trwającym 
od chwili, gdy pojawią się potomkowie. Wdrażanie ich w sprawy firmy powinno być trwałym elementem ich życia, 
aby czuli się aktywnymi członkami biznesu, a nie biorcami korzyści z sukcesu własnych rodziców. Udana sukcesja 
nie jest jednorazowym przekazaniem darowizny bądź spadku, lecz elementem długofalowej strategii rodziny. Inaczej 
firma rodzinna nie przetrwa. Jeśli następne pokolenia nie odziedziczą po swoich poprzednikach przedsiębiorczo-
ści i innowacyjności, porażka będzie tylko kwestią czasu. Następne pokolenia muszą zaadoptować przekazane im 
wartości do swoich czasów i uzupełniać o swój wkład, wiedzę oraz nowej spojrzenie wynikające z rozwoju świata 
wokół nas.

Kluczowym pytaniem, na które musi odpowiedzieć każde pokolenie optyków prowadzących salony optyczne 
jest: 
„Komu i jak przekażę biznes, gdy moja aktywność zacznie maleć lub będę zmuszony odejść ?”

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ oprócz działalności biznesowej, nierozłącznym elementem jest rodzina, 
a gdy mówimy o rodzinie zawsze towarzyszą nam emocje. W takim razie jak to wszystko zaplanować ? Jak uniknąć 
pułapek i błędów najczęściej popełnianych w takich sytuacjach ? Co zrobić, aby pozwolić następnemu pokoleniu 
prowadzić „nasz biznes” bez ciągłego wtrącania się, gdy już im go przekażemy ? 

Na te, oraz wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć podczas mojego spotkania z Państwem na XI 
Kongresie Optyków w Wiśle.
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Dr Marek Borowiński

Specjalista od psychologii koloru i visual merchandisingu. Od wielu lat zajmuje się wszelkimi działaniami aktywizującymi sklepy 
i punkty sprzedaży. Szkoli pracowników z psychologii koloru i sprzedaży, technik obsługi klienta oraz uczy jak skutecznie wykorzy-
stywać wizerunek firmy, aby więcej sprzedawać. Autor licznych publikacji z tej dziedziny. Szczególnym uznaniem cieszą się audyty 
sklepów i centrów handlowych, które przeprowadza poprawiając ich funkcjonowanie i sprzedaż. Dr Marek Borowiński rozumie 
i zna specyfikę punktu sprzedaży, parząc na niego oczami klientów. Specjalizuje się w psychofizjologii widzenia, czyli uświadamia 
właścicielom jak mózg klienta patrzy i odbiera ich sklep. Jest międzynarodowym sędzią w konkursach na najlepsze sklepy w Polsce 
i za granicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomaga wiele firm i instytucji. Wykłady i szkolenia prowadzi podczas takich imprez 
targowych jak: Targi optyczne OPTYKA, POLAGRA FOOD, BAKEPOL, Home Decor, Meble Polska, Moda Poznań, Gardenia, SPECIAL 
DAYS, oraz wielu kongresów ; Retail Marketing Forum, Retail Congress i wielu innych. Jest gościem takich program jak: Dzień 
Dobry TVN, TVN 24. (filmy można zobaczyć na stronie www.marekborowinski.com i www.psychologiakoloru.pl)

DLACZEGO KLIENT Z E-MASKĄ 
PATRZY INACZEJ NA SALON OPTYCZNY?

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ NOWEGO TYPU 
KLIENTA W RZECZYWISTYM SKLEPIE.

 „Współcześnie klient, który wchodzi do salonu optycznego ma na swoich oczach e-maskę, czyli filtr „inter-
netowy”, przez który postrzega ofertę oraz salon. Klient od razu sprawdza ceny i porównuje różne oferty innych 
punktów sprzedaży (za pomocą smartfona) mimo, że fizycznie znajduje się w naszym salonie. Obecnie coraz więcej 
z nas liczy pieniądze i wydaje je w rozsądniejszy sposób (cenorozsądni), sporo w nas jest także wstrzemięźliwości 
zakupowej. Dzięki nowej technologii konsument staje się nieprzewidywalny, mniej lojalny, a coraz bardziej świadomy 
w podejściu do swoich zakupów. Konsument „technologiczny” to konsument bardziej wybredny, bo o wiele lepiej 
orientuje się w tym, co zyska, kupując u konkurencji. Smart konsument to także osoba mądrzejsza zakupowo, która 
na potęgę szuka oferty – niezależnie od kategorii – tańszej lub lepiej wyposażonej. Ostatecznie jest to osoba, która 
przed zakupem danego produktu przewertuje internet celem zweryfikowania informacji oraz komentarzy na temat 
jego użytkowania. Właściciele lub zarządzający sieciami retailowymi muszą tym bardziej zrozumieć, jak ważna jest 
obsługa okołosprzedażowa w salonach i jak wiele tracą, głównie przez słabo przeszkolony personel. 

 Szybko zmieniające się zachowania zakupowe konsumentów oraz wzrost znaczenia kanału online, mają 
ogromny wpływ na wygląd sprzedaży detalicznej. Konsument „jutra” potrzebuje dodatkowych bodźców, aby chodzić 
do sklepu i faktycznie robić tam zakupy. Dlatego właśnie sklep i jego aranżacja będą coraz bardziej istotne w wielu 
sektorach handlu”.
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Akademia Wizażystyki „Maestro“ 

Olaf Tabaczyński

• Trener, praktyk, coach
• Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego
• Mistrz Polski Makijażu i Stylizacji
• Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek
• Absolwnet International Visagist Academy w Szwecji oraz Szkoły Revlon w Wielkiej Brytanii
• Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu
• Od 1996 roku dyrektor artystyczny Akademii Wizażystyki Maestro
• Nieprzerwanie od 1996 roku prowadzi szkolenia w zakresie stylistycznego doboru oprawek okularów
• Od 1993 roku popularyzator profesjonalnych technik pracy w zakresie stylizacji i kreowania wizerunku
• Specjalizujący się w pracy z klientem indywidualnym w zakresie doboru okularów 
• Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili: 09.2015 – Polski Kreator Wizażu przyznany przez Polską Akademię Mody

STYLOWO O OPRAWACH
5 STYLISTYCZNYCH TECHNIK DOBORU OPRAWEK 

OKULAROWYCH

New look.  New Ideas.  Best seller!

Życie jest jak rzeka – a my łodzią płyniemy pod jej prąd.
Kto nie wiosłuje – ten się cofa.
Kto wiosłuje – ten stoi w miejscu.
Kto wiosłuje dwa razy mocniej – ten płynie do przodu.

Nasz styl jest wyrazem naszych przekonań, wartości, świadomości.
Stylowo dobrze dobrane oprawki okularów to jeden z ważniejszych elementów wizerunku w bezpośrednim 

kontakcie interpersonalnym.  Stąd ich indywidualny dobór i komfort są tak ważne.
Jak sama nazwa wskazuje, to nasza Stylowa oprawa.

Na tym spotkaniu Olaf Tabaczyński przedstawi i zaprezentuje 5 najważniejszych stylistycznych rozwiązań przy 
doborze opraw okularów.  Nowe spojrzenie na kolory w oprawach, styl, charakter, proporcje i kształty oraz ich 
zależności. 

Wykorzystując takie narzędzia jak Analiza Korystyczna określone zostaną trafne propozycje kolorów opraw 
i zestawów kolorów w nich zawartych. Analiza Kolorystyczna daje możliwość indywidualnego polecania kolorów 
z gamy opraw lub ich kolekcji.

Osobowość, proporcje twarzy i głowy, proporcje ciała – to nowe i sprawdzone narzędzia, które pozwalają lepiej 
obsłużyć klienta. Klient dzięki wyższemu standardowi obsługi ma lepszy ogląd siebie i wraca.

Techniki stylistycznego doboru oprawek okularów to nowy etap zainteresowania obecnych i pozyskiwania 
nowych klientów. Wspomagają metody sprzedaży i obsługi klientów. Dają łatwość podejmowania decyzji w doborze 
najwłaściwszych propozycji dla klienta.
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Serdecznie zapraszamy do 

STREFY KOMFORTU

Sobota, 30 listopada 2015r. godz. 12:00

Poznaj jego super atrakcyjną cenę!

VI 
piętro

www.Crizal.pl

Atrakcyjne oferty promocyjne1

Konsultacja profesjonalna2

a w ramach relaksu – zabawa „Koło Fortuny”3

Zapraszamy serdecznie do naszego stoiska piętro: VI, numer stoiska: 38
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Serdecznie zapraszamy do 

STREFY KOMFORTU

Adam Mamok
Dyrektor Zarządzający
firmy Essilor Polonia
zaprasza na wykład p.t.
„Sukcesja w branży optycznej,
czyli jak przekazać firmę
następnemu pokoleniu”

Sobota, 30 listopada 2015r. godz. 12:00

Zapraszamy wszystkich
na niesamowite
doświadczenia z 

SYMULATOREM
WIDZENIA
NAUTILUS 

Poznaj jego super atrakcyjną cenę!

VI 
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www.Crizal.pl
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Studia z zakresu optyki okularowej i optometrii 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu ocenione na ocenę wyróżniającą!

Ryszard Naskręcki
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii

Wydział Fizyki UAM

 Polska Komisja Akredytacyjna zwizytowała Wydział Fizyki UAM gdzie dokonała oceny studiów z zakresu 
optyki okularowej i optometrii. PKA to najważniejsza instytucja akredytacyjna w Polsce utworzona na podstawie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i działająca w pełni niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia 
w obszarze szkolnictwa wyższego. Podstawowymi celami działań Komisji jest „dbałość o spełnianie standardów 
jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących 
w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie 
doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absol-
wentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwięk-
szenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich, niezależną instytucją, działającą na rzecz 
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.”.

Podczas oceny kierunku studiów PKA bierze pod uwagę wiele kryteriów, a wśród nich (m.in.):

• program kształcenia oraz jego powiązanie ze strategią uczelni i wydziału,
• jakość procesu kształcenia na prowadzonych w jednostce studiach oraz na studiach doktoranckich,
• kwalifikacje kadry nauczającej oraz poziom badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
• współpracę z otoczeniem społeczno–gospodarczym,
• funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego oddziaływanie na doskonalenie 

jakości kształcenia;
• stopień umiędzynarodowienia studiów, w tym współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymiany 

studentów i nauczycieli akademickich oraz współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych,
• wyniki poprzednich ocen, akredytacji i certyfikatów uzyskanych w wyniku oceny innych gremiów akredytacyjnych.

 Ocena wyróżniająca przyznawana jest niezwykle rzadko dlatego pozostaje w mocy przez okres aż 8 lat i oznacza 
również możliwość uzyskania przez jednostkę prowadzącą te studia specjalnego dofinansowania z ministerstwa 
nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. dotacji projakościowej), które powinno zostać przeznaczone na dalsze podnosze-
nie  jakości kształcenia na tym kierunku. Bez wątpienia dotację te wykorzystamy skutecznie, aby jeszcze lepszymi 
uczynić te studia.
 Zespół Oceniający PKA, którym kierował Pan prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, były rektor UMCS 
w Lublinie, bardzo wysoko ocenił prowadzone przez Wydział Fizyki studia I stopnia na specjalności optyka okularowa 
oraz studia II stopnia na kierunku optometria. 

Dla specjalności optyka okularowa Zespół Oceniający PKA stwierdził m.in.:

„oferta kształcenia Wydziału Fizyki ma charakter unikalny pod względem różnorodności i innowacyjności stając się 
marką Wydziału na rynku edukacyjnym w Polsce”.

I dalej: „Baza dydaktyczna wykorzystywana na Wydziale do procesu kształcenia na specjalności optyka okularowa 
spełnia wszystkie kryteria na „światowym poziomie”.

„Dorobek naukowy, kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne kadry nauczającej na ocenianym kierunku umożliwiają 
realizacje programu kształcenia w stopniu wybitnym”

„Zakładane efekty kształcenia, treści programowe i formy zajęć oraz stosowane metody dydaktyczne tworzą spójną 
całość o unikalnym charakterze”
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„Spotkanie Zespołu Oceniającego PKA z przedstawicielami otoczenia gospodarczego nie pozostawało wątpliwości, 
że współpraca ta układa się wzorowo”.

Dla kierunku studiów optometria (studia II stopnia – magisterskie) z ośmiu kryteriów, które podlegały ocenie 
programowej, aż w sześciu przypadkach stopień spełnienia kryterium oceniono jako wyróżniający! W raporcie 
z wizytacji PKA czytamy między innymi:

„Program o dobrze wyważonych proporcjach między wiedzą i umiejętnościami zawiera zakładane efekty kształcenia, 
treści programowe, formy zajęć oraz stosowane metody dydaktyczne tworząc spójną, wyróżniającą się całość”.

„Realizowany program kształcenia jest bogaty i urozmaicony, a także ma charakter unikalny. Zawiera treści biofi-
zyczne, biomedyczne i optometryczne, stanowiące kanon wykształcenia optometrysty opartego na doświadczeniach 
międzynarodowych”.

„Baza dydaktyczna wykorzystywana do realizacji procesu kształcenia  spełnia wszystkie kryteria stawiane ośrodkowi 
oferującemu kształcenie w zakresie nauk fizycznych, w tym na kierunku optometria na światowym poziomie”.

„Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i ich kwalifikacje umożliwiają osiągnięcie założonych w programie 
celów i efektów kształcenia na kierunku optometria w stopniu wyróżniającym”.

„Kierownictwo ocenianego kierunku studiów konsekwentnie realizuje program przekształcenia „optometrii prak-
tycznej” w „optometrię naukową” w myśl zasady, że nie jest możliwe utrzymanie wysokiego poziomu nauczania na 
studiach II stopnia bez równoczesnego prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie”.

„Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest wręcz modelowa i owocuje interesującymi rozwiązaniami 
dotyczącymi oddziaływania interesariuszy zewnętrznych na ocenę i program kształcenia”.

„Struktura oraz funkcjonalność sposobu zarządzania tym kierunkiem studiów zasługują na wyróżnienie”.

Warto dodać, że w zespole oceniającym studia z zakresu optometrii uczestniczył także ekspert międzynarodowy 
– przedstawiciel Uniwersytetu w Strasburgu we Francji.

Ocena wyróżniająca dla studiów z zakresu optyki okularowej i optometrii to nie tylko uznanie ich wysokiego 
poziomu i duży prestiż w środowisku akademickim, ale to przede wszystkim wskazanie przez PKA pozytywnych 
wzorców, które powinny być uwzględniane przez inne jednostki prowadzące takie studia. To ważne, aby takie wzorce 
tworzyć, ale także, aby je respektować. Ale ocena wyróżniająca to również pokazanie, że w Polsce bardzo dobre 
studia można prowadzić nie tylko w obszarach tradycyjnie uznawanych za akademickie, ale także w obszarach 
nowych, silnie nakierowanych na potrzeby różnych środowisk zawodowych, na szeroko rozumiane potrzeby rynku 
pracy.

Chciałbym także przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które od lat 
hojnie i skutecznie wspierają rozwój studiów optycznych i optometrycznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Dziękuję 
także tym osobom, które podczas wizytacji Zespołu Oceniającego PKA na Wydziale aktywnie wspierały nasze 
działania swoją obecnością. Wyróżnienie przyznane przez PKA traktuję przede wszystkim jako znakomitą prognozę  
dla kształcenia akademickiego optyków okularowych i optometrystów w Polsce.
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego  
ul. Rokietnicka 5D    tel.  061 854-73-62, 854-73-64 
60-806 Poznań     fax: 061 854-73-63
       e-mail: opto@ump.edu.pl 
       www.optometria.ump.edu.pl

Optometria - studia stacjonarne i podyplomowe
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje dwustopniowe 
studia na kierunku Optometria w trybie stacjonarnym oraz studia podyplomowe z tego zakresu. 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia obejmują trzyletni program kształcenia i kończą się uzyskaniem 
tytułu licencjata ze specjalnością w zakresie optyki okularowej. Program został podzielony na treści 
podstawowe, które obejmują m. in. zagadnienia z biologii, anatomii, histologii, fizjologii, biofizyki, 
biochemii, ekonomii, oraz treści kierunkowe obejmujące m.in. zagadnienia z optyki, technologii 
optycznej, optyki fizjologicznej, optyki okularowej, środowiska wzrokowego, biologii układu 
wzrokowego, percepcji, pomocy wzrokowych, wstępu do optometrii, etyki, psychologii, estetyki 
wizerunku, epidemiologii i profilaktyki narządu wzroku, a także praktykę zawodową.

Studia drugiego stopnia obejmują program dwuletni i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 
Program studiów drugiego stopnia zawiera treści kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych 
takich, jak procedury badania refrakcji, badanie refrakcji, widzenie obuoczne, optometria rozwoju, 
słabowidzenie, strabologia z ortoptyką, terapia widzenia, patologia układu wzrokowego, farmakologia, 
psychologia poznawcza, soczewki kontaktowe, a także z przedmiotów podstawowych m.in. podstaw 
pediatrii, geriatrii, neurologii oraz praktykę zawodową.
Warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.ump.edu.pl

Optometrię można studiować również na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w trybie 
podyplomowym. Program Studium Podyplomowego Optometrii obejmuje ponad 700 godzin do 
zrealizowania w ciągu czterech semestrów (comiesięczny trzydniowy zjazd). Cały cykl kształcenia 
został podzielony na moduły, które obejmują: nauki biomedyczne, optykę, biologię i elementy 
biochemii układu wzrokowego, nauki przedkliniczne, percepcję wzrokową, badania optometryczne, 
patologię układu wzrokowego, optykę okularową, widzenie obuoczne, niedowidzenie i pomoce 
wzrokowe, soczewki kontaktowe, podstawy optometrii dziecięcej, nauki psychologiczno-filozoficzne. 
Warunki rekrutacji dostępne są na stronie: www.optometria.ump.edu.pl

Skorzystaj z okazji studiowania optometrii
w jednej z najlepszych Uczelni medycznych w Polsce.

    Prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak   Dr hab. n. med. Marcin Stopa
       Kierownik Studium                           Kierownik Katedry 

            Podyplomowego Optometrii
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Studia optyczno-optometryczne 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Marek Kowalczyk-Hernández
Zakład Optyki Informacyjnej Wydział Fizyki UW

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiliśmy interdy-
scyplinarne studia wyższe pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunku „Zastosowania fizyki w biologii 
i medycynie”. Są to studia trzyletnie stacjonarne (dzienne) bezpłatne. Jedną z pięciu specjalności na tym kierunku jest 
optyka okularowa i optometria. Jest to jedyna specjalność mająca profil praktyczny. Pozostałe, tj. fizyka medyczna, 
neuroinformatyka, biofizyka molekularna oraz projektowanie molekularne i bioinformatyka mają profil ogólnoaka-
demicki. Co roku przyjmujemy 30 studentów, z których około 20 kończy studia w terminie.

Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, 
medycyny i technologii informatycznych, a także umożliwienie im zdobycia umiejętności diagnozowania wad wzroku, 
w tym zaburzeń widzenia obuocznego, obsługiwania aparatury badawczej i pomiarowej stosowanej w optometrii 
i w optyce okularowej oraz umiejętności dobierania i wykonywania pomocy wzrokowych. Absolwent jest przygotowany 
do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i/lub gabinetu optometrycznego oraz do współdziałania z opto-
metrystą specjalistą (tj. optometrystą po specjalistycznych studiach np. optometrii klinicznej, optometrii pediatrycznej 
itp.) w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i z lekarzem, najczęściej z okulistą w wypadku zdiagnozo-
wania lub podejrzenia schorzenia organicznego narządu wzroku. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów 
drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności lub kierunków pokrewnych. W trakcie studiów student nabywa 
też szereg kompetencji społecznych (np. stosowanie się do zasad etyki zawodowej, nawyk ustawicznego kształcenia, 
aktywność w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku).

Program studiów na specjalności optyka okularowa i optometria ma charakter autorski. Został opracowany przez 
pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Fizyki specjalizujących się w optyce oraz przez wybitnych specja-
listów optometrystów i okulistów spoza uczelni. Wzorowaliśmy się częściowo na programach realizowanych przez 
uczelnie, głównie zachodnioeuropejskie, mające kilkudziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu optometrystów 
i optyków okularowych. Cały program studiów obejmuje 2060 godzin zajęć oraz dwie miesięczne praktyki zawodowe. 
W programie przewidziano najwięcej godzin dla przedmiotów optometrycznych  (665 godzin, w tym 265 godzin 
zajęć klinicznych) oraz dla optyki okularowej (260 godzin w tym 170 godzin zajęć warsztatowych). 

Studia optyki okularowej i optometrii prowadzone przez Wydział Fizyki UW zostały wysoko ocenione przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co znalazło swój wyraz w przyznaniu nam w roku 2013 w drodze 
konkursu dotacji projakościowej w wysokości jednego miliona złotych. Laureaci konkursu musieli wykazać się 
posiadaniem efektywnego systemu zapewniającego stałą poprawę jakości kształcenia, udokumentowanym wdraża-
niem Krajowych Ram Kwalifikacji i posiadaniem ugruntowanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Dotacja pozwoliła m.in. doposażyć pracownie dydaktyczne w nowoczesny sprzęt diagnostyczny (np. binokularny 
autorefraktometr otwartego pola, tomograf OCT do przedniego odcinka oka, skaningowy oftalmoskop laserowy do 
obrazowania dna oka).

W najbliższej przyszłości, być może już od roku akademickiego 2016/2017, zamierzamy przekształcić licencjat 
trzyletni w czteroletni, którego program w znacznie większym stopniu niż obecny będzie uwzględniać rekomendacje 
programowe Europejskiej Rady Optometrii i Optyki. Model kształcenia optometrystów na czteroletnich studiach 
licencjackich jest obecnie modelem dominującym w Europie. W programie pojawią się nowe przedmioty takie jak: 
laboratorium psychofizyki widzenia, sygnały bioelektryczne, English in eye health care, makromolekuły w procesie 
widzenia, optometria geriatryczna i słabowidzenie, optometria pediatryczna, epidemiologia z elementami biostaty-
styki, kliniczne aspekty pomiaru refrakcji, ortoptyka i ćwiczenia wzrokowe, farmakologia oczna. 

W związku z trwającą rozbudową uniwersyteckiego kampusu Ochota otwiera się też szansa na utworzenie przy 
Wydziale Fizyki kliniki okulistyczno-optometrycznej. Dzięki takiej klinice studenci mieliby znacznie częstszy niż 
obecnie kontakt z rzeczywistymi pacjentami, a pacjenci dostęp do konsultowania swoich problemów wzrokowych 
szybszy niż w przychodniach Narodowego Funduszu Zdrowia i tańszy niż w komercyjnych placówkach medycznych.

Dodatkowych informacji o studiach udzielają: dr hab. Marek Kowalczyk-Hernández – pełnomocnik Dziekana Wydziału 
Fizyki ds. utworzenia kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (mkowalcz@mimuw.edu.pl), oraz dr Jacek 
Pniewski – koordynator specjalności Optyka okularowa i optometria na kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie 
(jpniewski@igf.fuw.edu.pl).



22  22  

OPTYKA OKULAROWA I OPTOMETRIA 
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

dr hab. inż. MAREK ZAJĄC, prof. nadzw.
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Katedra Optyki i Fotoniki

 Jednym z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Podstawowych Problemów Politechniki Wrocławskiej 
jest kierunek Optyka dzielący się na dwie specjalności: Inżynieria optyczna oraz Optyka okularowa / Optometria. 
Zgodnie z założeniami tzw. procesu Bolońskiego, który Politechnika Wrocławska w pełni realizuje, nasze studia 
są prowadzone w systemie trójstopniowym. Studia na pierwszym stopniu trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem 
dyplomu inżyniera. Drugi stopień, trwający trzy semestry (półtora roku), kończy się uzyskaniem tytułu magistra. 
Warunkiem przyjęć jest ukończenie studiów I stopnia (posiadanie dyplomu studiów I stopnia) na dowolnym kierunku 
fizycznym, technicznym lub medycznym. Wychodzimy z założenia, że można odkryć w sobie powołanie do zawodu 
optometrysty w trakcie innych studiów i chcemy umożliwić uzyskanie odpowiedniej wiedzy także tym, którzy swą 
przygodę ze studiami wyższymi rozpoczęli na innych uczelniach, wydziałach czy kierunkach niż nasz. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że można, kosztem nieco większego wkładu pracy, uzupełnić konieczną wiedzę. Możliwe 
jest także kontynuowanie kształcenia, a zwłaszcza rozwijanie zainteresowań naukowych na studiach III stopnia 
– doktoranckich.
 Studia inżynierskie kształcą optyków okularowych, a więc poza przedmiotami ogólnymi takimi jak matematyka 
czy fizyka wiele czasu poświęca się zagadnieniom technologicznym. Studenci zapoznają się między innymi z instru-
mentoznawstwem i metrologią optyczną, materiałoznawstwem optycznym, technologiami okularowymi, oftalmiką. 
Obowiązuje czterotygodniowa praktyka w zakładzie optycznym, co pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną 
z codziennością. Drugi stopień – optometria – zawiera (oprócz koniecznej dawki optyki) więcej zagadnień o charak-
terze medycznym. Na tym etapie studiów obowiązuje także praktyka wakacyjna.
Programy studiów są dobrze dopasowane do ogólnie przyjętych wymagań z zakresu kształcenia optyków i optome-
trystów w Polsce. Oprócz zajęć teoretycznych jest sporo zajęć praktycznych odbywanych w pracowniach Technologii 
Okularowych, Optyki Fizjologicznej, Pomiarów Refrakcji, Soczewek Kontaktowych Biofizyki a także w Klinice 
Okulistycznej Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, z którą blisko współ-
pracujemy od lat. Naszymi wykła-
dowcami są nie tylko pracownicy 
Katedry Optyki i Fotoniki (która 
wchodzi w skład Wydziału), ale 
także okuliści z Akademii Medycznej 
oraz specjaliści praktycy z zakresu 
ortoptyki czy rehabilitacji wzroku. 
Chcemy, by nasi absolwenci potrafili 
samodzielnie przeprowadzić pełne 
badanie optometryczne, dlatego 
w Pracowni Pomiarów Refrakcji 
zaczynamy od badania we własnym 
gronie, by stopniowo przechodzić 
do badania osób z zewnątrz („praw-
dziwych pacjentów”). Na badania 
wzroku prowadzone w ramach ćwiczeń już na początku semestru ustawia się kolejka chętnych.
 Podsumowaniem studiów zarówno inżynierskich, jak magisterskich jest praca dyplomowa. Staramy się, by 
zawierała elementy nowe i pozwalała autorom wykazać się umiejętnościami samodzielnego przeprowadzania 
badań, analizowania ich wyników i wyciągania wniosków. Na podstawie niektórych takich prac powstały artykuły 
publikowane w dwumiesięczniku „Optyka” lub biuletynie „Izoptyka”, a najlepsze doczekały się opublikowania 
w renomowanych specjalistycznych czasopismach międzynarodowych.
 Warunki przyjąć na studia są od lat takie same: od kandydatów na pierwszy stopień wymagana jest matura, a o ko-
lejności na listach przyjęć decydują oceny na świadectwie. Rekrutacja na drugie stopień odbywa się na podstawie ocen 
na dyplomie inżynierskim. Próg punktowy jest ustalany corocznie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Szczegóły 
publikowane są na stronie internetowej http://rekrutacja.pwr.edu.pl/ gdzie podany jest terminarz i warunki rekrutacji. 

Absolwenci Studium Podyplomowego „Optometria rocznik” 2013-14-15
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Warunki przyjęć na studia podyplomowe są ustalane corocznie od nowa, ale zwykle jest test w optyki geome-
trycznej, przeprowadzany pod koniec września przeprowadzany który (ewentualnie uzupełniony o rozmowę kwa-
lifikacyjną) decyduje o przyjęciu. Zainteresowani tą formą studiów powinni szukać szczegółów (terminy, sposób 
składania dokumentów itp.) na stronie podanej wcześniej stronie internetowej CKU. 

Jak do tej pory limity przyjęć były tak pomyślane, by nie było trudności z zakwalifikowaniem się. Ale uwaga! 
Studia są wymagające. Od samego początku trzeba mocno przyłożyć się do nauki, aby się na nich utrzymać. Ci, 
którzy wytrwają, będą jednak mieli satysfakcję z uzyskania zawodu, w którym łatwiej znaleźć interesujące miejsce 
pracy niż w wielu innych.

Studenci optyki okularowej i optometrii pogłębiają swoją wiedzę i nabierają doświadczenia praktycznego przez 
udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Koło Naukowe Optyki Widzenia 
„Visus”. Są to między innymi coroczne akcje badania wzroku studentów Politechniki, badania przesiewowe wzroku 
dzieci szkolnych, czy wolontariat na rzecz Fundacji „Wzrok Ubogim” (organizującej lub patronującej między innymi 
akcjom badania wzroku w schroniskach dla bezdomnych i misjach w Afryce www.wzrokubogim.pl). Nasi studenci są 
bardzo wyczuleni na sprawy społeczne. Członkowie Koła Naukowego przygotowują spotkania z przedstawicielami 
wielu firm optycznych i organizują wyjazdy szkoleniowe na różnego rodzaju targi czy giełdy optyczne. 

Osoby już pracujące i chcące 
pogłębić swą wiedzę z zakresu opto-
metrii, zapraszamy na zaoczne studia 
podyplomowe z optometrii. Dwuletnie 
(czterosemestralne) studia podyplo-
mowe obejmujące ponad 650 godzin 
zajęć teoretycznych i praktycznych. 
przeznaczone są dla osób posiadają-
cych dyplom wyższej uczelni. Są to 
płatne studia zaoczne; odbywają się 
w formie zjazdów sobotnio-niedziel-
nych. . Zwykle jest to osiem zjazdów 
w semestrze przez cztery semestry plus 
tygodniowa sesja wakacyjna poświęcona 
szlifowaniu umiejętności praktycznych. 
Stronę organizacyjną studiów podyplo-
mowych prowadzi Centrum Kształcenia 
Ustawicznego PWr (www.cku.pwr.wroc.
pl). Tam można znaleźć bliższe informa-
cje o planach i programach kształcenia.

Nasze studia, zarówno dzienne (inżynierskie i magisterskie) jak i zaoczne – podyplomowe zostały dobrze 
ocenione przez specjalistów od kształcenia w zakresie optyki i optometrii. W tym roku Środowiskowa Komisja 
Akredytacyjna Optyki Okularowej i Optometrii przyznała akredytację wszystkim tym formom kształcenia. Daje nam 
to powód do satysfakcji, a obecnym i przyszłym studentom – gwarancję, że studia na Politechnice Wrocławskiej są 
warte zachodu.

Mamy wielu przyjaciół wśród praktyków (przede wszystkim członków KRiO), dzięki czemu studenci mogą 
doskonalić swoje umiejętności podczas obowiązkowych praktyk zawodowych. Bliskie są również nasze kontakty 
z przemysłem (Essilor, JZO, Szajna, Rodenstock,...). Gwarantują one dobre przygotowanie do zawodu.

Jesteśmy przekonani, że aby dobrze uczyć trzeba posiadać możliwie jak najszerszą wiedzę. Dlatego łączymy 
dydaktykę z badaniami naukowymi. Pracownicy Katedry Optyki i Fotoniki zajmują się między innymi nietypowymi 
metodami określania ciśnienia wewnątrzgałkowego, badaniem właściwości biomechanicznych gałki ocznej, ulepsza-
niem technik obrazowania gałki ocznej metodą OCT, sztucznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi i ich wpływem 
na jakość widzenia itp. Wiele z naszych prac prowadzonych jest wspólnie z ważnymi ośrodkami badawczymi zaj-
mującymi się optyką widzenia w różnych miejscach na świecie.
Oto przydatne adresy:
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Budynek A1, pokój 207
tel: 71-320-2523, fax: 71-320-3409
e-mail: dziekan.wppt@pwr.edu.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki 
Wrocławskiej
ul. Karola Szymanowskiego 7
51-609 Wrocław
tel: 71-348-4230, fax: 71-348-4239
e-mail: cku@pwr.edu.pl

Studenci Koła Naukowego Visus podczas akcji: „Zbadaj swój wzrok przed sesją”
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BEZ SOCZEWKI Z SOCZEWKĄ

Przedstawiamy  
soczewki akcentujące 

1-DAY ACUVUE® DEFINE®

with LACREON®

Rewolucyjny, nowy typ soczewek kontaktowych, 
który w naturalny sposób akcentuje wygląd oczu, 

nie przesłaniając tęczówki, ale podkreślając jej wygląd.

Wzór akcentujący wygląd oczu jest całkowicie 
zamknięty we wnętrzu materiału, z którego wykonano 

soczewkę 1-DAY ACUVUE® MOIST przy użyciu 
technologii BEAUTY-BEAUTY-BEAUTY WRAPPED-IN-COMFORT™. 

Dzięki temu, powstała soczewka jednodniowa, która 
zapewnia komfort i podkreśla naturalne piękno oczu.1

ZAAKCENTUJ
SPOJRZENIE

ZAAKCENTUJZAAKCENTUJZAAKCENTUJZAAKCENTUJ
TO

Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed transmisją szkodliwego promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem 
UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. 1. Dane firmy JJVC 2014. ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® DEFINE®, LACREON®, 
NATURAL SHIMMER™, NATURAL SPARKLE™ i BEAUTY WRAPPED IN COMFORT™ są znakami towarowym firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2015. PROF/2015/10/1757

Obydwa rOdzaje mOgą się sprawdzić przy każdym kOlOrze tęczówki

Chcesz dowiedzieć się więcej o soczewkach 
1-DAY ACUVUE® DEFINE®? Zapraszamy na stoisko 

51013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   151013 Define Reklama Krio 202x290.indd   1 15.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:1215.10.2015   17:12
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Informacja - sprawozdanie z prac zespołu uczestniczącego 
w pilotażowym projekcie IBE opisującym kwalifikacje 

optyka i optometrysty

W połowie 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych powołał w drodze konkursów stosowne zespoły mające na 
celu opracowanie wzorcowych opisów trzydziestu, z czterech tysięcy zdefiniowanych w Polsce kwalifikacji. Prace 
te mialy na celu przygotowanie wzorcowych (modelowych) opisów, gdyż używa się w nich bardzo specyficznego 
języka oraz specyficznej siatki pojęciowej jak też procedury opisu. W wyniku starań profesora dr hab. Ryszarda 
Naskręckiego, wśród modelowych opisów, znalazły się również opisy kwalifikacji optometrysty i optyka. 
Przewodniczącym naszego zespolu był prof. dr hab. R. Naskręcki a w jego skład weszli dr hab. Marek Zając oraz 
mgr Marek Jakubowicz.

Z założeń, które dla tych prac przyjął IBE wynika, że wszystkie opisy w ramach projektu pilotażowego są 
jedynie ilustracją koncepcji, procedury oraz filozofii opisu kwalifikacji. Część merytoryczna, czy też ewentualne 
kontrowersyjne zapisy mogą być zmieniane na wniosek stosownych interesariuszy, którymi w naszym przypadku 
ą również KRIO i PTOO.

Dopiero od chwili, gdy w Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej znajdą się kompletne opisy (a przynajmniej ich 
większość), wszystkie programy kształcenia zawodowego będą musiały mieć odniesienia do PRK i pośrednio do 
ERK (Europejskiej Ramy Kwalifikacji).

Praca naszego zespolu zakończyla się pomyślnie w kwietniu 2015 i po jej zakończeniu prze pozostałe zespoły 
branżowe, IBE zamierza je opublikować. Do tego czasu, pozostaną one w zasobach IBE i są jego własnością.

Koncepcja dotyczącą prac IBE nad nowymi regułami opisu kwalifikacji, wynika z zalożeń swoistej kompa-
tybilności tych opisów w ramach unijnej Europejskiej Ramy Kwalifikacji, w którą niejako wpisane będą ramy 
kwalifikacyjne poszczególnych krajów Unii.

Dotychczasowa filozofia wykazu kwalifikacji zawierala głównie informację o tym czego się uczyliśmy lub czego 
uczyć się będziemy. Obecna zmiana sprowadzać się będzie do tego, że zdobyte kwalifikacje będą równoznaczne 
i tożsame z efektami uczenia się. A więc nie będzie już tak ważne czego się uczyliśmy tylko to jakie osiągnęliśmy 
efekty tej nauki.

Czyli co potrafimy wykonać i jakie są nasze praktyczne kompetencje, opisane w taki sposób aby możliwa była 
ich weryfikacja.

Zmiana i jej reguły wymagają więc objaśnienia. Kierując się tymi przesłankami, Zarząd KRIO zwrócił się 
do prof. dr hab. R. Naskręckiego z prośbą o prezentację - wykład, pozwalająceszczegółowo wyjaśnić wszystkie 
zawiłości proponowanego rozwiązania.

Informacje dotyczące tej sprawy, które przeniknęły do optyków i optometrystów, wywołały niepokój, wśród 
naszych kolegów.

Sądzimy, że w ramach prezentacji, szczegółowe objaśnienie wszystkich aspektów przygotowywanej przez IBE 
zmiany, pozwoli na rzeczową dyskusję podczas Kongresu oraz wyjaśnienie wątpliwości.

Zachęcamy więc do wysłuchania wykładu poświęconego przygotowywanym zmianom w systemie edukacji 
zawodowej oraz do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej głównie temu zagadnieniu.

Marek Jakubowicz
Wiceprezes Zarządu KRIO



Między Kongresami - dokąd zmierza Polska Optyka 
w 2015 roku widziana przez pryzmat doświadczeń właści-
cieli sieci oraz optyków indywidualnych niezrzeszonych

 W wyniku różnych, trochę przypadkowych oko-
liczności redakcja wydawanego w Poznaniu niszowego 
periodyka „Galerie Handlowe’’, zwróciła się do KRIO 
z prośbą o ocenę rynku optycznego w okresie ostatnich 
dwóch lat. 
 W 2013 redakcja tej gazety otrzymała od nas taką 
diagnozę, jednak o charakterze bardziej ogólnym, oma-
wiającym poziom rozwoju branży oraz prognozy na 
najbliższe lata. 
 Podobnie jak dwa lata temu, przygotowałem 
aktualną opinie, zakładając, że jak poprzednio będzie 
ona opublikowana w formie odrębnego, autonomiczne-
go artykułu.
 Gdy otrzymałem od redakcji egzemplarz z już wy-
drukowanym i opracowanym przez redakcję „Galerii..”, 
tekstem byłem trochę zaskoczony, gdyż okazało się, że 
jest to dojrzała i dość wnikliwa analiza rynkowa, za-
wierająca wiele precyzyjnych informacji finansowych 
oraz ilościowych statystycznych jak również wiele 
opinii wyrażanych z różnych punktów widzenia osób 
i podmiotów uprawiających optykę na wiele sposobów. 
Na ogół uprawiając ją jako jedną z dziedzin handlu. 
Nasz głos jest tu jednym z wielu.
 Wydaje się, że wnikliwa lektura tych opinii 
i uważna analiza przytoczonych liczb i wyników finan-
sowych na ogół niedostępnych a więc i nieuświadamia-
nych, pozwalają na ocenę, na jak wiele sposobów można 
uprawiać optykę i na niej zarabiać. Można też ocenić, 
w którym miejscu znajduje się nie tylko branża ale 
również każdy z nas wykonujących ten zawód.
 Inna refleksja wynikająca z tych informacji, może 
być doskonałą wskazówką, w którym kierunku powinni 
zmierzać ci, którzy rozumieją istotę optyki okularowej 
jako dziedziny zaufania publicznego łączącej się z misją 
związaną z ochroną wzroku i potrzebą niesienia pomocy 
ludziom, których życie codzienne i zawodowe jest 
utrudnione a czasami wręcz niemożliwe bez rozwiązania 
skomplikowanych problemów wzrokowych. Wymaga to 
jednak właściwego zaprojektowanie korekcji i perfekcyj-
nego wykonania okularów. Taką misję mogą wypełnić 
jedynie optycy doskonale wykształceni, współpracując 
z optometrystami i kierujący się jedynie przesłankami 
merytorycznymi. A tak rozumiejącym swoją powinność 
zawodową optykom nigdy nie będzie zagrażać konku-
rencja sprzedawców mody okularowej, czy też przysło-
wiowych „gotowców”.

 Kierując się powyższymi przesłankami, uważamy, 
że każdy uczestnik kongresu powinien mieć możliwość 
zapoznania się z treścią tego artykułu a przynajmniej 
z obszernymi jego cytatami i zawartymi w nim niektó-
rymi danymi liczbowymi.
    Marek Jakubowicz
    Wiceprezes Zarządu KRIO

Punktem wyjścia, niejako mottem tego artykułu jest 
następująca myśl:

„W równym stopniu co świadomość Polaków 
dotycząca ich problemów ze wzrokiem, 
rośnie także ZAPOTRZEBOWANIE NA 
SPECJALISTÓW I SPRZĘT Z ZAKRESU 
OPTYKI”. 
Czy to jednak wystarczy, aby w galeriach handlo-
wych pojawiło się więcej salonów optycznych?

Bardziej wymagający rynek
 Jak informuje Marek Jakubowicz, wiceprezes 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, w porówna-
niu do sytuacji sprzed 2 lat, ogólna liczba istniejących 
salonów, sklepów i niewielkich zakładów optycznych 
w Polsce nie uległa zasadniczym zmianom i szacuje się 
ją na ok. 3,5 tys. Nie oznacza to jednak, że rynek jest 
kompletnie stabilny.

 Odnotowaliśmy ok. 10% fluktuację, ale w miejsce 
zamykanych placówek pojawiają się nowe, na ogół 
lepiej dostosowane do przewidywanych potrzeb rynku 
- podkreśla Marek Jakubowicz. Jego zdaniem pozostała 
już niewielka przestrzeń do zagospodarowania rynku 
przez nowych przedsiębiorców z tej branży.- Liczba ok. 
3,5 tys. funkcjonujących salonów i sklepów optycznych 
oznacza, że przeciętnie każdy z nich przypada na 10 
tys. mieszkańców Polski. Należy pamiętać, że w Polsce 
przeciętny użytkownik okularów wymienia je na nowe 
raz na 4,5 roku. Zaś okulary nosi lub używa niewiele 
ponad 50% populacji, a to oznacza, że po okulary 
nowe przychodzi do optyka w ciągu roku co najwyżej 
1 tys. klientów. Taka liczba klientów, pozwala jedynie 
na egzystencję na poziomie niewiele przekraczającym 
średnie krajowe dochody, analizuje wiceprezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej”. 
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W tym miejscu konieczny jest komentarz, gdyż artykuł 
powstał w maju 2015 i taka była wtedy szacowana 
liczba sklepów i salonów optycznych; zaktualizowana 
i zweryfikowana na podstawie wiarygodnych źródeł 
ilość ta wynosi 4,0 tys. 

„Czy rzeczywiście Polska nie ma już nic 
więcej do zaoferowania?

Fokus na liczby
Wyniki lidera rynku, sieci Vision Express, należącej 

do międzynarodowej grupy optycznej Grand Vision, 
przynajmniej do 2013 roku nie napawały optymizmem. 
Jak podaje Infoveriti, mimo, iż od 2009 do 2013 roku 
przychody ze sprzedaży Vision Express w Polsce utrzy-
mywały się średnio w okolicach 270 mln zł, to zysk 
netto spadł w 2013 roku o ponad 10 mln zł w porówna-
niu z rokiem poprzednim. 

Firma świętuje w tym roku swoje 20-lecie działal-
ności w Polsce, gdzie zdążyła otworzyć już ponad 160 
salonów i pod tym względem faktycznie nadal trudno 
jej dorównać. Pozostałe sieci handlowe z tej branży nie 
dobijają nawet do liczby 100 salonów. Przykładowo, 
niemiecki Fielmann liczy zaledwie 19 punktów 
sprzedaży, choć wydaje się, że po notowanych stratach 
do 2012 roku wreszcie wyszedł na prostą. W 2013 
roku jego przychody ze sprzedaży wyniosły w Polsce 
blisko 46 mln zł i od 2009 roku sukcesywnie rosły, 
a wynik netto ukształtował się w końcu na plusie z liczbą 
2,l mln zł. 

Coraz lepiej radzi sobie w naszym kraju również 
Bellevue Polska Sp. z o.o., właściciel francuskiej sieci 
LynxOptique. Mimo, iż liczba salonów nie imponuje 
-firma posiada tylko 15 punktów sprzedaży na polskim 
rynku -to wyniki ze sprzedaży od 2009 roku nieustannie 
rosną. W 2013 roku spółka Bellevue zanotowała w Polsce 
27,5 mln zł przychodów i osiągnęła 1,5 mln zł zysku 
netto. Ostatnie 2 lata do wyjątkowo udanych zaliczyć 
może również Paris Optique, dysponujący aktualnie 27 
salonami oraz 4 wyspami handlowymi w naszym kraju. - 
Dostosowaliśmy ofertę do potrzeb naszych klientów, co 
pozwoliło nam osiągnąć duży wzrost sprzedaży - mówi 
Paul Chami, prezes zarządu spółki Paris Optique Polska. 
Jednak branża optyczna to nie tylko firmy z zagranicz-
nym kapitałem. Prężnie działająca polska spółka Avenir 
Medical, prowadząca sieć salonów Twoje Soczewki oraz 
drugi, luksusowy koncept De’LuxOptica, utrzymuje się 
na rynku już 10 lat i zapowiada kolejne otwarcia.

Każdego miesiąca zakupy w Twoich Soczewkach 
dokonuje blisko 200 tys. osób. Zainteresowanie pro-
duktami optycznymi na przestrzeni ostatnich 2 lat 
jest zdaniem Rafała Tondryka właściciela sieci Optyk 
Tondryk, wyraźnie zauważalne. - Średnio nasz salon 
odwiedza miesięcznie ok. 400 osób - informuje. Paweł 

Krystyński, prezes zarządu Mozart Optyk dodaje, że 
w ostatnich latach okulary przestają być traktowane 
jako sposób korekcji wzroku, a zaczynają być modnym 
gadżetem, który po prostu warto mieć.

Modne oko
Polacy będą jednak sięgać po okulary nie tylko ze względu 
na modę, ale przede wszystkim konieczność. Z badań 
prowadzo nych przez BCMM - badania marketingowe 
wynika, iż ponad połowa mieszkańców Polski w wieku 
18 lat i więcej, posiada wadę wzroku. Zdecydowana 
większość tych osób koryguje ją za pomocą okularów 
(ponad 80%), a mniej niż co dziesiąta osoba stosuje 
soczewki kontaktowe. Kilkanaście procent osób świado-
mych swojej wady wzroku, nie korzysta ani z okularów, 
ani z soczewek kontaktowych. Powód? Zdaniem przed-
stawicieli salonów optycznych problem nadal tkwi 
w zasobności portfela klienta, który ogranicza tego 
rodzaju wydatki.- Największą popularnością cieszą się 
produkty ze średniej półki cenowej. Wynika to z poziomu 
dochodów w Polsce oraz zwyczajów konsumenta, który 
poszukuje nie tylko produktu o ciekawym wyglądzie 
i rozsądnej jakości, ale w stosunkowo niskiej cenie, żeby 
często mógł go wymieniać. Myślę, że ta tendencja się 
utrzyma jeszcze przez kilka lat - mówi Paul Chami. Póki 
co jednak fakty są takie, że ponad połowa badanych 
przez BCMM użytkowników okularów dokonuje 
zakupu okularów co 2 lub 3 lata, co trzeci „okularnik’’ 
kupuje je co 4 lata lub rzadziej. Niewielka – kilkupro-
centowa grupa użytkowników okularów kupuje je raz 
w roku lub częściej. A zatem klientów, zdaniem Pawła 
Krystyńskiego, można podzielić na dwie grupy.
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- W pierwszej z nich umieściłbym osoby szukające naj-
niższej ceny, często kupujące okulary po raz pierwszy. 
W drugiej grupie znaleźliby się klienci bardziej 
świadomi, tzw. „prosumenci” którzy wiedzą już czego 
mogą spodziewać się od okularów i oczekują rozwiązań 
nowoczesnych, często zindywidualizowanych - wyjaśnia 
prezes spółki Mozart Optyk. W efekcie, przeciętna 
kwota paragonu realizowana w salonach Mozart Optyk 
miesięcznie oscyluje w granicach 350 zł.

Poniżej kilka danych 
wynikających z badań BCMM

MIEJSCE ZAKUPU PRODUKTÓW
OPTYCZNYCH PRZEZ POLAKÓW
Analizy BCMM wskazują, że nadal dominującym 
miejscem zakupu okularów są tradycyjne salony 
optyczne, w których okulary kupiło blisko 60% 
badanych. Udział sieciowych salonów optycznych 
wzrasta, co trzeci badany użytkownik okularów 
wybiera takie placówki.
Źródło:BCMM - badania marketingowe Sp. z o.o.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPU
OKULARÓW PRZEZ POLAKÓW
 Ponad połowa badanych przez BCMM użytkow-
ników okularów dokonuje zakupu okularów co 2 1ub 
3 lata, co trzeci ,okularnik” kupuje je co 4 lata lub 
rzadziej. Niewielka kilkuprocentowa grupa użytkow-
ników okularów kupuje je raz w roku lub częściej.
Źródło: BCMM - badania marketingowe Sp. z o.o.

3,5 tys. - tyle salonów, sklepów i niewielkich 
zakładów optycznych funkcjonuje w Polsce

Aktualizacja 4,0 tys.

1,2 tys. optometrystów pracuje w Polsce.
w Wielkiej Brytanii jest ich aż 14 tys.

POPULARNOŚĆ SOCZEWEK 
KONTAKTOWYCH WŚRÓD POLAKÓW
 Soczewki kontaktowe są przede wszystkim 
popularne wśród osób młodszych, do 34. roku życi 
- w tej grupie co czwarta osoba posiadająca wadę 
wzroku koryguje ją za pomocą soczewek kontakto-
wych. BCMM w swoich badaniach obserwuje, że 
wśród osób, które noszą wyłącznie okulary, skłonność 
do próbnego użytkowania soczewek kontaktowych 
sięga nawet 30% w grupie do 24. roku życia.

ALEKSANDER BUCZKOWSKI
wiceprezes zarządu BCMM - badania
marketingowe Sp. z o.o.
Komentuje: 

 „Ponad połowa mieszkańców Polski w wieku 18 
lat i więcej, posiada wadę wzroku. Zdecydowana 
większość osób posiadających wadę wzroku 
koryguje ją za pomocą okularów (ponad 80%), 
a mniej niż co dziesiąta osoba stosuje soczewki 
kontaktowe. Kilkanaście procent osób świadomych 
swojej wady wzroku nie korzysta ani z okularów, 
ani z soczewek kontaktowych”.

Źródło: BCMM - badania marketingowe Sp. z o.o. 
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Remedium na pusty portfel
Jak zawsze w handlu, negatywne czynniki gospodar-

cze w postaci braku finansów, można nieco załagodzić. 
Remedium na tę bolączkę pozostaje fachowa wiedza, 
której szczególnie w tej branży, powiązanej ściśle 
z medycyną, nie powinno zabraknąć w żadnym salonie 
optycznym. Sylwia Dombrowska, współwłaścicielka 
firmy Main Optic uważa, że wyszkolony personel, który 
jest w stanie udzielić wszystkich niezbędnych informacji 
odnośnie oferowanych produktów, posiada niebagatelny 
wpływ na rozwój branży optycznej . Bez tego elementu 
ciężko dziś nawet budować pozory profesjonalnego 
salonu optycznego. 

W salonie musi być sprzedawca - konsultant, który 
rozpozna potrzeby klienta i zaproponuje odpowied-
nie rozwiązanie. Warto, żeby personel był zapoznany 
z podstawo wymi trendami w modzie tak, aby był 
pomocny podczas doboru odpowiedniej oprawy - 
podkreśla Paweł Krystyński. Rozpocząć należy jednak 
nie od sprzedawców, ale od skompletowania grona spe-
cjalistów z dziedziny optyki, którzy w profesjonalnym 
gabinecie okulistycznym czy pracowni optycznej, będą 
w stanie dokonać niezbędnych napraw lub wykonać 
nowe okulary.

Fachowców jak na lekarstwo

Marek Jakubowicz, podając modelowy podział 
kompetencji pomiędzy zawodami zajmującymi się 
korekcją wzroku i jakością widzenia, z pewnym uprosz-
czeniem wymienia następujące profesje: 

diagnozowaniem i leczeniem oczu powinien zajmować 
się lekarz okulista,
pomiarami wzroku (wad refrakcji) i doborem korekcji 
okularowej – optometrysta, 
natomiast do obowiązków optyka należeć powinno 
wykonanie okularów. 

Niestety rzeczywistość często odbiega od ideału, co 
wynika przede wszystkim z braku regulacji w polskim 
prawie, które nie precyzuje kwestii doboru personelu 
salonu optycznego. Prowadzi to do wyraźnej rozbież-
ności poziomu świadczonych usług pomiędzy poszcze-
gólnymi placówkami. Kamil Chlebicki, przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, mówi, że 
w efekcie w gabinetach znajdujących się przy salonach 
optycznych wzrok często badają osoby nie posiadające 
odpowiedniego wykształcenia optometrycznego lub 
okulistycznego lecz takie, które przeszły 2-3 weeken-
dowe ,,kursy refrakcji” A to właśnie optometrysta  stał 
się w ostatnich latach istotnym zawodem w optyce 
okularowej, na co zwraca uwagę wiceprezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.- Nowoczesny salon 
optyczny powinien zatrudniać optometrystę, którego 
specjalnością jest umiejętność dobierania korekcji 
z uwzględnieniem wszystkich aspektów widzenia 

obuocznego oraz projektowanie okularów pod względem 
najlepszego widzenia dla określonego rodzaju potrzeb 
- mówi Marek Jakubowicz. Tymczasem  zgodnie z sza-
cunkami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, 
w Polsce ciągle brakuje osób o tej profesji. W naszym 
kraju jest ich zaledwie 1200, podczas gdy w Wielkiej 
Brytanii aż 14 tys.

KOLEJNO ODLICZ, CZYLI NUMER 
OPTOMETRYSTY
 Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii 
i Optyki (PTOO) wprowadził system związany 
z numeracją optometrystów przy jednoczesnym 
sprawdzeniu nabycia kwalifikacji zawodowych. 
Dzięki temu, klient ma możliwość zweryfikowania
wykształcenia oraz kwalifikacji optymetrysty 
zatrudnionego w danym salonie optycznym. 
Numer Optometrysty (NO) nadany przez 
Polskie Towarzystwa Optometrii i Optyki można 
sprawdzić na stronie internetowej PTOO

Czarny PR
 Profesjonalna obsługa klienta w salonie optycznym 
nie gwarantuje oczywiście powodzenia biznesu, ale 
z pewnością stanowi mocną podstawę w drodze do 
sukcesu. W świetle tego czynnika mniejsze znaczenie 
odgrywa nawet lokalizacja samego salonu oraz fakt 
czy funkcjonuje on w ramach sieci handlowej. Analizy 
BCMM wskazują bowiem, że dominującym miejscem 
zakupu okularów są nadal tradycyjne salony optyczne, 
tj. pojedyncze placówki, których próżno szukać 
w galeriach handlowych. To miejsce wskazuje blisko 
60% badanych. Co prawda udział sieciowych salonów 
optycznych wzrasta, bo już co trzeci badany użytkow-
nik okularów wybiera takie punkty, ale jak widać nie 
do końca cieszy się jeszcze dużą popularnością wśród 
Polaków. Rafał Tondryk powody takiej sytuacji wiąże 
z czarnym PR-em.
 - Z doświadczenia wiemy, że dużo osób źle mówi 
o sieciowej placówce. Widzimy, że polski klient dokonuje 
zakupów w mniejszych salonach. Wszystko zależy 
jednak od obsługi i to ma najważniejsze znaczenie. Jeżeli 
będzie zadowolony, to wróci do miejsca, w którym kupił 
okulary i nie będzie miało to wtedy znaczenia czy to 
optyk niezrzeszony czy sieciowy-uważa właściciel sieci 
Optyk Tondryk.

Kupować na ślepo
 Osobną kategorią w tej specyficznej gałęzi handlu, 
jaką jest branża optyczna, stanowi e-commerce. 
Dotychczas niewiele firm zdecydowało się na rozpo-
częcie sprzedaży w internecie a jeśli nawet to dotyczy 
ona jedynie wybranego asortymentu. Nie można 
jednak zaprzeczyć, że w tym sposobie dystrybucji tkwi 
potencjał sprzedaży. - Segment sklepów internetowych 

KOLEJNO ODLICZ, CZYLI NUMER 
OPTOMETRYSTY

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii
i Optyki (PTOO) wprowadził system związany 
z numeracją optometrystów przy jednoczesnym 
sprawdzeniu nabycia kwalifikacji zawodowych. 
Dzięki temu, klient ma możliwość zweryfikowania
wykształcenia oraz kwalifikacji optymetrysty 
zatrudnionego w danym salonie optycznym. 
Numer Optometrysty (NO) nadany przez 
Polskie Towarzystwa Optometrii i Optyki można 
sprawdzić na stronie internetowej PTOO
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branży optycznej w ostatnich latach bardzo się rozwinął. 
Zauważyliśmy w naszych salonach klientów, którzy 
traktują salon optyczny jako „przymierzalnię”, po czym 
udają się do sieci i tam dokonują zakupów- potwier-
dza  Sylwia Dombrowska. Dodaje także, że szcze-
gólnie dużym powodzeniem w e-sklepach cieszyć się 
muszą przede wszystkim soczewki kontaktowe, których 
w salonach Main Optic odnotowuje się dużo aplikacji, 
lecz już nie samych ich zakupów. - Klienci soczewko-
wi najczęściej już po pierwszej aplikacji udają się do 
sklepów internetowych - dodaje Sylwia Dombrowska. 
Idealnym towarem do dystrybucji online są również 
płyny pielęgnacyjne oraz okulary przeciwsłoneczne. 
To zjawisko Paweł Krystyński postrzega już nawet 
jako pewne zagrożenie dla stacjonarnych sklepów. 
- W internecie najlepiej sprzedają się towary, które łatwo 
porównać, konkurujące wyłącznie ceną. Mam nadzieję, 
że salony optyczne będą ograniczać sprzedaż niektórych 
marek wyłącznie w internecie - mówi prezes zarządu 
Mozart Optyk. Wydaje się jednak, że póki co nikt nie 
wierzy w znaczącą rolę e-commerce dla polskiej branży 
optycznej. Dla przykładu funkcjonujący już od 3 lat 
sklep internetowy Paris Optique służy głównie jako 
outlet do wyprzedaży końcówek kolekcji. Podobnie jak 
jego przedmówcy również Paul Chami wskazuje okulary 
przeciwsłoneczne oraz soczewki kontaktowe wśród 
produktów, które docelowo będą sprzedawały się  przez 
internet i uważa, że główna pozycja w ofercie, czyli 
okulary optyczne, pozostaną w tradycyjnej sprzedaży 
jeszcze bardzo długo. - Przy okularach optycznych jest 
szereg usług, których nie można wykonać przez internet 
- argumentuje. I choćby z tego względu salony optyczne 
mają rację bytu. 

Pytanie tylko czy każda lokalizacja w warunkach 
konkurencyjnego środowiska, również ze strony 
e-commerce, zapewni im rentowność.

Batalia o rynek
Biznes w polskiej branży optycznej to nadal walka 

o klienta między salonami niezrzeszonym i sieciowymi 
na rynku, który wydaje się być prawie w pełni zago-
spodarowany w tym segmencie. Nie dziwi więc fakt, 
że optyk w galerii handlowej to rzadko spotykane, 
a przynajmniej na razie, symboliczne zjawisko. Koszt 
otwarcia salonu optycznego o powierzchni 80-90 m 
kw. w centrum handlowym rzędu 1mln zł i termin 
zwrotu z inwestycji trzy razy dłuższy niż okres umowy 
najmu, skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do 
podjęcia działalności w tej branży. Zdaniem wicepre-
zesa Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, sytuacja 
może jednak niebawem ulec zmianie na korzyść sieci.- 
Musimy liczyć się z tym, że salony sieci optycznych, 
dzięki agresywnej reklamie i marketingowi obiecują-
cemu wiele pozornych korzyści, przyciągają znacznie 
więcej klientów niż niezależny optyk indywidualny. 
W rezultacie, wydaje się, że pod względem nasycenia 

rynku zbliżamy się do apogeum i w przyszłości zmiany 
obejmować mogą jedynie proporcje pomiędzy ilością 
optyków niezależnych i salonów sieciowych – mówi 
Marek Jakubowicz. O ostatecznym zwycięstwie zade-
cyduje i tak klient, którego świadomość konsumencka 
z roku na rok wzrasta”. 

Poniżej kwintesencje zawierające refleksje 
lub elementy koncepcji handlowych 
niektórych właścicieli „sieci sklepów 
optycznych”
PAWEŁ KRYSTYŃSKI
prezes zarządu Mozart Optyk
 Wydaje się, ze rynek będzie zmierzał w kierunku, 
gdzie „zwyczajne” okulary będziemy zamawiać 
przez internet w dobrej cenie lub drogerii, a do salonu 
optycznego udamy się, gdy będziemy oczekiwać 
rozwiązania naszego problemu z widzeniem.

SYLWIA DOMBROWSKA
współwłaściciel firmy MainOptic
 Segment sklepów internetowych branży 
optycznej w ostatnich latach bardzo się rozwinął. 
Zauważyliśmy w naszych salonach klientów, którzy 
traktują salon optyczny jako „przymierzalnię” po 
czym udają się do sieci i tam dokonują zakupów.

PAUL CHAMI
prezes zarządu Paris Optique Polska
 Największą popularnością cieszą się produkty 
z niższej i średniej półki cenowej. Wynika to 
z poziomu dochodów w Polsce oraz zwyczajów 
konsumenta, który poszukuje nie tylko produktu 
o ciekawym wyglądzie i rozsądnej jakości, ale 
w stosunkowo niskiej cenie, żeby często mógł go 
wymieniać. Myślę, ze ta tendencja utrzyma się 
jeszcze przez kilka lat.”

Źródło: „Galerie Handlowe” czerwiec 2015

Poniżej kwintesencje zawierające refleksje 
lub elementy koncepcji handlowych 
niektórych właścicieli „sieci sklepów 
optycznych”
PAWEŁ KRYSTYŃSKI
prezes zarządu Mozart Optyk

Wydaje się, ze rynek będzie zmierzał w kierunku, 
gdzie „zwyczajne” okulary będziemy zamawiać 
przez internet w dobrej cenie lub drogerii, a do salonu 
optycznego udamy się, gdy będziemy oczekiwać 
rozwiązania naszego problemu z widzeniem.

SYLWIA DOMBROWSKA
współwłaściciel firmy MainOptic

Segment sklepów internetowych branży 
optycznej w ostatnich latach bardzo się rozwinął. 
Zauważyliśmy w naszych salonach klientów, którzy 
traktują salon optyczny jako „przymierzalnię” po 
czym udają się do sieci i tam dokonują zakupów.

PAUL CHAMI
prezes zarządu Paris Optique Polska

Największą popularnością cieszą się produkty 
z niższej i średniej półki cenowej. Wynika to
z poziomu dochodów w Polsce oraz zwyczajów 
konsumenta, który poszukuje nie tylko produktu 
o ciekawym wyglądzie i rozsądnej jakości, ale
w stosunkowo niskiej cenie, żeby często mógł go 
wymieniać. Myślę, ze ta tendencja utrzyma się 
jeszcze przez kilka lat.”

Źródło: „Galerie Handlowe” czerwiec 2015
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Z prac KRIO
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Krakowie
pl. Szczepański 5
31-011 Kraków

RKR-412-42/15/BR-1/15        Kraków, dn. 1 września 2015 r.

Biuro Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej
ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa

W związku z prowadzonymi systematycznie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
analizami rynków, działając na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r.? póz. 184), stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 2 pkt 6 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2009 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 107 poz. 887) - w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów - zwracamy się o wskazanie, czy dostrzegacie Państwo jakieś zagrożenia, problemy wy-
stępujące na krajowym rynku oprawek do okularów korekcyjnych, które mogłyby być przedmiotem analizy Prezesa 
UOKiK. Jeżeli tak należy wskazać jakie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie

Waldemar Jurasz

Krajowa Rzemieślnicza
Izba Optyczna

Ldz.: WR 042/2015                 Warszawa, 9 październik 2015

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Krakowie
Pl.Szczepański 5, 31-011 KRAKÓW

Dyrektor Waldemar Jurasz

Dotyczy: pismo UOKiK - znak: RKR-42-42/15/BR-1/15 z dn. 01.09.2015

 W odpowiedzi na pismo powołane wyżej, uprzejmie informujemy, iż po zebraniu opinii z poszczególnych 
Cechów Optycznych, tworzących Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną, nie stwierdzamy przypadków, które sta-
nowiłyby zagrożenia bądź mogły generować jakiekolwiek problemy na krajowym rynku opraw do okularów korek-
cyjnych, i w związku z tym, mogłyby być przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK.

Z poważaniem 

Prezes KRIO
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l.dz. WMZ/IN- 043/2015
Warszawa, 09 październik 2015r.

Sz. Pan Tadeusz Jędrzejczyk
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186, 02-930 WARSZAWA

Szanowny Panie Prezesie
W załączniku nr 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 90/2013/DSOZ z dn.24.12.2013, określającym m.in. kwali-

fikacje wymagane dla realizacji świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne, w pozycji „ zaopatrzenie w zakresie 
optyki okularowej” wpisany został, jako konieczny, warunek: „w każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, 
w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność : ... optyka okularowego ...” przy czym, wyjaśnienia zamieszczone 
w odnośnikach wymieniają wyłącznie osoby posiadające tytuł licencjata lub inżyniera optyka, technika optyka oraz 
mistrza w zawodzie optyk okularowy.

Tym samym, Zarządzenie to pomija kwalifikacje optyka posiadającego dyplom czeladnika w zawodzie optyk 
okularowy, które uznawane były na podstawie wcześniejszych zarządzeń..

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna stoi na stanowisku, że optyk okularowy, posiadający świadectwo cze-
ladnicze w zawodzie optyk okularowy, oraz 2-3 letni staż pracy, posiada kwalifikacje w pełni wystarczające do 
przyjmowania zleceń określonych w receptach na okulary korekcyjne, a także do realizacji tych zleceń, również 
w odniesieniu do zleceń na okulary korekcyjne refundowane przez NFZ. W szczególności dotyczy to tych opty-
ków-czeladników, którzy pracują w zakładach optycznych kierowanych przez mistrzów optyki okularowej bądź 
techników optyków, i swoją pracę wykonują pod ich nadzorem.

Dlatego tez, nie znajdujemy uzasadnienia dla pomijania kwalifikacji zawodowych optyka okularowego-cze-
ladnika i prosimy o zmianę definicji optyka okularowego, w taki sposób, aby uwzględniała ona, oprócz licencjata, 
inżyniera, technika optyka i mistrza w zawodzie optyk okularowy, również optyka-czeladnika z 3-letnim stażem 
pracy.

Krajowa Rzemieślnicza
Izba Optyczna

Z poważaniem 

Prezes KRIO
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Targi OPTYKA 2014 - miejsce 
dobrych kont ( r ) aktów

Optycy, optometryści i przedsiębiorcy związani 
z branżą optyczną spotkali się w dniach 7-8 listopada 
2014 r. w Poznaniu na odbywających się w cyklu 
dwuletnim targach OPTYKA. 

Największe i najbardziej prestiżowe przedsięwzię-
cie, organizowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę 
Optyczną i Międzynarodowe Targi Poznańskie, przy-
ciągnęło w ubiegłym roku 105 producentów oraz dys-
trybutorów sprzętu i wyposażenia optycznego z Polski 
i zagranicy. To aż 11 firm więcej niż podczas poprzed-
niej edycji  w 2012 roku. Wystawcy zaprezentowali 
ponad 300 międzynarodowych marek. 

Również zainteresowanie ze strony profesjonalnych 
zwiedzających było rekordowe i o 20% większe. Bogatą 
ekspozycję targową obejrzało 2274 optyków, optometry-
stów, przedstawicieli środowiska naukowego oraz osób 
zawodowo związanych z branżą optyczną.

Konferencja OPTYKA 2014
To wydarzenie od początku stanowiące filar 

targów, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Ubiegłoroczna edycja minęła pod znakiem zawiłości dia-
gnostyki i korekcji układu wzrokowego. Podjęto temat 
zaćmy, zaburzenia akomodacji, nowoczesnej tomografii 

optycznej ssOCT w diagnostyce przedniego odcinka 
oka, a także koherentnej tomografii optycznej i innych 
tematów związanych z diagnostyką. W trakcie konfe-
rencji zaprezentowano również osiągnięcia ośrodków 
akademickich, które poza doskonaleniem programów 
kształcenia i metod dydaktycznych, prowadzą na co 
raz wyższym poziomie badania naukowe oraz rozwijają 
wiedzę metodyczną w zakresie diagnostyki i korekcji 
układu wzrokowego. Podjęta tematyka konferencji 
została doceniona szczególnie przez praktyków, którymi 
są  optycy okularowi i optometryści, korzystający z pre-
zentowanej podczas konferencji wiedzy i związanych 
z nią nowych umiejętności.
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Złoty Medal – najlepsi na Targach OPTYKA 2014
Podczas uroczystego wieczoru branżowe-

go przyznane zostały statuetki Złotego Medalu 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, jednej z najbar-
dziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród na polskim 
rynku. Laureaci Złotego Medalu zostali wyłonieni przez 
kapitułę konkursu na miesiąc przed targami.  Stanowili 
ją  wybitni  profesjonaliści w  branży oraz uznane au-
torytety naukowe. Przewodniczącym Kapituły był prof. 
dr hab. Ryszard Naskręcki, a członkami prof. dr hab. 
inż. Henryk Kasprzak, prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak, 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Jan Witkowski, Marek 
Jakubowicz, Józef Kołder, Aleksander Filak oraz mgr 
inż. Sławomir Nogaj. Przewodniczący Kapituły prof. dr 
hab. Ryszard Naskręcki, Jan Witkowski, prezes KRIO 
razem z  przedstawicielami MTP podczas wieczornej 
uroczystości wręczyli pamiątkowe statuetki. 
Złotym Medalem MTP nagrodzono:
• Eye-Ruler – system pomiarowy na urządzeniu iPad  

(Essilor Polonia Sp. z o.o., Warszawa), 

• soczewki progresywne Intuitiv (JZO sp. z o.o., 
Jelenia Góra), 

• soczewki progresywne Hoyalux iD MyStyle V+ 
(Hoya Lens Poland, Piaseczno),

• soczewki fotochromowe Hoya Sensity (Hoya Lens 
Poland, Piaseczno), 

• oprawy okularowe Stepper NXT model FU 3050 
i FU 3058 (Optimex Bogusław Florczak, Warszawa) 

• wielofunkcyjny  automat szlifierski LE -700 (Poland 
Optical Sp. z o.o., Cieszyn). 

OPTYKA 2014 – profesjonalnie, w praktyce
 Oferta programowa targów OPTYKA była nie tylko 
bardzo różnorodna, ale też skrupulatnie dobrana do 
potrzeb branży, dzięki czemu wzbudziła zainteresowanie 
profesjonalistów. 
 W tym roku również mogliśmy przyjrzeć się 
WZORCOWEMU SALONOWI OPTYCZNEMU. 
 Na 100-metrowej powierzchni zostały przed-
stawione sposoby wystroju wnętrz przykładowego 
zakładu optycznego. Mogliśmy również skonsultować 
z dr Markiem Borowińskim jak wyeksponować produkty, 
aby zwiększyć sprzedaż w salonie optycznym. Z kolei 
na stanowisku do badania refrakcji goście targów spraw-
dzali praktyczne umiejętności w badaniu refakcji. 
Informacje z pierwszej ręki otrzymaliśmy na strefie 
prezentacji zwanej Speakers’ Corner. Przedstawiciele 
obecnych na targach firm zaprezentowali najnowsze 
światowe rozwiązania technologiczne i trendy w modzie 
okularowej. Goście targów wzięli udział w szkoleniu, 
podczas którego dowiedzieli się, jak wyglądają 
najnowsze trendy w aranżacji sklepów. 

Dlaczego OPTYKA?
 Ścisła współpraca MTP z Krajową Rzemieślniczą 
Izbą Optyczną skutkuje tworzeniem i skrupulatnym 
doborem oferty merytorycznej targów, dzięki czemu 
każdy profesjonalista znajdzie dla siebie interesujące 
zagadnienia, które po targach będzie mógł zaimplemen-
tować do swojej działalności.  

 Już dziś należy zaplanować udział w kolejnej 
edycji tego ważnego wydarzenia – Targi Optyczne 
OPTYKA 2016 odbędą się w Poznaniu na terenach 
Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 
18-19 listopada.

Więcej informacji na temat targów OPTYKA 2016 
można znaleźć na stronie www.targioptyka.mtp.pl
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www.targioptyka.mtp.pl

Organizatorzy: Biuro organizacji targów:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 20 00
e-mail: optyka@mtp.pl

2016

18-19 listopada 2016

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016
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INFORMACJE
Z CECHÓW

ZRZESZONYCH W KRAJOWEJ
RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ

(prezentowane materiały zostały przygotowane przez poszczególne cechy)

INFORMACJE
Z CECHÓW

ZRZESZONYCH W KRAJOWEJ
RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ
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LUBELSKI CECH OPTYKÓW

… kilka zdań o Lubelskim Cechu Optyków …. 

 Od momentu powstania, tj. od listopada 1998r. 
Lubelski Cech Optyków jest członkiem Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej, a także członkiem 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. 
Osoby przystępujące do naszej organizacji stwarzają 
swoja postawą możliwość integracji ze środowiskiem, 
wymiany poglądów i przenoszenia tego na swoją 
działalność gospodarczą. Jako członkowie Cechu 
maja możliwość korzystania z kształcenia ustawicz-
nego, dostępu do nowych technologii i rozwiązań, 
korzystania ze standardów obowiązujących w Europie 
i świecie, a ponadto, profesjonalnego wsparcia 
w zakresie interpretacji i opiniowania różnorodnych 
przepisów prawnych i finansowych, czy też negocjo-
wania umów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ. Delegaci Lubelskiego Cechu Optyków biorą 
czynny udział w statutowych zjazdach, konferencjach 
i projektach środowiska rzemieślniczego. Z wielką 
przyjemnością uczestniczą w spotkaniach i uroczysto-
ściach integrujących środowisko, jak kolejne jubileusze 
zaprzyjaźnionych Cechów, obchody Święta Patrona 
Optyków - św. Hieronima, czy też cykliczne karnawa-
łowe imprezy dla optyków, ich przyjaciół i znajomych. 
Dużym zainteresowaniem członków Cechu cieszą się 
Targi Optyczne w Poznaniu. 
 Ważnym wydarzeniem było ostatnie 
Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zgromadzenie 
członków Lubelskiego Cechu Optyków, które miało 
miejsce w dn.24 kwietnia 2015r. w siedzibie Domu 
Rzemiosła w Lublinie. Podsumowano pracę czterolet-
niej kadencji Organów Statutowych Cechu. 
 W trakcie obrad udzielono absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Cechu.

 Na nową kadencję do Organów Statutowych zostali 
wybrani: 

Zarząd Cechu:
 Starszy Cechu Artur Polar
 Podstarszy Cechu Andrzej Majsterek
 Sekretarz Zbigniew Przeździecki
 Skarbnik Bożena Stompor
 Członkowie Zarządu
  Bożena Kliza-Puszka,
  Marek Mazur,
  Robert Polak 

Komisja Rewizyjna:
 Andrzej Żak (Przewodniczący),
 Anna Domańska,
 Agnieszka Sobczyńska

Cechowy Sąd Koleżeński:
 Maria Szulc (Przewodnicząca);
 Beata Majsterek, 
 Mariusz Laskowski

LUBELSKI CECH OPTY KÓW 
ul. Rynek 2, 20-111 Lublin
tel.\fax 81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl
e-mail: lucechoptyk@gmail.com
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ŒL¥SKI CECH OPTYKÓW

W 2014 roku minęło 20 lat od powołania Śląskiego 
Cechu Optyków w Katowicach. Z tej okazji w dniu 25 
października 2014 roku odbyły się uroczyste obchody, 
które rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Anny 
w zabytkowej dzielnicy Katowic – Nikiszowcu. Mszę 
uświetnił występ chóru Gospel Sound z Katowic. We 
mszy udział brało liczne grono optyków wraz z rodzinami 
– nie tylko z terenu Śląska, ale również koledzy z innych 
cechów, oraz wielu zaproszonych gości i przedstawicieli 
firm branży optycznej. 

 Po mszy licznie zgromadzeni uczestnicy uroczy-
stości wspólnie zwiedzili zabytkową górniczą dzielnicę 
Nikiszowiec oraz uczestniczyli w degustacji śląskich 
przysmaków. 

 Dalsza oficjalna część obchodów odbyła się 
w Hotelu Luxury Rezydencja w Piekarach Śląskich. 
Uczestniczyło w niej ponad 120 osób. XX lecie Cechu 
było dobrym momentem do podsumowania długolet-
niej działalności oraz przedstawienie historycznego 
dorobku śląskich optyków, zarówno przed powstaniem 
Cechu jaki i w okresie dwudziestoletniej działalności. 
W trakcie uroczystości można było obejrzeć wystawę 
fotograficzną sięgającą do czasów powołanego w 1946 
roku w Katowicach Zrzeszenia Optyków Polskich, póź-
niejszej Komisji Branżowej Optyków, Stowarzyszenia 
Optyków Polskich oraz wspólnych przedsięwzięć 
naszego Cechu od daty jego powołania w 1994 roku do 
dnia dzisiejszego. Najbardziej zasłużonym dla branży 
i rzemiosła optykom wręczono odznaczenia Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej oraz Związku Rzemiosła 
Polskiego. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego - 
najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym odznaczono 
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kolegę Józefa Kołdera, który otrzymał zasłużone brawa 
i owacje na stojąco.

Głos zabrał Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej 
w Katowicach, prof. Jan Klimek, gratulując Cechowi 
aktywnej i prężnej działalności. Prezes KRIO Jan 
Witkowski, przedstawiciele cechów oraz firm sponso-
rujących wydarzenie także dołączyli się do gratulacji, 
podziękowań i życzeń na kolejne 20 lat. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, 
a wieczór uświetnił znakomity występ Czesława 
Jakubca- Kabaret Tenor; przeprowadzono licytację na 
cele dobroczynne, był tort urodzinowy i zabawa do 
białego rana. Podczas uroczystości odbyła się licytacja 
3 koszulek z podpisami piłkarskiej reprezentacji Polski 

ufundowanych przez firmę Essilor Polonia Sp. z o.o., 
a także losowanie nagród w postaci bonów na zakup 
etui, ufundowanych przez firmę ALBINEX sp.j. Kwota 

uzyskana z licytacji koszulek oraz równowartość 
wylosowanych nagród wpłacona przez zwycięzców 
losowania, decyzją Zarządu Śląskiego Cechu Optyków 
została przekazana na rzecz akcji charytatywnej Oczy 
Etiopii www.oczyetiopii.org
 Przez okres swej dwudziestojednoletniej już działal-
ności Śląski Cech Optyków podejmował wiele inicjatyw 
w imieniu śląskich i nie tylko śląskich optyków.
 Służyły temu kontakty z lokalnymi organami ad-
ministracji państwowej – Urzędem Wojewódzkim, Izbą 
Skarbową, Państwową Inspekcją Handlową, Narodowym 
Funduszem Zdrowia, a dzięki zaangażowaniu w prace 
KRIO również na poziomi ministerstw i Sejmu RP.
 Równocześnie podejmowane były liczne inicjatywy 
szkoleniowe – kursy refrakcji, szkolenia produktowe 
i marketingowe organizowane we współpracy z firmami 
optycznymi, kursy BHP oraz imprezy integracyjne, które 
w postaci corocznych wiosennych i jesiennych spotkań 
wyjazdowych przeszły już do naszej cechowej tradycji. 
W roku 2014 wiosenne spotkanie odbyło się 
w Hotelu Medi Spa Mazowsze w Ustroniu – Jaszowcu. 
W godzinach przedpołudniowych doradca podatkowy, 
mgr Jan Pytel wygłosił wykład na temat prawnych 
i podatkowych aspektów prowadzenia zakładów optycz-
nych, rozliczania kosztów użytkowania samochodu 
w firmie oraz poruszył kwestie przekształcania firmy 
w spółki, przekazywania oraz dziedziczenia zakładów 
optycznych. Przedstawiona problematyka cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników 
szkolenia. Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy firmę 
HOYA Lens Poland, a wykład na temat aspektów in-
dywidualizacji soczewek progresywnych przeprowadził 
Pan Szymon Grygierczyk. Przedstawiciele firmy Coper 
Vision przedstawili nam swoje najnowsze oferowane 
produkty oraz aspekty biznesowe współpracy z firmą. 
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja firm Eschenbach, 
OWP, Tegra i Wolis. Wieczorem odbył się Beskidzki 
Kulig z pochodniami i pieczenie kiełbasek w Dolinie 
Białej Wisełki oraz zabawa przy Kapeli Góralskiej.
 Z racji organizacji uroczystości XX lecia naszego 
Cechu, tradycyjne spotkanie szkoleniowo integracyjne 
organizowane na początku każdego roku zostało prze-
sunięte i odbyło się podczas Walnego Zgromadzenia 
w dniu 23.05.2015 r. w Hotelu Vestina w Wiśle. Po 
obradach Walnego Zgromadzenia odbyło się szkolenie, 
którego tematem były prawa konsumenta oraz obowiązki 
sprzedawcy wynikające ze znowelizowanej ustawy 
konsumenckiej przedstawione przez specjalistkę prawa 
konsumenckiego, p. Patricię Mitro z Kancelarii Prawnej 
Legalis. W godzinach popołudniowych odbyło się 
spotkanie z Panem Szymonem Grygierczykiem z firmy 
HOYA Lens Poland, którego tematem była „Sprzedaż 
soczewek progresywnych w obliczu nowych wyzwań 
rynkowych”. Tradycyjnie już spotkaniu towarzyszyła 
ekspozycja firm: HOYA Lens, która zaprezentowała 
urządzenie EasyScan, Poland Optical, TEGRA, OWP, 
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Eschenbach. Wieczorem odbyła się wspólna biesiada 
przy ognisku, a po niej II Mistrzostwa Cechu w 
Rzutkach!

Jesienne spotkanie Cechu odbyło się w dniu 
3.10.2015r. w Hotelu Kotarz w Brennej. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele firmy Essilor Polonia. Pan 
Adam Mamok, Dyrektor Zarządzający firmy Essilor 
Polonia Sp. z o.o. przedstawił prelekcję dotyczącą 
zmian na polskim rynku usług optycznych pt.: „Szanse 
i zagrożenia dla rozwoju salonów optycznych w naj-
bliższych latach”. Po prelekcji obejrzeliśmy najnowszy 
film dotyczący adaptacji do soczewek progresywnych 
przygotowany przez firmę Essilor we współpracy 
z dr. Andrzejem Styszyńskim.

Podczas zeszłorocznego wiosennego spotkania 
Cechu mgr Jan Pytel przedstawił nam zalety i wady prze-
kształcania zakładu optycznego prowadzonego w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 
cywilną. Jednak kwestie obecności w naszych zakładach 
przedstawicieli młodszego pokolenia, przyszłej sukcesji 

naszych zakładów i optymalnego przygotowania się 
do niej są nadal żywo dyskutowane w naszym środo-
wisku, dlatego zaprosiliśmy na spotkanie prawnika – 
dr. Patryka Kuziora, który poprowadził wykład na ten 
temat i przybliżył nurtujące nas kwestie wskazując na 
rozwiązania stanowiące alternatywę dla zawiązywania 
spółek. Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja urządzeń re-
frakcyjnych i automatów szlifierskich firmy Essilor oraz 
opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych 
z najnowszych kolekcji firm KOH, Tegra, Veni Vidi Vici.  

 Członkowie naszego Cechu skorzystali również 
z oferty szkoleniowej dla właścicieli zakładów optycznych 
finansowanej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Szkolenie to odbyło się w dniach 10-11.10.2015 
w Hotelu Belweder w Ustroniu, a tematem szkolenia 
były: „Menadżerskie narzędzia motywacji”. Również w 
ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w dniach 
17-18.10.2015 oraz 07.11.2015 r. w siedzibie Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, odbyły się 3 sesje szkoleniowe poprowa-
dzone przez mgr Pawła Szczerbińskiego. 
 Równolegle z działalnością w ramach Cechu, człon-
kowie Śląskiego Cechu Optyków aktywnie uczestniczą 
w pracach Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, 
będąc członkami jej Zarządu i pozostałych organów sta-
tutowych oraz Komisji Egzaminacyjnej KRIO. Dlatego 
większość działań podejmowanych w skali ogólnokrajo-
wej i międzynarodowej przez KRIO jest nierozerwalnie 
związane z naszym Cechem. Silne więzi naszego Cechu 
z KRIO sprawiają, że członkowie Śląskiego cechu 
Optyków mogą w pełni utożsamiać się z ogólnopolska 
organizacją optyczną. Mają pełny i bezpośredni dostęp 
do wszelkich informacji dotyczących działań KRIO, 
a równocześnie udzielają tym działaniom olbrzymiego 
wsparcia. Wszystkie działania Cechu realizowane są 
dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Zarządu 
i pozostałych organów statutowych Cechu.

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 
Pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel./fax 32 781 06 58
www.slaskicechoptykow.pl
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MIÊDZYWOJEWÓDZKI CECH RZEMIOS£
OPTYCZNYCH W POZNANIU

Szanowne Koleżanki i Koledzy - uczestnicy XI 
Kongresu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej od-
bywającego się w dniach 19-22.11.2015 r. w Wiśle.

Pragniemy przekazać Wam w sposób inny niż 
dotychczas zwyczajowo przyjęty w biuletynach 
Kongresowych, prezentację naszej organizacji – 
Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu. Nie zanudzając Państwa chronologiczny-
mi wydarzeniami naszych dziejów, których było sporo, 
skupimy się tylko na dwóch miesiącach tego roku, 
a mianowicie - wrześniu i październiku oraz przede 
wszystkim na tym co było dla naszego Cechu w jego 
historii najistotniejsze i najbardziej doniosłe.

Jubileusz powstania i rejestracji 25-lecia MCRO był 
tą uroczystością, z której byliśmy bardzo dumni i którą 
mogliśmy świętować w gronie przyjaciół, sympatyków 
i członków naszego Cechu. W dniach 12-13.09.2015r. 
w Pałacu Wąsowo k. Poznania w liczbie 110 osób kon-
testowaliśmy to, co jest najważniejsze w działalności 
naszej organizacji – jej służebności wobec środowiska 
optycznego (vide zdjęcia w dzisiejszym biuletynie 
Kongresowym).

Wizja założycieli - naszych Koleżanek i Kolegów 
sprzed lat znajduje potwierdzenie i przełożenie w dzi-
siejszej rzeczywistości i przekonuje nas, że funkcjono-
wanie takich organizacji jak Cechy branżowe  ma sens 
i odgrywa pozytywną rolę dla rozwoju optyki okularo-
wej w naszym kraju.

Edukacja, podnoszenie umiejętności praktycznych 

- zawodowych przez nasze koleżanki i kolegów, rozwią-
zywanie bieżących problemów z administracją centralną 
i samorządową oraz integracja środowiska jest i będzie 
celem nadrzędnym oraz wskazówką na dalszy rozwój 
naszej organizacji .

 Wychodząc naprzeciw tym trendom w dniach 24-
25.10.2015 r. przy udziale firmy HOYA Lens Poland 
sp. z o.o . zorganizowaliśmy wyjazd do Laboratorium 
Optycznego tej firmy dla grupy 35 osób.
 Innowacje technologiczne oraz ciekawość zawodowa 
są tymi zachowaniami, które są przyczynkiem rozwoju 
i także chcemy się nimi w naszym środowisku wyróżniać.

 Szanowni uczestnicy XI Kongresu KRIO 
w Wiśle - jeżeli uznacie, że jesteśmy dla Was atrakcyjni 
w formule działania i potrzebni - zapraszamy w szeregi 
naszej organizacji. To postawy ludzkie kreują dokonania 
i wizerunek naszej branży optycznej.
 Wszystkim uczestnikom Kongresu KRIO życzymy 
miłych wrażeń i niech on będzie przebiegał w atmos-
ferze otwartości na zmiany adekwatne do obecnych 
realiów zachodzących w rozwoju społecznym, a także 
w mentalności optyków, optometrystów i wszyst-
kich osób, którym zależy na podnoszeniu standardów 
w optyce okularowej. 
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Skład organów statutowych Międzywojewódzkiego 
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu:
Zarząd: 
Starszy Cechu Leszek Gołuch
Podstarszy Cechu Wiesław Kotelak
Podstarszy Cechu Karol Machtel
Sekretarz Małgorzata Święcioch
Skarbnik Ilona Nowaczek
Członkowie Zarządu: Joanna Antczak
 Halina Kowalczyk
 Mirosław Kuza
 Maria Stankowska- 
          Adamczewska
Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący Wojciech Rychlik
Członkowie: Marek Modzelewski
 Andrzej Wieczorek
Sąd Koleżeński 
Przewodnicząca Grażyna Drzewiecka-Tomczyk
Członkowie: Anna Sobczak

MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH
RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH
W POZNANIU
ul. Kościuszki 57, 61-874 Poznań
tel. 61 853 77 83, www.mcro.pl

DOLNOŒL¥SKI CECH OPTYKÓW

 Po latach „zawirowań”, w Dolnośląskim Cechu  
nastąpiły zmiany w Zarządzie,  co uspokoiło atmosferę 
wśród Członków.
Teraz działalność Cechu skupia się na konsolidacji 
członków.
 Jesteśmy otwarci na nowych Członków z różnych 
pokoleń, którzy wnieśliby nowe ożywienie i świeże 
spojrzenie na kolegów optyków.

 Zajmujemy się szkoleniem i organizujemy kursy 
refrakcji;  w bieżącym roku już po raz trzeci organi-
zujemy kurs refrakcji przy współpracy z  Politechniką 

Wrocławską; kurs cieszy się dużym uznaniem jego ucze-
stików. Jest to tygodniowy intensywny kurs obejmujący 
zagadnienia teoretyczne m.in.: budowę oka i układu 
wzrokowego. Część praktyczna polega na ćwiczeniach 
przy foropterach.
 Zajęcia kończą się egzaminem i świadectwem 
ukończenia kursu.
 Zadowoleni kursanci mobilizują nas do dalszej 
pracy. Przygotowywany jest na przyszły rok kolejny już 
kurs refrakcji.
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Aktualny skład Zarządu DCO:
- 
-  Józef Wróblewski    - Prezes-Starszy Cechu
-  Wiesław Wojtkowiak   - Podstarszy
-  Jerzy Wysocki           -  Członek Zarządu
-  Waldemar Daniluk   -  Członek Zarządu
-  Andrzej Prokopowicz   -  Członek Zarządu

 DOLNOŚLĄSKI CECH
 OPTYKÓW we WROCŁAWIU

   50-061 Wrocław, Pl. Solny 13
   Tel. 71 321 29 55
   www.cechoptykow.pl

WARMIÑSKO-MAZURSKI CECH OPTYKÓW

Warmińsko - Mazurski Cech Optyków zarejestro-
wany  został w olsztyńskim sądzie w dniu 27-05-1999 
roku, czyli już ponad szesnaście lat realizuje swoje 
statutowe obowiązki.

Nasz Cech jest członkiem Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej w Warszawie oraz członkiem Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Członkowie Cechu zaangażowani są w pracę KRIO 
i organizacji samorządowych.

Kolejnym Zarządom Cechu udało się w sposób 
znaczący zintegrować środowisko optyków naszego 
województwa.

Nasz Cech, jako aktywnie działająca organiza-
cja posiadająca osobowość prawną, nieźle radzi sobie 
z problemami wobec których samodzielne działanie rze-
mieślnika może nie odnieść pożądanych  skutków.

Działający przy WMCO rzeczoznawcy cechowi, nie 
raz pomogli rozwiązywać kłopotliwe konflikty, raczej 
nieuchronne na styku usługodawca – usługobiorca.

O tym, że działania WMCO są skuteczne świadczy 
między innymi liczba optyków zrzeszonych w Naszym 
Cechu. Zrzeszamy  ponad 40 optyków – właścicieli 

zakładów optycznych.. Większość z tej grupy  otrzymała 
Certyfikaty WMCO dla swoich zakładów optycznych. 
Wydawanie certyfikatów inspiruje optyków do poprawy  
wyposażenia zakładów oraz większą dbałość o jakość 
wykonywanych usług.
 Członkami naszego Cechu mogą zostać osoby 
posiadające kwalifikacje zawodowe i pracujące 
w zakładach spełniających  wymagania certyfikatu.

 Założony i konsekwentnie realizowany przez 
kolejny Zarząd WMCO program szkoleniowy obejmuje 

Pierwsze Regaty Żeglarskie Optyków Warmii i Mazur o 
puchar Hurtowni Opticus rozegrane w czerwcu 2015  r.
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zarówno właścicieli zakładów optycznych jak i personel 
pracujący „za ladą” .

Cech organizuje swoim członkom kursy  refrakcji, 
kursy doskonalenia umiejętności warsztatowych i zarzą-
dzania firmą, kursy BHP, prezentacje nowoczesnego wy-
posażenia dla zakładów, spotkania z przedstawicielami 
producentów i  importerów .

Obok działalności branżowej  WMCO podejmuje 
również różne inicjatywy społeczne

Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Cechu Optyków 
mieści się przy Hurtowni Optycznej „Opticus” 
w Olsztynie. Miesięczna składka w WMCO wynosi 
40 złotych.

 Obecny Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu 
Optyków ( od maja 2012r.):

Starszy Cechu  Bogdan Kacperski
Podstarszy Cechu  Piotr Prusiewicz
Sekretarz Cechu  Andrzej Turkiewicz 
Skarbnik Cechu  Bronisława Romanik 
Członek Zarządu –   Bożenna Ławrynowicz

WARMIŃSKO - MAZURSKI
CECH OPTYKÓW
10-173 Olsztyn, ul. Leśna 14/8H
tel. 89 527 60 24  www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE

Inicjatywa powstania Cechu Optyków w Warszawie 
zrodziła się w tym czasie, kiedy optycy byli członkami 
Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów 
i Brązowników. Cech Optyków został powołany na 
wniosek licznej grupy optyków, działającej w ramach 
Sekcji Optyków podczas Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 14 stycznia 1995 r. Formalnie zareje-
strowany 17.10.1995 r. roku pod nazwą Cech Optyków 
w Warszawie. Starszym Cechu pierwszej kadencji 
został wybrany jeden z inicjatorów powstania Cechu 
- Andrzej Biernacki, a Podstarszym Cechu – Marek 
Jakubowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli 
również Tadeusz Ratajski, Wiesław Gabrysiak, Marek 
Sękul, Grzegorz Trzaska, Tomasz Bednarski, Krzysztof 
Piskorski, Stanisław Sławecki. W tym czasie działania 
Zarządu koncentrowały się na stworzeniu możliwości 
funkcjonowania nowopowstałej, samodzielnej organi-
zacji. Obok Statutu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
zostały stworzone Regulaminy Pracy Zarządu i Sądu 
Cechowego oraz Regulamin Wewnętrzny Rady Mężów 
Zaufania, określający kryteria jakie powinien spełniać 
zakład optyczny oraz zakres dokumentów wymaganych 
przy przyjęciu nowego członka Cechu. 

Powstał również Kodeks Etyczno-Zawodowy, za-
wierający obok definicji zawodu optyka, wymagania 
zarówno formalne dla członka organizacji, jak również 
obowiązki dotyczące jakości wykonywania usług oraz 
etyki zawodowej i kultury wymaganej od każdego 
z optyków będących członkami Cechu. Kodeks 
Etyczno-Zawodowy stworzony przez Cech stanowił 
podstawą Kodeksu przyjętego przez Zjazd Delegatów 
KRIO, którym do dzisiaj posługują się cechy zrzeszone 
w Izbie. Cech Optyków w Warszawie był jednym 
z inicjatorów i założycieli Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. Stworzone w tym okresie logo Cechu 
Optyków w Warszawie zostało przyjęte jako znak KRIO 

i pozostałych cechów w niej zrzeszonych. 
 Tak przedstawiały się początki funkcjonowania organi-
zacji, które dały podstawy dla obecnej działalności, kon-
centrującej się na przedsięwzięciach głównie związanych 
z doskonaleniem zawodowym optyków. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom stawianym przez obecny rynek, 
Cech od marca 2003 r. organizuje kursy podstaw refrakcji 
odbywające się pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej, mające na celu podniesienie kwalifikacji 
zawodowych. Początkowo był to tylko kurs pierwszego 
stopnia obejmujący swym zakresem podstawy refrakcji. 
Obecnie organizujemy również kursy drugiego stopnia 
będące kontynuacją zagadnień z zakresu refrakcji, jak 
również zawierające wiadomości dotyczące doboru 
soczewek kontaktowych. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się, zorganizowany po raz pierwszy w 2007 roku, 
kurs refrakcji III stopnia, mający charakter warsztatów. 
Głównym celem szkolenia są ćwiczenia praktyczne 
z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania 
z zastosowaniem procedur optometrycznych. Zgodnie 
z oczekiwaniami optyków, Zarząd podjął decyzję o or-
ganizacji kursu refrakcji IV stopnia. Program szkolenia 
obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, 
które najczęściej stwarzają problemy w procesie doboru 
właściwej korekcji okularowej. Zajęcia kierowane są do 
osób, wykonujących pomiary układu wzrokowego. Kursy  
I, II, III i IV stopnia prowadzone są przez dr n. med. 
Andrzeja Styszyńskiego i odbywają się w siedzibie 
KRIO. Tam również powstał profesjonalny gabinet 
optometryczny zorganizowany przez Cech na potrzeby 
ćwiczeń z zakresu refrakcji. Począwszy od 2003 roku 
w kursach refrakcji uczestniczyło 984 osoby, w tym 525 
osób ukończyło stopień pierwszy kursu, 343 – drugi, 98 
osób uzyskało świadectwa ukończenia kursu refrakcji III 
stopnia oraz 18 osób stopnia czwartego.
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Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie ogra-
niczamy się jedynie do kursów z zakresu refrakcji. 
Dużym powodzeniem cieszą się również organizowane 
przez Cech, kursy komunikacji z klientem, uwzględ-
niające specyfikę funkcjonowania zakładów optycz-
nych. Szkolenia prowadzi p. Szymon Grygierczyk, 
wg autorskiego programu Brigit Schott. Zajęcia na 
kursie obejmują głównie zagadnienia z psychologii 
sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych 
faz rozmowy z klientem, indywidualną analizę jego 
potrzeb oraz umiejętność ich zaspokajania. 

W listopadzie 2010 r. podjęliśmy się po raz 
pierwszy zorganizowania nowego szkolenia z zakresu 
ortoptyki. Kursy ortoptyczne pierwszego i drugiego 

stopnia prowadzone były na bazie autorskiego programu, 
stworzonego specjalnie na potrzeby optyków. Szkolenia 
rozszerzały wiedzę z dziedziny optyki okularowej 
i zawierały ćwiczenia służące usprawnianiu układu 
wzrokowego. Niestety z powodu rezygnacji wykładow-
cy, obecnie nie prowadzimy kursów ortoptycznych.
 Organizując szkolenia nie zapominaliśmy o jakże 
istotnym aspekcie działania organizacji, jaki stanowi 
integracja środowiska. W tym celu podjęliśmy decyzję 
o ufundowaniu sztandaru cechowego wraz z insygnia-
mi. Jego poświęcenie miało miejsce podczas uroczy-
stej mszy, w dniu 28 września 2002 r. w Kościele Św. 
Marcina na Starym Mieście. 
 Niezapomniane wrażenia w środowisku pozostawi-
ła również zorganizowana przez nas impreza z okazji 
Jubileuszu X-lecia Cechu Optyków w Warszawie, 
w dniu 28 maja 2005 r. w ośrodku szkoleniowym 
Exploris w Serocku. W imprezie uczestniczyli człon-
kowie Cechu, Prezes KRIO Jan Witkowski, delegacje 
Cechów zrzeszonych w KRIO oraz firmy optyczne.

 Chcąc stworzyć cykliczną, karnawałową imprezę 
taneczną dla optyków, ich przyjaciół i znajomych zor-
ganizowaliśmy w dniu 21 lutego 2009 r. Bal Optyków. 
Zabawa miała miejsce w sali teatru Equus, w Klubie 
Galop w Zielonce. Optycy i przedstawiciele firm 
optycznych doskonale bawili się, przy dźwiękach 
muzyki na żywo. Atrakcją balu był występ aktorki, 
Hanny Śleszyńskiej. Uczestnicy imprezy mogli skosz-
tować wyśmienitej kuchni, jaką serwował Klub Galop. 

Zajęcia na kursie refrakcji I stopnia –2010 r. 

Kurs komunikacji z klientem –czerwiec 2009 r.

Jubileusz X-lecia Cechu
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Szczególnym atutem imprezy było miejsce wybrane na 
jej organizację. Przestronna, posiadająca swoisty klimat 
i charakter sala oraz towarzyszące jej pomieszczenia 
sprzyjały dobrej zabawie. Optycy świetnie się bawili, 
parkiet, aż do rana wypełniony był tańczącymi parami.

W związku z wielkim powodzeniem imprezy, 
w dniu 16 stycznia 2010 r. zorganizowaliśmy 
– II KARNAWAŁOWY BAL OPTYKÓW, po raz 
kolejny w Klubie Galop w Zielonce. 

Optycy i przedstawiciele firm optycznych doskonale 
bawili się przy dźwiękach muzyki na żywo. Atrakcją balu 
były występy taneczne oraz popisy wokalne młodych 
aktorów. Uczestnicy imprezy, dzięki prezentacji grupy 

tanecznej, w strojach do samby, na wzór brazylijskie-
go karnawału mogli na chwilę poczuć tamten klimat. 
Zabawę podczas balu prowadziła para wodzirejów, 
którzy nie pozwolili, aby choć przez chwilę ktoś się 
nudził. II Karnawałowy Bal Optyków 2010, można 
śmiało podsumować jako szczególnie udaną imprezę, 
zdecydowanie inną jak w roku poprzednim, która po raz 
kolejny pokazała, że optycy wspaniale się bawią.

 Doświadczenie zdobyte podczas planowania 
balów karnawałowych wykorzystaliśmy do organizacji 
Jubileuszu XV-lecia Cechu. W dniu 7 maja 2011 r., 
w pałacu w Łochowie odbyły się uroczyste obchody 
rocznicy Cechu Optyków w Warszawie. W uroczystości 
licznie uczestniczyli koleżanki i koledzy z Cechu oraz 
zaproszeni Goście Honorowi: Jerzy Bartnik, Prezes 
Związku Rzemiosła Polskiego; dr n. med. Andrzej 
Styszyński; dr Marek Kowalczyk; Marek Jakubowicz 
i Andrzej Biernacki, członkowie Zarządu Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej; Leszek Gołuch, Starszy 
Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych; 
Artur Polar, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków; Jerzy 
Dobrowolski, przedstawiciel Małopolskiego Cechu 
Optyków. Mieliśmy również przyjemność gościć firmy 
optyczne: Ciba Vision, Hoya Lens Poland, Optimex, 
JZO, Am Group, Essilor Polonia oraz firmę Koh. 
 Impreza rozpoczęła się grillem na dziedzińcu 
pałacu. Następnie odbyła się Msza Jubileuszowa, która 

Karnawałowy Bal Optyków- 21 lutego 2009 r. 

II Karnawałowy Bal Optyków- 16 stycznia 2010 r. 
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miała miejsce w kaplicy usytuowanej na terenie obiektu. 
Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe obecnych 
delegacji. W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu 
zebranych gości i przemówieniu Jerzego Wysokiego, 
Starszego Cechu nastąpiło wręczenie odznaczeń przy-
znanych wyróżnionym członkom z okazji przypadające-
go Jubileuszu. Odznaczenia rzemieślnicze wręczał Jerzy 
Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 
 Część oficjalną uroczystości zakończyły podzię-

kowania złożone przez koleżanki i kolegów z Cechu, 
Starszemu Cechu, Jerzemu Wysockiemu za dwanaście 
lat zaangażowania i liczne sukcesy w prowadzeniu orga-
nizacji. Kulminacyjnym punktem programu był również 
pokaz sztucznych ogni z podkładem muzycznym. 
Stanowił on, obok okazałego tortu jubileuszowego 

z logo organizacji, wspaniałą formę uczczenia piętnastej 
rocznicy działalności Cechu Optyków w Warszawie. 
Pod koniec 2012 r. Zarząd Cechu podjął decyzję 
o całkowitej zmianie wystroju Biura Cechu.  
W dniu 25 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie siedziby Cechu, po generalnym remoncie. 
Obecnie pomieszczenia biura są znacznie bardziej funk-
cjonalne i eleganckie. Nowa ich aranżacja pozwala na 
organizację kameralnych spotkań, szkoleń i konferen-
cji. Dodatkowo, otwarcie biura połączono z wyjściem 
do Teatru Narodowego, na sztukę pt.: ”Księżniczka na 
opak wywrócona”. Doborowa obsada spektaklu i jego 
komediowy charakter sprawiły, że był to miły wieczór.
  W dniach 20-22 września 2013 r. Cech zorgani-
zował trzydniową wycieczkę do Bielawy i Wrocławia. 
Uczestnicy byli pod wrażeniem pasji i zaangażowania 
właściciela firmy p. Wacława Szwaczki, który osobiście 
pokazywał fabrykę, opowiadając o precyzyjnym, 

Jubileusz XV-lecia Cechu –7 maja 2011 r.
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wieloetapowym i skomplikowanym procesie techno-
logicznym, podczas którego produkowane są oprawy 
okularowe. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło obej-
rzenie Panoramy Racławickiej, specjalny, wieczorny 
pokaz fontann oraz piękna, odnowiona, pełna kolorów, 
wrocławska Starówka. 

W dniu 18 kwietnia br. w Warszawie odbyły się 
obchody rocznicy Jubileuszu XX-lecia Cechu Optyków. 
W uroczystości licznie uczestniczyli koleżanki 
i koledzy z Cechu, zaproszeni Goście Honorowi 
: dr n. med. Andrzej Styszyński, Prezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej- Jan Witkowski, Starszy 
Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych- 
Leszek Gołuch, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków 
–Artur Polar, Starszy Małopolskiego Cechu Optyków 
– Jerzy Wójcik, Starszy Dolnośląskiego Cechu - Józef 
Wróblewski, Starszy Śląskiego Cechu Optyków- 
Aleksander Filak oraz Waldemar Maciejewski redakor 
magazynu „Oko”, Magdalena Lis, redaktor naczelna 
gazety „Optyka”, Gawinowicz Monika, wydawca oraz 
Tomasz Kaczyński, sekretarz redakcji gazety „Optyka”.  
Mieliśmy również przyjemność gościć firmy optyczne: 
Alcon Polska, Am Group Plus, Cooper Vision, Essilor 
Polonia, Hoya Lens Poland, JZO, Koh, Look, Menrad 
Polska, Szajna Laboratorium Optyczne, United Vision.
Obchody rozpoczęły się zwiedzaniem, z przewodnikiem 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spacerem po 
Starówce. Następnie odbyła się Msza Jubileuszowa, 
w Kościele Św. Aleksandra, przy Pl. Trzech Krzyży. 

Wycieczka do Bielawy i Wrocławia 

Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe obecnych 
delegacji. Część oficjalna Jubileuszu XX-lecia Cechu 
miała miejsce w sali bankietowej, na X-piętrze hotelu 
Mercure Warszawa Grand, przy ul. Kruczej 28. 
Na wstępie Starszy Cechu przywitał zebranych gości 
i krótko nawiązał do rocznicy organizacji. Następnie 
rozpoczęły się gratulacje i podziękowania przekazy-
wane przez Prezesa KRIO, Starszych Cechów oraz 
przedstawicieli firm optycznych. Symboliczną syrenkę 
z brązu wręczono dr n. med. Andrzejowi Styszyńskiemu, 
w podziękowaniu za wkład w edukację optyków 
w Polsce. Część oficjalną uroczystości zakończyły 
podziękowania złożone przez koleżanki i kolegów 
z Cechu, Starszemu Cechu, Jerzemu Wysockiemu, 
za szesnaście lat zaangażowania i liczne sukcesy  
w prowadzeniu organizacji. 
 Kolejny punkt programu obchodów, to uroczysta 
kolacja połączona z zabawą taneczną, podczas 
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MA£OPOLSKI CECH OPTYKÓW

której wystąpił śpiewający aktor Dariusz Kordek. 
Prowadzenie i oprawę muzyczną bankietu stworzyli  
p. Marek Wysocki i p. Wioletta Wrzesińska. Doskonałe 

Jubileusz XX- lecia Cechu
/zdjęcia www.gazeta-optyka.pl/

podsumowanie, stanowił okazały tort jubileuszowy. Nie 
zabrakło również tzw. wbijania gwoździ na drzewcu 
sztandaru. Symboliczne gwoździe umieściły firmy: 
Cooper Vision, Koh, Look, Menrad Polska, Szajna 
Laboratorium Optyczne i United Vision. Wśród czter-
dziestu członków Cechu, uczestniczących w uroczysto-
ściach rozlosowano dwadzieścia vouczerów na oprawy 
okularowe ufundowane przez firmę Menrad Polska. 
Odbyła się również licytacja trzech koszulek z podpisem 
Roberta Lewandowskiego przekazanych przez firmę 
Essilor Polonia.

Aktualny skład Zarządu Cechu Optyków w Warszawie:

Starszy  Cechu Jerzy Wysocki
Podstarszy Cechu  Joanna Mikulska
Sekretarz  Robert Kilen
Skarbnik  Zbigniew Gajewski
Członek  Andrzej Dąbrowski
Członek Beata Kuśmierczyk-Ćwiek
Członek  Małgorzata Leszczyńska

CECH OPTYKÓW
W WAR SZA WIE 
ul. Piekarska 6/5, 02-264 Warszawa
tel. 22 635 78 67
e-mail:cech.optyk@interia.pl
www.cechoptyk.waw.pl

JUBILEUSZ XX–LECIA 
MAŁOPOLSKIEGO CECHU OPTYKÓW

Przed powołaniem Małopolskiego Cechu Optyków 
ponad 20 lat działała sekcja optyków przy Cechu 
Rzemiosł Metalowych. Wieloletnim sekcyjnym był Jan 
Voigt. W latach 90–tych Marian Wójcik plus kilkunastu 
optyków reaktywował Sekcje Optyków; w momencie 
zakładania Cechu nastąpiła fuzja i powstał Małopolski 
Cech Optyków w dzisiejszych wymiarach.

Małopolski Cech Optyków został założony 
w dniu 14.01.1995r. przez Optyków z Małopolski. 
Założycielami Cechu byli: Wiesław Koczorowski, 
Marian Wójcik, Edward Kluza, Stanisław Salwiński, 
Adam Makarewicz. Wymienione osoby wchodziły 
w skład Zarządu a Starszym Cechu został Wiesław 
Koczorowski. W dniu 25.05.1995r. MCO został 
zarejestrowany w Sadzie Rejonowym dla miasta 
Krakowa. Działalność Cechu w tym okresie zbiegła się 

z utworzeniem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
w Warszawie. Na Walnym Zebraniu w dniu 16.12.1995r., 
podjęto uchwałę o przystąpieniu Małopolskiego Cechu 
Optyków do Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
Na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Członków Małopolskiego Cechu Optyków w dniu 
29.06.1996r. dokonano wyboru nowego Starszego 
Cechu, którym pozostał jednogłośnie wybrany Marian 
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Wójcik, a Honorowym Starszym Cechu został Wiesław 
Koczorowski.

Dla podtrzymania wiekowych tradycji krakow-
skiego Rzemiosła, nasz Cech postanowił ufundować 
sztandar Cechowy wraz z insygniami. Fundatorzy zostali 
upamiętnieni zamieszczeniem imiennych gwoździ na 
drzewcu sztandaru. Patronem Optyków ustanowiony 
został Święty Hieronim. 

Dla podniesienia rangi rzemiosła optycznego, 
Zarząd Cechu postanowił przyznać dla wyróżniają-
cych się wysokimi kwalifikacjami i etyką zawodową 
zakładów optycznych – znak Cechowy „LOGO” wraz 
z certyfikatem, do którego opracowano Kodeks Etyczno 
– Zawodowy i Regulamin przyznawania tego znaku.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych 
członków, właściwe wyposażenie zakładów optycz-
nych, oraz wysoki poziom usług, był stałą troską 
Zarządu naszego Cechu. W tym celu systematycznie 
każdego roku organizujemy szkolenia zawodowe oraz 
Kursy Refrakcji dla naszych członków i pracowników 
zakładów rzemieślniczych. W ciągu 20 lat działalności 
Małopolskiego Cechu Optyków zostało zorganizowa-
nych aż 17 kursów refrakcji, 15 kursów optyki okula-
rowej przygotowujących do egzaminów czeladniczych 
oraz mistrzowskich. Niejednokrotnie organizowane były 
szkolenia Narodowego Funduszu Zdrowia, objaśniają-
ce proces rozliczania recept do refundacji, oraz wiele 
innych szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifi-
kacji optyków.

 Szczególnym wydarzeniem było zorganizo-
wanie Pielgrzymki do Watykanu, aby złożyć hołd 
Ojcu Świętemu przed zbliżającą się 80-tą rocznicą 
Jego urodzin. Pielgrzymka odbyła się w dniach 16 – 
24.10.1999 r. a uczestniczyło w niej 48 osób w tym 
głównie optycy z terenu Małopolski, a także z innych 
z innych regionów. Głównym punktem pielgrzymki była 
audiencja u Ojca Świętego w czasie której w imieniu 
delegacji naszego Cechu przybyłej wraz z pocztem 
sztandarowym, Marian Wójcik wręczył Ojcu Świętemu 
dar w postaci buzdyganu, a Jacek Matzner – Monografię 
rzemiosła krakowskiego. Trzeba również dodać, iż po 
śmierci Ojca Świętego, zorganizowany był wyjazd na 
grób Jana Pawła II w 2008 roku.

 Małopolski Cech Optyków był pomysłodawcą, 
i każdego roku organizuje Święta Hieronima – Patrona 
Optyków Polskich. Każdego roku impreza trwa dwa dni 
i jest w innym regionie.

 W naszym Cechu każdego roku są organizowane 
wyjazdy integracyjne. Przez 20 lat naszej działalności 
optycy z całej Polski odwiedzili już:: Litwę, Łotwę, 
Estonię, Ukrainę, Francję oraz zamki nad Loarą, Danię, 
Szwecję, Niemcy, Czechy oraz Pragę wraz z Leszkiem 
Mazanem, Holandię, Anglię, Luksemburg, Szwajcarię 
gdzie stanęliśmy na wysokości 3842 m.n.p.m, 
Liechtenstein, Serbię, Macedonię, Albanię, Czarnogórę, 
Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Słowenię, Finlandię, 
Rosję, Hiszpanię, Portugalię, Gibraltar oraz Maroko.  
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W Barcelonie zwiedzaliśmy jedną z największych na 
święcie fabryk produkującej soczewki okularowe – 
fabrykę firmy „Prats”.

W 2009 roku Małopolski Cech Optyków stworzył 
gazetę branżową o nazwie Optyk Polski. Kwartalnik 
trafia do wszystkich optyków zrzeszonych w KRIO. 
Pomysłodawcą projektu jest Marian Wójcik – Starszy 
Małopolskiego Cechu Optyków.

W 2010 roku Cech zorganizował „Krakowską 
Wiosnę Optyczną”. Międzynarodowe targi branżowe 
są organizowane rokrocznie i przyciągają coraz 
większą rzeszę optyków oraz firm nie tylko z Polski, 
ale również z zagranicy. W 2015 roku odbyła się już 
szósta edycja, rekordowa pod względem odwiedzają-
cych optyków, firm wystawiających swoje produkty, ale 
również gości jacy odwiedzili nasze targi. Przybył m.in. 
Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa Prof. Jacek 
Majchrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, Prezes 
krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, 
Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i przedsiębior-
czości Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiego Cechu 
Rzemieślników oraz Przedsiębiorców Budowlanych 
Janusz Chwajoł, Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków 
oraz wielu znakomitych gości w tym optycy z całej 
Polski. Otrzymaliśmy specjalne gratulacje od ministra 
pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka 
– Kamysza, za które bardzo serdecznie dziękujemy. 
Na targi przybyły również radio i telewizja.

Małopolski Cech Optyków w widoczny sposób uczestni-
czy w pracach Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
Jako pierwszy ufundował sztandar wraz z insygniami 
oraz umieścił postać Świętego Hieronima jako patrona 
Optyków Polskich. Wnioskował, aby inne Cechy poszły 
za jego przykładem oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba 
Optyczna. Na dzień dzisiejszy oprócz Małopolskiego 
Cechu Optyków sztandar posiada KRIO, Cech 
w Warszawie, Cech w Poznaniu, Cech Lubelski, oraz 
Cech Śląski. Wszystkie wymienione Cechy posiadają 
Poczty Sztandarowe i na uroczystościach ogólnopol-
skich spotykają się wszyscy razem tworząc znakomity 
orszak pocztów.
 W roku 2014 Marian Wójcik zainicjował powstanie 
uniformów reprezentacyjnych z wyhaftowanym logiem 
cechu. Za tym przykładem poszły inne cechy a nawet 
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie.
 Małopolski Cech Optyków jest pomysłodaw-
cą cegiełek, które nabywali optycy z całej Polski 
bardzo przyczyniając się do zakupu siedziby Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. Szatę graficzną 
opracował Grzegorz Mielnicki. Z 1000 cegiełek, sprze-
danych zostało aż 830, z czego uzyskana kwota zasiliła 
fundusz na zakup i wyposażenie siedziby Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie.
 Marian Wójcik pracujący w KRIO jako Członek 
Zarządu i Przewodniczący Komisji Promocji zaprojek-
tował Odznaki KRIO- Za Zasługi Dla Optyki Polskiej 
– brązową, srebrną i złotą; Odznakę brązową otrzymało 
122 optyków, srebrną -41 optyków,; złotą -4 optyków
 Na terenie Krakowa i Małopolski współpra-
cujemy również z Małopolską Izbą Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, 25 cechami i 8 spółdzielniami rze-
mieślniczymi tworzącymi MIRiP. 

 W ramach integracji środowiska organizujemy 
różnego rodzaju bale optyków, uczestniczymy również 
w innych imprezach okolicznościowych organizowa-
nych nie tylko przez inne cechy, ale również przez 
środowiska rzemieślnicze, na których oprócz rze-
mieślników są również przedstawiciele władz miasta 
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Krakowa. Współpracujemy również z Krakowską 
Kongregacją Kupiecką, Izbą Przemysłową Handlową 
oraz Krak – Business. Organizujemy również spotkania 
np. „Pożegnanie z kolędą”.

Skład Zarządu MCO w Krakowie: 
Starszy Cechu- Prezes Zarządu  Wójcik Marian
V-ce Prezes Zarządu MCO Kluza Edward
V-ce Prezes Zarzdu MCO: Brożek Roman
Członkowie Zarządu MCO Dobrowolski Jerzy; 

Mężyk Stanisław; 
Barczyk Izabela; 
Skrzypek Anna,
Góral–Bulek Halina, 
Jobs Jarosław, 
Mielnicki Grzegorz, 
Szwed Marek, 
Broszkiewicz Marek
  

Dyrektor Biura MCO:  Moszyński Wojciech

Obchody  Jubileuszu XX-lecia MCO
oraz Święto Patrona Optyków Polskich – 

Św. Hieronim 2015
04 – 06.09.2015r. – Kraków

W dniach 04 - 06 września 2015 roku odbyły 
się uroczystości Jubileuszu XX-lecia MCO Optyków 
połączony z Świętem Patrona Optyków Polskich - Św. 
Hieronim 2015. 

W Bazylice Mariackiej została odprawiona uroczysta 
Msza Święta w intencji optyków oraz ich rodzin. Po tej 
uroczystości, uczestnicy obchodów zwiedzali podziemia 
Rynku Głównego oraz Muzeum w Sukiennicach, a w 
godzinach popołudniowych-wystawę optyczną,  podczas 
której firmy zaprezentowały szeroką gamę oprawek oku-
larowych oraz najnowszej generacji sprzęt niezbędny do 
codziennej pracy optyka.

Imprezę uświetniły tez takie wydarzenia jak  rejs 
statkiem do Tyńca, zwiedzanie Opactwa Bernardynów,  
grillowanie na pokładzie statku i tańce przy muzyce 
zespołu Olka „MAKINO” Kobylańskiego-Andrusy. 

 Część oficjalną obchodów Jubileuszu, która 
miała miejsce w sobotę wieczorem podczas uroczy-
stego  bankietu, swoją obecnością zaszczycili  m.in.  
Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa , Prezes 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, Prezes 
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Prezes 
Zarządu Agencji Rozwoju Miasta oraz przedstawiciele 
wszystkich Cechów Optycznych zrzeszonych w KRIO.  

 Wręczone zostały zaszczytne odznaczenia, 
w tym m. in. Medale im J.Kilińskiego „Za zasługi dla 
Rzemiosła Polskiego”, Medale Świętego Hieronima,  
Medal Honoris Gratia, Medal 600-lecia Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej, Odznaki KRIO „Za zasługi dla 
Optyki Polskiej” .
 Po części oficjalnej, Leszek Mazan oraz Mieczysław 
Czuma, w  żartobliwy sposób opowiadali o powstaniu 
pierwszych okularów, ich historii oraz optykach 
małopolskich.
 Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom naszego 
jubileuszu a w szczególności firmie ESSILOR POLONIA 
za objęcie patronatu nad całością imprezy. Firmy, które 
pomogły w organizacji uroczystości, to: Essilor Polonia, 
Hoya Lens Poland, Carl Zeiss, Vistan Brillen GmbH, 
Krak Optic, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Alkon, 
Prestige, Prostaf, Menrad, Tisard Eyewear, P.H. Oko, 
A.M. Group.
 Jak zawsze Małopolski Cech Optyków nie zapomina 
o potrzebujących i tradycyjnie już odbyła się również 
licytacja przedmiotów, a wylicytowane pieniądze prze-
kazane zostaną na dom dziecka w Krakowie.



60  

KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA 2015

28 marca b.r.,w Hotelu Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14 w Krakowie odbyła się kolejna odsłona 
Międzynarodowych Targów Optycznych o nazwie: 
KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 2015. Targi 
wpisały się już na stałe w kalendarium wydarzeń optycz-
nych w Polsce, gdyż to już po raz siódmy gościliśmy 
firmy nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Niemiec, 
Francji, Rosji, Czech oraz innych krajów. 

Tegoroczne targi zakończyły się po raz kolejny 
wielkim sukcesem, ze względu na ilość firm, ilość gości 
odwiedzających oraz osobistości jakie przyjęli nasze 
zaproszenie. 

Swoją obecnością zaszczycili nas oraz wystawę 
oglądali: Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa 
Prof. Jacek Majchrowski, Podsekretarz Stanu 
Małgorzata Marcińska, Prezes Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej Wiesław Jopek, Prezes Małopolskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski, 
Prezes Małopolskiego Cechu Rzemieślników oraz 
Przedsiębiorców Budowlanych Janusz Chwajoł, 
Prezes Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz Małych 
Przedsiębiorstw Tadeusz Dąbrowski, cały Zarząd 
Małopolskiego Cechu Optyków oraz wielu znakomitych 
gości w tym Optycy z całej Polski. 

 Otrzymaliśmy specjalne gratulacje od Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – 
Kamysza, za co serdecznie dziękujemy. Na nasze targi 
przybyła telewizja oraz radio, które prowadziły wywiady 
z firmami prezentującymi swoje produkty oraz z Prezesem 
Małopolskiego Cechu Optyków Panem Marianem 
Wójcikiem. Wywiadów oraz bardzo pozytywnych 
opinii mogliśmy potem wysłuchać w radiu, jak również 
obejrzeć w telewizji np. Kronice Krakowskiej. Oprócz 
szerokiej gamy oprawek okularowych dla dorosłych 
oraz dzieci, można było również zobaczyć okulary 
przeciwsłoneczne na lato 2015, podglądnąć najnowszy 
sprzęt optyczny, posłuchać ciekawych prezentacji, 
zakupić części zamienne do naprawy okularów, a także 
zaobserwować jak wykonać makijaż do oprawy okula-
rowej. Tego dnia odbył się również pokaz modelek oraz 
modeli w oprawkach okularowych.  Firmy wystawiające 
swoje produkty: JOHNSON & JOHNSON, IQ PRISMA, 
KOH, OPTICAL, CARL ZEISS, MOREL POLSKA, 
P. H. SKORPION, OPTOTECHNIKA, HOYA LENS 
POLAND, A. M. GROUP, ESCHENBACH, SERV- 
OPTIC, OPTOVIT, MENRAD, OPMATIC, VIDI VICI, 
OPTIBLOK, P. H. U. ALMAREX, FRAME 4 YOU, TAR 
– POL, MIB OPTIC, HILARY, OPTOCARE, TISARD 
EYEWEAR, PRESTIGE, LOOK OCCHIALI. Pierwszy 
raz spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy ze względu na 
brak miejsca byliśmy zmuszenia do odmawiania firmom 
chętnym wystawiania się.

HISZPANIA, PORTUGALIA, 
GIBRALTAR, MAROKO

 W terminie 24.09 – 02.10.2015r. Małopolski Cech 
Optyków zorganizował kolejną wycieczkę integracyjną. 

Oto jej plan:
1 dzień - przelot samolotem z Krakowa do Girony; 
nocleg w Lloret de Mar; 

2 dzień - zwiedzanie fabryki firmy PRATS (jednej z naj-
większych fabryk Europy), zapoznanie się z produkcją 
soczewek,  zwiedzanie Barcelony. 

3 dzień - Przejazd do Madrytu, wieczorny spacer po 
centrum stolicy,wieczorek zapoznawczy przy lampce 
wina, nocleg w mieście –  Guadalajara.  

4 dzień - zwiedzanie Madrytu (Plac Puerta del Sol, 
spacer królewskim traktem - przepiękny Plaza Mayor, 
Palacio Real - rezydencja królewska oraz pobliska 
La Almudena - neoklasycystyczna katedra - Plac 
Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, stadion piłkarski 
Realu Madryt: Estadio Santiago Bernabéu),  przejazd 
do historycznego Toledo - dawnej stolicy Hiszpanii, 
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szczycie w rezerwacie przyrody obcowanie z wolno bie-
gającymi małpami gatunku Makak /panorama ze Skały 
Gibraltarskiej, mury obronne, Grota San Miguel, Main 
Street/. Wycieczka promem do Maroka, i zwiedzanie 
Tangeru; przejazd na nocleg do miejscowości Algeciras.

9 dzień  - wyjazd przez Malagę do Alicante. Wizyta 
na plaży w gminie Santa Pola, prowincji Alicante 
w Walencji na wybrzeżu Costa Blanca, powrót 
z  Alicante do Krakowa.

gdzie nad miastem góruje Alkazar - wspaniały pałac-
-forteca. Zwiedzanie Katedry Najświętszej Maryi Panny,  
nocleg w miejscowości Talavera de la Reina.

5 dzień - przejazd do Portugali a następnie do świętego 
miejsca Fatimy– nawiedzenie Sanktuarium. Degustacja 
win Porto w lokalnej winiarni, czas wolny na zakupy. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do stolicy Portugali 
–  Lizbony.

6 dzień - zwiedzanie Lizbony - /m. in. klasztor 
Hieronimitów, wieża Belem, pomnik Odkrywców, 
katedra, parlament/. Pod wieczór przejazd na miejsce, 
które stanowi najdalej na zachód wysunięty punkt 
lądu stałego Europy przylądek Roca. Obiadokolacja i 
nocleg w Badajoz.

7 dzień - Przejazd do Sewilli – stolicy hiszpańskiej 
Andaluzji. Zwiedzanie Sewilli: /m. in. Alkazar, katedra 
z grobem Kolumba, arena do walki byków: Corrida, 
muzeum Corridy eksponujące kolekcję kostiumów (w 
tym pomalowana przez Picassa purpurowa kapa torre-
adora), złota wieża/. Przejazd w okolice Gibraltaru, na 
nocleg do miejscowości: Algeciras.

8 dzień - przejazd do zamorskiego terytorium Wielkiej 
Brytanii – eksklawy Gibraltar; wyjazd kolejką linową 
na górę jurajsko-wapienną Skałę Gibraltarską. Na 

MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW  
ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków
tel/fax: 12 421-90-77
e-mail:cechoptykow@op.pl
www.mcokrakow.pl
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BRAZYLIA, ARGENTYNA, PARAGWAJ 

 

 
 

Świadczenia: 
 
• Przelot samolotem na trasie 
       Kraków – Brazylia 
       (Rio de Janeiro), 
 
• Przelot samolotem na trasie 
      Brazylia (Sao Paulo)– Kraków, 
 
• Transport autokarem na trasie 
      według planu wycieczki, 
 
• Noclegi w hotelach, 
 
• Wyżywienie: śniadania 
       i obiadokolacje, 
 
• Opieka pilota, przewodnika, 
 
• Ubezpieczenie KL i NNW 

 
 

 
Termin: 

kwiecień 2016r  (10-20.04.2016r.) 
 
 
 
 
 
OSTATECZNE ZGŁOSZENIA: 

05.01.2016 

 Małopolski  Cech  Optyków 
           ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków,           tel./fax: (12) 421-90-77, mobile: 733-954-033 
           www.mcokrakow.pl                             e-mail: cechoptykow@op.pl 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
 
1 Dzień Przelot na trasie Kraków – Rio de Janeiro z przesiadką na jednym 

z europejskich portów lotniczych.. 
2 Dzień Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 
 

3 Dzień Po śniadaniu. Zwiedzanie Rio de Janeiro /wyjazd kolejką na 
Corcovado (posąg Chrystusa Zbawiciela), stadion Maracana z 
zewnątrz, Sambodrom, katedra/. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

 
 

4 Dzień  Śniadanie. Rio de Janeiro - spacer wzdłuż słynnej Copacabany i 
Ipanemy. Czas na relaks na plaży i kąpiel w morzu. Wizyta na 
czerwonej plaży, wjazd kolejką na „Głowę Cukru” – wspaniała 
panorama miasta. Obiadokolację i nocleg.  

 
 

5 Dzień Po śniadaniu przejazd do Paraty – perły architektury z czasów 
kolonialnych. Spacer po wąskich, krętych uliczkach miasteczka. 
Rejs statkiem po wodach zatoki Paraty. Czas wolny. Przejazd na 
Obiadokolację i nocleg. 

 

6 Dzień Po śniadaniu przejazd do polskiej stolicy Brazylii – Kurytyby. 
Spacer po centrum miasta znanego z największego skupiska polonii 
w kraju kawy. Przejazd w okolice Foz do Iguacu na obiadokolację i 
nocleg. 

 
7 Dzień Śniadanie. Przejazd do Foz do Iguacu. Wizyta w Argentynie i

całodzienne zwiedzanie największego kompleksu wodospadów na 
świecie (275 kaskad), Wodospad Iguacu. Przejście mostem 
przyjaźni a następnie lunch. Spacer do tzw” Piekielnej Gardzieli –
najwyższego wodospadu – 82 m  wys. Obiadokolacja i nocleg. 

 
8 Dzień Po śniadaniu przejazd do Paragwaju. Wizyta w paragwajskim

mieście Ciudad del Este – spacer po centrum i czas na zakupy. 
Wieczorem uroczysta kolacja z pokazem tańców 
latynoamerykańskich w Brazylii. Nocleg. 

 

9 Dzień Po śniadaniu przejazd do stanu Sao Paulo na obiadokolację i nocleg. 
10 Dzień Po   śniadaniu   przejazd   na   lotnisko  do   Sao   Paulo.   Wylot 

w   kierunku   Europy. 
11 Dzień Przylot   do   Krakowa   przez   jeden   z   europejskich   portów 

lotniczych.
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trendy

ogłoszenia

nowości

promocje

reportaże
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Salon z dobrą opraw(k)ą
Wstęp wolny po rejestracji dla optyków, optometrystów oraz osób związanych z branżą
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XI  KONGRES  KRIO
WYSTAWA OPTYKA 2015

LISTA WYSTAWCÓW
ALBINEX  piętro VI
ALCON POLSKA piętro VI
AM GROUP PLUS  piętro VI
ARMATYS & ARMATYS piętro VI
ATS  piętro VI
BAUSCH + LOMB, VP VALEANT  piętro VI
BEST EMIT  -  SELVAGGIO piętro V
BINOMAR  piętro VI
BRENK I SPÓŁKA piętro IV
CHEMAX  piętro IV
CooperVision Poland piętro V
DEK-OPTICA  piętro VI
DG GROUP  piętro V
DIAMENTOWY OPTYK  piętro V
DTL  piętro VI
DUOS piętro IV
ESCHENBACH OPTIK POLEN  piętro VI
ESSILOR POLONIA  piętro VI
EXPERT FRAMES  piętro VI
EYE 2000  piętro IV
FOCUS  piętro VI
Gazeta OPTYKA piętro V
GEPETTO piętro IV
HAYNE POLSKA piętro VI
HILARY  piętro VI
HOYA LENS POLAND piętro VI
HQ OPTIK piętro VI
HUMEL piętro V
JOHNSON & JOHNSON POLAND  piętro VI
JZO  piętro VI
KATALINA piętro VI
KOH OPTICAL piętro VI
KRAK-OPTIC piętro IV
LAURA BIAGIOTTI EYEWEAR piętro VI
LOOK THE CONCEPT FACTORY piętro VI
MANUFAKTURA OKULARÓW  piętro VI
MAŻEX  piętro V
MDT  piętro VI
MEGA-OPTIC   piętro IV
MOBISOFT  piętro V
MOREL POLSKA piętro VI
Mr. GAIN piętro V
NATEX  piętro IV
NORDOPTICA  piętro IV

OCULUS  piętro V
OKO piętro VI
OLIVIERO CONTINI piętro V
OPHTALMICA NOWAKOWSKI  piętro VI
OPMATIC piętro VI
OPTA  piętro V
OPTALEX  piętro VI
OPTIBLOK  piętro VI
OPTIKOS  piętro VI
OPTIMEX - VISCOM          pokój 575 piętro V
OPTOPOL Technology piętro VI
OPTOTECH MEDICAL  piętro VI
OPTOTECH MEDICAL  piętro V
OPTOVIT piętro IV
Optyka OXYS  piętro V
OWP Brillen  piętro V
OXER piętro IV
POLAND OPTICAL piętro VI
Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych piętro V
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki  piętro V
PROSTAF piętro VI
PUCCINI EYEWEAR piętro IV
PUNKTAL piętro VI
RADWAŃSKI BOGDAN piętro VI
RAKO OPTYK SERWIS  piętro VI
RODENSTOCK POLSKA  piętro VI
RUDY PROJECT PL, GREGORIO piętro VI
SCORPION EYEWEAR  piętro VI
SERV-OPTIC  piętro VI
SOMERSET  piętro VI
TEGRA  piętro VI
TISARD EYEWEAR  piętro V
TOPCON POLSKA piętro VI
UNITED VISION                 pokój 574 piętro V
VADIM  EYEWEAR  piętro VI
VERMARI piętro V
VIPLABEL DYSTRYBUCJA piętro IV
VISION & FASHION  piętro IV
VISTAN BRILLEN  piętro VI
VN GROUP piętro VI
VOIGT MEDICA  piętro VI
WILLIAM MORRIS POLSKA piętro VI
WOODY POLSKA  piętro V
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XI  KONGRES  KRIO
WYSTAWA  OPTYKA 2015

LISTA WYSTAWCÓW - IV piętro
BRENK I SPÓŁKA

CHEMAX 

DUOS

EYE 2000 

GEPETTO

KRAK-OPTIC

MEGA-OPTIC  

NATEX 

NORDOPTICA 

OPTOVIT

OXER

PUCCINI EYEWEAR

VIPLABEL DYSTRYBUCJA

VISION & FASHION 

LISTA WYSTAWCÓW - V piętro
BEST EMIT  -  SELVAGGIO

CooperVision Poland

DG GROUP 

DIAMENTOWY OPTYK 

Gazeta OPTYKA

HUMEL

MAŻEX 

MOBISOFT 

Mr.GAIN

OCULUS 

OLIVIERO CONTINI

OPTA 

OPTIMEX - VISCOM                pokój 575 

OPTOTECH MEDICAL 

Optyka OXYS 

OWP Brillen 

Polskie Stowarzyszenie Soczewek 
Kontaktowych

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 

TISARD EYEWEAR 

UNITED VISION                pokój 574

VERMARI

WOODY POLSKA 
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XI  KONGRES  KRIO
WYSTAWA  OPTYKA 2015

LISTA WYSTAWCÓW - VI piętro
ALBINEX 
ALCON POLSKA
AM GROUP PLUS 
ARMATYS & ARMATYS
ATS 
BAUSCH + LOMB, VP VALEANT 
BINOMAR 
DEK-OPTICA 
DTL 
ESCHENBACH OPTIK POLEN 
ESSILOR POLONIA 
EXPERT FRAMES 
FOCUS 
HAYNE POLSKA
HILARY 
HOYA LENS POLAND
HQ OPTIK
JOHNSON & JOHNSON POLAND 
JZO 
KATALINA
KOH OPTICAL
LAURA BIAGIOTTI EYEWEAR
LOOK THE CONCEPT FACTORY
MANUFAKTURA OKULARÓW 
MDT 
MOREL POLSKA
OKO
OPHTALMICA NOWAKOWSKI 
OPMATIC
OPTALEX 
OPTIBLOK 

OPTIKOS 
OPTOPOL Technology
OPTOTECH MEDICAL 
POLAND OPTICAL
PROSTAF
PUNKTAL
RADWAŃSKI BOGDAN
RAKO OPTYK SERWIS 
RODENSTOCK POLSKA 
RUDY PROJECT PL, GREGORIO
SCORPION EYEWEAR 
SERV-OPTIC 
SOMERSET 
TEGRA 
TOPCON POLSKA
VADIM  EYEWEAR 
VISTAN BRILLEN 
VN GROUP
VOIGT MEDICA 
WILLIAM MORRIS POLSKA
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Katalog firm uczestnicz¹cych
w Targach OPTYKA 2015

XI OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 
WIS£A, 19 - 22 listopada 2015

ALBINEX SP.J.
Albina, Krzysztof i Andrzej Gańko
05-070 Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 132 
tel.: 22 783 31 71, 22 783 31 81, fax: 22 783 31 61
Produkcja etui do okularów i galanterii.

Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
tel.: 22 820 34 50, fax: 22 820 34 56,
www.zakontaktowani.pl
światowy lider w zakresie ochrony i pielęgnacji wzroku; 
soczewki kontaktowe oraz środki do pielęgnacji wzroku, 
w ofercie:
- rodzina nowoczesnych, miesięcznych soczewek kontaktowych 

AIR OPTIX®, soczewek kolorowych Air OPTIX ® COLORS.
- soczewki jednodniowe DAILIES®, wśród których pierwsza 

i jedyna na świecie soczewka kontaktowa z gradientem 
uwodnienia DAILIES TOTAL1®; płyny do pilegnacji OPTI-
FREE®, rodzina kropli do oczu OPTI-FREE® PRO oraz 
płyn oksydacyjny AOSEPT® PLUS z HydraGlyde®.

AM GROUP PLUS Sp.zo.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel.: 52 339 85 19, fax: 52 348 92 52, e-mail: biuro@amgroup.pl
www.amgroup.pl; www.solano-eyewear.com
Firma obecna na rynku optycznym od 1991 roku. Właściciel 
opraw korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych nastę-
pujących marek: SOLANO, CUBE, ANNE MARII, MEZZO, 
ROBERTO RICCI, RED VELVET, JENS HAGEN, OPTIMAX.
Oficjalny dystrybutor na Polskę produktów Marchon Group: 
CALVIN KLEIN, LACOSTE, NIKE, SALVATORE FERRAGAMO, 
KARL LAGERFELD, DRAGON, G-STAR.

Armatys & Armatys FHU
ul. Wilanowska 14 lok 3, 05-510 Konstancin Jeziorna
tel.: 602 270 406, e-mail:tomaszek672@interia.pl 
dystrybutor opraw okularowych francuskiej firmy Oxibis Group 
- Dilem, Exalto Oxibis, JooLy ( jedna z niewielu firm oferują-
cych produkty made in France) oraz niemieckiej modowej marki 
okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych Gerry Weber.

ATS Balicki Florek sp.j.
Grzegorzów 9a, 59-407 Mściwojów
infolinia: 801-002-271; tel.: 71 722 03 70; tel. kom: 500 077 953
e-mail: biuro@ats.info.pl, www.ats.info.pl
Na rynku od 2003 roku; dystrybucj soczewek kontaktowych, 
płynów pielęgnacyjnych i akcesoriów z nimi związanych. 
Od 2011r. – w ofercie oprawki okularowe i okulary przeciwsłonecz-
ne. Współpracujemy z największymi producentami, co pozwala 
nam oferować pełen asortyment branży optycznej (Bausch+Lomb, 
Acuvue, Alcon/Ciba Vision, Cooper Vision/Sauflon, Zeiss, Interojo); 
dystrybutor soczewek kontaktowych japońskiej firmy Menicon 
MIRU a także płynów i kropli hiszpańskiej firmy AVIZOR. 
Naszą misją jest oferowanie wszystkich produktów kontakto-
logicznych w jednym miejscu po konkurencyjnej cenie i w jak 
najszybszym czasie.

Bausch + Lomb
VP Valeant Sp. z o. o. Sp. J., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel.: 22 627 28 88, fax: 22 627 28 89
e-mail: obslugaklienta@bausch.com
Bausch + Lomb jest częścią międzynarodowego koncernu far-
maceutycznego Valeant Pharmaceuticals International, odpo-
wiedzialną za świadczenie usług reklamowych i marketingowych 
leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym 
świecie. Należy do grona 10 największych firm farmaceutycz-
nych w Polsce. Portfolio Spółki obejmuje ponad 360 brandów. 
W zakresie kontaktologii oferujemy szeroki wybór soczewek 
kontaktowych (rodzina PureVision®, Biotrue® i SofLens®) oraz 
płynów do ich pielęgnacji (Biotrue® i ReNu®).

Best Emit - Selvaggio 
Mokotowska 61/1, 00-542 Warszawa
tel.: 22 626 94 44, e-mail: listy@bestemit.pl, www.selgvaggio.pl
wyłączny dystrybutor wysokiej jakości opraw okularowych. 
W ofercie znajdują się tworzone ręcznie i zgodnie z najnowszymi 
trendami oprawy damskie i męskie.

BINOMAR
Wierzchosławice 740, woj.Małopolskie
tel.: 501 308 806, 506 060 918, 509 991 909, tel./fax: 14679 60 93
www.binomar.pl; www.silhouette.com 
przedstawiciel firmy Silhouette w Polsce od 1997 r. Firma 
Silhouette produkuje nieprzerwanie od 50 lat oprawy okularowe 
oraz okulary przeciwsłoneczne. Okulary marki Silhouette są naj-
lżejsze, najbardziej komfortowe, do codziennej eksploatacji.
Reprezentujemy również markę Adidas Performance, która jest 
produkowana w fabryce Silhouette made in Austria.

BRENK I SPÓŁKA
ul. Wolsztyńska 4, Poznań 60-361, tel.: 61 843 40 98
e-mail: biuro@optyka.com.pl, www:optyka.com.pl
oprawy okularowe korekcyjne (również duże rozmiary) oraz 
specjalistyczne oprawy dziecięce i sportowe marki: MORRIZ OF 
SWEDEN; NANOVISTA: SILICON BABY, NANO, NANOSOL

CHEMAX
ul. Emilii Plater 4/1, 30-009 Kraków
tel.: 12 633 36 56, www.chemax.pl, www.pro.chemax.pl
Produkcja szerokiej gamy preparatów do czyszczenia i ochrony 
okularów przed zaparowaniem. W ostatnim czasie wiele zmie-
niliśmy w wygladzie i jakości naszych produktów. Na stoisku 
CHEMAX pokażemy także ciekawe nowości.

CooperVision Poland Sp. z o. o.
Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa;
www.coopervision.pl, e-mail:zamowienia@coopervision.com
CooperVision to jeden ze światowych liderów w produkcji 
soczewek kontaktowych. Specjalizująca się w produkcji zarówno 
miękkich soczewek kontaktowych (sferycznych w mocach od -35 
do +35, torycznych z cylindrem do -6,00 dptr, multifokalnych 
z dodatkami do +4,00 dptr), jak i płynów do ich pielęgnacji. Firma 
oferuje szerokie wsparcie rozwoju biznesu soczewek kontaktowych 
w salonie optycznym w postaci marek prywatnych, szkoleń pra-
cowników, poprawy widoczności salonu optycznego w internecie. 
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Dek-Optica Sp.J. E. i K. Daniluk
ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław
tel/fax: 71 345 70 01, tel.: 71 345 72 08
e-mail: dek@dekoptica.pl, www.dekoptica.pl
Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji opraw okula-
rowych. Naszymi największymi atutami są: bogata oferta, tylko 
polska produkcja oraz często odświeżana gama kolorystyczna.
Ponad 250 modeli opraw korekcyjnych - frezowanych oraz 
wtryskowych - a także szeroka gama eleganckich okularów 
przeciwsłonecznych ze szkłami polaryzacyjnymi oraz możli-
wością wstawienia szkieł korekcyjnych. Nasza oferta jest stale 
rozszerzanao nowe modele inspirowane bieżącymi światowymi 
trendami.

DG GROUP  D. Grzelak
ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki
tel.: 22 762 95 59, e-mail: dg@dg-group.pl

DIAMENTOWY OPTYK - GRUPA OPTYCZNA
www.diamentowyoptyk.pl, www.multidiop.pl
tel.: 504 131 249, e-mail: grzegorz.szymaniak@diop.pl
tel.: 604 623 543, e-mail: bartosz.sztajglik@diop.pl
Grupa optyczna DIAMENTOWY OPTYK zrzesza blisko 70 
salonów optycznych z całej Polski. Wspólne działanie gwarantuje 
poprawę zyskowności poprzez bardzo dobre warunki zakupowe, 
indywidualne produkty takie jak cała rodzina soczewek multiDIOP 
i perfectDIOP, czy produkowane pod własną nazwą oprawy 
okularowe. Stwarza to dobre środowisko do wyróżnienia się jako 
ekspercki salon optyczny spośród innych w Twoim regionie. 

DTL Sp. z o. o.
ul. Chmielna 5, 43-353 Porąbka
tel. 33 810 60 38, e-mail:biuro@dtldruk.pl, www.dtldruk.pl
Ekskluzywne opakowania prezentowe.
Wysokojakościowy druk UV na papierze i materiałach niewsią-
kliwych. Kalendarze, ulotki, katalogi, etykiety, standy i wiele 
innych...

DUOS - Dušan Osúch
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava; Słowacja
tel.: kom. +421 907 038 013, email info@duos.sk, www.duos.sk 
https://www.facebook.com/DUOSofficialwebsite.sk 
oficjalny dystrybutor luksusowych marek Cazal w Polsce, 
Czechach, Słowacji. Na rynku istniejemy od roku 2001. Oferujemy 
oprawki zagranicznych producentów z Niemiec, Włoch, Francji 
i USA. Co roku bierzemy udział w międzynarodowych targach 
i wystawach, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom dostęp 
do najnowszych światowych trendów. 

ESCHENBACH OPTIK POLEN Sp.z o.o.
ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa
tel.: 22 885 42 22; fax: 22 651 76 35
e-mail: biuro@eschenbach-optik.pl
Dystrybutor na terenie Polski opraw okularowych, okularów 
przeciwsłonecznych i urządzeń optycznych produkowanych 
przez ESCHENBACH OPTIK GmbH z siedzibą w Norymberdze 
w Niemczech.
Asortyment :
• oprawy okularowe: TITANflex, BRENDEL, HUMPHREY’s, 

MarcO’POLO, OiO FREIGEIST JOS ESCHENBACH;
• okulary przeciwsłoneczne: TITANflex, BRENDEL, 

HUMPHREY’S, MarcO’Polo, OCEANBLUE;
• pomoce optyczne dla osób słabo widzących (m. in. lupy, szkła 

do czytania, okulary lornetowe, monookulary, elektroniczne 
urządzenia wspomagające widzenie);

• inne produkty : lornetki, mikroskopy.

ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
tel.: 22 244 12 84, fax: 22 510 59 60, www.essilor.pl 
Światowy lider w dziedzinie projektowania, produkcji 
i personalizacji soczewek korekcyjnych oraz produkcji urządzeń 
dla branży optycznej. Firma jest obecna na sześciu kontynentach 
i oferuje pacjentom z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, 
prezbiopią i astygmatyzmem szeroką gamę najnowocześniejszych 
soczewek okularowych Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®. 

EXPERT FRAMES Sp. z o. o.
ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów
tel.: 22 723 19 67, 602 231 916
dystrybucja opraw i okularów przeciwsłonecznych takich marek 
jak: AZZARO, DIESEL, GANT - nowość w naszej ofercie, 
INFINITY, JUST CAVALLI, POLAR, REVLON, ROBERTO 
CAVALLI i wiele innych znanych firm .

EYE 2000 s.r.o.
Ohmava 271, 109 00 Praha 10, Czechy 
tel.: +420608267907, info@eye2000.cz

Focus Arkadiusz Matejko
Adres korespond.: ul. Malczewskiego 119A, 80-112 Gdańsk
tel./fax: 58 303-62-33, 502 329 012, e-mail: biuro@chantal.pl
Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją prężnie działającą 
w branży optycznej od ponad 20 lat na rynku Polskim, a także 
zagranicznym. 
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek Id-Tokyo, Infinity, Igo 
Wasadi, Believe i Arforce. 
W ofercie - oprawy okularowe damskie, męskie oraz dziecięce; 
oprawy korekcyjne i przeciwsłoneczne. 
Nasze oprawy okularowe są wykonane z najwyższej jakości mate-
riałów, co sprawia, że są antyalergiczne, wytrzymałe i wygodne, 
dzięki zastosowaniu tak lekkich materiałów jak tytan.

GEPETTO
ul. Karmelkowa 16A, 52-436 Wrocław, tel.: +48 697 978 747
e-mail:gepetto@weargepetto.pl, www.weargepetto.pl
Producent opraw drewnianych: okulary przeciwsłoneczne oraz 
oprawki korekcyjne, wykonane z litego drewna egzotycznego oraz 
w technologii warstwowej. 

GREGORIO FH 
ul. 3 Maja 24A, 43-450 Ustroń, tel.: 33 854 48 02
e-mail: gregorio@gregorio.pl, www.gregorio.pl
Wyłączny importer marki RUDY PROJECT, która specjalizuje się 
w produkcji najwyższej jakości okularów sportowych, okularów 
sportowych z korekcją, sportowych opraw korekcyjnych

HAYNE Polska Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 15, 60-418 Poznań
tel.: 61 841 02 05, fax: 61 840 34 57
e-mail: info@hayne.pl www.hayne.pl
• dystrybutor niemieckiej firmy MailShop • generalny przed-
stawiciel firmy 3M: przylepce, folie pryzmatyczne, opatrunki 
okulistyczne, okulary ochronne • dystrybutor marek: SZIOLS 
- profesjonalne okulary sportowe, AQUAVIZ – okulary do 
pływania z wkładką korekcyjną, PULL UP case –ekspozytory na 
oprawy okularowe • Top Vision Group – ekskluzywne i wysoko 
gatunkowe elementy wyposażenia salonów optycznych, w ofercie 
także: maszyny i urządzenia, narzędzia, części opraw okularo-
wych, przybory do pracy, chemikalia, artykuły handlowe, meble 
• sprzedaż soczewek kontaktowych.

HILARY F.H. K. Baran
ul. Makuszyńskiego 31, 41-218 Sosnowiec
tel.: 601 41 42 76, 601 20 88 23, e-mail. fhhilary@gmail.com
Hurtownia opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych Marki: 
Blackfin, ZEN Barcelona, Luxol Design, Alberto Modiani, Exess
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HOYA LENS POLAND Sp. z o. o.
ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 558 88 99
Centrum Obsługi Klienta: 22 558 88 88, fax: 22 558 88 77
e-mail: hoya@hoya.pl, www.hoya.pl
Najwyższej jakości organiczne i mineralne soczewki okularowe. 
Od 1998 roku, dzięki różnorodności produktów oraz najbar-
dziej zaawansowanym technologiom, zapewniamy naszym 
Klientom w Polsce maksymalną satysfakcję. Misją firmy 
Hoya są szerokie działania umożliwiające ludziom coraz 
lepsze widzenie, dzięki coraz doskonalszym produktom 
i szerokiemu zakresowi usług serwisowych. Troszczymy się o in-
dywidualne potrzeby każdego Klienta, podążając za najnowszymi 
trendami oraz gwarantując niezawodną jakość proponowanych 
przez nas rozwiązań.
Zapraszamy do odwiedzania naszego portalu dla optyków: 
www.hoyanet.pl 

HQ Optik 
ul. Królowej Bony 1, 05-530 Czersk 
tel.: 22 72 72 223, www.hqoptik.pl
HQ Optik to szesnaście lat doświadczenia. Nasze kolekcje 
okularów: Wes, Verdo, Mikado, Enzzo, ExPover, Lucky Ducky 
od lat cieszą się ogromną popularnością u klientów. Dla wszyst-
kich, niezależnie od stylu, upodobań, wieku, znajdą Państwo 
u nas bardzo dobre jakościowo oprawy okularowe, które cechuje 
bogata kolorystyka ,niezawodna jakość oraz oryginalność.

Humel P.P.H.
ul. Kołłątaja 52, 05-402 Otwock 
tel.: 509 577 117; 601 225 591 e-mail: pphhumel@gmail.com
P.P.H. Humel to kontynuacja rodzinnej rzemieślniczej firmy istnie-
jącej od 1950r. Współpracujemy z optykami stawiając na jakość 
i solidne wykonanie. Produkujemy etui ze skór naturalnych, 
materiałów skóropodobnych oraz tkanin najlepszego gatunku. 
W swojej ofercie proponujemy różnego rodzaju chusteczki, 
łańcuszki do okularów (tradycyjne z koralików, drewna), gumki, 
sznurki oraz rzemienie. Wytwarzamy obturatory w trzech rozmia-
rach w kolorze cielistym i żółtym. 

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
tel. 22 237 82 00, e-mail:vispl@its.jnj.com
www.acuvue.pl, www.jnjvisioncare.pl
Celem Johnson & Johnson Vision Care Companies jest nie 
tylko produkowanie soczewek kontaktowych, które zapewniają 
wyjątkowy komfort i jakość widzenia, ale także dbanie o zdrowie 
oczu ich użytkowników. 
Wszystkie soczewki marki ACUVUE® ostały wykonane 
w unikalnej technologii, która w innowacyjny sposób pozwala na 
trwałe umieszczenie w materiale soczewki składnika nawilżają-
cego oraz filtra UV.

JZO sp. z o. o. 
ul. Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra
tel.: 075 64 14 100, fax: 075 64 14 379
e-mail: kontakt@jzo.com.pl, www.jzo.com.pl 
Zapraszamy na stoisko, gdzie prezentujemy nasze najnowsze 
produkty: 
IDEAL MAX BLUE UV, powłokę antyrefleksyjną, która 
idealnie chroni wzrok przed promieniowaniem niebieskim 
i ultrafioletowym;
Wirtualnego Doradcę, system informatyczny oparty na sztucznej 
inteligencji, którego można zapytać o zagadnienia związane 
z ofertą JZO i nie tylko;
EyeLink, program do szybkiego składania zamówień w JZO, 
optymalizacji soczewek, zlecania usługi profilowania i montażu 
oraz zdalnego profilowania;
I-Tronics, nową linię maszyn zaprojektowaną tak, aby zaspokoić 
wszystkie potrzeby w zakresie wysokiej jakości obróbki soczewek 
okularowych.

KATALINA Katarzyna Hołubek
ul. Wiślana 5, 05-092 Łomianki, e-mail: biuro@katalinagroup.pl 
tel.: 22 897 11 30, 505 331 944; fax: 22 380 30 50
Oprawy okularowe.

KOH OPTICAL
ul. Źródło Marii 36 J, GDYNIA
tel. 58 71 12 110, tel. kom. 508 367 005, e-mail:office@koh.pl 
www.koh.pl, Sklep TYLKO dla Optyka - www.sklep.koh.pl
Na rynku optycznym istniejemy od 1998 roku i od początku 
prowadzimy dystrybucję ekskluzywnych okularów korekcyjnych, 
okularów przeciwsłonecznych oraz okularów sportowych.
Naesz kolekcje: RETRO, Ana Hickmann, PASSO, Bulget, ULTRA 
Limited, Missoni, MOSCHINO, La Martina, MILA ZEGNA 
Baruffa, BIKKEMBERGS, Love Maschino, O’NEILL, ZeroRH+.

Krak-Optic Sp. z o.o.
Rząska, ul. Sucha 63; 30-199 Kraków 
tel.: 12 285 22 35, e-mail:biuro@krak-optic.pl, www.krak-optic.pl 
OPTYKA – OKULISTYKA; DORADZTWO - KOMPLETACJA- 
SPRZEDAŻ - SERWIS 
W swej 21 letniej historii, jako jedyny przedstawiciel i auto-
ryzowany serwis marki WECO oraz Rodenstock Instrumente 
i Rightway w Polsce, sukcesywnie rozwijamy współpracę z in-
dywidualnymi, oraz sieciowymi zakładami optycznymi w całym 
kraju. Współpracujemy także z klientami z Białorusi, Litwy, 
Ukrainy, Czech, Słowacji i Niemiec.

LAURA BIAGIOTTI EYEWEAR
ul. 1 Maja 18, 40-284 Katowice
tel.: 512 300 360, www.laurabiagiotti.pl
Dystrybuowane marki: LAURA BIAGIOTTI; BYBLOS

LOOK THE CONCEPT FACTORY 
Z. I. Villanova 19, 32013 Longarone Belluno: Włochy
tel.: 0039 437 573060, fax: 0039 0437 5730 70,
e-mail: info@lookocchiali.it, www.lookocchiali.it
Look the concept factory represents a real factory producing 
interely its prducts in Italy and distributing them worldwide. 
The Brands are : Look occhiali, dedicated to adults, Look@me, 
dedicated to all middle sizes, Lookkino for children and Augusto 
Valentini Design, special design collection. 

Manufaktura Okularów 
ul. Kielecka 1, 05-800 Pruszków, tel.: 608 017 939
e-mail: info@indigoeyewear.com, www.indigoeyewear.com
Producent opraw okularowych INDIGO. Przedstawiciel firm 
Visottica/Comotec (komponenty do okularów) oraz PAI Cristal 
Italia (technologie polerowania opraw okularowych).

MAZEX Żanna Serzysko 
ul. Daniłowskiego 2/4 lok.1, 01-833 Warszawa
tel.: 22 633 26 87, 601 612 713
e-mail: mazex.optics@gmail.com, www.mazexhurt.pl
hurtownia artykułów oftalmicznych – bardzo szeroki asortyment

MDT Sp. z .o.o. 
ul. Skośna 12a, 30-383 Kraków
tel.: 12 655 30 65, 12 296 65 68
e-mail: biuro@mdt.pl, www.mdt.pl
Od ponad 10 lat - produkcja oraz dystrybucja wysoko wyspecja-
lizowanego sprzętu okulistycznego. 
W szerokiej ofercie posiadamy produkty najwyższej jakości 
i reprezentujemy światowych producentów urządzeń i akcesoriów 
okulistycznych. Nasza oferta obejmuje sprzęt własnej produkcji, 
jak np. okulistyczne stoły operacyjne, fotele operatora, unity oku-
listyczne, fotele pacjenta, stoliki elektryczne i taborety oraz urzą-
dzenia do diagnostyki i terapii zeza. Długa obecność na rynku 
oraz, co za tym idzie ciągle zdobywane doświadczenie, pozwala 
nam na wzbogacanie oferty oraz dbanie o jakość sprzętu.
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MEGA-OPTIC 
ul. Daszyńskiego 27, 43-450 Ustroń, tel. 500 072 242
e-mail: megaoptic@megaoptic.pl, www.megaoptic.pl
Projektowanie i produkcja mebli do salonów optycznych. 
Elementy do ekspozycji opraw okularowych 

MOBISOFT Marcin Dudek
ul. Wilcza 9, 05-091 Ząbki

MOREL Polska
ul. Sienna 90, 00-815 Warszawa, tel.: 22 646 09 01
e-mail: biuro@morel-polska.pl, www.morel-polska.pl
MOREL Polska to wyłączny, autoryzowany dystrybutor eleganc-
kich i ekskluzywnych opraw MARIUS MOREL FRANCE S.A.S. 
prezentowanych w nowoczesnych kolekcjach: OGA, KOALI, 
Marius Morel 1880, Lightec, NOMAD, Rebel.

Mr. Gain s.r.o.
Centotin 146, 75368 Centotin, Czechy
tel.: +48 514 369 674, www.mrgain.pl
Dostawca opraw okularowych. Na rynku polskim od 5-ciu lat. 
Nasza kolekcja okularów to: Patrycja Tusso, Lazer, Escalade, 
Prima, PP, Cooline, Prima Senior, Zenith.
Również w ofercie Etui do okularów, microfibra oraz płyny czysz-
czące z nadrukiem firmy optycznej (logotyp)

Natex Karol Cymerman
ul. Wojska Polskiego 29/6, 85-802 Bydgoszcz
tel.: +48 795 000 585, e-mail: karl.natex@gmx.de
Firma Natex od 10 lat produkuje i sprzedaje plyny do czyszczenia 
okularow z efektem przeciw zaparowaniu i przyciąganiu kurzu-
-efekt antystatyczny- na terenie Niemiec i Szwajcari. Wykorzystujac 
doswiadczenie i wysoką jakosc produktu pragniemy sprzedawac 
nasze produkty na terenie Polski. Zapraszamy wszystkich do 
wspolpracy w zakresie dystrybucji naszych produktow

NORDOPTICA SC
ul.Wrzosowa 9, 80-174 Otomin
kontakt Polska Północna - Wojciech Rodek 500 087 570
kontakt Polska Południowa - Marcin Sekuła 533 585 559
Marki: INFACE Denmark, WOOW France, Private Label Germany.

OCULUS Sp. z o.o.
ul. Potocka 4/12, 01-652 Warszawa, 
tel./fax: 22 8333208, biuro@oculus.pl, www.oculus.pl
Autoryzowany przedstawiciel firmy OCULUS Optikgeraete 
GmbH. Aparatura diagnostyczna i drobny sprzęt dla gabinetów 
okulistycznych i optycznych.

OKO PH sc 
ul. Dąbrowskiego 42 b, 50-457 Wroclaw
tel.: 71 346 04 65, fax 71 346 04 66,
e-mail: oko@moonlight.pl, www.moonlight.pl 
Firma z 25-letnim doświadczeniem w branży. oferuje oprawki ko-
rekcyjne takich marek jak: Moonlight Prime Sonata Success Optic 
Union. Gwarantujemy porządną jakość i solidny 5 letni serwis. 

OLIVIERO CONTINI S.Nowak 
Janikowo, ul. Zakątek 5, 62-006 Kobylnica
tel.: 601 176 172, e-mail: o.contini@o2.pl.
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski opraw okularowych marki 
Oliviero Contini i Genesis włoskiej firmy AREA98’, oraz regio-
nalny przedstawiciel firmy FACE STYLE – oprawy okularowe na 
terenie Polska zachodnia. Firma obecna jest na rynku optycznym 
o roku 2005.

Ophtalmica Nowakowski 
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław
tel.: 71 78-50-968, e-mail: biuro@ophtalmica.pl
Pomoce optyczne dla osób słabowidzących. 

OPMATIC P.H.U.s.c.
ul. Tytoniowa 22 lok. 5, 04-228 Warszawa
tel.: 22 86 25 625, 601 407 308
e-mail: biuro@opmatic.com.pl www.opmatic.com.pl 
Wyłączny dystrybutor opraw okularowych dla dzieci i młodzieży: 
Spider-Man, Disney Princess, Titeuf, Lulu Castagnette Enfant, 
Lulu Castagnette Femme, Fisher Price.

OPTA Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała, 
tel.: 533 421 111, 606 893 472
e-mail: optazamowienia@gmail.com, www.opta-frames.com
Firma OPTA posiada doświadczenie w sprzedaży opraw okularo-
wych już od 2002 roku. Poprzez wprowadzenie naszych flagowych 
marek takich jak The First, czy Massi zyskaliśmy zaufanie setek 
klientów w wielu krajach Europy. W asortymencie posiadamy 
modele damskie, męskie, młodzieżowe oraz dziecięce.

OPTALEX 
ul. Patrolowa 4, 02-459 Warszawa
tel./fax: 22 863 48 19 /20
e-mail: info@optalex.pl, www.optalex.pl
Wyrób opraw okularowych z tworzywa sztucznego.

OPTIBLOK 
siedziba: ul. Igańska 20, 04-087 Warszawa
adres do korespond.: ul. Młodnicka 39a, 04-239 Warszawa
tel.: 22 870 23 31, 22 870 31 67
e-mail:info@belutti.com, www.belutti.com 
-  dystrybucja opraw okularowych i okularów przeciwsłonecz-

nych marki Belutti 
-  dystrybucja soczewek okularowych Belutti Lenti
-  usługa pełnozakresowej szlifierni optycznej

Optikos Sp. z o.o.
ul. Traugutta 24/3, 30-549 Kraków
tel: 12 656 27 69, 12 263 21 05, kom.601 678 653
e-mail: rjanicki@jzo.com.pl, awoszczyna@jzo.com.pl
www.optikos.pl
Optikos sp. z o.o. jest siecią dystrybucji produktów optycznych 
współpracującą z salonami optycznymi na terenie całego kraju. 
Obecnie posiadamy 10 oddziałów zlokalizowanych w różnych 
regionach Polski.
Dostosowując się do potrzeb różnych grup klientów posiadamy 
w swojej ofercie urozmaicone linie produktów. Oferujemy 
naszym klientom soczewki okularowe najnowszych generacji; 
są to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające 
wymagania światowych norm dotyczących optyki okularowej. 
Współpracujemy w tym zakresie ze znanymi producentami 
soczewek okularowych.
Dodatkowo w ofercie znajdują się także inne produkty 
niezbędne w salonie sprzedaży m.in. do pielęgnacji okularów 
czy szeroka gama etui okularowych. Współpracujemy tylko w 
obszarze B2B.

OPTIMEX-VISCOM
ul. ks. Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa
tel.: 22 832 45 71, fax: 22 832 45 76, biuro@viscom.com.pl, 
www.viscom.pl, www.viscom.com.pl, www.steppereyewear.pl
- Dystrybucja oprawek korekcyjnych i okularów przeciwsło-
necznych marek ekskluzywnych, premium oraz masowych: Dior, 
Gucci, Valentino, Chloe, Celine, Fendi, Balmain, Marc Jacobs, 
McQueen by Alexander McQueen, Alexander McQueen, Marc by 
Marc Jacobs, MaxMara, Max&Co, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, 
Liu Jo, Mango, Carrera, Hugo Boss, Boss Orange, Cerruti 1881, 
Pierre Cardin, Kiss&Kill, Stepper, Kenzo, Polaroid, Hello Kitty.
-Co nas wyróżnia? Bogate portfolio, ponad 50 lat doświad-
czenia na rynku optycznym, indywidualne podejście do klienta 
oraz kompleksowa obsługa salonów optycznych na najwyższym 
poziomie.
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OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie
tel.: 32 67-228-00, fax: 32 67-000-48
e-mail.: biuro@optopol.com.pl, www.optopol.com.pl
Firma OPTOPOL Technology Sp. z o.o., prowadzi działalność 
handlowo-produkcyjną. Zajmuje się dystrybucją specjalistyczne-
go sprzętu okulistycznego, optycznego oraz dermatologicznego, 
będąc jedynym autoryzowanym przedstawicielem w Polsce marek: 
HUVITZ, CANON, IRIDEX, TAKAGI, OPTOTEK, FRASTEMA, 
SONOMED, VISTEC, ROLAND CONSULT, OCULAR oraz DIA. 
Firma specjalizuje się w wyposażaniu zakładów optycznych 
oraz gabinetów i oddziałów okulistycznych. OPTOPOL oferuje 
na rynku wysokiej jakości okulistyczny sprzęt diagnostyczny 
w tym m.in. spektralny tomograf optyczny SOCT Copernicus 
REVO. Firma posiada biura handlowe z punktami serwisowymi 
w Zawierciu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. 
Wszystkie nasze produkty posiadają deklarację zgodności CE 
i odznaczają się wysoką jakością.

Optotech Medical Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Św. Barbary 18 32-020 Wieliczka
tel.:12 278 44 70, e-mail: optotech@post.pl, www.optotech.pl 
Dostawca sprzętu okulistycznego oraz do mikrochirurgii oka. 
Dystrybutor marek Reichert, Unicos, Bausch+Lomb i innych.

OPTOVIT Vitali Koshmanau
ul. Złota 61 lok.100, 00-819 Warszawa
e-mail: biurooptovit@op.pl

OPTYKA – branżowy dwumiesięcznik
Wydawca: M2 Media s.c.
ul. Walecznych 36 lok. 1, 03-916 Warszawa
tel.: +48 22 654 93 94
e-mail: listy@gazeta-optyka.pl, www.gazeta-optyka.pl
Nasze czasopismo rzetelnie informuje o wydarzeniach branżo-
wych, trendach w modzie okularowej, nowych produktach, tech-
nologiach i jest pomocne w codziennej pracy w salonie optycznym
Wiele miejsca poświęcamy m.in. sztuce sprzedaży, strategii za-
rządzania, aranżacji wnętrza, a także marketingowym sposobom 
na zwiększenie konkurencyjności salonu optycznego czy praktyki 
optometrycznej. Przy współpracy z ośrodkami akademickimi 
stworzyliśmy dodatkowy dział „Optyka – Nauka”. Nad mery-
torycznym poziomem nadsyłanych do druku prac czuwa Rada 
Naukowa. 
Gazeta „Optyka” jest podstawową i niezbędną lekturą każdego 
profesjonalisty z branży optycznej.

Optyka OXYS Sp.J. 
P. Gołębiowski, M. Kulas
ul. Modrzejowska 80, 42-500 Będzin
Optyka Oxys jest producentem trzech głównych linii produkto-
wych Oxys, Oxys for Kids i Oxys Clip-on. Jest też dystrybutorem 
włoskich okularów Cotton Club oraz przeciwsłonecznych H1N1.

OWP Polska
Rafal Bialko
ul. Krakowska 100, 32-086 Bosutow k/ Krakowa
tel.: +48 506 057 608, e-mail: Rafael.bialko@o2.pl, www.owp.de 
oprawy okularowe; marki: OWP, Mexx Eyes, Metropolitan 
Eyewear.

Oxer Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 3/232, 00-728 Warszawa 
tel.: 509 400 851, tel./fax: 22 780 45 00
e-mail: mb@oxer.net.pl www.oxer.net.pl
Przedstawiciel w Polsce holenderskich i włoskich marek opraw 
okularowych i okularów przeciwsłonecznych:
DeStijl, Yous Amsterdam, Youpi, Tulipe Noire, Assoluto, My Way. 
Calando.

Poland Optical Sp. z o.o.
ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
tel.: 33 851 36 30 fax: 33 851 36 31
e-mail: biuro@po.pl, www.polandoptical.pl http://sklep.po.pl/ 
Autoryzowany przedstawiciel firm NIDEK, CSO i Meccanottica Mazza. 
Wyposażenie zakładów optycznych i gabinetów okulistycznych. 
Polecamy:
Wysokiej jakości zestawy szlifierskie oraz urządzenia okulistyczne 
firmy NIDEK,
Lampy szczelinowe firmy CSO,
Unity okulistyczne firmy Meccanottica Mazza i produkcji własnej,
Fachowe doradztwo techniczne oraz profesjonalny serwis.

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych
ul. Prosta 3A, 87-100 Toruń
tel. biuro: 606-294-680, www.pssk.com.pl 
Cele stowarzyszenia: promowanie i rozwój odpowiedzialne-
go korzystania z soczewek kontaktowych w celu podniesienia 
komfortu życia ludności Polski; więcej informacji – na stronie 
internetowej. 

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 
ul. Kolegiacka 1, 98-200 Sieradz
biuro@ptoo.pl, www.ptoo.pl
Cele Towarzystwa: rozwój optometrii w Polsce; rejestr 
i numeracja optometry stów; szkolenia dla optometrystów oraz 
innych specjalistów ochrony wzroku ; wsparcie nauki w zakresie 
optometrii

PROSTAF s.j.
ul. Jasielska 7a, 60-476 Poznań
tel.: 61 822 10 00
e-mail: bergman@bergman.pl, www.bergman.pl 
Dystrybutor oprawek korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych.
Kolekcje: Bergman, Nordik, Chili, Orange, Fresco, Via Roma.

PUCCINI EYEWEAR
Biuro handlowe: ul. A.Kacpury 45 a, 04-480 Warszawa 
tel.: 22 400 01 67, 500-695-418
puccini@puccinieyewear.com www.puccinieyewear.com
PUCCINI EYEWEAR to linia opraw okularowych produkowa-
nych pod stałą kontrolą wybitnych specjalistów, 
Kolekcja Puccini oferuje szeroką gamę różnorodnych opraw, 
spośród których każda osoba może dopasować okulary idealne 
dla siebie. Puccini Eyewear tworzy indywidualny styl linii, form 
i materiałów, zgodnie ze współczesnymi trendami w modzie 
okularowej.

Punktal J. Ziółkowska
ul. Rycerska 4, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel: 602 472 116, 602 270 935, 608 368 508
punktal@punktal.com.pl, www.punktal.com.pl
Od 27 lat na rynku; w bogatej ofercie okulary począwszy od marek 
młodzieżowych- Pepe Jeans, przez designerskie Xavier Garcia, 
John Varvatos oraz klasy premium-Christian Lacroix,Nina Ricci, 
Lolita Lempicka, Bally, Orgreen, Polaris ,aż po najbardziej 
luksusowe- Chrome Hearts, Maybach. 

RADWAŃSKI BOGDAN FHU
ul.Rymonta 69 i /1, 05-400 Otwock
tel.: 604 523 339, e-mail: kaos_poland@wp.pl 
Wyłączny i autoryzowany dystrybutor włoskiej firmy AREA98.
Kolekcje opraw: KAOS - oryginalna nowa forma swobodnej in-
terpretacji i połączenia kolorów - oprawy dla kobiet i mężczyzn; 
LA MATTA - odważna z dużą ilością kolorów i dodatków kolekcja 
dla nowoczesnych kobiet; ROBERT RUDGER - historyczna 
i elegancka austriacka marka, ręcznie wykonana z tytanu, drewna 
i rogu kolekcja opraw dla mężczyzn.
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RAKO OPTYK SERWIS Sp.z o.o.
ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, tel.: 91 422 80 11
e-mail: cok@rakoserwis.pl, www.rakoserwis.pl
Importer i dystrybutor soczewek okularowych magazynowych 
i recepturowych.
Kompleksowe wyposażenie gabinetów okulistycznych i zakładów 
optycznych.
Właściciel marek : KENCHI, MAGNETIC, FADO, PASSION, 
CLEO, N´JOY, PICOLLO
Nasza współpraca z optykami i hurtowniami optycznymi rozwija 
się od ponad 20 lat.
Tak długa obecność na rynku i ciągłe zdobywanie doświadczeń, 
pozwala nam na współpracę tylko ze sprawdzonymi producentami. 

Rodenstock Polska sp. z o.o.
ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
tel.: 22 740 70 15, 22 740 70 16, 22 740 70 17, 22 740 70 05 
Soczewki okularowe Rodenstock, uszlachetnienia, barwienia; 
oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne i sportowe; elektro-
niczne pomoce sprzedażowe – ImpressionIST® 3, DNEye® Scanner. 
Marki okularowe: Rodenstock, rocco by Rodenstock, Claudia 
Schiffer by Rodenstock, Porsche Design, Mercedes-Benz Style, 
Jil Sander, Bogner.

Scorpion Eyewear 
ul. Jana Pawła II 15H, 05-091 Ząbki 
tel.: 22 811 42 66, 22 744 04 29, 22 781 27 45
biuro@phskorpion.pl
www.phskorpion.pl, www.e-glasses.pl, www.tonny.pl
Producent opraw okularowych i okularów słonecznych. Właściciel 
marek: Tonny, Tonny SUN, Tonny KIDS, Marvellens, SeeMe, 
Francis Gattel. Na rynku polskim od 2003 roku.
Lata pracy nad doskonaleniem jakości produkowanych okularów 
dają możliwość dostarczania naszym klientom produktu spełnia-
jącego najwyższe oczekiwania. 
Produkty cechuje nowoczesny design odpowiadającym bieżącym 
trendom, wysoka jakością użytych materiałów przy wykorzystaniu 
w produkcji najnowszych technologii. 
Promocja brandów w mediach ogólnopolskich oraz zagranicz-
nych znacznie zwiększa sprzedaż naszych produktów w salonach 
optycznych. 

SERV-OPTIC s.c. Hurtownia Optyczna 
Iwona Dudzik, Ewa Flak
ul. Sodowa 38, 30-376 Kraków
tel./fax: 12 659 10 10, kom. 604 56 34 21,
e-mail: bok@servoptic.pl, www.servoptic.pl 
Jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku optycznym od 1997 
roku.
Współpracujemy z firmami optycznymi w kraju i za granicą. Lata 
praktyki i doświadczeń pozwoliły nam na stopniowe powiększanie 
naszej oferty zapewniając jednocześnie profesjonalną i szybką 
obsługę klienta.
Oferujemy Państwu wyposażenie zakładów optycznych i warsz-
tatów w niezbędne akcesoria, urządzenia optyczne i okulistyczne 
jak również płyny i soczewki kontaktowe wszystkich wiodących 
producentów.

Somerset Sebastian Soroka
ul. Roweckiego 110/2f, 52-232 Wrocław
tel.: 609 931 909,
Reprezentowane firmy:
1. Global Vision/Blue Water - okulary p-słoneczne. Firma 
Somerset jest wyłącznym dystrybutorem marki na terenie olski. 
Szeroki wybór, dużo nietuzinkowych i unikalnych rozwiązań 
(okulary „niezniszczalne” Hercules, polaryzacyjne w technologii 
G-tech, polaryzacyjne z fotochromem, żółty fotochrom, okulary 
bifokalne, z możliwością zmiany kąta pantoskopowego i wiele 
innych). Wiele możliwości zastosowania począwszy od okularów 
life-stylowych przez szerokie spektrum sportu i aktywności 

fizycznej (bieganie, kolarstwo, outdoor, militaria, ASG, żeglar-
stwo i inne sporty wodne, sporty zimowe, wędkarstwo, strzelec-
two, myślistwo) po doskonałe okulary dla kierowców samocho-
dowych oraz motocyklistów. 
www.aktywniacy.pl, sebastian.soroka@aktywniacy.pl
2. ByeBye - eksluzywne, ręcznie wykonane oprawy korekcyjne 
i okulary p-słoneczne, wykonane z najlepszej jakościowo 
płyty acetonowej, pokryte 14-karatowym złotem. Prestiż, szyk, 
elegancja i niepowtarzalny styl to znaki rozpoznawcze tej marki.
www.byebye.pl sebastian.soroka@byebye.pl

TEGRA 
Al. Chopina 49A, 05-092 Łomianki
tel.: 22 732 19 06
e-mail: biuro@tegra-group.pl, www.tegra-group.pl
Importer i dystrybutor korekcyjnych opraw okularowych kolekcji:  
ALTER EGO ,WEBER&MULLER, COTO DONANA oraz 
linii: PRET A PORTER, CAVANNI, HUGHES& HOWARD, JL 
DUMONT.
Wszystkie kolekcje są zgodne z normami i przepisami UE. 
Zostały zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych, posiadają 
Deklarację Zgodności i oznaczenie CE.

TISARD EYEWEAR Piotr Kozłowiecki
ul. Wrocławska 50/02, 58-100 Świdnica
tel.: 74 851 27 71, e-mail: office@tisard.pl, www.tisard.pl 
Oprawy okularowe

TOPCON POLSKA sp. z o.o.
ul.Warszawska 23, 42-470 Siewierz
tel.: 32 670 50 45; 32 671 34 05
e-mail: info@topcon-polska.pl, www.topcon-polska.pl 
Firma TOPCON POLSKA jest „firmą córką” TOPCON EUROPE 
MEDICAL, częścią japońskiej korporacji TOPCON. Zajmujemy 
się sprzedażą urządzeń marki TOPCON, Icare Finland, DGH 
Technology, LKC Technologies z zakresu okulistyki i optyki 
oftalmicznej.

United Vision Sp. z o. o.
ul. Michałowo 2, 61-314 Poznań
tel.: 797 001 419, e-mail: biuro@unitedvision.pl 
Wyłączny dystrybutor na rynku polskim opraw okularowych oraz 
przeciwsłonecznych, uznanych i cenionych w branży modowej 
marek takich jak Tom Ford, Carolina Herrera, Ermenegildo 
Zegna, Furla, Police, Escada, Guess, Guess by Marciano, Harley 
Davidson oraz Gant. Zajmujemy się także sprzedażą marek 
Avanglion, Ozzy, I2I, oraz View Optics. 

VADIM EYEWEAR POLSKA
Chabowo 1, 74-202 Chabowo-Bielice
tel.: 531 485 561
e-mail: info@vadimeyewear.com; www.vadimeyewear.com 
W ofercie : Adidas_eyewear, Etnia Barcelona, Mad in Italy, Paul 
Vadim 

VERMARI S.C. Monika Orzechowska, Robert Orzechowski
ul.Wał Miedzeszyński 420/17, 03-994 Warszawa
tel.: 22 610 63 07, 535 006 799
e-mail:office@vermari.com, www.vermari.com
Projektowanie i sprzedaż okularów przeciwsłonecznych; linia 
opraw okularowych VERMARI, dzięki stosowanym technikom 
projektowania i produkcji, zapewnia maksymalny komfort i nie-
zawodność użytkową; 
regularnie wprowadzamy nowe modele opraw w ciekawej styli-
styce i różnorodnej kolorystyce.
Nasze oprawy są produkowane w najlepszych światowych fabrykach, 
pod stałą kontrolą wybitnych specjalistów, co zapewnia najwyższy 
światowy standard pod względem jakości produktu, spełniając 
wymagania norm UE. Korzystamy z zaawansowanych technologii, 
aby stworzyć perfekcyjnie funkcjonalne i modne okulary
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Viplabel Dystrybucja
tel.: 604 067 388
e-mail: info@viplabel.pl,  http://ameyewear.viplabel.pl/
Dystrybutor wyjątkowych opraw okularowych oraz okularów 
przeciwsłonecznych, marki AM EYEWEAR oraz TAVAT.

VISION & FASHION A. Krzystanek
Al. 1000-lecia 10 C, 59-700 Bolesławiec
tel.: 75 734 50 05, e-mail: magazyn@visionfashion.pl 
Producent i dystrybutor opraw okularowych .

VISTAN BRILLEN GmbH
Wilhelmstrasse 16, 73525 Schwaebisch Gmuend, Niemcy
tel +49 7171 93 03 22, e-mail: info@vistan.de, www.vistan.de
Nowoczesne, współczesne okulary o bardzo wysokiej jakości w 
szerokiej gamie ; w szczególności polecamy Change Me, okulary 
wymienne, które wspierają indywidualność i kreatywność swoich 
klientów! Nasza linia Roy Robson reprezentuje młody sportowy 
styl, specjalnie zaprojektowany dla mężczyzn!

VN Group Violetta Nowak 
ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra
tel. 883 433 888, 75 645 12 30
e-mail: kontakt@opticcollet.pl wwww.opticcollet.pl 
Dystrybutor opraw i okularów przeciwsłonecznych marki 
CAROLINE ABRAM. Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż 
hurtową, przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych prowa-
dzących usługi optyczne. 

VOIGT MEDICA Centrum Nowoczesnej Okulistyki
ul. Kluczborska 17/6, 31-271 Kraków
tel.: 12 655 14 67, 509 813 904
e-mail: kontakt@voigtmedica.pl www.voigtmedica.pl 
Profesjonalna korekcja wad wzroku; bogate doświadczenie 
łączymy z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki i techniki. 
W ramach zabiegów operacyjnych, przeprowadzanych 
w warunkach chirurgii jednego dnia, oferujemy: laserową 
korekcję wad wzroku, laserowe zabiegi operacyjne likwidacji 
stożka rogówki, likwidacja zeza, zabiegi usunięcia zaćmy wraz 
z wszczepieniem soczewek, leczenie jaskry zabiegami laserowymi, 
refrakcyjną wymianę soczewek, iniekcje doszklistkowe, okulopla-
styka, fotokoagulacja siatkówki, diagnostyka (m.in. angiografia, 
OCT, mapa rogówki , biometria) oraz badania okulistyczne i inne 
zabiegi oczu.

WILLIAM MORRIS POLSKA
ul. Długa 73, 42-500 Będzin
tel.: 32 267 69 30, 693 641 205
e-mail:biuro@ivonlenses.pl www.ivonlenses.pl 
www.eyewearbarcelona.com
Soczewki kontaktowe; oprawy okularowe.

WOODY POLSKA Beata Madej
ul. L. Podbipięty 4/38, 92-440 Łódź
tel. 730 605 194, www.woodypolska.com
Hurtowa sprzedaż opraw okularowych marek: WOODY, 
POMELO, SENBIRD,MADE IN WOODŹ.
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www.targioptyka.mtp.pl

Organizatorzy: Biuro organizacji targów:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 20 00
e-mail: optyka@mtp.pl
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Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016
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