KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

BIULETYN
WYDANIE SPECJALNE
I KONGRESU KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ
PTYCZNEJ

ZAKOPANE 14-17 LISTOPAD 1996

34-500 Zakopane
ul. Grunwaldzka 10
tel.
12 390

I

PRYWATNA SZKOLĄ

OTELARSKA®
W

ZAKOPANEM

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA
00-264 Warszawa, ul. Piekarska 6 lok. 5
tel. (22) 635 20 50

I KONGRES OPTYKÓW
ZRZESZONYCH W
KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ

14-17 LISTOPADA 1996
ZAKOPANE
HOTEL ORBIS „KASPROWY"
ORGANIZATOR: KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA
KOMITET ORGANIZACYJNY:
PRZEWODNICZĄCY: - Józef KOŁDER Śląski Cech Optyków
w Katowicach
CZŁONKOWIE: Aleksander TRACEWICZ - Cech Optyków
Rzeczpospolitej Polski w Poznaniu
Paweł KOŁDER - Śląski Cech Optyków w Katowicach
Jan WITKOWSKI - Śląski Cech Optyków w Katowicach
BIURO ORGANIZACYJNE i REDAKCYJNE :
00-264 WARSZAWA ul. Piekarska 6 lok. 5
tel./fax (0-22) 635 20 50
Joanna WÓJCIK i ALEKSANDER TRACEWICZ
Organizatorzy I Kongresu KRIO przepraszają uczestników zjazdu za
niekompletną treść biuletynu ze względu na brak danych i informacji
do chwili wydruku.

Biorąc pod uwagę
fakt, że nie wszyscy
znają genezę
powstania KRIO oraz historię
powstania poszczególnych cechów jak też nie
bardzo
wiedzą
kto
hyi animatorem
tych
zdarzeń
uznaliśmy
za
celowe
zamieścić
w I Biuletynie te informacje.
Ponadto wydaje się, że kreatorzy tych
wydarzeń nie powinni być anonimowi. Dlatego
zamieszczamy poniżej krótką
historię powstania KRIO oraz wszystkich cechów optycznych,
które utworzyły KRIO jak też przedstawiamy
kolegów, którzy odegrali w tym istotną rolę,
a
dzisiaj
pełnią
odpowiedzialne
funkcje
w swoich Cechach oraz w organach statutowych Izby.

CZŁONKOWIE HONOROWI
Czesław Dutkiewicz
Lat 64
POZNAŃ
Czesław Dutkiewicz urodzony 3 lipca 1932 r. w Poznaniu.
Naukę zawodu rozpoczął w 1948 roku w zakładzie optycznym mistrza Pana Franciszka Ciszaka w Poznaniu.
Zakład optyczny prowadzi od 1959 roku w Poznaniu dzielnicy Wilda, obecnie z córkami z Iloną Nowaczek
i Małgorzatą Swięcioch.
Uprawnienia mistrzowskie zdobył w 1964 roku w Izbie
Rzemieślniczej w Poznaniu. Dawniej Członek Cechu
Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych w Poznaniu,
w którym od 1970 roku pełnił funkcję Przewodniczącego
Sekcji Optyków, był również zastępcą Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Równocześnie był Członkiem Komisji
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
a także członkiem Ogólnopolskiej Komisji Branżowej
Optyków przy Centralnym Związku Rzemiosł
w Warszawie. Od 1980 roku Przewodniczący Zespołu Opiniodawczo -Doradczego do spraw optyki przy
Zarządzie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Współtwórca Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł
Optycznych w Poznaniu, w którym funkcję Starszego Cechu pełnił od 1990 roku. Był współorganizatorem zjazdów optyków w Poznaniu. Uczestniczył też przez kilkanaście lat w cyklach szkoleń organizowanych przez komisję branżową optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Za wieloletni
wkład pracy w rozwój rzemiosł optycznych uhonorowany został przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
Odznaką za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego, Honorową odznaką Centralnego Związku
Rzemiosła, Srebrnym Medalem Jana Kilińskiego, Honorową Odznaką Miasta Poznania.

Józef Kołder
LAT 61
ABSOLWENT AKADEMII EKONOMICZNEJ
W KATOWICACH
1957- 60: nauka rzemiosła optycznego w zakładzie optycznym mistrza B. Bieńka w Pszczynie, zakończona egzaminem
czeladniczym
w
Izbie
Rzemieślniczej
w Katowicach. Od 1960 - prowadzi własny zakład optyczny
w Wadowicach. W 1962 i 1963 uczestniczył w szkoleniach
w H. Pistor Schule w Jenie, a w latach 1967-70 w trzyletnim
szkoleniu optycznym w Bystrej Śląskiej. Egzamin mistrzowski - w 1967 w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Do
chwili powstania Komisji Branżowych działał zarówno
w Komisji Branżowej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej
w Katowicach jak również w Ogólnopolskiej Komisji
Branżowej przy ZIR w Warszawie. Od 1970
Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej
i Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Bielsku Białej. Członek - założyciel Stowarzyszenia
Qpt\ków Polskich Wiceprezes Zarządu tej organizacji. Po samorozwiązaniu się SOP uczestniczył
w pracach mających na celu utworzenie jednolitej organizacji rzemiosła optycznego w Polsce. W uznaniu ogółu zasług dla środowiska optyków polskich na zjeździe założycielskim KRIO został powołany do
Rady Starszych jako członek honorowy.

GENEZA POWSTANIA
KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ
Historia utworzenia KRIO sięga okresu kiedy środowisko optyków miało swoją
reprezentację ogólnopolską w ramach struktur administracji rzemiosła w formie Komisji
Branżowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła Polskiego.
Pierwszym przewodniczącym Komisji był kolega Bernard Mroziński, któiy wraz
z kolegą Stanisławem Kulińskim, będącym etatowym pracownikiem Związku,
kierowali jej pracami. Następnie samodzielnym przewodniczącym Komisji był kolega
Stanisław Kuliński.
Komisja odgrywała ważną dla optyków rolę i należy zauważyć, że nie każda
branża miała tak zorganizowane przedstawicielstwo. Podstawowym zadaniem Komisji
była redystrybucja maszyn i urządzeń oraz konsultacje z Ministerstwem Finansów przy
ustalaniu wysokości ryczałtów (karta podatkowa), negocjowanie poziomów
zyskownyści itp. Kolejnymi przewodniczącymi tej Komisji byli koledzy Wacław Sękul
oraz Piotr Voigt.
W latach 80-tych w związku ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi niektóre
funkcje Komisji straciły rację bytu i uległa ona rozwiązaniu. W roku 1990 utworzone
zostało z inicjatywy optyków Śląskich i krakowskich Stowarzyszenie Optyków Polskich
(SOP), jego przewodniczącym został kolega Piotr Voigt z Krakowa. Skuteczność
działań SOP utrudniona była głównie dlatego, że działało ono w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach a nie o rzemiośle, nie było więc ono również w strukturach rzemiosła.
Nie powołało oddziałów regionalnych co utrudniało bieżące kontakty optyków z oddalonych części Polski. Wymienione wyżej przyczyny stały się powodem rozwiązania
Stowarzyszenia w 1993 roku. Członkom władzy Stowarzyszenia kol. kol. Czesławowi
Dutkiewiczowi, Aleksandrowi Filakowi oraz Józefowi Kołderowi powierzono misje
zbudowania koncepcji i utworzenia nowej odpowiadającej potrzebom środowiska organizacji ogólnopolskiej. Równolegle podjęło próbę stworzenia organizacji o szerszym
zasięgu środowisko poznańskie. Szczególną aktywność wykazywał tu kolega Czesław
Dutkiewicz. Powstała koncepcja utworzenia Cechu Optyków Rzeczpospolitej. Jej ralizacja nie doszła jednak do skutku, gdyż nie dawała ona szansy na pełny udział w pracach Cechu środowisk z innych części Polski. I tak zrodziła się koncepcja utworzenia
Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Warszawie. Podstawowym argumentem przemawiającym za powołaniem Izby był fakt, że jest to organizacja ustawowo mieszcząca się
w strukturach rzemiosła oraz zrzeszająca autonomiczne Cechy regionalne, które poprzez
statutową Radę Starszych mają istotny wpływ na charakter i pracę K.R.I.O.
Zjazd założycielski odbył się 20 stycznia 1996 r. w Warszawie. Uczestniczyli
w nim delegaci z Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku, Śląskiego Cechu Optyków
w Katowicach, Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie, Cechu Optyków
Rzeczpospolitej w Poznaniu, Dolnośląskiego Cechu Optyków we Wrocławiu oraz
Cechu Optyków w Warszawie. W pracach nad powołaniem Izby aktywność wykazywały wszystkie środowiska, a osobiście uczestniczyli; Czesław Dutkiewicz, Józef
Kołder, Aleksander Filak, Aleksander Lewandowski, Wiesław Koczorowski, Zbigniew
Dębiński, Tadeusz Ratajski, Marek Kołodziej, Antoni Waligórski, Andrzej Biernacki,
Wiesław Gabrysiak i Marek Jakubowicz. 22 kwietnia 1996 r. KRIO wpisana została do
rejestru Izb Rzemieślniczych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na Zjeździe założycielskim zostały powołane Organa Statutowe KRIO .

SKŁAD ZARZĄDU
KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ
IZBY OPTYCZNEJ
Prezes Zarządu KJU.O. - Marek Jakubowicz
Zarząd:
v-ce prezes

- Jan Witkowski

sekretarz
członkowie:

- Tadeusz Ratajski
- Wiktoria Adamek
- Lidia Jarnuszkiewicz
- Aleksander Tracewicz
- Wojciech Błaszczyk
- Edward Kluza
- Paweł Kołder
- Antoni Waligórski

Rada Starszych:

przewodniczący: - Andrzej Biernacki
członkowie: - Aleksander Lewandowski
- Aleksander Filak
- Marian Wójcik
- Zbigniew Dębiński
- Marek Kołodziej

Członkowie Honorowi:
- Czesław Dutkiewicz
-Józef Kołder

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy
przewodniczący: - Zdzisław Robak
- Jerzy Chirek
- Stanisław Salwiński
- Stanisław Morawiec
- Jan Kołodziej

Komisja Rewizyjna
przewodniczący - Krzysztof Kurkiewicz
Z-ca przewodniczącego - Krzysztof Piskorski
członkowie - Leszek Eder
- Waldemar Daniluk
- Marian Wójcik

Prezes Izby

Marek Jakubowicz
lat 51 urodził się w Starachowicach, jest absolwentem Szkoły Morskiej w Gdyni (1966 r.)
oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1978 r.).
Obecnie prowadzi w Warszawie firmę optyczną założoną przez ojca Henryka w
1951 roku. Osobiście z optyką związany jest od 1982 r. Początkowo prowadził firmę razem
z ojcem a po jego śmierci z bratem Zbigniewem. W1991 roku nastąpił podział firmy na dwa
samodzielne zakłady optyczne.
Jest mistrzem w zawodzie od 1986 r. Swoją aktywność organizacyjną wykazywał od
momentu podjęcia pracy rzemieślniczej. W1983 r. został zastępcą przewodniczącego sekcji
optyków w Cechu Złotników Zegarmistrzów Brązowników i Grawerów, w 1987 r. z-cą
przewodniczącego komisji rewizyjnej, natomiast w roku 1994 podstarszym tegoż Cechu.
W 1995 r. z Cechu Złotników wydzieliła się sekcja optyków tworzących autonomiczny
Cech Optyków w Warszawie, w którym pełni funkcję podstarszego cechu. W 1992 r. był
jednym z założycieli fundacji „Optycy Wolscy na Rzecz Zespołu Lecznictwa Otwartego
W-wa Wola", w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Fundacja zrzeszająca 14 optyków z dzielnicy Wola w Warszawie wraz z wolską służbą zdrowia w ciągu
dwóch lat zrealizowała program profilaktyki okulistycznej dla dzieci w wieku 3 - 16 lat
o łącznej wartości upustów około 150 tys. PLN.
Po rozwiązaniu SOP brał czynny udział w budowaniu koncepcji ogólnopolskiej
reprezentacji optyków rzemieślników. Na Zjeździe założycielskim Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej wybrany został Prezesem Zarządu Izby.

ZARZĄD KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ
IZBY OPTYCZNEJ

Prezes Zarządu K.R.I.O. - Marek Jakubowicz, 51 lat
WARSZAWA

v-ce prezes - Jan Witkowski,
43 lata
ZAWIERCIE

sekretarz - Tadeusz Ratajski,
58 lat
WARSZAWA

Lidia Jarnuszkiewicz
40 lat
KRAKÓW

Aleksander Tracewicz
47 lat
LIDZBARK WARMIŃSKI

Wojciech Blaszczyk
36 lat
WARSZAWA

Edward kluza
44 lata
TARNÓW

Paweł Kołder
31 lat
OŚWIĘCIM

Antoni Waligórski
38 lat
WROCŁAW

Rada Starszych

przewodniczący

Andrzej Biernacki
45 lat

ZAWIERCIE

Zbigniew Dębiński
42 lata

Aleksander Filak
53 lata

ŻORY

ELBLĄG

Aleksander Lewandowski
56 lat
GDYNIA

Marek Kołodziej
45 lat

Marian Wójcik
53 lata

OLEŚNICA

KRAKÓW

Odwoławczy
Sąd Rzemieślniczy
-zewodniczący

Stanisław Salwiński
56 lat

Zdzisław Robak

67 lat

KRAKÓW

WARSZAWA

Stanisław Morawiec
40 lat

CIESZYN

Jerzy Chirek
66 lat

KWIDZYN

Jan Kołodziej
441atA

WROCŁAW

Komisja
Rewizyjna
Krzysztof Piskorski
46 lat

: - z e w o d n i c z ą c y - Krzysztof Kurkiewicz
45 lat

WARSZAWA

SOPOT

Leszek Eder
48 lat

RUDA ŚLĄSKA

Waldemar Daniluk
44 lata

WROCŁAW

Marian Wójcik
53 lata

KRAKÓW

INFORMACJE
O CECHACH
ZRZESZONYCH W KRAJOWEJ
RZEMIEŚLNICZEJ
IZBIE OPTYCZNEJ

CECH OPTYKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- P 0 2 N A Ń

DOLNOŚLĄKI - WROCŁAW
ŚLĄSKI - KATOWICE
MAŁOPOLSKI - KRAKÓW
POMORSKI - GDAŃSK
CECH OPTYKÓW - WARSZAWA

CECH OPTYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKI W POZNANIU
61-874 POZNAŃ, ul. Kościuszki 57, tel7fax (0-61) 53 78 05 w. 229
Liczba członków na dzień 31.09 1996 -150 optyków
Skład Zarządu:
1. Zbigniew Dębski, lat 42 - Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak, lat 51 - Podstarszy Cechu
3. Henryk Piguł, lat 68 - Podstarszy Cechu
4. Grzegorz Grochal, lat 36 - Sekretarz
5. Janusz Rychlik, lat 65 - Skarbnik
6. Jan Szczerkowski, lat 64 - członek
7. Czesław Drabczak, lat 62 - członek
8. Czesław Kaczmarek, lat 53 - członek
9. Aleksander Tracęwicz, lat 47 - członek

Zbigniew Dębicki
Starszy Cechu /ELBLĄG/
lat 42
Zbigniew Dębicki; Elbląg - mistrz optyki jest absolwentem
Politechniki Gdańskiej - lat 42, - żonaty - dwoje dzieci. Związany
z optyką od 1978 roku. Od roku 1994 - 1995 sprawował funkcję
sekretarza Zarządu Cechu.

RODOWÓD CECHU:
Początkiem działalności Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych b\ ła u^L:
29.07.1982 r. gdzie uchwałą nr 65 Zarządu Izby Rzemieślniczej w Poznaniu został
powołany Zespół Opiniodawczo-Doradczy d/s rozwoju rzemiosł optycznych przy Izbie
Rzemieślniczej, któiy wydzielono z Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych
w Poznaniu, w którym istniała od 1950 Sekcja Optyków.
Powołanie do życia Zespołu pozwoliło na zgrupowanie w jeden organ wszystkich
rzemieślników wielkopolski, którzy dotychczas byli bardzo osamotnieni w swoich
macierzystych cechach.
Skład Zespołu przedstawiał się następująco:
1. Czesław Dutkiewicz - przewodniczący
2. Janusz Rychlik - z-ca przewodniczącego
3. Zbigniew Wieczorek, Maciej Jański, Edward Styczeń i Włodzimierz Kopczyński członkowie.
Zespół opracował regulamin, który przewidywał głównie prowadzenie akcji szkoleniowych
oraz udzielanie pomocy w zaopatrzeniu materiałowym optykom.
W dniu 20.03.1990 r. na kolejnym spotkaniu Zespołu wyłonił się Komitet Założycielski
MCRzO w Poznaniu.

W dniu 23.06.1990 r. na mocy Walnego Zgromadzenia Założycielskiego powołano
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu. Histoiyczną datę powstania
Cechu wyznacza dokument Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dniem
5 września 1990 roku znak: XI Ns Rej. CRz 6/90 gdzie dokonano wpisu do rejestru cechów
nr 19.
W skład Zarządu weszli:
- Czesław Dutkiewicz - Starszy Cechu
- Wiesław Kotelak - członek Zarządu
- Henryk Piguł - członek Zarządu
- Konrad Błanowicz - członek Zarządu
- Janusz Rychlik - członek Zarządu
- Czesław Kaczmarek - członek Zarządu
Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 30.10.1993 r. przyjęto
zmiany do Statutu Cechu ustalając, że Cech ma
nosić nazwę Cechu Optyków Rzeczpospolitej
Polski. Postanowieniem Sądu Sygn. akt. XIV
Ns Rej CRz 5) 93 z dnia 27 września 1994 r.
zmienia się nazwę Cechu na CECH
OPTYKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.
Siedzibą Cechu jest miasto Poznań.
Początek lat 90-tych. Poznań M.CR.O.
Skład Zarządu Cechu taki sam jak w MCRzO.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Cechu
Optyków Rzeczpospolitej Polski w Poznaniu w dniu 2.12.1995 r zrezygnował z pracy
w Zarządzie długoletni starszy Cechu Kol. Czesław Dutkiewicz. W tej sytuacji Walne na to
stanowisko powołało Kol. Zbigniewa Dębskiego.
1. 10-letnia działalność Zespołu Opiniodawczo-Doradczego d/s rozwoju rzemiosł
optycznych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu pod przewodnictwem Cz. Dutkiewicza
na terenie Wielkopolski i także całego kraju, przyczyniła się do rozpoczęcia systematy cznego szkolenia zawodowego. Równocześnie ze szkoleniem optyków odbywały się systematyczne giełdy optyczne na które przyjeżdżali wytwórcy oprawek, szkieł i futerałów
z całej Polski. Działalność ta trwa do dnia dzisiejszego jedynie z uatrakcyjnieniem o wystawców zagranicznych.
2. Prowadząc działalność zagraniczną jako MCRzO w maju 1993 otrzymaliśmy Statut
obserwatora w Stowarzyszeniu Europejskim Optometrii i Optyki w Londynie.
3. W miesiącu październiku 1993 w MCRzO gościliśmy przedstawicieli Europ. Stow.
Optom. i Optyki z okazji zakończenia I-szego w Polsce kursu podstaw refrakcji, który to
kurs ukończyło 9 rzemieślników.
4. Cech uczestniczył we wszystkich przeobrażeniach i zmianach organizacyjnych, które
doprowadziły do powstania Kraj. Rzem. Izby Optycznej w Warszawie.
5. Cech był i jest współorganizatorem i pionierem w skali całego kraju w walce o dążenie
przywrócenia uznania zawodu optyka okularowego w świetle istniejących
nieprawidłowości i przepisów prawa.
6. Cech został odznaczony w m-cu listopadzie 1993 r. przez Rektora AM w Poznaniu
medalem pamiątkowym Witela za wspólną działalność dla potrzeb ochrony wzroku
w Polsce.

DOLNOŚLĄSKI CECH OPTYKÓW
WE WROCŁAWIU
50-061 WROCŁAW , PI. Solny 13, tel. (0-71) 44 86 91 w. 72
Data rejestracji: 3 czerwca 1994 r.
Liczba członków na dzień 30.09.1996: 50 optyków
Skład Zarządu:
1. Marek Kołodziej, lat 45 - Starszy DCO
2. Antoni Waligórski, lat 38 - Podstarszy
3. Maria Baczyńska-Lach - Sekretarz
4. Włodzimierz Deka, lat 57 - członek
5. Wacław Dousa, lat 59- członek

Marek Kołodziej
Starszy DCO /OLEŚNICA /
Lat 45
W zawodzie optyka - od 1964
świadectwo czeladnicze -1968
dyplom mistrzowski -1983
Od 1984 - prowadzi własną firmę optyczną. Współzałożyciel (1991), a następnie
Prezes Stowarzyszenia Optyków we Wrocławiu. Po przekształceniu tego
Stowarzyszenia w Dolnośląski Cech Optyków - pełni funkcję Starszego Cechu.

Rodowód Cechu:
Dolnośląski Cech Optyków we Wrocławiu został zarejestrowany 3.06.1994 r. Powstał w wyniku
przekształcenia Stowarzyszenia Optyków przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. Natomiast
Stowarzyszenie zostało założone 18.12.1991 r. z inicjatywy M. Kołodzieja i A. Wałigórskiego. Powstało ono
aby bronić optyków w kontaktach z przedstawicielami administracji państwowej. Ta działalność jest w dalszym ciągu głównym zajęciem Zarządu DCO. Terenem działania DCO jest Dolny Śląsk.
Liczba członków - 50

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW
W KATOWICACH
40-078 KATOWICE, PI. Wolności 12, tel. 59 62 61- 5 wew. 349
Data rejestracji: 13 grudnia 1994 r.
Liczba członków na dzień 30.09.1996: 108 optyków
Skład Zarządu:
1. Aleksander Filak, lat 53 - Starszy Cechu
2. Stefan Niewidok, lat 66 - Podstarszy
3. Paweł Kołder, lat 31 - Podstarszy
4. Izabela Żmidzińska-Górny - Sekretarz
5. Marek Sołowij, lat 45 - członek Zarządu
6. Jerzy Szczepanek - członek Zarządu
7. Jan Witkowski, lat 43 - członek Zarządu
8. Leszek Eder, lat 48 - Przewodniczący Komitetu Rew.
9. Jerzy Frajer, lat 49 - Przewodniczący Sądu Cech.

Aleksander Filak
Starszy Cechu / ŻORY/
Lat 53
Zawodu optyka uczy! się w zakładzie optycznym mistrza Rudolfa Wróblewskiego
w Gliwicach.
Egzamin czeladniczy -1964
egzamin mistrzowski -1968
Od chwili obecnej własny Zakład Optyki Okularowej w Żorach. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach różnych organizacji zrzeszających optyków, pełniąc
w nich odpowiedzialne funkcje, min.: 1983-1994 - przewodniczący Komisji
Optyków przy I.Rz. w Katowicach oraz członek Ogólnopolskiej Komisji Branżowej przy Z.RzP.
w Warszawie. 1989-1994 członek Zarządu Stowarzyszenia Optyków Polskich. Od 1978 - członek Komisji
Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, od 1982 v-ce przewodniczący a od 1991 do chwili obecnej - przewodniczący tej Komisji. W latach 1985-1989 Starszy Cechu
Rzemiosł Różnych w Żorach oraz członek Rady Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Od 1994 - Starszy
Śląskiego Cechu Optyków i członek Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach. W latach 1984-1988
członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żorach oraz Przewodniczący Komisji Planowania
Przestrzennego, Budownictwa i Architektury.

Rodowód Cechu:
Śląski Cech Optyków z siedzibą w Katowicach powołany został do życia na zebraniu założycielskim
18.06.1994 r.
Nie sposób byłoby jednak nie wspomnieć w tym miejscu chociażby skrótowo o wcześniejszych
przedsięwzięciach stanowiących fundament naszej dzisiejszej organizacji.
Na początku lat sześciesiątych optycy zrzeszeni w lokalnych cechach rzemiosł różnych z inicjatywy mistrza
Kazimierza Błażejewskiego zaczęli organizować spotkania w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Ówczesny
program działania skupiał się głównie na działalności szkoleniowej, rozwiązywaniu problemów związanych
z zaopatrzeniem w sprzęt i podstawowe materiały, opracowywaniu i zatwierdzaniu cen usług oraz przeciwstawianiu monopolistycznym praktykom PP Foto-Optyka.
Ukoronowaniem spotkań, które z czasem przyjęły cykliczny charakter byl zorganizowany w 1962 r. dzięki
osobistym zagranicznym kontaktom Kazimierza Błażejewskiego pierwszy, dwutygodniowy wyjazd szkoleniowy do Hermann Pistor Fachschule w Jenie. Uzupełniając zajęcia teoretyczne uczestnicy wyjazdu zapoznawali się z produkcją zakładów Carl Zeiss w Jenie oraz ROW Rathenow. Drugi wyjazd zorganizowano
w 1963 roku.

Uczestnicy wyjazdu do Jeny - 1 9 6 2 r.

Powstanie przy Centralnym Związku Rzemiosła Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Optyków umożliwiło
powołanie również Komisji Branżowej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, dając tym samym
formalne podstawy działalności środowiska optycznego.
Opracowano projekt szkolenia i rozpoczęto trzyletni kurs kwalifikacyjny dla mistrzów. Zajęcia odbyły się
w domu wczasowym rzemiosła w Bystrej Śląskiej. Wykładowcami byli lekarze ze Śląskej Akademii
Medycznej, inżynierowie ze Śląskich Zakładów Optycznych oraz zapraszani optycy niemieccy. Część referatów przygotowywali uczestnicy kursu. Integralną częścią szkolenia były wyjazdy do Śląskich,
Jeleniogórskich oraz Warszawskich Zakładów Optycznych.
Należy tu podkreślić, że we wszystkich pracach udział brali oprócz optyków śląskich koledzy z innych stron
kraju.
Systematyczne kontakty integrowały nasze środowisko, skupiały wokół osoby Kazimierza Błażejewskiego
grupę aktywnych działaczy, ułatwiały zawiązywanie trwałych przyjaźni i wydatnie przyczyniały się do umacniania zasad etyki zawodowej.
Po śmierci w 1975 r. Kazimierza Błażejewskiego przewodniczącym Komisji Optyków w Katowicach został
mistrz Stanisław Bocianowski a od 1983 r. mistrz Aleksander Filak.
Nadal kontynuowane były spotkania szkoleniowe, które ze względu na coraz większe grono uczestników
przybrały formę zjazdów w Szczyrku, Wiśle, Jaszowcu, Kokotku, Kozubniku, a z czasem w Sosnowcu.
W charakterze wykładowców zapraszano profesorów okulistyki oraz przedstawicieli zagranicznych firm
optycznych. Wykładom towarzyszyły prezentacje nowoczesnych urządzeń i technologii. Zaczęto też organizować pierwsze giełdy zaopatrzeniowe zapraszając coraz liczniej szych producentów krajowych
i zagranicznych.
Działalność Komisji Branżowej Optyków w Katowicach nie przerwało ani jej formalne rozwiązanie przez
Centralny Związek Rzemiosła, ani ograniczenia stanu wojennego. Podkreślenia wymaga zrozumienie potrzeb
naszego środowiska i wielotetnia pomoc ze strony Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
Od chwili powstania Stowarzyszenia Optyków Polskich, będących jego współzałożycielami optycy śląscy
aktywnie włączyli się w tok prac nowej organizacji. W Zarządzie Stowarzyszenia Optyków z naszego terenu
reprezentowali Aleksander Filak, Janusz Błażejewski, Józef Kołder i Jan Gleń. Niemniej Jednak rozwijająca
się idea stworzenia jednej, ogólnopolskiej organizacji optyków działającej w oparciu o Ustawę o rzemiośle
legła u podstaw rozwiązania SOP w 1993 r.

Natychmiast podjęto organizacyjno-prawne działania zmierzające do powołania Śląskiego Cechu Optyków,
zwieńczone zebraniem założycielskim 18.06.1994 r. Starszym Cechu wybrany został Aleksander Filak.
Oficjalna rejestracja Cechu miała miejsce 13.12.1994 r.
W okresie swego istnienia cech zorganizował między innymi cykl zebrań o tematyce podatkowo-prawnej,
spotkania szkoleniowo-towarzyskie w Hermanicach i w Szczyrku, wyjazd na międzynarodowe targi optyczne
do Kolonii, reprezentował interesy naszego środowiska w kontaktach z władzami lokalnymi, a równocześnie
uczestniczy! w pracach związanych z powołaniem organizacji ogólnopolskiej.
Delegaci Śląskiego Cechu Optyków brali udział w zebraniu założycielskim 20.01.1996 r, na którym powołana
została Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna.
Obecnie Śląski Cech Optyków zrzesza ponad stu optyków nie tylko z terenów województw katowickiego,
bielskiego, opolskiego i częstochowskiego ale tradycyjnie już, również z innych stron naszego kraju.
W skład Zarządu Cechu wchodzą koledzy: Stefan Niewidok, Jerzy Szczepanek, Jan Witkowski, Izabela
Żmidzińska-Górny, Marek Sołowij i Paweł Kołder. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest kolega Jerzy
Frajer, a w jego składzie uczestniczą koledzy: Waldemar Lipiński, Stanisław Morawiec, Leonard Nawrot
i Zbigniew Bieniek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Cechu jest kolega Leszek Eder, a w jej skład wchodzą koledzy Roman
Nycz i Gustaw Fuchs.

Uczestnicy kursu w Bystrej Śląskiej - 1970 r.
Pierwszy z prawej - mistrz Kazimierz Błażejewski
Pierwszy z lewej w trzecim rzędzie - Mistrz Stanisław Bocianowski

MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW
W KRAKOWIE
31-141 Kraków, ul. Słowiańska 3 teł. (0-12) 22 06 70
Data rejestracji: 25 maja 1995 r.
Liczba członków na dzień 30.09.1996: 100 optyków
Skład Zarządu:
1. Marian Wójcik, lat 53 - Starszy Cechu
2. Edward Kluza, lat 44 - Podstarszy Cechu
3. Stanisław Salwiński, lat 56 - Podstarszy Cechu
4. Lidia Jarnuszkiewicz, lat 40 - członek Zarządu
5. Mieczysław Walczyk, lat 40 - członek Zarządu
6. Marek Szwed, lat 40 - członek Zarządu

Marian Wójcik
Starszy Cechu. / KRAKÓW /
Lat 53
Naukę zawodu optyka rozpoczął w 1960 r w zakładzie mistrza optyki Teodora
Tomaszkiewicza przy ul. Floriańskiej 30 w Krakowie, ucząc się równocześnie
w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących.
W 1963 - świadectwo czeladnicze
W 1969 - świadectwo mistrza optyki
Od 1969 do chwili obecnej prowadzi własną firmę optyczną, w której pracuje cała
rodzina (żona, córka i syn). Od blisko 30 lat aktywnie uczestniczy w pracach
różnych organizacji zrzeszających optyków w Sekcji Optyków przy Cechu Rzemowsł Metalowych, gdzie
pełnił funkcję przewodniczącego, potem w Stowarzyszeniu Optyków Polskich. Sekretarz Komisji Rewizyjnej
KRIO. Od listopada 1994 - biegły sądowy w zakresie optyki.

Rodowód Cechu:
Po rozwiązaniu Stowarzyszenia Optyków Polskich w dniu 20.11.1993 r. na Zjeździe w Zakopanem - z inicjatywy krakowskich optyków, postanowiono zorganizować zgodnie z tradycją rzemiosła polskiego - Cech
Optyków.
Na zebraniu założycielskim w dniu 14.01.1995 r., na które zaproszono optyków z regionu całej Małopolski postanowiono powołać Małopolski Cech Optyków z siedzibą w Krakowie, uzasadniając to koniecznością integracji zawodowej i społecznej optyków w regionie Małopolski.

Założycielami Cechu byli:

- Wiesław Koczorowski - optyk z Krakowa
- Marian Wójcik - optyk z Krakowa
- Edward Kluza - optyk z Tarnowa
- Stanisław Salwiński - optyk w Krakowa
- Mieczysław Walczyk - optyk z Nowego Sącza
- Adam Makarewicz - optyk z Rzeszowa

Na zebraniu założycielskim na Starszego cechu wybrano Wiesława Koczorowskiego - optyka z Krakowa.
W dniu 25.05.1995 r. Małopolski Cech Optyków został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod Nr. Rej. CRz -17 Ns. Rej CRz - 1/95/S.
Po rezygnacji Wiesława Koczorowskiego z funkcji Starszego Cechu - ze względu na stan zdrowia - w dniu
29.06.1996 r. Walne Zebranie członków Małopolskiego Cechu Optyków - Starszego Cechu wybrało jednomyślnie - Mariana Wójcika - optyka z Krakowa.
Cech w okresie dotychczasowej działalności główną uwagę koncentrował min. na informowaniu członków
o aktualnych przepisach prawno-skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy, opmoc w opracowywaniu cenników itp.
W tym celu Zarząd Cechu organizuje okresowe zebrania członków Cechu zapraszając na nie przedstawicieli
Instytucji Państwowych, przedstawicieli Izb Rzemieślniczych i innych.
Zarząd rekomendował z pośród członków naszego Cechu do 6-ciu Sądów Wojewódzkich na terenie Małopolski - biegłych i rzeczoznawców sądowych do spraw optyki.
Powołał także Komisje Branżowe przy Izbach Rzemieślniczych na terenie Małopolski tj. w Województwach:
Nowo-Sądeckim, Tarnowskim, Rzeszowskim, Kieleckim, Lubelskim i Krakowskim.
Przewodniczących tych Komisji dokooptowano w skład Zarządu Cechu.
Wybrano również delegatów do współpracy z Wojewodami w wyżej wymienionych Województwach z terenu
Małopolski w osobach:
- Marian Wójcik - Kraków
- Edward Kluza - Tarnów
- Zbigniew Koter - Lublin
- Marek Szwed - Rzeszów
- Meczysław Walczyk - Nowy Sącz
- Sławomir Wesołowski - Kielce,
którzy będą reprezentować swoje województwa, a K.R.LO. upoważni ich do współpracy z Wojewodami.
Uchwałą ostatniego Zebrania Członków Cechu - podjęto decyzję ufundowania sztandaru Cechowego
optyków, oraz insygniów Cechowych - buzdygany, łańcuchy. Trwają prace nad realizacją tego postanowienia.
Stałą troską Zarządu Cechu było i jest udzielanie członkom pomocy poprzez różne interwencje na ich prośby
w różnych Instytucjach Państwowych min. ZOZ-ach, w sprawie nieterminowej refundacji, Straży Miejskich,
Policji - odnośnie nielegalnego handlu okularami.
Aktualnie Cech nasz organizuje szkolenie z zakresu B.H.P. dla wszystkich właścicieli zakładów optycznych
z rejonu Małopolski.

POMORSKI CECH OPTYKÓW
W GDAŃSKU
S ^831 GDAŃSK , ul. Piwna 1/2 , tel. 313116 wew. 22
Data rejestracji - 7 luty 1995 r.
Liczba członków na dzień 30.09.1996: 55 optyków
Skład Zarządu:
1 Aleksander Lewandowski, lat 56 - Starszy Cechu
Z. Wiktoria Adamek, lat 52 - Podstarszy Cechu
3. Krzysztof Mężyk, lat 52 - Sekretarz
4. Zbigniew Domowicz, lat 53 - Skarbnik
5 Jerzy Chirek, lat 66 - członek
6 Bernard Nalaskowski, lat 65 - członek
Edward Greszczyński, lat 71 - członek

Aleksander Lewandowski
Starszy Cechu. /GDYNIA /
Lat 56
Jest Starszym Cechu. Od chwili powstania do chwili obecnej. Urodził się
w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły średniej odbywał naukę zawodu w zakładzie
P. Bernarda Mrozińskiego w Bydgoszczy. Mistrzem optyki został w 1965 r. i od
tego czasu prowadzi w Gdyni własny zakład optyczny. W 1972 r. ukończył kurs
specjalistyczny refrakcji i dopasowywania soczewek kontaktowych w Londynie.
W czasie długoletniej pracy zawodowej wyszkolił 22 uczniów. Wielu z nich posiada swoje zakłady w kraju i za granicą. Od roku 1978 jest Przewodniczącym Komisji
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

Rodowód Cechu:

ki lat siedemdziesiątych przy Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku istniała Komisja Branżowa Optyków, która
prowadziła działalność w środowisku optyków propagując konieczność zdobywania kwalifikacji, organizowała dorywcze szkolenia przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego.
Liczba zakładów w owym czasie w województwie gdańskim i elbląskim wynosiła około piętnastu.
Działalność prowadzona wśród optyków spowodowała wzrost ilości mistrzów, uczniów i zakładów.
\lile wspominamy założycieli, którzy działali społecznie, a przede wszystkim kolegę Radomskiego z Elbląga
nerwszego przewodniczącego Komisji Branżowej przy Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku. Pasja
społecznikowska, konieczność wspólnego działania i ochrony środowiska zawodowego oraz reprezentowania
ego interesów, a także chęć koleżeńskich spotkań była motorem powstania Pomorskiego Cechu Optyków
w Ggańsku.
Lech powstał w dniu 22.10.1994 r. i został zarejestrowany 7 lutego 1995 roku. Zakresem działania obejmuje
głównie województwa gdańskie i elbląskie oraz województwa sąsiednie.
Założycielami Cechu byio 24 optyków.
W okresie swojej działalności Cech prowadził akcje mające na celu dostosowanie zakładów optycznych
-Jeżących do członków Cechu do współczesnych wymogów.
Osiągnięciem Cechu jest doprowadzenie do współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku czego wynikiem jest powstanie wspólnej Komisji. Komisja ta zajmuje się rozwiązywaniem wspólnych problemów oraz nadzorem we wszystkich zakładach optycznych, z którymi Wydział Zdrowia zawarł
jmowy.
Ciągnięciem Cechu jest również umieszczenie w umowie z Wydziałem Zdrowia klauzuli o konieczności
odpowiedniego wyposażenia zakładu optycznego oraz posiadania kwalifikacji optyka.
Cech był i jest organizatorem różnych szkoleń. Odbył się roczny kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego jak również liczne kursy w zakresie BHP, oraz pedagogiki. Prężnie działające'biuro Cechu dba, aby
•a -zelkie informacje dotyczące optyków Cechu i Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej docierały do wszysiich członków.

CECH OPTYKÓW
W WARSZAWIE
00-264 WARSZAWA ul. Piekarska 6 lok. 5, tel7fax (0-22) 635 20 50
Data rejestracji: 17 październik 1995 r.
Liczba członków na dzień 30.09.1996:152 optyków
Skład Zarządu:
1. Andrzej Biernacki, lat 45 - Starszy Cechu, Warszawa
2. Marek Jakubowicz, lat 51 - Podstarszy Cechu, Warszawa
3. Tadeusz Ratajski, lat 58 - Sekretarz Zarządu, Warszawa
4. Tomasz Bednarski, lat 40 - Skarbnik, Warszawa
5. Wiesław Gabrysiak, lat 56 - Legionowo
6. Maciej Orliński, lat 35, Warszawa
7. Grzegorz Trzaska, lat 47, Warszawa

Andrzej Biernacki
Starszy Cechu. / WARSZAWA /
Lat 45
Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W 19751984 - pracownik Polskich Zakładów Optycznych. 1984 prowadził szlifiernię
szkieł okularoweych - po egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną Izby
Rzemieślniczej miasta st. Warszawy. W latach 1984-1988 członek Cechu Rzemiosł
Różnych w Piasecznie, od 1989 - członek Cechu Złotników, Zegarmistrzów,
Optyków, Grawerów i Brązowników. Jest jednym z założycieli Cechu Optyków
w Warszawie. Od 1989 - własny zakład optyczny w Warszawie. Aktualnie kieruje
pracami Rady Starszych KRIO.

Rodowód Cechu:
Inicjatywa powstania Cechu zrodziła się w Sekcji Optyków Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów
i Brązowników. Doświadczenia Sekcji Optyków wykazały, że optykom warszawskim potrzebna jest organizacja posiadająca osobowość prawną. W dniu 14.01.95 optycy - członkowie Sekcji - postanowili odłączyć się
od Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Gawerów i Brązowników i założyć własny cech. Inicjatorami
powstania cechu byli przedstawiciele optyków do kontaktów ze służbą zdrowia, działających w poszczególnych dzielnicach pod przewodnictwem Przewodniczącego Sekcji - kol. Tadeusza Ratajskiego.
Cech Optyków w Warszawie - w ramach swojej działalności - podją współpracę z Wydziałem Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego, której jednym z elementów jest warunek, że tylko członek Cechu może realizować
recepty na okulary. Optycy warszawscy stworzyli swój Kodes Etyczno-Zawodowy, do którego przestrzegania
powołano Radę Mężów Zaufania.
Elementem Łączącym i wyróżniającym optyków zrzeszonych w Cechu jest logo, które używane jest od kwietnia 1996 r. Cech Optyków w Warszawie jest jednym z założycieli Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Założenia Ideowo-Programowe
Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej
Pod koniec lat 80-tych pojawiły się istotne zmiany w zasadach funkcjonowania
rzemiosła. Ustawa z 1989 r. o działalności gospodarczej daje możliwość wykonywania
zawodu optyka każdemu a więc nie tylko osobie posiadającej kwalifikacje. To rozwiązanie
ustawowe ugodziło w spójność środowiska rzemieślników a otwierając dostęp do
możliwości wykonywania usług optycznych każdemu bez jakichkolwiek ograniczeń
zagroziło naszym interesom ekonomicznym. Ważnym społecznie skutkiem takiego
rozwiązania jest zagrożenie zdrowiu tych, którzy trafiają do zakładu optycznego prowadzonego przez osobę bez niezbędnych kwalifikacji. W roku 1995 rozpoczęła działalność
gospodarczą pierwsza sieć zakładów optycznych „Vision Express". Dynamika jej rozwoju
sygnalizuje stopień zagrożenia dla optyków samodzielnych a wejście drugiej sieci „Optical
Care of Poland" w październiku 1996 uświadamia, że tempo, w którym się to odbywa
winno zmusić nas do szybkiego reagowania.
Uwarunkowania powyższe determinują w sposób istotny obszary i kierunki
działania Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, stały się więc one przesłanką założeń
programowych organizacji.

Założenia programowe K.R.I.O. zwane dalej „założeniami" sklasyfikować możemy
wg następujących kryteriów:
a) czas realizacji - doraźne i długookresowe
b) partner, z którym podejmujemy kontakty - działania wewnątrzorganizacyjne oraz
działania zewnętrzne.
Podział zadań wg czasu, w którym ich realizacja jest możliwa jest ważny gdyż
musimy mieć pełną świadomość co możemy zrobić szybko a załatwienie takich spraw
wymaga czasu, podobnie musimy wiedzieć co zależy tylko od nas samych a w jakim przypadku zależni jesteśmy od czynnika zewnętrznego, na który wpływ mamy niewielki lub
o który musimy zabiegać.
W stosunku do każdego z partnerów współdziałających z K.R.I.O. podejmować należy
sprawy, które można rozstrzygnąć szybko jak też próbować uzyskać korzystne dla optyków
rozwiązania systemowe, ustawowe itp.
I. Jednym z najważniejszych tematów, który powinien być przedmiotem działania Izby są
kwalifikacje z czym wiąże się bezpośrednio przebudowa systemu edukacji zawodowej
(odrębny dokument). Końcowym efektem tych działań powinno być wprowadzenie ustawowego obowiązku posiadania kwalifikacji dla osób prowadzących zakłady optyczne,
licencjonowanie zawodu optyka oraz wprowadzenie jako obowiązujące wyższych
poziomów kwalifikacji. Istotną rolę odegrać tu powinna Izba mając ustawowe prawo do
wydawania odpowiednich dokumentów.
Wagę kwalifikacji będących podstawą profesjonalizmu należy podkreślić szczególnie, gdyż tylko one mogą obronić optyka przed konkurencją (sieć nie jest w stanie stworzyć
warunków i standardu profesjonalnie zorganizowanego i prowadzonego kameralnie
zakładu optycznego).
Partnerami KRIO w tych przedsięwzięciach powinni być: Związek Rzemiosła
Polskigo, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego, Akademia Medyczna w Poznaniu, Polskie Towarzystwo
Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii.
II. Ważnym problemem jest funkcjonowanie i miejsce organizacji w obowiązujących
warunkach prawnych oraz w relacji do istniejących struktur rzemiosła polskigo jak też
w stosunku do struktur administracji państwowej i terenowej. KRIO jest rzeczywistym
członkiem Związku Rzemiosła Polskiego wchodząc w jego skład jako 27 Izba ale jedyna branżowa. Musimy myśleć o conajmniej poprawnym ułożeniu stosunków z Izbami
regionalnymi wyraźnie podkreślając nasze kompetencje branżowe (szkolenie, egzaminy)
- z czasem powinniśmy zmierzać do wystąpienia cechów z izb regionalnych i należeniu
tylko do KRIO.
Będziemy zmierzać do tego abyśmy współpracjuąc z ZRP uzyskali pełnomocnictwa
Związku w sprawach branży. Wstępne kontakty wskazują na możliwość takiego rozwiązania.

Ważnym elementem naszego działania było powołanie poinorrxxTiko'A óc koniak tów z wojewodami. W dużym stopniu od ich aktywności zależeć będzie rozwiązanie widu
problemów regionalnych. W związku z decentralizacją struktur władz> bardzc
decyzji merytorycznych i finansowych zależy od władz miejscowych, gdyż
ewódzkiego wydziału zdrowia zależny jest od urzędu wojewody.
DI. Środowisko lekarzy okulistów reprezentowane jest przez Polskie Towarzystwo
Okulistyczne, jest to ważny partner optyków, gdyż warunki stworzone po 1989 r.
sprawiły, że współpraca lekarza okulisty i optyka stała się powszechna i wymaga
stworzenia pewnych zasad i reguł postępowania. Ponadto zainteresowani jesteśmy
przenikaniem informacji dotyczących nowych możliwości i technologii do świadomości
lekarzy oraz podnoszeniem poziomu wiedzy optyków w czym może nas wspomagać
PTO.
IV. Partnerzy zewnętrzni, z którymi Izba powinna współpracować zarówno w sprawach
bieżących jak też strategicznych:
a) Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - jeden z najważniejszych partnerów KRIO sprawy które wymagają permanentnych kontaktów i szybkich rozstrzygnięć to umowy na
realizację recept. Określenie jednoznaczne warunków ich podpisywania (kwalifikacje,
warunki organizacyjne), dalsze oddziaływanie w kierunku likwidacji funkcjonujących na
terenie placówek publicznej służby zdrowia zakładów optycznych.
Sprawy, których załatwienie wymaga dłuższego okresu czasu to: współpraca w modyfikowaniu systemu edukacji zawodowej, dążenie do rozstrzygnięć formalnych aby zakład
optyczny mogła prowadzić osoba posiadającą kwalifikacjke, wprowadzenie zawodu optyka w obszar usług paramedycznych.
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej - KRIO powinna prowadzić tu przede wszystkim
działania długofalowe, które powinny zakończyć się przebudową systemu edukacji
zawodowej optyków, nadaniu wyższej rangi temu zawodowi oraz stworzeniem warunków, w któiych KRIO sprawowałaby opiekę merytoryczną nad funkcjonowaniem systemu. Wpływać powinniśmy poprzez MEN na kuratora aby ograniczyć liczbę możliwości
uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych pozwalających na wykonywanie zawodu optyka do czasu wprowadzenia w życie zmodyfikowanego systemu edukacji zawodowej dla
optyków.
c) Ministerstwo Finansów - na rozwiązania globalne musimy się liczyć z wpływem
ograniczonym, natomiast w sprawach bieżących jest to partner, z którym Izba podejmować musi stałe kontakty. Powinniśmy dążyć do obniżenia stawki VAT doliczanej do
naszych usług aby były one bardziej dostępne dla mniej zamożnych czy też VAT-u
zerowego w przypadku świadczeń refundowanych.
V. Sprawy dotyczące funkcjonowania KRIO; jednym z podstawowych zadań statutowych
jest integracja środowiska i obrona interesów optyków Cele te powinniśmy osiągnąć
poprzez promowanie optyków zrzeszonych, nagłaśnianie niebezpieczeństw społecznych

związanych z wykonywaniem usług przez osoby bez kwalifikacji, informowanie
społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o istnieniu optyków z kwalifikacjami i zrzeszonymi (szersze omówienie w dokumencie dotyczącym promocji)
KRIO zobowiązana jest do tworzenia warunków pozwalających i obligujących do podnoszenia poziomu kwalifikacji oraz stałego doszkalania. W celu realizacji tych zadań
Izba powinna organizować tworzenie funduszy celowych (np. założyć fundację pozwalającą na wpłaty od optyków pomniejszjące podstawę opodatkowania).
O wszystkich przedsięwzięciach informować na bieżąco, tak aby koledzy
członkowie cechów zrzeszonych identyfikowali się z przedsięwzięciami wspólnymi.
Poparcie wszystkich zrzeszonych jest jednym z podstawowych warunków powodzenia
i skuteczności. Jest to bardzo ważne zadanie dla starszych i zarządów poszczególnych
cechów regionalnych.
VI. Kontakty z organizacjami zrzeszającymi optyków w innych krajach. KRIO dążyć
powinna do nawiązania kontaktów ze wszystkimi organizacjami w Europie szczególny
nacisk kładąc jednak na kontakty z sąsiadami (Niemcy, Czesi) Chodzi o wymianę
doświadczeń, uzyskanie informacji dotyczących obowiązujących rozwiązań ustawowych
interesujących optyków, rozwiązań strukturalnych, typów organizacji itp.
KRIO winna również dążyć do wstąpienia do organizacji międzynarodowych zrzeszających optyków.

Rada Starszych i Zarząd KRIO

RYNEK OPTYCZNY W WIELKIEJ BRYTAN! ORAZ ZASADY
UCZESTNICTWA W NIM OPTYKÓW INDYWIDUALNYCH
Robert Bitner zatrudniony przez Essilor Wielka Brytania do trzech miesięcy mieszka i pracuje w
Anglii, będąc przedstawicielem Cartier utrzymuje stałe kontakty z optykami angielskimi tylko indywidualnie
prowadzącymi swoje zakłady, posiada doskonałe rozeznanie co do koncepcji ich działania oraz zasada
poruszania się na rynku opanowanym przez sieci zakładów optycznych. Uwagi i spostrzeżenia wyrażone
w poniższym artykule mogą stać się istotną wsazówką dla nas i mam nadzieję, że uda nam się je w jakimś
stopniu wykorzystać.
Korzystając z zaproszenia przez p. Marka Jakubowicza, chętnie podzielę się z państwem moimi
spostrzeże-niami nt. rynku optycznego w Wielkiej Biytanii.
Wielka Brytania jest trzecim pod względem wielkości rynkiem optycznym w Europie po Niemczech i Francji.
Wszystkie wiodące na świecie firmy optyczne zarówno w zakresie soczewek, opraw oraz soczewek kontaktowych są tu obecne i bardzo mocno ze sobą konkurują. Cechą charakterystyczną rynku biytyjskiego jest to,
że sektor sprzedaży jest bardzo zdominowany przez sieci (nie tylko w zakresie optyki, również żywność,
sprzęt gospodarstwa domowego, RTV, meble, itd.). W branży optycznej ponad 2/3 obrotów przypada na sieci
i z każdym rokiem ta liczba się powiększa. Wyraźnie dominują 4 duże sieci optyczne (ponad 50% lynku), co
widać również w reklamach telewizyjnych i prasowych, są to:
1. Dolłond & Aitchison, ok. 500 sklepów, obrót ok. 250 min $, firma z 250 letnią tradycją (tak, to nie
pomyłka), stosunkowo mało agresywna w reklamie, zauważalna jest pewna stagnacja w tej firmie.
2. Specsavers Opticians, ok. 500 sklepów, obrót ok. 200 min $, firma bardzo agresywna cenowo, zdecydowanie najtańsza, szybko rozwijająca się mająca najgorszą reputację wśród optyków, gdyż stanowi
największe zagrożenie ze względu na niskie ceny.
3. Boots Opticians, ok. 300 sklepów, obrót ok. 180 min $, firma Boots jest przede wszystkim znana jako sieć
aptek i drogerii, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród konsumentów, ta nazwa przyciąga klientów
również do sklepów optycznych, gdzie oczekują równie wysokiej jakości okularów.
4. Vision Express, ponad 100 sklepów, najbardziej dynamiczna i najszybciej rosnąca sieć optyczna, zdobywa klientów poprzez zupełnie nową koncepcję sklepu, umożliwiającą wykonanie ponad 95% wszystkich
okularów w 1 godzinę. W każdym sklepie znajduje się pełno zakresowe laboratorium, klient ma możliwość
zobaczyć jak wykonywane są jego okulary.
Wszystkie w/w sieci mają bardzo duży wybór produktów od tanich plastikowych opraw do opraw
dyktatorów mody jak Giorgio Armani czy Calvin Klein, większość produktów i reklama nastawione są jednak na przeciętnego klienta. Sklepy te oferują również dużą powierzchnie sprzedaży. Wystrój sklepów każdej
z sieci jest jednakowy, aby klient mógł łatwo skojarzyć miejsce zakupu z nazwą.
Bardzo ciekawym przypadkiem sieci optycznej jest Optika David Ciulów licząca ponad 40 sklepów usytuowanych zwykle w najbardziej ruchliwych centrach handlowych. W Londynie np. Optika ma swoje sklepy
w dwóch najsłynniejszych w Anglii domach towarowych: „Harrods" i „Selfridges". Sieć ta koncentruje się na
najbogatszej grupie klientów, oferuje w swoich sklepach produkty luksusowe jak „Cartier" oraz większość
kolekcji znanych projektantów mody.
Według danych z 1994 roku, w Wielkiej Biytanii było zarejestrowanych 7.728 optometrystów oraz 7.606
optyków i tylko ok. 600 okulistów. Aby optyk mógł praktykować swój zawód, musi zostać zarejestrowany
w „General Optical Council" (GOC). Organizacja ta promuje wysokie kwalifikacje zawodowe, w jej skład
wchodzą optycy i optometryści, którzy są wybierani w wyborach co 5 lat.
Optycy są zrzeszeni w Association of British Dispensing Opticians"(ABDO). Stowarzyszenie to zajmuje się
ochroną interesów optyków i jest jedyną organizacją zawodową uprawnioną do przeprowadzania egzaminów
z optyki okularowej, które są podstawą do zarejestrowania optyka w GOC. Ponadto istnieje drugie podobne
stowarzyszenie - federation of Ophtalmie and Dispensing Opticians", które zrzesza tylko właścicieli
zakładów optycznych lub praktyk optometrystycznych.
Optometryści są zrzeszeni w Association of Optometrist", które chroni interesy optometystów oraz wydaje
znakomity dwutygodnik „Optometry Today".
Zarówno optycy jak i optometryści mają prawo do sprzedaży okularów oraz dobierania i sprzedaży soczewek
kontaktowych, okuliści zajmują się przede wszstkim leczeniem chorób oczu, a nie są zawodowo przygotowani do badania refrakcji wzroku i dopasowywania okularów, niemniej w świetle prawa są uprawnieni do
dobierania soczewek kontaktowych, ale bardzo niewielu z tego prawa korzysta. Badaniem refrakcji wzroku
zajmują się wyłącznie optometryści.

Bardzo ciekawą i pożyteczną organizacją jest „Eyccare Information Serviec"(EIS), jest to organizacja typu
public relations, która ma na celu promowanie (głównie w mediach) ochrony i korekcji wzroku wśród konsumentów w imieniu optyków/optometrystów oraz przemysłu optycznego. Organizacja ta jest finansowana z
dobrowolnych składek pochodzących głównie z firm optycznych oraz sieci i zakładów optycznych. W tym
roku organizacja ta ze względu na dużą aktywność przeżywa kryzys finansowy, gdyż firmy optyczne i duże
sieci ograniczyły swoje dotacje ze względu na znikomy udział w partycypowaniu w kosztach indywidualnych
optyków/optometystów, którzy są głównymi beneficjentami organizowanych kampanii. W związku z tym
zaproponowano optykom i optometrystom skłądkę w wysokości od 0,5 do 3% wartości zwrotów za koszty
badania (państwo zwraca ok. 13 funtów - ok. 55 zł, za badanie wzroku) w zależności od wielkości praktyki,
co oznacza średnio ok. 13 funtów miesięcznie.
Ochroną interesów użytkowników okularów zajmuje się niezależna organizacja „Optical Consumer
Complaints Service", która rozstrzyga spory między konsumentami a optykami/optometrystami.
Ogólnie zarejestrowanych jest około 40 stowarzyszeń, organizacji i fundacji, które działają na rzecz optyki,
optometrii i okulistyki.
Bardzo silną stroną branży optycznej jest prasa optyczna. Podstawowym czasopismem czytanym przez
optyków i optometrystów jest „Optician" - kolorowy tygodnik formatu A4 o objętości ok. 60 stron wydawany
od 1891 roku. Tygodnik ten zawiera ciekawe informacje nt. prowadzenia zakładu optycznego, nowych produktów, organizowanych kampanii przez środowisko optyczne jak również zawiera część edukacyjną oraz
bardzo rozbudowany dział ogłoszeń. Dodatkowo publikowany jest co pewien czas dodatek „Optical
Technician" przeznaczony głównie dla pracowników przemysłu optycznego i warsztatów optycznych oraz dla
osób zainteresowanych techniczną stroną wykonywania okularów. Innym dodatkiem do „Optician" jest
„Eyestyle" - całkowicie poświęcony modzie.
Kolejnym ważnym czasopismem jest „Dispensing Optician" miesięcznik wydawanym przez ABDO
w nakładzie 6.500 egzemplarzy, zbliżony formułą do „Optician". Większy nacisk położony jest na sprawy
organizacyjne środowiska optycznego.
Optometiyści mają swój dwutygodnik „Optometry Today" wydawany przez AOP, który kładzie duży nacisk
na część edukacyjną.
Dodatkowo w Wielkiej Brytanii wydawany jest kolorowy miesięcznik formatu A3 - ,,20/20 Europe" czytany
w całej Europie. Wszystkie artykuły publikowane są jednocześnie w 5 językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, włoskim i hiszpańskim. Miesięcznik ten jest doskonałym przeglądem mody, sytuacji na rynkach
optycznych w Europie, przedstawia również nowe produkty. W miesięczniku tym można znaleźć wiele cennych wskazówek nt. prowadzenia zakładu optycznego.
W zakresie oferowanych produktów można zauważyć, że Wielka Brytania jest nieco w tyle w stosunku do
Niemiec i Francji. Moda okularowa dociera tu z pewnym opóźnieniem. Wśród droższych opraw (powyżej 100
funtów - ok. 430 zł) dominuje 5 kolekcji: Giorgio Armani, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier
oraz Air Titanium. Ponad 90% sprzedawanych soczewek stanowią soczewki plastikowe, soczewki szklane są
sprzedawane tylko jako fotochromowe lub o indeksie 1,7 i 1,8. Około 25% sprzedawanych soczewek pokrtytych jest powłokami antyrefleksyjnymi, oferuje się tylko najlepsze wielowarstwowe powłoki z warstwą hydrofobową. Soczewki progresywne stanowią 9% wszystkich sprzedawanych soczewek i wzrost sprzedaży w tym
zakresie jest imponujący - ponad 50% w ciągu ostatnich 3 lat.
Średnia cena okularów w 1995 roku wynosiła 95 funtów tj. ok. 400 zł.
Bardzo interesujące są publikowane okresowo dochody właścicieli zakładów optycznych, średni dochód
miesięczny w ostatnim roku wynosił ok. 3000 funtów tj. ok. 3 średnich krajowych, co nie wydaje się być
imponującym osiągnięciem i potwierdza tylko, że życie optyka w Wielkiej Brytanii nie jest takie różowe. Dla
porównania, optometrysta zatrudniony w sieci optycznej w pełnym wymiarze godzin zarabia od 3000 do 4000
funtów miesięcznie. Konsekwencją tego jest likwidacja ponad 500 zakładów optycznych w ostatnich 5 latach.
Zajmując się sprzedażą opraw „Cartier" mam przyjemność spotykać się z najlepiej prosperującymi optykami
i optometystami i tym sposobem mogę poznać tajemnice ich sukcesu. Recepta okazuje się być dosyć prosta,
wymaga jednie konsekwencji w działaniu i wytrwałości. Generalnie można wyróżnić 2 sposoby postępowania pozwalające na skuteczne utrzymanie się na rynku - łączenie się w grupy i specjalizacja.
Głównym powodem łączenia się optyków w grupy jest wspólne dokonywanie zakupów, siła nabywcza dużej
grupy pozwala na wynegocjowanie znacznych rabatów od dostawców, które mogą być porównywalne z
rabatami uzyskiwanymi przez sieci. Poszerzeniem idei grupy są tzw. „grupy marketingowe", które promują
własny znak firmowy oraz sprzedają niektóre pod własną nazwą firmową (podobnie jak sieci optyczne).
Innymi zaletami takiej grupy są: wspólna reklama, szkolenia, porady prawne i pomoc dekoratorów przy wystroju sklepu. Przynależność do grupy marketingowej wprowadza jednak pewne ograniczenia jeżeli chodzi o
wybór produktów czy wystrój sklepu. Klient musi łatwo kojarzyć sklep z nazwą grupy, więc wszystkie sklepy
należące do grupy muszą mieć pewne cechy wspólne. Przynależność do grupy wymaga od optyka
wyrzeczenia się indywidualizmu na rzecz solidarności grupowej.

Optycy decydujący się na działalność całkowicie indywidualną koncentrują się przede wszystkim na
zapewnieniu doskonałego serwisu i indywidualnym traktowaniu każdego klienta. W ich sklepach można
znaleźć bardziej urozmaicony wyrób produktów, wystawa w oknie sklepu jest bardziej oryginalna, aby przyciągnąć uwagę poszczególnych klientów. Większy nacisk kładzie się na sprzedaż dobrych soczewek, czym
można pozytywnie się odróżnić od większości sklepów sieci optycznych. Optycy starają się również być znani
wśród lokalnej społeczności poprzez angażowanie się w lokalne inicjatywy.
Problemem wszstkich zakładów optycznych, a przede wszystkim indywidualnych optyków jest znalezienie
dobrego personelu, wielu dobrych pracowników odchodzi do dużych sieci optycznych, gdzie mają duże
możliwości awansu. Ostatnia kampania rekrutacyjna „Vision Express" przedstawia przebieg karieiy
zawodowej poszczególnych członków kierownictwa firmy, którzy rozpoczynali swoją pracę jako szeregowi
pracownicy indywidualnych zakładów optycznych. Ta sytuacja wymusza na indywidualnych optykach
zmianę w podejściu do własnego personelu. Duży nacisk kładzie się na szkolenie pracowników, zmienił się
sposób wynagradzania - zamiast stałej pensji pracownicy otrzymują prowizje motywujące do sprzedawania
jak najlepszych okularów. Wielu optyków proponuje dobrym pracownikom prywatne ubezpieczenie medyczne i nagrody w postaci wyjazdów na krajowe i międzynarodowe targi optyczne, które są połączeniem nauki
z możliwością przyjemnego spędzenia czasu. Personel jest również angażowany w prowadzenie firmy
w postaci udziału w dokonywaniu zakupów, pracownik, który lubi dany produkt, łatwiej będzie w stanie
sprzedać go klientowi.
Zauważyłem również dwie istotne różnice między zakładami optycznymi w Polsce i Wielkiej Brytanii.
W każdym brytyjskim zakładzie optycznym znajduje się recepcja, gdzie klient jest rejestrowany lub może
zapisać się na określoną godzinę. Wszystkie telefony odbierane są przez recepcję, również tutaj dokonuje się
płatności. W recepcji zatrudniona jest osoba, która ma zdolności organizacyjne, a nie musi być bardzo zorientowana w zakresie optyki. Ten sposób organizacji sklepu pozwala optykom na skoncentrowaniu się na tym
co jest dla nich najważniejsze tzn. na dobieraniu i sprzedaży okularów.
Duża część indywidualnych zakładów optycznych nie posiada własnych warsztatów, na wyposażeniu sklepu
są jedynie urządzenia i narzędzia niezbędne do pomiaru mocy soczewek i poprawnego dopasowania okularów.
Szlifowaniem i wprawianiem soczewek w oprawy zajmują się wyspecjalizowane lokalne laboratoria lub
warsztaty zatrudniające monterów okularowych. Tą drogą optyk może uniknąć inwestycji związanej z zakupem automatu szlifierskiego i innych urządzeń, kosztów związanych z uszkodzonymi soczewkami w trakcie
procesu szlifowania jak również może przeznaczyć więcej miejsca na powierzchnię sklepową.
Mam nadzieję, że przedstawiona sytuacja na rynku optycznym w Wielkiej Brytanii może dostarczyć państwu
inspiracji do analizy i ewentualnie poprawy funkcjonowania własnego zakładu optycznego.
Na koniec życzę państwu owocnych obrad na pierwszym kongresie Krajowej Izby Optycznej i gorąco
zachęcam państwa do wysłuchania wykładu p. Tommy Hagerstala, od którego miałem okazję się bardzo wiele
nauczyć w trakcie mojej pracy w firmie „Essilor".

Robert Bitner
Carder Eyewear UK

INFORMACJE
BIEŻĄCE

KARJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA
00-264 Warszawa, uL Piekarska 6 lok. 5 teł. (22) 635 20 50

MINISTERSTWO FINANSÓW
GŁÓWNY URZĄD CEŁ

Informuję uprzejmie, że dnia 22 kwietnia 1996 r. zarejestrowana została
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna
utworzona przez sześć cechów regionalnych z Gdańska, Katowic, Krakowa,
Poznania, Wrocławia i Warszawy. Izba reprezentuje 700 optyków zrzeszonych
w tych organizacjach. Statut obliguje Zarząd Izby do obrony interesów
środowiska a umocowanie ustawowe wyposażyło Izbę w szerokie kompetencje. Jednym z najistotniejszych problemów optyków podobnie jak wielu innych
grup zawodowych jest miejsce na rynku i zabieganie o utrzymanie dotychczasowych pozycji. Wobec ekspansji kapitału zewnętrznego jest to niejednokrotnie bardzo trudne. Próby zachwiania tych pozycji wywołują uzasadniony
niepokój a obawy szczególnie rodzi podejrzenie, że kapitał obcy wchodzący na
nasz rynek optyczny ma stworzone przez administrację państwową warunki
preferencyjne. Stąd próba wyjaśnienia tej sytuacji u źródeł. Krajowa
Rzemieślnicza Izba Optyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy f-ma budująca sieć sklepów optycznych Visione Express oraz jej
„odnoga" Optical Care korzystają ze zwolnień lub ulg podatkowych oraz czy
korzystają z preferencyjnych zwolnień lub ulg celnych.
Otrzymują;
1. Ministerstwo Finansów
2. Główny Urząd Cet
Z poważaniem
Marek Jakubowicz - Prezes

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA
00-264 Warszawa, ul. Piekarska 6 lok. 5
teL (22) 635 20 50
Warszawa, dnia 15.10.1996 r.

Naczelna Izba Aptekarska
00-238 Warszawa,
ul. Długa 16

Szanowni

Państwo

Powołana do życia w 1986 r. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna zrzesza ponad 700-set optyków
polskich skupionych dotychczas w sześciu regionalnych organizacjach cechowych. Izba powołana została
w celu reprezentowania naszego środowiska w kontaktach z organami administracji państwowej oraz innymi
organizacjami zarówno na forum krajowym jak i zagranicznym, opracowywania i wdrażania nowoczesnych
programów kształcenia zawodowego, podejmowania działań legislacyjnych a równocześnie zwalczania
wszelkiego typu patologii związanych z rynkiem usług optycznych.
Jedną z takich sytuacji anormalnych jest sprzedaż gotowych okularów „do czytania". W krajach europejskich
sprzedażą taką - adresowaną zazwyczaj do osób będących w podróży, które zapomniały swoich okularów
i gotowe traktują jako pomoc doraźną - prowadzą głównie drogerie, „trafiki" i sklepy na stacjach benzynowych. Jako środek docelowy sprzedawane są w krajach rozwijających się, gdzie niedostateczna jest
podaż usług optycznych. W Polsce ze zjawiskiem tym mieliśmy do czynienia gdy targowiska całego kraju
zapełniły się gotowymi okularami sprzedawanymi przez przybyszów z krajów WNP.
Z dużym niepokojem odnotowujemy obecnie fakt sprzedaży takich „gotowców" przez niektóre apteki. Wyeksponowanie w aptece pomiędzy lekami i parafarmaceutykami całych zestawów gotowych okularów,
dzięki prestiżowi miejsca i autorytetowi farmaceuty, sugeruje nieświadomym pacjentom równorzędność tych
okularów jako środka korekcji wzroku z okularami wykonywanymi na zamówienie, na podstawie recepty
lekarskiej.
Okulary gotowe z założenia nie uwzględniają takich aspektów jak różnowzroczność, bardziej skomplikowane wady wzroku (astygmatyzm), czy chociażby rozstawienie źrenic użytkownika. Ich atutem jest
natomiast uzyskiwana dzięki masowej produkcji relatywnie niska cena.
Korzystna cena skłania do zakupu i niejednokrotnie zaniechania wizyty u lekarza zastąpionej krótką
„przymiarką" z zestawu gotyowych okularów. To, że czytany tekst bywa powiększony lub nieco niewyraźny
dla jednego oka może umknąć uwadze kupującego zadowolonego z tak taniego zakupu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaniechanie tej praktyki, która chociaż absolutnie zgodna z obowiązującymi dzisiaj przepisami rodzi niezamierzone konsekwencje dla pacjentów. Wyeliminowanie etapu badania okulistycznego, brak w aptekach urządzeń pomiarowych umożliwiających skontrolowanie czy moc
sprzedawanych szkieł odpowiada podanej na zauszniku lub opakowaniu (a często nie odpowiada) cofa nas do
poziomu krajów trzeciego świata.
Dobór odpowiednich okularów - wizyta w gabinecie okulistycznym i ich wykonania w specjalistycznym zakładzie optycznym wyposażonym w odpowiednie urządzenia, prowadzonym przez wykwalifikowanego optyka - gwarantuje zachowanie wszelkich, zarówno optycznych jak i anatomicznych parametrów.
Mamy nadzieję, że zasygnalizowanie tego problemu skłoni władze Izby Aptekarskiej do rozważenia
zasadności sprzedaży gotowych okularów w aptekach - miejscach tak jednoznacznie kojarzonych z dobrem
pacjenta jako najwyższym prawem.
Do wiadomości:
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
ul. Miodowa 15
00-246 WARSZAWA
Z poważaniem
Marek Jakubowicz - Prezes

Warszawa, dnia 04 listopada 1996 r.

Do wszystkich optyków będących członkami
cechów zrzeszonych w Krajowej
Rzemieślniczej Izbie Optycznej
Na posiedzeniu wspólnym Rady Starszych Izby oraz Zarządu K.R.I.O., które odbyło się dnia
18 września 1996 r. w siedzibie Izby w Warszawie podjęta została uchwała o rozpoczęciu wspólnych działań
mających na celu wypromowanie optyków-rzemieślników- będących członkami cechów optycznych.
Promocja będzie miała różnorodne formy i prowadzona będzie we wszystkich dostępnych środkach przekazu
głównie jednak w prasie ogólnokrajowej i lokalnej. Jeśli środki, które uda nam się zgromadzić będą wystarczające będziemy prowadzić kampanię informacyjno-rekłamową w radio i telewizji - głównie w ośrodkach
lokalnych.
Cele jakie zamierzamy osiągnąć poprzez promocję i reklamę:
1. Uświadomić społeczeństwu (naszym klientom) fakt, że istnieją i funkcjonują zakłady optyczne prowadzone
przez profesjonalistów (polskich rzemieślników) posiadających wysokie udokumentowane kwalifikacje.
Naszą wiarygodność potwierdza nasza wspólna organizacja rzemieślnicza, która jednocześnie każdego
z nas rekomenduje. Organizacja poprzez posiadanie rzeczoznawców daje zwiększone poczucie
bezpieczeństwa klientom w przypadku zaistnienia spraw spornych.
2. Proponując inną filozofię działania na rynku (a więc profesjonalizm, rzetelność, kameralność usługi,
wysoką jakość, gwarancje długookresowe oraz fakt rekomendowania nas przez wspólną organizację, która
będzie arbitrem w sprawach spornych) możemy podjąć próbę powstrzymania przepływu klientów do
nowootwieranych punktów kolejnych sieci zakładów optycznych.
3. Poprzez ustanowienie jednoznacznych kryteriów mówiących kto i w jaki sposób zorganizowany może być
uczestnikiem promocji, zwrócimy uwagę na konieczność stałego podnoszenia poziomu i standardu naszych
usług a więc podnoszenie nie tylko kwalifikacji formalnych ale i merytorycznych, lepszego wyposażania
naszych zakładów w urządzenia i przyrządy oraz na ich estetykę i wystrój jak też sposób załatwiania klienta. Należ podkreślić wyraźnie, że realnie tylko wyższy poziom kwalifikacji i bardzo wysoki standard naszej
oferty jest w stanie skłonić klientów do przychodzenia do naszych zakładów a nie do konkurencji.
4. W przyszłości optycy będący uczestnikami wspólnej promocji mogą stworzyć wspólny fundusz na zakupy
promocyjne bezpośrednio u producentów zagranicznych ich regularnej katalogowej produkcji. Wykazują
oni duże zainteresowanie kontaktami handlowymi firmowanymi przez organizacje branżowe.
Kryteria i warunki przystąpienia do wspólnej promocji
1. W promocji mogą uczestniczyć tylko optycy będący członkami cechów zrzeszonych w K.R.I.O.
2. Ich działanie musi być zgodne z przyjętym kodeksem etyczno-zawodowym optyków.
3. Zakłady promowane muszą być zorganizowane profesjonalnie tzn. powierzchnia min. 15 m kw., pracownia na miejscu jak również podstawowe przyrządy pomiarowe i optotypy - dotyczy to również posiadanych
filii. Aranżacja zakładów musi być estetyczna a pomieszczenia utrzymane w czystości.
4. Muszą być widoczne na zewnątrz szyldy, na których jest napisane imię i nazwisko optyka - właściciela,
a po rozpoczęciu promocji musi umieścić w miejscu widocznym wspólny znak graficzny (logo) wyróżniający optyków promowanych.
5. Każdy kto przystąpi do promocji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wspólnych uzgodnień,
w przypadku wydawania certyfikatów wydawanych przez optyków czego konsekwencją będzie świadczenie napraw gwarancyjnych itp.
6. Zobowiązanie się do stałego wpłacania składki przeznaczonej na promocję w ustalonej wspólnie wysokości
conajmniej przez pierwsze 12 miesięcy. W roku następnym wydatki na promocje ulec mogą zmniejszeniu.
7. W przypadku utworzenia funduszu przeznaczonego na zakupy preferencyjne bezpośrednio u producenta zobowiązanie do systematycznych wpłat na ten fundusz.
8. Optycy którzy nie przystąpią do promocji od jej początku będą musieli uzupełnić wpłaty do dnia przystąpienia do wspólnej akcji.
Dla zrealizowania koncepcji powołana zostanie Rada Programowa, w której składzie reprezentowane będą
wszystkie cechy zrzeszone w KR.I.O. (po dwie osoby z każdego cechu). Z uwagi na wagę sprawy, decyzja
dotycząca promocji powinna zostać podjęta na najbliższym zjeździe i tam też powinna zostać powołana rada
programowa promocji.
Zarząd K.RI.O.

DROGIE KOLEŻANKI
I KOLEDZY OPTYCY
W imieniu własnym i całego Zarządu Rzemieślniczej Krajowej Izby
Optycznej składam serdeczne podziękowanie prezesowi Zarządu panu
Markowi Jakubowiczowi i pani Joannie Wójcik - pracownicy Izby
Rzemieślniczej w Warszawie za duży wkład pracy przy organizacji Kongresu
KRzJ.O. w Zakopanem. Dzięki osobistemu zaangażowaniu tych osób
spotkanie nasze doszło do skutku, chociaż wielu było przeciwnych organizowaniu tego typu zjazdów. Sądzę, że w sytuacji nie sprzyjającej rozwojowi
rzemiosła optycznego takie spotkania pomogą ustalić wspólny kierunek
działania. Zagrożeniem dla optyki polskiej stały się duże koncerny zachodnie,
co prowadzi do upadku średnich i małych zakładów optycznych. Niezdrową
konkurencją są również nowo powstające zakłady optyczne prowadzone przez
osoby nie posiadające kwalifikacji lub osoby, które zdobywają kwalifikacje
drogą nielegalną, przez co obniża się jakość usług a to rzutuje na całość
rzemiosła. Należy - podnieść poziom współpracy optyków z producentami
oraz kooperantami, którzy prowadzą dystrybucję szkieł i opraw.
Myślę, że współpraca, spotkania, rozmowy, dyskusje, polemiki powinny
zaowocować wymianą poglądów i życzliwą radą, trafną refleksją, która
zdopinguje do zdrowej konkurencji czego Państwu i sobie z całego serca życzy
członek zarządu.
AT.

ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.

eSSILOR
PORTRET FIRMY ESSILOR POLONIA
Firma ESSILOR POLONIA powstała w roku 1991 jako spółka joint venture pomiędzy
3SILOR International z siedzibą w Paryżu i firmą OPTA z siedzibą w Katowicach. Dwa
[a później ESSILOR INTERNATIONAL zdecydował się wykupić wszystkie udziały
spółce i w tej chwili ESSILOR POLONIA jest w całości częścią wielkiego koncernu
3SILOR.
W Polsce firma zajmuje się przede wszystkim sprzedażą soczewek okularowych
urządzeń dla warsztatów optycznych, bardzo niewielką część obrotów stanowi
yposażenie gabinetów okulistycznych oraz ekskluzywne oprawy okularowe kolekcji
ARTIER.
Prezesem firmy jest Pan Peter Wolf, będący jednocześnie dyrektorem Essilor
iemcy, któremu bezpośrednio podlegają trzy fabryki na terenie Niemiec: ESSILOR Optik
Braunschweigu, ESSILOR Ehinger we Freiburgu i ESSILOR Rathenow w Rathenow
'az ESSILOR Austria w Wiedniu. W sumie cztery fabryki zatrudniają ponad 1000 osób.
unkcję zastępcy prezesa firmy pełni Pan Wolfgang Messerschmidt, który jest
dpowiedzialny również za funkcjonowanie filii ESSILOR w takich krajach jak: Czechy,
łowacja, Węgry, Słowenia i Chorwacja. Drugim zastępcą prezesa oraz dyrektorem firmy
ssilor Polonia jest Pan Piotr Karasek, który odpowiada za jej bieżącą działalność.
Produkty sprzedawane w Polsce pochodzą w przypadku maszyn i urządzeń
ptycznych bezpośrednio z Francji, natomiast soczewki okularowe są zamawiane w firmie
SSILOR Austria w Wiedniu, odpowiedniku ESSILOR Polonia w Austrii.
Jako najważniejsze zadanie na rok najbliższy postawiliśmy sobie zapewnienie
'aństwu skrócenie czasu dostawy naszych produktów. W tym celu mamy zainstalowany
owy system komputerowy umożliwiający bezpośrednie przekazywanie Państwa
amówień na linię produkcyjną w fabryce firmy ESSILOR w Wiedniu. Obecnie służą
'aństwu pomocą i radą trzy nasze filie na terenie Polski w Warszawie, Katowicach
Poznaniu.
Korzystając z okazji pracownicy oraz zarząd firmy Essilor Polonia dziękuje za
ikazane zaufanie, życząc Państwu jednocześnie owocnych obrad i pomyślnego rozwoju.

ESSILOR POLONIA
jl. Grzybowska 87
)0-844 Warszawa
el.:
631 26 40
631 26 41
631 26 42

ul. Olimpijska 11
40-164 Katowice
tel.: (0 32) 58 99 56
58 58 47
58 35 42

ul. Wierzbięcice 51
61-547 Poznań
tel.: (0 61) 33 40 71
33 06 87
33 77 17
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Produkujemy i dostarczamy dli^a

SOLA OPTICAL CR-39
Najwyższej jakości soczewki CR-39
o pełny zakres soczewek sferycznych
o pełny zakres soczewek torycznych
o soczewki dwu- i wieloogniskowe
o fotochromy
o asfery i soczewki specjalne

Bliższe informacje przy naszym stoisku oraz p

1

OPTORES
ma zaszczyt

zaprezentować Państwu
program Polska 2000
Udostępnić technologie w szkłach
okularowych wypracowane
przez najlepsze zespoły na świecie

aństwa następujący asortyment:

Szkła mineralne
1. Sferyczne szkła UV (norma DIN)
2. Wewnątrztoryczne szkła UV Corning (norma DIN)
3. Fotochromy Corning (norma DIN)
4. Bifocale (norma DIN)

współpracujących z nami hurtowniach

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy
w zakresie rewelacyjnych soczewek firmy

RODENSTOCK
Oferujemy pełną gamę produkcji szkieł okularowych,
oraz szeroki zakres stanu magazynowego.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska,
a przekonacie się Państwo, że warto!
Z prawdziwą przyjemnością zaprezentujemy również
Państwu najnowsze kolekcje oprawek firm:

o?\\c
'
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Plac Wolności 12,40-078 Katowice
telJfca: (032) 106 95 83, tel: (032) 596 261 wew. 344
tel. kom. (090) 300 344

I

Przedstawiciel firm:

Breitfeld & Schliekert
¡maszyny, urządzenia, narzędzia,
Imateriaty pomocnicze, części

OBE-WERK PRÄZIONSTEILE
półfabrykaty metalowe do
¡opraw okularowych

menzerna-werk
materiaty i urządzenia polerskie

Inter Frames Production
Spotka z o.o.
83-120 Subkowy, ul. Ogrodowa 19
z siedzibą w:
83-110 TCZEW, ul. 1-go Maja 38

Z a m ó w i e n i a realizujemy
Tel.: (069) 31 27
F a x : ( 0 6 9 ) 31 27
Tel. k o m . : (090) 50

Inter F r a m e s P r o d u c t i o n
S p ó ł k a z o.o.

,

83-120 Subkowy
ul. Ogrodowa 19
z siedziba
83-110 TCZEW
ul. 1 -go Maja 38
tel.kom. 090/ 509-645
tel./fox 0 6 9 / 3 1 2 - 7 9 0

na telefon:
90
90
96 4 5
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SO rówitiez soczewki progresywne organii
•wykonania i szyt«J[ realizację zamówień.
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03-157 Wraszawa, ul. Podgórna 25, tel 6148711

Oprawy z metalu, frezowane, wtryskowe
oraz kombinowane, produkowane w Polsce
z materiałów i części
importowanych,
przy użyciu technologii i urządzeń włoskich.
Zapewniamy pełny serwis, sprzedaż w ogólnopolskiej
sieci dystrybucji oraz bardzo korzystne warunki współpracy.
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Elementy wymienne pozwalają
użytkownikowi wzbogacić model
oprawy stosując gamę pięknych kolorów ale może
być też atrakcyjna, używana bez tych „ elementów ".

OKORRMR & P r o D e s i g n

ProSwitch Collection
ProSwitch jest nową generacją modnych
i wyszukanych opraw metalowych, które można
zmieniać w zależności
od tego jak chcesz wyglądać.
Różnorodność elementów wymiennych
można w krótkim czasie zamontować
zmieniając w ten sposób wygląd
oprawy; dzięki różnorodnej
kolorów od przezroczystych
pasteli do barwnych,
możliwe jest wkomponowanie
jej do codziennego ubioru.
Elementy wymienne
są bardzo proste w użyciu
i dzięki nowemu
systemowi (snap-on)
nie wymagają śrub
ani innych przyrządów.
Jedyne w swoim rodzaju elementy
wymienne ProSwitch są proste
w użyciu przy pomocy
systemu (snap-on).
„Okorama" Sp. z o.o.
00-002 Warszawa POLSKA
ul. Świętokrzyska 20 pok. 507
Tel. (22) 26 50 31 wew. 409
(22) 26 22 61 wew. 409
(22) 26 50 32 po godz. 16-ej
FAX: (22) 26 31 51

OKORAMfl

MENRAD
- sto lat dla okularów
Ferdinand Menrad Gruppe renomowany producent opraw
okularowych i okularów
słonecznych. Marki własne
i licencyjne:
M E N R A D - klasyczny styl, klasyczna jakość;
A t r i o - gra kolorów, ekskluzywna moda;
J O O P ! — styl czasu;

Rave -moda ulicy,
Davidoff - oblicze sukcesu;
E n r i c o C o v e r i - włoska lekkość;
J a g u a r - klasyczne piękno, mityczna nazwa;

Christian Lacroix - oprawa pięknego spojrzenia.

Wyłączny dystrybutor opraw
i okularów firmy MENRAD w Polsce
Optik Partner Sp. z o.o.
ul. Pionierów 2,41-711 Ruda Śląska
teUfax (0-32) 17159 38
Optik Partner 2
ul. 28 Stycznia 24
41-400 Mysłowice
tel.(0-90) 30 15 72

FHU.ASTIR"
ul. 3 Maja 25
41-800 Zabize
tel. (0-90) 31 97 17

OPMATIC
JESTEŚMY FIRMĄ Z TRADYCJAMI
7.11.1989-7.11.1996
Firma rozpoczynała działalność w okresie, gdy zaopatrzenie punktów
optycznych było zmonopolizowane przez państwo. Scentralizowany system dystrybucji był mało efektywny, a oferta była bardzo uboga.
Obejmowała praktycznie krajowe produkty niskiej jakości. Szczególne
trudności ze zdobyciem soczewek korekcyjnych, oprawek okularowych
i wszelkich niezbędnych materiałów do właściwego wykonywania usług,
mieli optycy prowadzący własne punkty usługowe.
Na rynku polskim prawie nieznane były takie produkty jak: soczewki
korekcyjne o podwyższonym indeksie, progresywne i plastikowe CR39,
miękkie soczewki kontaktowe, zautomatyzowane urządzenia optyczne
oraz komputerowe instrumenty diagnostyczne dla okulistyki.
W istniejącej sytuacji firma położyła duży nacisk na promocję
nowoczesnych technik w optyce i okulistyce. Szczególnie cenne okazały
się, organizowane we współpracy z firmą BAUSCH & LOMB, szkolenia
dla lekarzy okulistów w zakresie aplikacji soczewek kontaktowych, oraz
pierwsza w kraju wystawa dla optyków, jnteroptyka 91".
Starannie dobrani partnerzy zagraniczni, to najczęściej renomowani
producenci na światowym rynku: Safilo, Lamy, Cottet, Filos, Oxbridge,
Haga, Buchman, Nidek-Magnon, Breitfeld a Schliekert.
Dzięki działaniom promocyjno-edukacyjnym, oraz szerokiej ofercie
towarów wysokiej jakości, w 1991 roku firma uzyskała pierwszą pozycję wśród dystrybutorów na rynku optycznym.
Obecnie nasza oferta obejmuje: oprawy korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, urządzenia diagnostyczne i pomiarowe oraz automaty szlifierskie renomowanych firm.
Nasza reklama zamieszczona jest na stronie obok. Kontaktując się z
nami, wykorzystajcie Państwo rocznicowy kupon, który upoważnia do
10% rabatu.

Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do dalszej współpracy z firmą.

by marcolin

VAN GOGH

HAGA
KOLEKCJA

OPMATIC

JAK RÓWNIEŻ
URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE
POMIAROWE ORAZ AUTOMATY
DO SZLIFOWANIA SZKIEŁ

01-197 WARSZAWA, ul. Karolkowa 69, tel7fax: (022) 632 01 20
ODDZIAŁ W KRAKOWIE, tel. (012) 33 71 91

NOWOŚCI
W FIRMIE OPTOPOL

ma

SZKŁA INDO JUŻ W POLSCE
Mamy przyjemność zaoferować Państwu szeroką gamę soczewek mineralnych i organicznych. Do dyspozycji Państwa są 23 rodzaje soczewek,
z czego 6 to soczewki magazynowe. Pragniemy zwrócić Państwa
szczególną uwagę na soczewki DURCAP, CEFIR, SUPERFIN
INDOCROMIC - jako na soczewki organiczne o wyższym indeksie,
doskonalej jakości i konkurencyjnej cenie.

PREMIERA
DWA NOWE MODELE UNITÓW OKULISTYCZNYCH
ZE SZCZEGÓLNYM PRZEZNACZENIEM
DO GABINETÓW PRZY ZAKŁADACH OPTYCZNYCH.

WEICON 38 E - CIBA VISION
JEDYNA SOCZEWKA KONTAKTOWA Z GWARANCJĄ JAKOŚCI.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA ORAZ DO NASZYCH BIUR
42-400
04-113
60-204
53-314

ZAWIERCIE, ul. Żabia 42
WARSZAWA, ul. Łukowska 2B
POZNAŃ, ul. Górki 13
WROCŁAW, ul. Powst. Śląskich 124

tel./fax: (0-376) 228 00, 273 50
tel./fax: (0-22) 61210 00,673 05 12
tel./fax: (0-61) 65 14 19
\eU1ax: (0-71) 73 22 96

SYSTEMY BEZSZABLONOWE

pfc Pomaga dobrać oprawy
0 Pozwala pokazać
klientowi jak będzie
wyglądał w gotowych
okularach przed ich
wykonaniem
Pracując przy pomocy „Glass Studio"
masz pewność, żeTwój klient kupi
wszystko rva co 90 siać

Zainteresowanym wysyłamy kasetę wideo
Wyłączny dystrybutor w Polsce „Opty Rex" 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 16, tel./fax (058) 81 20 84 tel.kom. (090) 50 53 06

POLAND OPTICAL

GmbH HAMBURG
oraz

Optikhandel Aachen

Oferujemy nowe i używane urządzenia
i instrumenty optyczno - oftalmiczne.
»iedziba firmy:

lorn
ul. Michejdy 7
(dawny Zampol)

43-400 CIESZYN
Tel./Fax: (033) 52 10 16

Kontakt w Niemczech:

.eszek Fragstein

I mKHANDEL
Wiesental 5
52068 AACHEN
TEL.: 0049-171-7107272
TEL: 0049-241-167712
FAX: 0049-241-164224

miCHL
MODE BRILEN

DYSTRYBUTORZY

p<®?ptical
10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 17
tel. (0-89) 34 07 69 fax (0 89) 35 01 62,
tel. kom. 0-90511055

delta
42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 5/5
tel./fax (0 34) 65 39 05

INDEKSY: 1.5, 1.56, 1.6, 1.6 ASFERYCZNE i 16.7 asferyczne

BARDZO KORZYSTNE CENY
WYŁĄCZNY IMPORTER:

PC^bPTICAL
10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 17
tel. (0-89) 34 07 69 fax (0 89) 35 01 62, tek. kom. 0-90511055
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" TOPTIC " - wyłączny przedstawiciel LUXOTTICA Group w Polsce
00-236 Warszawa ul. Świętojerska 4/10
tel: 31 31 35 fax: 642 04 85

SYSTEM

Nie ma sytuacji bez wyjścia
i okularów bez powłok
dla wszystkich

dla kierowców

dla k o m p u t e r o w c ó w
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E BLOCKER®

ANTY UV

Z NAMI TWOJE ZYSKI ROSNA W OCZACH !
zamówienia realizujemy w mgnieniu oka
usługi na szkłach własnych i powierzonych
posiadamy dystrybutorów na terenie całego kraju
szkła z powłokami doręczamy w Warszawie przez kuriera
Dział Obsługi Klientów do Twojej dyspozycji, pon.-pt. 7.30-16.30

tel. (0-22) 685 96 52; 638 23 35 fax (0-22) 638 23 40;
01-497 Warszawa, ul. Hery 23

ZAPRASZAMY DO STOISKA VICO SYSTEM
na I KONGRESIE OPTYKÓW

OPTICAL FRAMES*

*

VALBERRA powstała w 1988 r. i swój początek zawdzięcza
obecnemu właścicielowi panu Vittorio'wi Berra

VALBERRA po raz pierwszy pokazała swoje produkty na Międzynarodowych Targach Optycznych w Mediolanie - MIDO '88.
Na skutek dużego aplauzu ze strony zainteresowanych zaczęła rozwijać się bardzo szybko ze skutecznym zresztą widokiem. Obecnie
VALBERRA posiada dwie duże fabryki znakomicie wyposażone
technicznie. Jedna z nich zajmująca się produkcją opraw poczynając
od stanu surowego skończywszy na koloryzacji jest główną bazą
całego ośrodka optycznego VALBERRA.

Siedziba drugiej z nich to FENER ALANO, gdzie zlokalizowane jest
również biuro pana Yittorio Berra.

VALBERRA

- ważnym aspektem jest posiadanie sklepu optycznego i punktu serwisowego, ku dogodności pertraktujących.
Asortymenty jakimi dysponuje VALBERRA to plastik, metal jak
i patenty. Bowiem w zależności od upodobań kupujących VALBERRA
oferuje duży wybór modeli i kolorów. Naszą najnowszą kolekcją jest
linia ROCCOBAROCCO, która jest nie tylko linią optyczną ale i
bardzo znanym i lansowanym obecnie nurtem mody. Linia ta oferuje
zarówno produkty wykonane z metalu jak i oprawy słoneczne.

VALBERRA

obecnie zatrudnia 120 pracowników i jest jedną
z fabryk znajdujących się w czołówce branży optycznej na świecie.

Przedstawicielem w Polsce jest
pan Grzegorz Zborowski
tel. (0-44) 34 16 44

rozprawił się z

„ęmAL
£ióre

a£ro6ały£ci oczu?

TOP"

sz£ła progresywne

ocf razu pasują

BRII
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
SZKIEŁ ZEISS'A
05-510 KONSTANCIN
UL. RYCERSKA 4
TEL./FAX 756 48 53

LONGINES
POCZUJ KLASĘ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRM:
ZEISS, METZLER, INDO
05-510 KONSTANCIN
UL. RYCERSKA 4
TEL./FAX 756 48 53

M2W

ACUVUE'

Częsta wymiana soczewek kontaktowych
jest najzdrowsza dla pacjentów
i najbezpieczniejsza dla lekarza
Zarekomenduj najpopularniejsze na świecie
I k ' 11 i •

soczewki kontaktowe
systematycznej wymiany
firmy

Acuwri • i i i

|t>|vilrCV1 d f y o b m c n

Soczewki k o n t a k t o w e

ACUVUE to:
N a j w y ż s z a gazoprzepuszczałność
ze wszystkich miękkich soczewek kontaktowych:
Dk/L=40xl0" 9
N a j w y ż s z a powtarzalność parametrów
optycznych dzięki unikalnej technologii
produkcji w stanie uwodnionym

' mm
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Współpraca z firmą

Johnson & Johnson to:
M o ż l i w o ś ć korzystania z marki
największej i najbardziej prestiżowej
na świecie firmy w dziedzinie ochrony zdrowia"
Bezpłatna pierwsza para soczewek
dla każdego nowego klienta
W spólne akcje promocyjne i materiały reklamowe

N a j w y ż s z a jakość certyfikat ISO 9001
Rejestracja Ministerstwa Zdrowia i Opieki społecznej
Z d r o w e oczy zadowolonych pacjentów
rekomendujących gabinet

d o r a d z t w o oraz szkolenia krajowe i zagraniczne
D o g o d n e terminy płatności
i bezpłatne dostawy

Wszystkich lekarzy okulistów dotychczas nie aplikujących soczewek
kontaktowych A C U V U E zapraszamy do współpracy
Johnson & Johnson POLSKA Sp z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, tel.: 668-00-12, 668-00-00, fax 668-00-01
Konsultanci regionalni: Płd - Dorota Frejek, Kraków, tel.: 0-12 13-43-87;
Płn-zach. - Małgorzata Stojanowska, Poznań, tel.: 0-90 20-44-37; Płn-wsch. - Tomasz Stompor, Warszawa, 0-22 641-39-11

CECHY ZRZESZONE
W KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ
IZBIE OPTYCZNEJ

