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Szanowni Państwo, 

Przed nami kolejny, IX Kongres Optyków KRIO oraz wpisująca się już 
w tradycję imprezy, Wystawa Optyczna OPTYKA 2011. Tegoroczne spotkanie to 
wydarzenie szczególne, gdyż łączy się z 15 rocznicą istnienia naszej Organizacji. 

Przedsięwzięcie zaplanowane na dni 17-20. XI, daje kolejną szansę na pogłębienie wiedzy, a także poznanie 
aktualnych trendów w zakresie optyki okularowej, soczewek kontaktowych, urządzeń optycznych oraz okularów 
słonecznych. Kongres to okazja do nawiązania kontaktów z dostawcami i partnerami biznesowymi. To również 
szansa na wyśmienitą zabawę. 

Po raz kolejny będzie nas podejmować Hotel Gołębiewski w Wiśle, który od lat doskonale dba o potrzeby 
swoich Gości, dysponując dobrą lokalizacją, smaczną kuchnią, a także doskonałymi warunkami dla imprezy 
branżowej tak dużej, jak nasza. 

W tegorocznej edycji Kongresu organizacyjnie wspiera nas również firma Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
której w ramach porozumienia, powierzyliśmy obowiązki organizatora IX Kongresu. 

Przed nami 3 dni nauki, doświadczeń oraz dobrej zabawy! 
Przedsięwzięcie tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm z branży oferując 2 poziomy 

konferencyjno - wystawowe (piętra V i VI), na których będą Państwo mogli odwiedzić kilkudziesięciu partnerów 
biznesowych, wysłuchać kilkunastu wykładów oraz prezentacji i co najważniejsze wymienić doświadczenia 
i poglądy w gronie praktyków w zawodzie. Tradycyjnie, zarówno Organizatorzy jak i Wystawcy przygotowują dla 
Państwa liczne atrakcje. 

W bieżącym roku wprowadzamy niewielką modyfikację organizacyjną części konferencyjnej. Dwa dni 
konferencyjne zostały podzielone na panele tematyczne: naukowy oraz marketingowo-biznesowy, którym 
towarzyszyć będą praktyczne warsztaty. 

W ramach konferencji gościć będziemy przedstawicieli ośrodków akademickich z Poznania, Wrocławia 
i Warszawy, kształcących optyków i optometrystów w Polsce. Dzięki ich wiedzy i uprzejmości Goście Kongresowi 
będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu fizyki optycznej oraz refrakcji. Patronat merytoryczny 
nad konferencją przyjął Pan prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Do tradycyjnej już tematyki wykładów i prezentacji w dziedzinie optyki i optometrii, w tym roku ponownie 
dołączają panele poświęcone zagadnieniom marketingowym, niezwykle istotne dla każdego z nas, które zostaną 
zaprezentowane m.in. przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Kongres to nie tylko edukacja, ale również wymiana doświadczeń. W celu ich wzbogacenia zapraszam 
wszystkich optyków (również tych nie zrzeszonych) do udziału w Forum Dyskusyjnym, w ramach którego wspólnie 
będziemy mogli wymienić przemyślenia na tematy nurtujące nasze środowisko. 

Tegoroczną imprezę uświetnią: uroczysta kolacja, a także bankiet, którym towarzyszyć będą atrakcyjne 
występy znanych polskich artystów. 

Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO to przedsięwzięcie, które na dobre wpisało się w kalendarz spotkań 
branżowych i cieszy się Państwa stałym zainteresowaniem. Dziękując za nie, w imieniu Zarządu KRIO oraz 
własnym, zapraszam wszystkich Państwa do Wisły. Obok bogatego programu będzie to również dobra okazja 
do świętowania 15-lecia istnienia Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes 
Krajowej Rzemieślniczej 

Izby Optycznej 
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PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * 

CZWARTEK 17.XI.2011 
od 14.00 zakwaterowanie uczestników Kongresu; czas wolny 

18.00 -21.30 kolacja w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufe t szwedzki) 

PIĄTEK 18.XI.2011 
7.00 - 9.00 śniadanie 

09.15 - 09.45 Oficjalne otwarcie IX Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO 
10.00 - 10.45 Obecna sytuacja i pozycjonowanie salonu optycznego w przyszłości; Szymon Grygierczyk; 

firma HOYA LENS POLAND 
10.45 - 11.30 Prowadzić przedsiębiorstwo czy zarządzać przedsiębiorstwem? 

Delegowanie odpowiedzialności w firmie optycznej; M.Krzysztof Bukowski; 
specjalista w zakresie organizacji, zarządzania i prawa pracy 

11.30- 12.00 przerwa kawowa 
12.00 - 13.30 Wykorzystanie Public Relations w rozwoju rynkowym salonu optycznego; 

dr Mikołaj Pindelski, dr Rafał Mrówka -wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
13.30 - 16.00 obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki) 
15.00 - 16.30 Praktyczne wykorzystanie Public Relations w rozwoju rynkowym salonu optycznego; 

warsztaty; trenerzy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i firmy CIBA VISION 
(uczestnictwo dla osób zaproszonych przez CIBA VISION) 

Prezentacje firm 
16.30 - 16.45 Program „Za-Kontaktowani" - z DAILIES® zyskujesz każdego dnia; 

Wojciech Michalik; firma CIBA VISION 
16.45 - 17.00 Nowoczesne narzędzia firmy CooperVision dla budowania lojalności klientów 

noszących soczewki kontaktowe; Marcin Błażejowski; firma CooperVision 
17.00 - 17.15 Trivex® - wysoko zaawansowany technologicznie materiał do produkcji soczewek 

okularowych; Dora Plisie; PPG Industries & Intercast Group 
17.15 - 17.30 Nowoczesne technologie zawarte w soczewkach marki ACUVUE®; Marcin Wójcik; 

firma Johnson&Johnson 
19.00 Uroczysta kolacja; występy artystów: Waldemar MALICKI z Siemianowicką 

Orkiestrą Rozrywkową SILESIAN BAND 

Sobota 19.XI.2011 
7.00 - 09.00 śniadanie 

10.00 - 10.45 Co to znaczy dobrze widzieć? Kryteria dobrego widzenia; doc.dr hab.inż. Marek Zając; 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 

10.45 - 11.30 Fizyka warstw uszlachetniających; prof. dr hab. RyszardNaskręcki; 
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

11.30- 12.00 przerwa kawowa 
12.00 - 12.45 Heterotropia: efekt dysfunkcji narządu wzroku, czy zaburzenie układu nerwowego; 

dr Anna Przekoracka-Krawczyk; Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
12.45 - 13.30 Diagnozowanie przyczyn i rozwiązywanie problemów z adaptacją do soczewek progresywnych; 

mgr Sławomir Nogaj; Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
13.30- 16.00 obiad w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki) 
15.00 - 17.00 FORUM DYSKUSYJNE OPTYKÓW; otwarta dyskusja o sprawach środowiska 

zawodowego optyków 
20.00 Uroczyste zakończenie Kongresu; bankiet, występy artystów - Zbigniew WODECKI 

oraz Combo SILESIAN BAND 

Niedziela 20.XI.2011 
8.00 - 10.00 Śniadanie 

do 12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników Kongresu 

Wystawa optyczna OPTYKA 2011 zapraszamy: 
piątek 8.00-18.00 
sobota 8.00 -19.00 

* w układzie czasowym programu mogą nastąpić niewielkie przesunięcia. 



Szymon Grygierczyk 
Deputy Managing Director 
HOYA Lens Poland Sp. z o.o. 

Bardzo często żyjemy w głębokim przekonaniu o tym, że świat który znamy nie będzie podlegał dużym zmia-
nom. Adaptujemy się do panującej obecnie sytuacji i przygotowujemy na przyszłość oceniając ją na podstawie 
teraźniejszości. Czy jednak jesteśmy w stanie dobrze ocenić przyszłość i się do niej właściwie przygotować? 

Co czeka naszą branżę za kilka lat? 
Patrząc się kilkanaście lat wstecz możemy zaobserwować, jak diametralnie zmieniły się sprzedawane okulary. 

Ilu optyków przypuszczało 15 lat temu, że rynek zdominują soczewki organiczne, AR stanie się standardem 
a soczewki okularowe będą indywidualnie projektowane dla naszych najbardziej wymagających klientów? 

Również ilości klientów odwiedzających nasze salony wtedy a teraz bardzo mocno się zmieniła. Jak więc 
będzie wyglądała optyka za kolejnych 15 lat i z czym przyjdzie nam się zmierzyć? 

Do naszego życia na stałe wkroczył Internet, większość z nas szukając jakiegoś przedmiotu sprawdza infor-
macje w pierwszej kolejności właśnie tam. Robią tak również nasi klienci i trend ten z pewnością będzie się tylko 
nasilał - pytanie więc brzmi nie czy zaistnieć w Internecie, ale na jaką skalę tam działać. 

Wielką i wciąż niedocenianą zaletą naszej branży jest potrzeba doradzenia klientowi najlepszego dla niego 
rozwiązania. W praktyce klient nie jest w stanie sam wybrać dla siebie najlepszych okularów z ogromnej ilości 
istniejących opcji. Soczewki okularowe i oprawy to tylko swego rodzaju „półprodukty", z których optyk tworzy 
finalny produkt. 

Pytanie jednak, czy potrafimy doradzać i należycie wykorzystać naszą przewagę? Dlaczego w tylu salonach 
wywiad sprowadza się do pytania o receptę i Jakie okulary chce Pan/Pani kupić?". Naszą szansą jest wykorzy-
stanie przewagi, którą daje nam nasza wiedza i KONIECZNOŚĆ doradzenia i wybrania klientowi najlepszego 
rozwiązania. 

Kolejnym aspektem dzisiejszych czasów jest indywidualizacja. Pod pojęciem tym kryją się nie tylko indywi-
dualne projektowane soczewki okularowe, ale również okulary, zapewniające komfort widzenia w tych sytuacjach, 
z którymi najczęściej konfrontowany jest nasz klient. Tu nieodparcie nasuwa się pytanie, czy dla poszczególnego 
klienta istnieje jedna, uniwersalna para okularów dobra na każdą okazję? Do różnych zadań lepiej sprawdzą się 
różne typy okularów, konstrukcji czy soczewek kontaktowych. Dlaczego więc tak wielu optyków rekomenduje 
swoim klientom tylko jedną parę okularów? Chcąc się wyróżnić i przetrwać na rynku w perspektywie kolejnych 
10-15 lat musimy to zmienić - z optyka powinniśmy stać się osobistym doradcą dobrego widzenia. 

Kolejne generacje soczewek okularowych są coraz doskonalsze, warto sobie jednak uświadomić, iż ich dalszy 
rozwój będzie oparty o coraz lepsze dopasowanie soczewki pod wymagania klienta, wybraną przez niego oprawę 
i wynikające z tego specyficzne parametry ustawienia soczewki przed okiem. Standardem salonu będą zaawanso-
wane systemy wideo-centracji, które już teraz z powodzeniem używa wielu optyków w Polsce. 

Na rynku pojawiają się ciekawe konstrukcje optyczne, jak choćby tzw. soczewki relaksacyjne. Obserwując 
ich sprzedaż widzimy wyraźnie jedynie niewielką grupę optyków, proponujących takie rozwiązania. Może warto 
zainteresować się możliwościami korekcji oferowanymi przez tego typu zaawansowane konstrukcje? 

Pisząc o przyszłości nie sposób nie poruszyć wyzwań, jakie przed naszym układem wzrokowym stawiają 
nowoczesne technologie. Flagowym przykładem może być tu kino i telewizja 3D. Podczas spotkania zarysuję 
Państwu obciążenia na jakie wystawiamy nasz wzrok oglądając w kinie obraz trójwymiarowy. Pytanie tylko, czy 
jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z kłopotami, z którymi mogą zgłaszać się do nas nasi klienci. 

Przyszłość już postawiła przed nami wiele wyzwań, a jedno mogę Państwu obiecać - z pewnością będzie 
ich jeszcze więcej - takich, których się teraz nie spodziewamy. Poradzimy sobie z nimi tylko pod warunkiem, 
że będziemy umieli się dostosować i zmienić nasze wygodne przyzwyczajenia. Zapraszam na spotkanie w trakcie 
zbliżającego się Kongresu KRIO. 
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M. Krzysztof Bukowski 
Specjalista w zakresie organizacji, zarządzania oraz prawa 
pracy, przedsiębiorca (doradztwo organizacyjne) 

Wieloletni pracownik naukowy (Instytut Psychologii PAN) oraz dydaktyczny (Uniwersytet Warszawski), doświadczony menedżer 
w zakresie spraw organizacyjnych i personalnych w prywatnych firmach niekorporacyjnych (KAMIS, STAR FOODS i in.). 

Aktywnie obecny w środowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi (udział w roli wykładowcy i uczestnika paneli 
dyskusyjnych na seminariach organizowanych przez wyższe uczelnie, AIESEC, organizacje gospodarcze, media itp.). 

Finalista pierwszej edycji KONKURSU na DYREKTORA PERSONALNEGO ROKU, organizowanego przez Redakcję RZECZPOSPO-
LITEJ i BIGRAM SA. 

Autor licznych publikacji z zakresu organizacji pracy, psychologii pracy, psychologii biznesu, prawa pracy i zarządzania. 

PROWADZIĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CZY ZARZĄDZAĆ PRZEDSIEBIORSTWEM? 
Delegowanie odpowiedzialności w firmie optycznej. 

Dobry gospodarz wzorowo prowadzi swoje gospodarstwo: zna je od podszewki oraz doskonale wie, co się 
w nim dzieje i czego mu potrzeba, aby optymalnie funkcjonowało. Potrafi w odpowiednim momencie wydać traf-
ne polecenia swoim pracownikom oraz zmobilizować ich do zwiększonego wysiłku, kiedy sytuacja tego wymaga. 
Jego poczucie odpowiedzialności za gospodarstwo gwarantuje, że nic nie będzie w stanie go niemiłe zaskoczyć. 

W dobie wszechobecnej profesjonalizacji nie sposób jednak wygrywać brutalnej walki o rynek bez wpro-
wadzenia do funkcjonowania firmy choćby tylko podstawowych elementów nowoczesnego zarządzania. Przed-
siębiorca zatrudnia bowiem pracowników po to, aby wykonywali oni zadania stawiane im przez pracodawcę. 
W rzeczywistości natomiast często bywa odwrotnie: to przedsiębiorca musi koncentrować się na rozwiązywaniu 
problemów, którymi na bieżąco bombardują go podwładni. Z konieczności staje się on więc kimś w rodzaju 
strażaka gaszącego pożary, doraźnym interwentem bardziej przypominającym operacyjnego asystenta własnych 
pracowników niż wizjonera tworzącego i wdrażającego strategie rozwojowe. Priorytety i działania właściciela czy 
szefa firmy bardzo często wyznaczane są rytmem działań bieżących, które tworząc fakty dokonane oraz zajmując 
ogromną ilość czasu radykalnie zawężają możliwości skupienia się na patrzeniu w przód. Piętrzące się sprawy 
pilne wciąż wpychają się przed sprawy ważne. 

Branża usług optycznych od zawsze była w Polsce dziedziną nadzwyczaj elitarną. Warto zadbać, aby ta 
elitarność przejawiała się także w profesjonalnym zarządzaniu. Jednym z podstawowych jego narzędzi jest sce-
dowanie na zatrudnionych pracowników odpowiedzialności za powierzone im obszary. Pracownika, na którego 
oddelegowano tylko zadania, da się rozliczyć jedynie z zadań. Najmniejsza przeszkoda bywa wówczas dla niego 
wygodną (i, niestety, skuteczną!) wymówką, a już zupełnie bezradny bywa szef wobec pracowniczych zaniechań, 
braku oczekiwanej aktywności, kreatywności czy prawidłowych reakcji na sytuacje odbiegające od standardów. 
Aby skutecznie wyegzekwować od pracownika odpowiedzialność, należy wcześniej tę odpowiedzialność prawi-
dłowo i skutecznie na niego oddelegować. 
Trudno to osiągnąć metodą wydawania poleceń. Kluczowe znaczenie zdają się mieć tu natomiast: 
• wyraziście i jednoznacznie zdefiniowane, przypisane do konkretnych pracowników stany docelowe, których 

zapewnienie powinno być ICH zadaniem (np. spersonalizowany dokument typu „obszar odpowiedzialności"), 
• dobrze opracowane elementy prawa wewnętrznego, które skutecznie będą chronić interes pracodawcy przed 

beztroską oraz celowym szkodliwym działaniem skierowanym przeciw firmie (regulaminy, zasady, standardy, 
normy, instrukcje, szablony dokumentów osobowych i organizacyjnych itp.). 
Stworzenie profesjonalnej, nie opartej na pseudoneutralnych szablonach, lecz „szytej na miarę" konkret-

nej firmy dokumentacji ma jeszcze jeden ważny walor: tak utworzone prawo wewnętrzne stanowi rzeczywistą 
• 
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i skuteczną przeciwwagę dla obowiązującej w polskim prawie pracy „zasady uprzywilejowania pracownika" -
prawdziwego postrachu rodzimych przedsiębiorców. Powszechnie obowiązujące prawo pracy w daleko mniejszym 
stopniu chroni interes pracodawcy niż pracownika. Dbający o swój interes pracodawca ma jednak możliwość za-
dbać o siebie tworząc wewnętrzne prawo własnej firmy. I - wbrew pozorom - prawo to wcale nie musi (a nawet 
nie powinno!) być restrykcyjne. W dobrze zorganizowanej i dobrze zarządzanej firmie, przy dobrze zdefiniowa-
nych zadaniach i warunkach pracy, pracownicy będą się czuli bezpieczniej, bardziej komfortowo, nie będą się bać 
podejmowania działań ani decyzji, a firmę będą spostrzegać jako nie tylko profesjonalną, ale i przyjazną. Specy-
fika (np. bardzo wysoki poziom spójności procesów) oraz nadzwyczaj wysoka kultura organizacyjna w branży 
optycznej jest tu ważnym sprzymierzeńcem nie tylko ułatwiającym działania, ale i znacznie je przyspieszającym. 

Pracodawca natomiast nie będzie musiał wyręczać pracowników, jego interwencyjne działania ograniczą się do 
absolutnego minimum, a to z kolei pozwoli mu wygospodarować czas nie tylko na obmyślanie i realizację pla-
nów rozwojowych, ale i na rzetelny, zasłużony odpoczynek połączony ze świadomością, że jego interesy są 
w najwyższym stopniu chronione w sposób całkowicie zgodny ze sztuką zarządzania i obowiązującym prawem. 

dr Mikołaj Pindelski 
- Kierownik podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania 
Produktami i Usługami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W IMMOOEE 
jest partnerem oraz ekspertem w projektach tworzenia i zarządzania realizacją 
strategii organizacji, rozwijania kompetencji pracowników oraz tworzenia 
i realizacji strategii sprzedaży. Trener podczas licznych szkoleń związanych z tą 
tematyką. Kontakt: mikolaj.pindelski@immoqee.com 

dr Rafai Mrówka 
- Kierownik podyplomowych studiów PR i strategicznego komunikowania 
w firmach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. WIMM0QEE jest partnerem 
oraz ekspertem w projektach związanych z komunikacją, PR, zarządzaniem 
ludźmi, badaniami opinii pracowniczych. 
Kontakt: ra fa l .mrowka@immoqee.com 

Wykorzystanie Public Relations 
w rozwoju rynkowym salonu optycznego 

Podczas wykładu omówione zostaną dobre praktyki budowania profesjonalnego wizerunku salonu optyczne-
go, oraz wykorzystywanie działań PR w celu zainteresowania i przyciągnięcia do salonu nowych konsumentów. 
Przedstawione zostaną możliwe do wykorzystania narzędzia PR-owe i sposoby ich optymalizacji. 

W ramach warsztatów poruszana będzie podobna tematyka, ale zajęcia będą miały charakter praktyczny 
i opierać się będą na konkretnych przypadkach i rozwiązaniach. 
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dr hab. inż. Marek Zając prof. PWr 
Zespół Optyki Widzenia 
Instytut Fizyki Politechnika Wrocławska 

Marek Zając jest fizykiem-optykiem; zajmuje się zagadnieniami jakości widzenia; prowadzi zajęcia optometrii, pomiaru refrakcji, 
aparatury okulistycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; jest autorem wielu prac 
publikowanych w czasopismach naukowych oraz kilku książek z dziedziny optyki i optometrii. 

DOBRZE WIDZIEĆ - CO TO ZNACZY? 

Odpowiedź na tytułowe pytanie, wbrew pozorom, nie jest prosta. Układ wzrokowy człowieka to nie tylko 
oko, a widzenie w dużej mierze jest procesem psychicznym. Nawet w klasycznej definicji ostrości wzrokowej 
(„najmniejszy rozpoznawalny optotyp") zawarty jest element oceny, interpretacji widzianego obrazu. 

Każdy pomiar ostrości wzrokowej ma charakter badania psychofizycznego. Analizujemy reakcję (tu: roz-
poznanie) na bodziec psychofizyczny (tu: prezentowany optotyp) w zależności od intensywności bodźca (tu: 
wielkości kątowej optotypu). Taką zależność opisuje się w kategoriach prawdopodobieństwa i ilustruje funkcją 
psychometryczną, która w naszym przypadku przedstawia prawdopodobieństwo rozpoznania optotypu w zależ-
ności od jego wielkości (Rys. 1). Bardzo duże optotypy rozpoznawane są zawsze (prawdopodobieństwo równe 
100%); przy bardzo małych prawdopodobieństwo wynika z szansy czystego zgadywania (np. przy haku Snellena 
prezentowanym w 4 możliwych pozycjach prawdopodobieństwo trafienia wynosi 25%). Funkcja psychometryczną 
ma charakterystyczny kształt z punktem przegięcia, który przyjmuje się za miarę ostrości wzrokowej. Przy takiej 
wielkości optotypów najmniejsza zmiana ich wielkości pociąga za sobą największe zmiany w ich „rozpoznawal-
ności". 

ss 
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Przy prawidłowym torze wzrokowym jakość widzenia zależy głównie od jakości obrazu siatkówkowego. To 
z kolei jest uwarunkowane aberracjami układu optycznego oka. Przez aberracje rozumiemy w optyce zniekształce-
nie czoła fali świetlnej tworzącej obraz. Fala świetlna wychodząca z punktowego przedmiotu ma kulisty front. Po 
przejściu przez układ optyczny otrzymuje się na ogół falę, której czoło odbiega od idealnej sfery. To odstępstwo, 
czyli aberrację falową, możemy przedstawić w postaci sumy „elementarnych odkształceń" i rozpatrywać oddziel-
nie wpływ każdego z nich na jakość obrazu. W optyce oka „cegiełkami", z których składa się aberrację falową 
oka są tzw. wielomiany Zernikego. Rozkład aberracji w szereg (sumę) wielomianów Zernikego ma specyficzny 
i bardzo korzystny charakter. Początkowe wyrazy takiego szeregu opisują aberrację „zgrubnie". Kolejne dorzucają 
coraz dokładniejsze uszczegółowienie i w ten sposób im więcej wyrazów szeregu tym dokładniej opisana jest 
aberracja falowa. ^ 

7 



Początkowe wyrazy takiej sumy są nam dobrze znane. Wyrazy o numerach to przeogniskowanie, czyli błąd 
sferyczny i astygmatyzm, czyli niezborność. Umiemy je mierzyć i korygować. Diabeł kryje się w szczegółach, 
czyli w aberracjach wyższego rzędu (HOA, Higher Order Aberrations). Okazuje się, że mimo takich samych wad 
sferycznej i cylindrycznej możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi aberracjami wyższego rzędu, a co za tym 
idzie różną jakością widzenia. 

Pomiar aberracji oka jest obecnie możliwy dzięki komercyjnie dostępnym aberrometrom. Takie przyrządy 
należą, co prawda, do najnowszych urządzeń stosowanych do badania wzroku, ale ich zasada działania sięga 
początku XVII w., kiedy to uczony jezuita, Christoph Scheiner wykonał doświadczenie z obserwacją płomienia 
świecy przez przysłoną z otworkami. Gdy obraz świecy nie tworzył się dokładnie na siatkówce obserwator widział 
zwielokrotniony obraz płomienia. Taką przysłonę, czyli „dysk Scheinera" wykorzystuje się do dzisiaj w niektórych 
systemach ustawienia na ostrość np. teleskopów czy optometrów oftalmicznych. 

Pomysł Scheinera wykorzystał na przełomie XIX i XX w. astronom Johannes Hartmann stosując przysło-
nę z wieloma równomiernie rozmieszczonymi otworami do wyznaczania aberracji obiektywów teleskopowych. 
Przed obiektywem lunety umieszcza się taki „ekran Hartmanna" i w dwóch płaszczyznach prostopadłych do osi 
optycznej (np. przed i za ogniskiem) rejestruje się układ plamek świetlnych, z których każda jest śladem przebicia 
płaszczyzny rejestracji wąską wiązką promieni przechodzących inny otworek w przysłonie. Nieskomplikowane 
obliczenia trygonometryczne pozwalają określić kąt nachylenia poszczególnych „promieni" a w konsekwencji 
zniekształcenie frontu falowego, czyli aberrację falową. 

Istotną modyfikację wprowadzili Roland Shack i Ben Platt zamieniając ekran z otworkami na matrycę 
mikrosoczewek. Dzięki temu uzyskano znacznie większą czułość i dokładność pomiaru. Taka matryca soczewek 
uzupełniona o detektor światła w postaci matrycy CCD tworzy czujnik aberracji Hartmanna-Shacka (Rys. 2). 
Pierwotnie stosowany w astronomii i wojskowości okazał się też przydatny w badaniach oka. Obecnie wiele 
aberrometrów wykorzystuje taki czujnik do badania aberracji oka. Mierzy się front falowy wychodzący z oka, 
na którego dnie specjalny układ optyczny rzutuje mały punkt świecący (Rys. 3). 

Aberrometry oftalmiczne przedstawiają wynik pomiaru rozkładając aberracje na szereg wielomianów 
Zernikego. W zależności od zaawansowania technologicznego, a w szczególności zaimplementowanego oprogra-
mowania, można otrzymać wyekstrahowane informacje o aberracjach niskiego rzędu, a więc wadzie sferycznej 
i cylindrycznej (dzięki temu aberrometr spełnia rolę autorefraktometru). Osobno przedstawione aberracje wysokie-
go rzędu pozwalają zorientować się w jakości widzenia pacjenta, jaką uzyska po dokładnym skorygowaniu wady 
sferycznej i cylindrycznej. Połączenie aberrometru z wideokeratometrem pozwala wydzielić składowe aberracji 
wnoszone przez rogówkę i soczewkę, co może stanowić ważną wskazówkę dla okulisty, zwłaszcza przy plano-
waniu zabiegów chirurgii refrakcyjnej. 

Rys. 2 

Rys. 3 

CZUJNIK 
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Wkrótce ukaże się nowa książka autorstwa Marka Zająca z Politechniki Wrocławskiej 
„Optyka w zadaniach dla optometrystów" 

wydana przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne we Wrocławiu. 

Jest to specyficzny podręcznik optyki przeznaczony przede wszystkim dla osób interesujących się optyką 
okularową i optometrią (np. studentów takich kierunków). Ujęte są w nim najważniejsze zagadnienia, których 
znajomość jest podstawą do rozumienia zasad tworzenia obrazu w oku, wad refrakcji i ich korekcji. Specyfika tej 
książki polega na przedstawieniu całego materiału w postaci przykładów - zadań z rozwiązaniami. Rozwiązania 
opisane są „krok po kroku" tak, by mogły z tej pozycji skorzystać także osoby niezbyt wprawne w obliczeniach 
optycznych. Zawartość książki podzielona jest na 10 rozdziałów poświęconych kolejnym zagadnieniom: 

1. Optyka geometryczna 
2. Jakość odwzorowania 
3. Oko jako układ odwzorowujący 
4. Jakość widzenia 
5. Korekcja okularowa 

6. Soczewki okularowe 
7. Centrowanie soczewek i pryzmatyczność 
8. Wybrane przyrządy optyczne 
9. Wszczepialna sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa 
10.Fotometria 

Każdy rozdział kończy się zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Książkę zamyka wykaz wybranej lite-
ratury uzupełniającej. 

Książkę będzie można zamówić bezpośrednio w wydawnictwie: 
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ul. Ojca Beyzyma 20b, 53-204 Wrocław, tel./fax 71-363-26-85, 
e-mail:biuro@dwe.wroc.pl, http://www.dwe.wroc.pl. Będzie też dostępna podczas Kongresu. 
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OPTYKA OKULAROWA I OPTOMETRIA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej prowadzi studia na kilku kierunkach, z 

których jeden, a mianowicie „Optyka", interesuje nas szczególnie. Studentom tego kierunku proponujemy dwie spe-
cjalności: „Inżynierię optyczną" oraz „Optykę okularową / Optometrię". W ubiegłych latach specjalizacja okularowo 
- optometryczna była ulokowana na kierunku „Fizyka techniczna", co wymuszało uwzględnienie w programach 
szeregu przedmiotów nie zawsze najważniejszych w wykształceniu optometrycznym. Od roku 2011 „usamodzielnili-
śmy się", co pozwoliło na pewne zmiany programowe idące w kierunku zwiększenia zawartości przedmiotów czysto 
specjalistycznych. Ponadto wierzymy, że nowa nazwa kierunku lepiej oddaje jego zawartość, a zapis na dyplomie; 
„magister optyki o specjalności optometria" będzie bardziej czytelny dla przyszłych pracodawców. 

Zgodnie z założeniami tzw. procesu Bolońskiego, który Politechnika Wrocławska w pełni realizuje, studia 
na naszym kierunku są prowadzone w systemie trójstopniowym. Na pierwszy stopień przyjmowani są absol-
wenci szkół średnich - po maturze. Kryterium stanowią oceny na świadectwie maturalnym, a próg punktowy 
jest ustalany corocznie przez Komisję Rekrutacyjną. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
https://rekrutacja.pwr.wroc.pl. Studia na tym etapie trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. 

Drugi stopień, trwający 2 lata, kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem przyjęć jest ukończenie 
studiów I stopnia (posiadanie dyplomu inżyniera lub licencjata) na dowolnym kierunku fizycznym, technicznym 
lub medycznym, (szczegółowe informacje można znaleźć na podanej wyżej stronie internetowej). 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, kosz-
tem nieco większego wkładu pracy, uzupełnić konieczną wiedzę. Możliwe jest także kontynuowanie kształcenia, 
a zwłaszcza rozwijanie zainteresowań naukowych na studiach III stopnia - doktoranckich. 

Nie miejsce tutaj na przedstawianie szczegółów programu i planu studiów. Informacje takie są łatwo dostępne 
na stronie internetowej Wydziału (http://www.wppt.pwr.wroc.pl/program_studiow,lOl.dhtml). Podkreślimy tylko, 
że nasze programy są dobrze dopasowane do ogólnie przyjętych wymagań z zakresu kształcenia optometrystów w 
Polsce. Zawierają zarówno spora dawkę wiedzy teoretycznej z zakresu optyki i nauk medycznych, jak sporo zajęć 
praktycznych odbywanych w pracowniach Technologii Okularowych, Optyki Fizjologicznej, Pomiarów Refrakcji, 
Biofizyki a także w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, z którą blisko współpracujemy od 
lat. Naszymi wykładowcami są nie tylko pracownicy Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej (który wchodzi 
w skład Wydziału), ale także okuliści z Akademii Medycznej oraz specjaliści praktycy z zakresu ortoptyki czy 
rehabilitacji wzroku. 

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, Croma,...). Gwarantują one dobre przygotowanie do zawodu. 
Staramy się dbać o to, żeby nasi studenci byli wyczuleni na sprawy społeczne i to się udaje. Ostatnim przykładem 
może być przebadanie wzroku ponad setki mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu. 
Takie i podobne przedsięwzięcia pozwalają naszym studentom łączyć praktyczna naukę z działaniem na rzecz 
środowiska społecznego. 

Jesteśmy przekonani, że aby dobrze uczyć trzeba posiadać możliwie jak najszerszą wiedzę. Dlatego łączymy dy-
daktykę z badaniami naukowymi. Pracownicy Zespołu Optyki Widzenia zajmują się między innymi nietypowymi me-
todami określania ciśnienia wewnątrzgałkowego, ulepszaniem technik obrazowania gałki ocznej metodą OCT, sztucz-
nymi soczewkami wewnątrzgałkowymi i ich wpływem na jakość widzenia itp. Wiele z naszych prac prowadzonych 
jest wspólnie z ważnymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się optyką widzenia w różnych miejscach na świecie. 

Oprócz wyżej opisanych studiów dziennych prowadzimy także, przy współpracy organizacyjnej Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej, dwuletnie studia podyplomowe przeznaczone dla osób po-
siadających dyplom wyższej uczelni. Są to płatne studia zaoczne; odbywają się w formie zjazdów sobotnio-nie-
dzielnych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej CKU: www.cku.pwr.wroc.pl. 

Przydatne adresy: 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

Budynek Al, pokój 207, tel; 71-320-2523, fax: 71-320-3409, e-mail: dziekan.wppt@pwr.wroc.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.wroc.pl 

Marek Zając 
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Ryszard Naskręcki 
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Odbył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
na tym Uniwersytecie obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. 
W 2003 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki UAM, a w roku 2010 otrzymał tytuł naukowy 
profesora. 
Jest członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Fizyki UAM, 
od roku 2005 pełni funkcję dziekana. 
Od roku 2005 Przewodniczy Ogólnopolskiemu Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów 
Fizyki; od roku 2008 pełni funkcje Przewodniczącego Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej 
i Optometrii (ŚKAOOIO) oraz Przewodniczącego Sądu Konkursowego „Złoty Medal MTP' Targów OPTYKA. 
Jest współautorem programu kształcenia optyków okularowych i optometrystów na Wydziale Fizyki UAM. 
Opublikował ponad 80 artykułów naukowych i dydaktycznych, jest współautorem ponad 100 doniesień konferencyjnych; 
wypromował 60 magistrów i 2 doktorów. Autor licznych wykładów popularno-naukowych. 
Specjalizuje się w fotofizyce i spektroskopii optycznej, prowadzi także badania w zakresie fizyki procesu widzenia. 

Fizyka warstw uszlachetniających 

Postęp w obszarze nowych technologii materiałowych wykorzystywanych do poprawy jakości widzenia skut-
kuje albo pojawianiem się nowych materiałów albo doskonaleniem właściwości materiałów dotychczas używa-
nych. 

Rozwój fizyki ciała stałego oraz inżynierii materiałowej pozwala w coraz większym stopniu niemalże pro-
jektować wiele właściwości użytkowych materiałów poprzez modyfikację specyficznych parametrów powierzch-
niowych. Fizyka powierzchni staje się więc jednym z głównych motorów postępu technologicznego w wielu 
dziedzinach techniki, takich jak mikroelektronika czy nanotechnologia jak i technologii chemicznej i inżynierii 
materiałowej. Rozwój technologii wysokiej próżni oraz postępy fizyki powierzchni (idealnej) pozwolił poznać 
i zrozumieć zjawiska zachodzące na powierzchniach ciał stałych, a w konsekwencji wykorzystać tę wiedzę do 
istotnego ulepszenia własności użytkowych wielu, stosowanych nawet powszechnie materiałów. 

Właściwości użytkowe nowoczesnych soczewek okularowych są obecnie istotnie doskonalone poprzez nakła-
danie różnorodnych warstw (powłok) uszlachetniających. Zwykle wyróżnia się powłoki modyfikujące własności 
optyczne soczewek oraz powłoki poprawiające własności użytkowe. Szczegółowy podział wyróżnia: 
- warstwy utwardzające powierzchnię 
- warstwy antyodbiciwe 
- warstwy hydrofobowe i oleofobowe (lipofobowe) 
- warstwy antystatyczne 
- warstwy filtracyjne (polaryzacyjne lub barwne) 

Jakie prawa fizyki i chemii pozwalają zrozumieć działanie tych warstw? Czy i w jakim stopniu 
nałożone powłoki poprawiają własności użytkowe soczewek okularowych? Wreszcie czy nowoczesna 
technologia materiałowa ma do zaoferowania jeszcze „coś więcej" w tym zakresie? 
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Anna Przekoracka-Krawczyk 
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, 
Wydział Fizyki UAM, Poznań 

Optometrysta, optyk okularowy. Jest absolwentem specjalności Optyka Okularowa (1998-2001 - studia licencjackie) oraz specjalności 
Optometria (2001-2003) na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. W roku 2004 na tym samym wydziale rozpoczęła studia doktoranckie uzyskując 
w roku 2008 stopień doktora nauk fizycznych ze specjalnością Biofizyka (w zakresie Optometrii). Od 2008 roku jest pracownikiem dydaktyczno-
-naukowym na etacie adiunkta w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii (PFWiO) na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza prowadzi zajęcia z Widzenia Obuocznego i Terapii Widzenia dla specjalności Optometria. 

W pracy zawodowej zajmuje się głównie zaburzeniami widzenia obuocznego: badaniem i korekcją stanów zęzowych I niezezowych. Jest 
także jednym z pionierów prowadzenia w Polsce Terapii Wzrokowo - Motorycznej [pi. WMT, ang. VMT) opartej na założeniach Optometrii 
Behawioralnej (ang. Behavioral Optometry). Terapię tę prowadzi w ramach Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu działającego 
przy PFWiO. 

Jest jednym z założycieli I członków Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii (ŚKAOOIO), członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Optyki i Optometrii (PTOO) i kierownikiem Centrum Optyki i Optometrii (COPTOM) Fundacji UAM w Poznaniu. 

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą neuronauki poznawczej. Prowadzi badania z zakresu percepcji podprogowej, neuronalnych 
mechanizmów świadomości, w dużej części swoich badań stosując metodę elektroencefalografii (EEG) i potencjałów wywołanych (ERP). 
Ponadto zajmuje się neuronalnymi podstawami widzenia obuocznego oraz jego zaburzeniami, procesem adaptacji pryzmatycznej, a także 
badaniem zależności pomiędzy zaburzeniami wzrokowymi a deficytami móżdżkowymi. Zajmuje się także przezczaszkową stymulacją magne-
tyczną (TMS) oraz przezczaszkową stymulacją elektryczną (tDCS), stosując metody te w celu eksploracji fizjologii ruchów oczu wergencyjnych, 
stymulacji podprogowej oraz mechanizmu postrzegania kolejności. 
W pracy naukowej jak i zawodowej współpracuje z badaczami z Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Staż naukowy oraz szkolenia 
z zakresu metod stymulacji mózgu, odbyła w wiodących w europejskich laboratoriach, w tym w: 
Institute of Cognitive Neuroscience, Department of Psychology, University College London, England (2009 r.); Labolatory of Transcranial 
Magnetic Stimulation, Department of Psychiatry, University of Uim, Germany (2010 r.); Department of Clinical Neurophysiology, University 
of Gottingen, Germany (2011 r.). 

Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach oraz seminariach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest także 
autorem rozdziału pt. Biofizyka Układu Wzrokowego w podręczniku Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, oraz autorem kilku prac i doniesień na-
ukowych, z których część pojawiła się w czasopismach z listy filadelfijskiej. 

ZEZ - EFEKT DYSFUNKCJI NARZĄDU WZROKU 
CZY ZŁOŻONE ZABURZENIE UKŁADU NERWOWEGO ? 

Zezy jawne (heterotropie) i ukryte (heteroforie) są częstym zaburzeniem widzenia objawiającym się nie tylko 
jako problem estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Jak dotąd przyczyna niepatologicznych i nierefrak-
cyjnych zezów nie została wykryta. Jednakże obserwując pacjentów z zaburzeniami widzenia obuocznego (ZWO), 
ich problemy motoryczne, koordynacyjne, a także zaburzenia w balansie ciała, mogą sugerować, iż problem leży 
nie tylko w układzie wzrokowym, ale także w motorycznym. 

Zaprezentowane badania prowadzone w ramach prac naukowych w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii 
Wydziału Fizyki UAM, dostarczą dowodów na występowanie deficytów motorycznych w układzie wzrokowo-
-motorycznym u osób z ZWO. Osoby z ZWO wypadają znacznie słabiej na testach koordynacji oko-ręka i obser-
wuje się u nich osłabiony balans ciała mierzony metodą posturograficzną. Dodatkowo, wykazują one osłabione 
zdolności do motorycznego uczenia się proceduralnego. 

W ramach prezentacji przedstawiona zostanie także alternatywna do znanych dotąd w Polsce, metoda terapii 
wzrokowej osób z ZWO. Terapia ta wywodzi się z Optometrii Behawioralnej i stanowi aktywny trening wzroko-
wo-motoryczny (pi. WMT, ang. VMT). 

Techniki te dają bardzo dobre rezultaty, wymagają jednak długotrwałych i systematycznych ćwiczeń wzroko-
wych oraz ruchowych. 

Oprócz założeń i metodologii WMT, zaprezentowane zostaną również wyniki terapii kilku pacjentów z ze-
zem, prowadzonych w ramach Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu, działającego przy Pra-
cowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM. 
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mgr Sławomir Nogaj 
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalności optyka okularowa (licencjat) i optometria 
(magister). Od 2006 roku zawodowo związany z Wydziałem Fizyki UAM. Obecnie zatrudniony jest w Pracowni Fizyki Widzenia 
i Optometrii na stanowisku starszego wykładowcy. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się m.in. wokół 
problemów związanych z korekcją prezbiopii. 

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z adaptacją 
do soczewek progresywnych 

Dynamiczny postęp w dziedzinie nowych konstrukcji i technologii produkcji spowodował, że współcześnie 
sprzedawane na rynku soczewki progresywne posiadają znacznie poprawione charakterystyki optyczne w porów-
naniu z pierwszymi dostępnymi pół wieku temu. 

Obecnie przy konstruowaniu powierzchni uwzględnia się indywidualne cechy użytkowników jak: tryb życia, 
środowisko pracy, cechy anatomiczne i fizjologiczne. 

Jednak poprawione własności optyczne i personalizacja nie oznaczają automatycznie lepszego widzenia 
w zaawansowanych technologicznie soczewkach. 

Współczesne konstrukcje nie posiadają takich wad jakie były udziałem tych z lat 70-tych i 80-tych XX wieku, 
ale nadal, pomimo postępu, soczewki o płynnie zmieniającej się mocy optycznej mają także swoje ograniczenia. 

Aby osiągnąć sukces w korekcji prezbiopii soczewkami progresywnymi osoby związane zawodowo z ochro-
ną i korekcją narządu wzroku muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i dopasowania oprawy, 
montażu soczewek progresywnych, wykonywania pomiarów cech użytkownika, a także przeprowadzania wywia-
du w celu rozpoznania potrzeb użytkownika. 

Nieprawidłowy dobór i montaż, a także nieuwzględnienie poprzednio noszonej korekcji mogą prowadzić do 
braku akceptacji nowej, wydawałoby się lepszej, korekcji okularowej. 
Za niepowodzenia odpowiedzialnych może być wiele czynników, ale z analizy przypadków braku adaptacji wyni-
ka, że najczęstszą ich przyczyną są błędy w pomiarze refrakcji, a także nieprawidłowo określony dodatek do bliży. 
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Kształcenie z zakresu optyki okularowej i optometrii 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ryszard Naskręcki 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to bez wątpienia jeden z czołowych 
ośrodków akademickich w Polsce, zajmujących się kształceniem optyków okularowych i optometrystów. 
W ciągu niemalże 15. lat Wydział Fizyki modyfikował programy studiów oraz istotnie rozbudowywał in-
frastrukturę niezbędną do realizacji kształcenia i badań. Powstały nowe pracownie specjalistyczne dla stu-
dentów, rozpoczęto intensywne kształcenie kadr. Po uzyskaniu przez Wydział Fizyki prawa do prowadzenia 
unikatowego kierunku studiów Biofizyka oraz prawa do doktoryzowania w dyscyplinie naukowej Biofizyka 
gruntownie przebudowano programy studiów optycznych i optometrycznych. Nowe, znacznie bardziej ela-
styczne standardy kształcenia pozwoliły przeznaczyć znacznie więcej czasu na przedmioty specjalistyczne. 
Te nowe rozwiązania prawne pozwoliły także przypisać optometrię do dyscypliny naukowej biofizyka, uzna-
wanej i uprawianej w najlepszych polskich uniwersytetach. Umożliwia to najlepszym absolwentom konty-
nuację kształcenia na studiach doktoranckich a realizowane prace doktorskie z zakresu szeroko rozumianych 
nauk o widzeniu powiązać ze strukturą nauki w Polsce. 

Obecnie program studiów realizowany jest zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 
Studia I stopnia (licencjackie) to jak i ponad 1000 godzin zajęć specjalistycznych obejmujących optykę 
geometryczną i fizyczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową, biologię układu wzrokowego, procedury 
badania refrakcji i badanie refrakcji, percepcję wzrokową, niedowidzenie i środowisko wzrokowe. Bardzo 
ważny element kształcenia praktycznego optyków okularowych stanowią zajęcia w pracowni technologii 
okularowej oraz 3-tygodniowa praktyka w najlepszych zakładach optycznych w całej Polsce. 

Studia II stopnia ze specjalnością optometria obejmują przedmioty kierunkowe, takie jak metody eks-
perymentalne biofizyki, bioinformatykę i fizykę układów makromolekularnych. Przedmioty specjalistyczne 
obejmują badanie refrakcji, badania optometryczne, soczewki kontaktowe, patologię układu wzrokowego, 
widzenie obuoczne, terapie widzenia, psychologię procesu widzenia, postrzeganie wzrokowe, elementy 
farmakologii i elementy etyki lekarskiej oraz praktykę optometryczną i badania przesiewowe. 

Duże znaczenie przywiązujemy do umiejętności praktycznych przyszłych optometrystów. Wydział 
dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do ćwiczeń w zakresie badań optometrycznych, 
a umiejętności postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okuli-
stów i optometrystów także w przychodni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Należy jednak podkreślić, 
że od samego początku partnerem strategicznym w zakresie kształcenia optyków okularowych i optome-
trystów jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, w szczególności Katedra Optometrii i Biologii Układu 
Wzrokowego. 

Duże znaczenie w kształceniu magisterskim optometrystów posiadają realizowane prace magisterskie. 
Przyjęto założenie, że prace te muszą zawierać element badawczy, który z pozwala poznać zarówno elemen-
ty metodologii naukowej, jak i istotnie wzmocnić umiejętności praktyczne. Ukoronowaniem wieloletnich 
działań organizacyjnych w zakresie kształcenia i prowadzenia badań było utworzenie w roku 2008 Pracowni 
Fizyki Widzenia i Optometrii. To bez wątpienia jedna z lepiej wyposażonych i kompetentnych tego typu 
jednostek w Polsce, a zatrudnieni w niej młodzi, dobrze wykształceni ludzie są gwarantem jej dynamicznego 
rozwoju. 

Wydział prowadzi i nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej 
z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi. Podpi-
sane umowy o współpracy pozwalają doposażyć specjalistyczne pracownie w specjalistyczny sprzęt oraz 
w zdecydowanie większym stopniu powiązać przekazywane na studiach treści z praktyką. 

Będąc jednym z wiodących ośrodków kształcenia optyków okularowych w Polsce Wydział Fizyki 
pozyskał środki finansowe (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na kształcenie ustawiczne 
czynnych zawodowo optyków okularowych. Przyjęto formułę specjalistycznych kursów akademickich, re-
alizowanych w systemie całorocznym (łącznie 200 godzin). Przewiduje się cztery kolejne edycje kursów, 
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a obecnie trwa kształcenie drugiej grupy 50-ciu kursantów. Warto dodać, że zgodnie z założeniami tego 
programu pierwszeństwo w rekrutacji mają czynni zawodowo optycy okularowi z grupy wiekowej 45+. 
W programie kształcenia tego unikatowego przedsięwzięcia przewidziano wykłady i seminaria z optyki geo-
metrycznej i fizycznej, z zakresu fizyki procesu widzenia oraz biologii układu wzrokowego, a także z optyki 
fizjologicznej i optyki okularowej. Kurs kończą specjalnie przygotowane dla optyków zajęcia wprowadza-
jące z optometrii. Ważnym elementem składowym kursu są ćwiczenia i zajęcia pracowniane towarzyszące 
wykładom (z optyki fizjologicznej i okularowej oraz wstępu do optometrii), a także zajęcia warsztatowe 
z technologii okularowej i nowych materiałów optycznych. Przyjęta formuła kursów akademickich powin-
na pozwolić skorzystać z tej oferty edukacyjnej szerokiej grupie osób, które z różnych, formalnych i poza 
formalnych przyczyn, nie mogą podnosić swoich kwalifikacji poprzez studia stacjonarne lub niestacjonarne. 
Uczestnictwo w nowoczesnym, oferowanym przez szkołę wyższą kształceniu ustawicznym musi przełożyć 
się na przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a w konsekwencji skutecznie przeciwdziałać zawodowej 
marginalizacji. 

Ważnym nowym przedsięwzięciem edukacyjnym w zakresie optometrii są realizowane w ścisłej współ-
pracy z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki Jesienne Warsztaty Vision Therapy. Możliwość współ-
pracy z profesorem W.C. Maplesem z Southern College of Optometry w Stanach Zjednoczonych stworzyła 
zupełnie nowe perspektywy rozwoju optometrii w Polsce, szczególnie w obszarze metod treningu wzroko-
wego. 

No i wreszcie zupełnie nowa inicjatywa edukacyjna. Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii UAM we 
współpracy z Essilor Polonia oraz Varilux University (Paryż) rozpoczęła realizację zupełnie nowego pakietu 
kursów specjalistycznych dla optyków okularowych i optometrystów. Kursy te będą oparte na wieloletnich 
doświadczeniach i know-how Varilux University, światowego centrum szkoleniowego firmy Essilor. Już 
od września b.r. rozpoczęto realizację kursów specjalistycznych p.t. „Sukces specjalisty w opiece nad pa-
cjentem z prezbiopią. Efektywne dopasowanie soczewek progresywnych." Ten 22 godzinny kurs obejmuje 
takie obszary wiedzy jak psychologia i fizjologiczne podstawy prezbiopii, możliwości korekcji prezbiopii, 
konstrukcje soczewek progresywnych, technologie produkcji soczewek progresywnych i ich powiązanie 
z widzeniem. Ponadto kursantom zostanie przekazana zaawansowana wiedza z zakresu badań optometrycz-
nych prezbiopów, procedur dopasowania soczewek progresywnych, rozwiązywania problemów związanych 
z soczewkami progresywnymi i wreszcie związków prezbiopii z problemami widzenia obuocznego. 

Podsumowując 15 lat doświadczeń Wydziału Fizyki UAM w zakresie kształcenia optyków okularowych 
i optometrystów można wyciągnąć dwa wnioski: 

realizowane studia stacjonarne i niestacjonarne z zakresu optyki okularowej i optometrii posiadają bar-
dzo dobrą reputację i cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród kandydatów na studia jak i wśród 
potencjalnych pracodawców; 
podejmowane nowe inicjatywy edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego optyków okularowych 
i optometrystów cieszą się rosnącym zainteresowaniem właściwych środowisk i torują nowe, profesjo-
nalne standardy w dokształcaniu specjalistycznym. 

Więcej informacji: 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Umultowska 86, 61-614 Poznań 
www.fizvka.amu.edu.pl 

http://www.fizvka.amu.edu.pl


S ul. Rokietnicka 5D 
c f i 1§I 60-806 Poznań 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego 

tel. 061 854-73-62, 854-73-64 
fax: 061 854-73-63 

e-mail: opto@ump.edu.pl 
www.optometria.ump.edu.pl 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że zgodnie 
z Uchwałą Senatu Uczelni od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Lekarskim II 
zostaną uruchomione dwustopniowe studia stacjonarne na kierunku Optometria. 

Nowo otwierane studia będą studiami dwustopniowymi. Pierwszy stopień obejmuje 
trzyletni program kształcenia i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, specjalność 
w zakresie optyki okularowej. Program został podzielony na treści podstawowe, które 
obejmują m. in. zagadnienia z biologii, anatomii, histologii, fizjologii, biofizyki, biochemii, 
ekonomii i innych, oraz treści kierunkowych obejmujących m.in. zagadnienia z optyki, 
technologii optycznej, optyki fizjologicznej, optyki okularowej, środowiska wzrokowego, 
biologii układu wzrokowego, percepcji, etyki, psychologii, pomocy wzrokowych, estetyki 
wizerunku, epidemiologii i profilaktyki narządu wzroku, wstępu do optometrii, i innych. 
Drugi stopień obejmuje program dwuletni i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Program 
studiów drugiego stopnia, który uruchomimy w późniejszym terminie, będzie zawierał 
treści kształcenia z zakresu przedmiotów podstawowych, m. in. podstaw pediatrii, geriatrii, 
neurologii, a także z 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, i inne. 

W roku akademickim 2012/2013 planowane jest przyjęcie studentów na studia 
pierwszego stopnia. Warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej Uczelni pod 
adresem www.ump.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zdobywania wiedzy w zakresie 
optometrii na studia na naszej Uczelni. 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu posiada ponad 15-letnie doświadczenie kształcenia 
optomerystów prowadząc Podyplomowe Studium Optometrii w Katedrze Optometrii 
i Biologii Układu Wzrokowego, a także uczestnicząc w realizacji programu kształcenia 
studentów w tym zawodzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 
Kierownik 

Katedry Optometrii 
i Biologii Układu Wzrokowego 
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Dora Plisie 
Trade Manager, PPG Industries 

Przekrocz oczekiwania pacjentów z najnowszym materiałem Trivex 

W obecnych czasach na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, które możemy podzielić na dwie 
grupy - materiały standardowe oraz zaawansowane technologicznie. W prezentacji zaprezentowane zostaną zalety 
i wady tych materiałów w odniesieniu do różnych grup klientów. Każdy klient ma swoje określone oczekiwania 
- ważnym jest by poznać te potrzeby i móc zaoferować najlepsze okulary. 

Optycy, którzy są aktywnymi użytkownikami materiału Trivex z sukcesem używają tego produktu. Odkryli 
oni, że unikalne cechy materiału Trivex pomagają im odróżnić się od innych dzięki oferowaniu zaawansowanej, 
nowej kategorii produktów, która pozwala im wyprzedzić konkurencję. 

Podczas prezentacji opracujemy prosty komunikat, którego będziemy używać podczas rozmowy z klientami 
o materiale Trivex. Materiał Trivex zapewnia ostre widzenie, ochronę oraz jest najlżejszym materiałem. Jest to 
idealne połączenie korzyści, czyniące z niego perfekcyjny materiał dla wielu pacjentów, szczególnie tych z niską 
do średniej wartością korekcyjną pomiędzy +/- 3 dioptriami, którzy bezkompromisowej pary okularów. Łącząc 
materiał Trivex z dodatkowymi uszlachetnieniami oraz konstrukcjami optyk może zaoferować klientowi okulary 
wiernie oddające rzeczywistość. 

Marcin Wójcik 
Johnson & Johnson Poland 

Nowoczesne technologie 
zawarte w soczewkach marki ACUVUE® 

Od czasu pojawienia się pierwszych miękkich soczewek kontaktowych pod koniec lat sześćdziesiątych 
XX w. kontaktologia przeszła ogromną przemianę. Część z obecnych użytkowników pamięta czasy wymiany so-
czewek na nową parę raz w roku dezynfekcję cieplną i środki odbiałczające. Wieloletnie badania przeprowadzane 
w różnych ośrodkach klinicznych na całym świecie jak i praktyka specjalistów aplikujących soczewki kontaktowe 
wskazują, że tryb noszenia jak i właściwości kliniczne soczewek kontaktowych mają wpływ na zdrowie oczu 
jak i komfort ich używania, dlatego Specjalista w codziennej praktyce poszukuje rozwiązań, które dadzą jego 
pacjentowi bezpieczne użytkowanie soczewek jak i dobre widzenie. 

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną takie zagadnienia jak: oczekiwania pacjentów i specjalistów wobec 
korekcji wad za pomocą soczewek kontaktowych. Omówione zostaną nowoczesne technologie zawarte w soczew-
kach marki ACUYUE®. Poruszona zostania również istota częstej wymiany soczewek kontaktowych 
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XV LAT KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ 
IZBY OPTYCZNEJ 

W roku bieżącym 20 stycznia upłynęło 15 lat 
od zjazdu założycielskiego Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. Rocznice skłaniają do podsu-
mowań i refleksji, są również doskonałą okazją 
do wspomnień. W ciągu minionych piętnastu lat 
dokonała się znacząca zmiana pokoleniowa. Wielu 
z tych, którzy byli twórcami i założycielami KRIO, 
już od nas odeszło. Postacie wyjątkowe, wymienię 
tych najbardziej zaangażowanych: Bernard Mroziński, 
Stanisław Kuliński, Wacław Sękul, Czesław Dutkie-
wicz, czy też Wiesław Koczorowski. Charakteryzowało 
ich wyjątkowe zaangażowanie w sprawy optyki oraz 
w budowanie integracji środowiska. Ludzie, którzy są 
dzisiaj dojrzałymi aktywnymi optykami, byli wtedy 
na tyle młodzi, że najczęściej nazwiska twórców Izby, 
czy też prekursorów ruchu samorządowego niewiele 
im mówią. Uświadomiłem to sobie podczas tegorocz-
nych obchodów piętnastolecia istnienia Warszawskiego 
Cechu Optyków, kiedy po przypomnieniu kilku faktów 
z okresu powstawania Cechu i Izby, podeszło do mnie 
kilku młodszych kolegów, dzieląc się refleksją, że są to 
informacje bardzo interesujące, ale kompletnie im nie-
znane. Pomyślałem w tym momencie, że my działa-
jący w KRIO przez 15 lat niedostatecznie zadbaliśmy 
o „legendę" KRIO oraz więź międzypokoleniową. 
To tylko mała refleksja rocznicowa. 

Próby zorganizowania się w jedną zwartą i wyrazi-
stą strukturę świat optyków podejmował znacznie wcze-
śniej. Celem tych prób i powstających kolejnych orga-
nizacji była integracja środowiska, precyzyjne definio-
wanie wspólnych celów rozwojowych, edukacyjnych 
oraz obrona szeroko pojętych interesów zawodowych i 
ekonomicznych. Typ i rodzaj powstających ówcześnie 
organizacji dostosowany był do aktualnych możliwości, 
warunków formalno-prawnych oraz wyobrażonych w 
danej chwili, potrzeb środowiska zawodowego. 

Chronologicznie w okresie po II wojnie światowej, 
inicjatorami spotkań optyków oraz utworzenia pierwszej 
formalnej organizacji optyków byli optycy ze Śląska, To 
z ich inicjatywy od końca lat pięćdziesiątych odbywały 
się w Zakopanem nieregularne spotkania optyków. Po-
czątkowo z południa Polski, z czasem z całego kraju. 
Utworzona została z czasem przy Izbie Rzemieślniczej 
w Katowicach, Regionalna Branżowa Komisja Opty-
ków. Po pewnym czasie pod koniec lat siedemdziesią-
tych, powołana została Ogólnopolska Komisja Bran-
żowa Optyków, w ramach ówczesnego Centralnego 
Związku Rzemiosła (CZR). Jej Przewodniczącym został 
Bernard Mroziński optyk z Bydgoszczy, znany i ceniony 

autorytet w dziedzinie optyki okularowej. 

Z ramienia CZR prace Komisji wspierał i orga-
nizował Stanisław Kuliński, który z czasem przejął 
funkcję następnego jej Przewodniczącego. Stanisław 
Kuliński wywodził się z warszawskiego środowiska 
optyków. Po śmierci Stanisława Kulińskiego, przez 
krótki okres pracami Komisji Branżowej kierował ko-
lega Wacław Sękul - optyk z Warszawy a następnie 
Piotr Voigt z krakowskiego środowiska optyków. Ko-
lega Piotr Voigt był ostatnim Przewodniczącym Kra-
jowej Komisji Branżowej Optyków. W pierwszej po-
łowie lat osiemdziesiątych w wyniku nadchodzących 
zmian ustrojowych oraz zbliżającej się transformacji 
gospodarczej, Komisja Branżowa straciła na znacze-
niu i uległa naturalnemu samorozwiązaniu. Mimo tego 
istniała ogromna presja środowiska aby stworzyć jego 
reprezentację z inicjatywy założycielskiej optyków. 
I tak w roku 1990 z inicjatywy optyków śląskich 
i krakowskich powołano do życia i zarejestrowano 
Stowarzyszenie Optyków Polskich (SOP). Przewod-
niczącym Stowarzyszenia został Piotr Voigt. Praca 
SOP koncentrowała się wokół trzech głównych zagad-
nień: organizowanie okresowych integracyjno - szko-
leniowych zjazdów w hotelu Kasprowy w Zakopanem, 
poprawa zaopatrzenia optyków w urządzenia warszta-
towe (głównie szlifierki i automaty szlifierskie), kon-
takty z optykami z krajów zaprzyjaźnionych. SOP, 
który powstał w oparciu o ustawę o stowarzysze-
niach, niestety nie posiadał formalnego umocowania 
do reprezentowania optyków wobec wszelkich struk-
tur władzy państwowej, a nawet wobec struktur rze-
miosła. To była jedna z jego podstawowych słabości 
i w roku 1993 stała się jedną z najistotniejszych przy-
czyn rozwiązania SOP-u. Członkom władz Stowarzy-
szenia kolegom Czesławowi Dutkiewiczowi, Józefowi 
Kołderowi i Aleksandrowi Filakowi optycy powierzy-
li misję utworzenia nowej struktury organizacyjnej 
zrzeszającej i reprezentującej optyków z całego kraju. 
Z pewnym wyprzedzeniem ale niejako równolegle 
ten rodzaj pracy podjął samodzielnie kolega Czesław 
Dutkiewicz reprezentujący środowisko poznańskie. 
Poznań i Cech poznański były w tym czasie miejscem 
organizowania jedynej ogólnokrajowej giełdy optycz-
nej. Te okresowe spotkania optyków stanowiły dosko-
nałą naturalną okazję do tworzenia zrębu organizacji 
o charakterze ogólnopolskim. Wielu optyków z całego 
kraju stało się członkami Cechu poznańskiego. Tak też 
zrodziła się idea powołania Cechu Optyków Rzecz-
pospolitej jako jedynej organizacji w ramach struktur 
rzemiosła, zrzeszającej optyków indywidualnych. Nie 
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udało się jednak dokonać rejestracji tak pomyślanego 
cechu, w oparciu o obowiązujące wówczas ustawo-
dawstwo. Ponadto tego rodzaju organizacja cechowa 
nie dawała pełnych możliwości udziału działaczom 
regionalnym we władzach Cechu, ograniczając im 
wpływ na strategię branży. 

W tej sytuacji grupa inicjatywna poszerzona 
o przedstawicieli z Warszawy (Tadeusz Ratajski, An-
drzej Biernacki i Marek Jakubowicz), Gdańska (Alek-
sander Lewandowski), Krakowa (Wiesław Koczorow-
ski) i Wrocławia (Marek Kołodziej i Antoni Waligór-
ski), podjęła intensywne prace nad tworzeniem nowej 
koncepcji przyszłej reprezentacji optyków polskich. 
Po dwuletniej dyskusji i analizie różnych formalnych 
rozwiązań, przyjęto do realizacji pomysł powołania 
rzemieślniczej izby branżowej. Natknęliśmy się na 
opór i brak akceptacji ze strony Związku Rzemiosła 
Polskiego, ale po kilku debatach, konsultacjach praw-
nych i wyjaśnieniach, koncepcja została wdrożona 
w życie. I tak oto 20 stycznia 1996 odbył się Zjazd 
Założycielski KRIO, a 22 kwietnia Izba została wpisa-
na do Rejestru Izb Rzemieślniczych Sądu Wojewódz-
kiego w Warszawie. Prezesem Zarządu KRIO został 
Marek Jakubowicz, natomiast Przewodniczącym Rady 
Starszych Andrzej Biernacki. Podkreślić należy fakt, 
że w powojennej 56 letniej historii rzemiosła, KRIO 
jest pierwszą i wciąż jedyną izbą branżową zrzeszoną 
w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego. Począw-
szy od drugiej kadencji, do dnia dzisiejszego Prezesem 
Zarządu KRIO jest Jan Witkowski, przedstawiciel śro-
dowiska śląskiego. 

Poświęciłem dość dużo miejsca wydarzeniom po-
przedzającym powstanie KRIO, gdyż pragnę zwrócić 
uwagę na ciągłość historyczną kolejnych struktur orga-
nizacyjnych o zasięgu krajowym, jak też na ich wspól-
ne korzenie i stawiane sobie cele. Można powiedzieć, 
że jest to w pewnym sensie wciąż ta sama reprezenta-
cja ale dostosowana do zmieniających się warunków 
politycznych, społecznych i ekonomicznych. Innym 
powodem, dla którego wracam do korzeni i wspomi-
nam ludzi i historię, jest fakt, że nowi młodsi koledzy 
po prostu mogą o tym niewiele wiedzieć, dlatego więc 
warto i ludzi i zdarzenia przypomnieć. 

Uwarunkowania prawne pozwalały Krajowej Rze-
mieślniczej Izbie Optycznej na autonomiczne i szero-
kie działania, praktycznie we wszystkich sprawach 
interesujących optyków. Była to sytuacja nowa i mu-
sieliśmy się nauczyć z niej korzystać. Zakres dzia-
łania obejmował kontakty z instytucjami administracji 
państwowej a więc Ministerstwem Zdrowia i Opieki 
Społecznej, instytucjami podatkowymi a więc Mini-
sterstwem Finansów, Izbami Skarbowymi, Głównym 
Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Pracy, ośrod-
kami edukacyjnymi na poziomie szkół policealnych 
jak też z uczelniami kształcącymi optyków, organiza-

cjami międzynarodowymi takimi jak krajowe związki 
optyków, Europejska Rada Optometrii i Optyki czy 
też Światowa Rada Optometrii. Uzyskaliśmy również 
prawo do przeprowadzania egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich oraz do wydawania stosownych dy-
plomów. 

Myślę, że piętnastoletni okres istnienia KRIO po-
dzielić można na trzy pięcioletnie okresy. Przyjmu-
jąc pewne uogólnienia, można powiedzieć, że każde 
pięciolecie miało zróżnicowane priorytety dotyczące 
strategii działania i tak: 

1) 1996 - 2001 to okres budowania nowej tożsa-
mości, oczekiwania szybkiego liczebnego wzro-
stu KRIO oraz pojawienie się silnych tendencji 
wewnątrz-integracyjnych; był to czas tworze-
nia nowych relacji z instytucjami zewnętrznymi 
w oparciu o nową tożsamość, nawiązywania kon-
taktów z instytucjami międzynarodowymi, podej-
mowania prób wspólnych zmagań z konkuren-
cją, podejmowania działań kształtujących rynek 
optyczny, kształtowania na nowo statusu zawodo-
wego optyka 

2) 2002- 2007 jest okresem, w którym będąc w peł-
ni świadomi powyższych możliwości wprowadza-
my je w życie, wybierając odpowiednią strategię 
i cele działania. W tym okresie odnotować 
należy naszą dużą aktywność w ECOO, bardzo 
intensywnie uczestniczyliśmy w pracach nad usta-
wą dotyczącą wyrobów medycznych. Wnieśli-
śmy do Sejmu projekt ustawy o zawodzie optyka 
i optometrysty, a następnie uczestniczyliśmy w pra-
cach nad ustawą o zawodach medycznych. W ramach 
działań integracyjnych udało się poszerzyć zakres 
imprez integracyjno - szkoleniowo - rynkowych 
o współpracę z Międzynarodowymi Targami Po-
znańskimi, odnotowaliśmy również w tym czasie 
zwiększoną aktywność we współpracy z ośrodka-
mi edukacyjnymi. 

3) Okres trzeci i ostatni, to w zasadzie okres stabi-
lizacji i kontynuacji. Jest to faza mniejszej ilości 
nowych inicjatyw i wydaje się, że kierownictwo 
Izby powinno analizując przeszłość powrócić do 
niektórych zagadnień na nowo, wykorzystując 
doświadczenia. Również powinniśmy poszukiwać 
nowych pomysłów i inicjatyw. 

Powyższy umowny podział na różne okresy 
i zróżnicowane priorytety zilustrowany powinien zo-
stać wyszczególnieniem podstawowych dokonań, któ-
re w piętnastoleciu zostały osiągnięte. Ich lista uświa-
damia nam ogrom włożonej pracy i zakres osiągnię-
tych celów, tym bardziej, że była to praca społeczna 
niewielkiej grupy ludzi aktywnych i tylko jednej osoby 
zatrudnionej na stałym etacie. 
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Postaram się więc przedstawić pewien rodzaj ka-
lendarium zdarzeń z „życia KRIO". 

Rok 1996, 20 styczeń, rok wyjątkowy nasycony 
treścią - Zjazd Założycielski - uchwalenie statutu, 
powołanie władz, przyjęcie logo Izby, uchwalenie ko-
deksu etycznego. 22 kwietnia nastąpiło formalne za-
rejestrowanie KRIO w Rejestrze Izb Rzemieślniczych 
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W dniach 14-17 
listopada odbył się I Kongres KRIO w nowej prze-
kształconej formule, którego uczestnikami byli jedy-
nie optycy zrzeszeni, a więc wykwalifikowani. Zarząd 
Izby przedstawił uczestnikom założenia programowe 
definiujące cele i strategię działania Izby. Podczas 
Kongresu przedstawiono zasady i kryteria przyszłej 
promocji autoryzowanych pracowni optycznych oraz 
zasygnalizowano koncepcję tworzenia grupy zaku-
pów. Przed Kongresem nawiązane zostały kontakty 
z profesorem Bolesławem Kędzią, który był gościem 
Kongresu, wygłaszając wykład poświęcony kierunkom 
rozwoju optyki okularowej, w którym zdefiniował rów-
nież relacje pomiędzy optyką okularową i optometrią. 
Drugim ważnym gościem tego Kongresu był profesor 
Jerzy Szaflik ówczesny Konsultant Krajowy w dzie-
dzinie okulistyki odnoszący się w swoim wystąpieniu 
do relacji okulista - optyk. Istotną nowością Kongresu 
była zmieniona formuła prezentacji materiałów i urzą-
dzeń optycznych przekształcona z konwencji dotych-
czasowej giełdy w klasyczną wystawę z odrębnymi 
estetycznie zaaranżowanymi stoiskami. 

W roku 1998 po wcześniejszych wstępnych przy-
gotowaniach, również dzięki osobistym rekomenda-
cjom profesora Bolesława Kędzi, przyjęci zostaliśmy 
w poczet członków Europejskie Rady Optometrii 
i Optyki (ECOO). 

1999-2001 akcja promocyjna pracowni autoryzo-
wanych, do której przystąpiło w pierwszym momencie 
około dwustu optyków a na wspólną reklamę wyda-
ne zostało ponad 500 tysięcy złotych. 70-ciu optyków 
utworzyło grupę zakupów „Poloptica" . Powstało pi-
smo środowiskowe Świat Okularów", za którego me-
rytoryczny kształt przez dwa lata odpowiedzialny był 
Marek Jakubowicz jako jego redaktor naczelny. 

W tym okresie odnotować należy wielką aktyw-
ność KRIO w walce z okularami gotowymi. Byliśmy 
inicjatorami interpelacji poselskich, prowadziliśmy ob-
szerną korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, Za-
rządem Izby Aptekarskiej oraz władzami regionalnymi. 

2003 - 2007 Od czasu kiedy w skład delegacji 
KRIO na walne zgromadzenia ECOO wszedł V-ce Pre-
zes Zarządu kolega Paweł Kołder, wzrosła znacząco 
aktywność KRIO w pracach tej organizacji. Wzrósł też 
nasz autorytet na tym forum. Gośćmi naszych kongre-
sów byli Prezydent Światowej Rady Optometrii i jed-

nocześnie ówczesny Przewodniczący Związku Opty-
ków Niemieckich Manfred Muller, Prezydent ECOO 
Robert Chappel, wieloletni Przewodniczący ZVA Tho-
mas Nosch i jeszcze wiele znaczących postaci euro-
pejskiej optyki i optometrii. Rezultatem tej aktywności 
i rosnącej pozycji było powierzenie KRIO w 2005 
roku organizacji w Krakowie Walnego Zgromadzenia 
ECOO, połączonego z ze wspólną konferencją trzech 
europejskich organizacji edukacyjnych (ECOO, AU-
ESCO oraz IACLE). Przedsięwzięcie głównie dzięki 
trzem osobom ( Janowi Witkowskiemu, Pawłowi Koł-
derowi i Pani Joannie Wójcik) było bardzo udane i zy-
skało bardzo pozytywne opinie. 

Cały szereg podejmowanych działań ma charak-
ter ponadczasowy. Zaliczyć należy do nich systema-
tyczne przekształcanie i organizowanie Kongresów, 
a od czterech lat również pierwszej imprezy targowej 
0 zasięgu międzynarodowym - wspólnie z najlepiej 
do takich przedsięwzięć przygotowaną instytucją jaką 
są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Od tego czasu 
przemiennie odbywają się Kongresy w Wiśle i Targi 
Optyczne w Poznaniu. Obydwie imprezy połączone są 
z wykładami naukowymi i prezentacjami o charakterze 
marketingowym. Natomiast podczas Targów Optycz-
nych odbywa się Konferencja naukowa, przygotowana 
przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

W roku 2007 sfinalizowany został projekt zakupu 
własnej siedziby Izby. Pozwoliły na to środki finanso-
we skrupulatnie gromadzone w Izbie z przeznaczeniem 
na ten cel przez wszystkie wcześniejsze lata, z istot-
nym wsparciem darczyńców, zarówno optyków jak 
1 firm pracujących dla branży optycznej. Od czerw-
ca 2007 KRIO posiada doskonałe warunki lokalowe 
dla wszelkich spotkań roboczych, dużych zgromadzeń 
oraz różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych. 

Edukacja to jeden z najważniejszych kierunków 
oddziaływania KRIO. Dzięki naszej inspiracji i konse-
kwencji oraz pozytywnemu zaangażowaniu akademic-
kich i szkolnych ośrodków akademickich oraz osobi-
stej aktywności prof, dr hab. Ryszarda Naskręckiego 
14 stycznia 2009, powołana została Środowiskowa Ko-
misja Akredytacyjna Optyki Okularowej i Optometrii 
z siedzibą w Warszawie. Wydaje się, że jest to przełom 
w szkolnictwie zawodowym i kierunkowym zajmują-
cym się optyką i optometrią. ŚKAOOiO jest rozwinię-
ta formą wcześniejszej koncepcji Rady Programowej 
Optometrii i Optyki. 

Niezwykle ważne osiągnięcia Izby w zakresie 
korzyści ekonomicznych dla optyków to utrzymanie 
i obniżenie stawki podatku ryczałtowego dla zakła-
dów optycznych o niewielkim poziomie obrotów oraz 
od 2005 roku uzyskanie jednoznacznej interpretacji 
władz fiskalnych, że obowiązuje nas 7% stawka VAT 
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(dzisiaj 8%) na okulary na zamówienie, które są zdefi-
niowane jako wyrób medyczny. 

Odnotować należy nasz aktywny udział w kon-
sultacjach nad ustawą o niektórych zawodach medycz-
nych. Nie do przecenienia ważną rolę jako główny 
referent i dyskutant z naszej strony odegrał tu kolega 
Paweł Kołder. Jego wnikliwość i nieustępliwość po-
zwalała na uzyskanie najkorzystniejszych z możliwych 
do wynegocjowania rozwiązań. Niestety ustawa nie 
doczekała się pełnego procedowania a zawód optyka 
póki co został z projektu wykreślony. 

KRIO aktywnie uczestniczy również w pracach 
Związku Rzemiosła Polskiego. W tych gremiach repre-
zentuje nas Prezes Jan Witkowski. Jest on aktywnym 
członkiem Zarządu ZRP. KRIO uczestniczy w pracach 
związku na pełnych prawach członkowskich. 

Potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że Zwią-
zek powierzył KRIO rolę jednostki wiodącej oraz ko-
ordynatora w sprawie ujednolicenia zasad egzaminów 

czeladniczych i mistrzowskich dla wszystkich izb zrze-
szonych w ZRP. 

W powyższym tekście, z konieczności wymienio-
ne i omówione zostały tylko niektóre, wydaje się, że 
najważniejsze fakty. Wiele z nich zostało pominiętych. 
Udanych przedsięwzięć było jednak znacznie więcej 
niż porażek. Nie usatysfakcjonowani jesteśmy wciąż 
brakiem regulacji prawnych dla obydwu zawodów, 
optyka i optometrysty. 

Nasuwa się jednak spostrzeżenie, że w większości 
przypadków, w których pozytywny rezultat przedsię-
wzięć zależał jedynie od naszej inicjatywy i konse-
kwencji udawało się doprowadzić projekty do zado-
walającego zakończenia, tam gdzie zależało to od ad-
ministracji i urzędników, o sukcesy było bardzo trudno. 

Myślę, że ta ostatnia konkluzja powinna stać się 
przesłanką do budowania przyszłej strategii działania 
KRIO. 

Wydanie II, rozszerzone książki dr. Andrzeja Styszyńskiego 
„Korekcja wad wzroku 
- procedury badania refrakcji" 
wydane we współpracy z 
Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną 

przy wsparciu firm: 

CIBA0VISION H O Y A 
Topcorx 

do nabycia w 
Wydawnictwie Medycznym „a-medica press" 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cygański Las 11, tel./fax: 033 82813 72 
e-mail: poczta@alfamedica.pl www.alfamedica.pl 
Konto: Bank PeKaO SA o/Bielsko-Biała 43124011701111 0000 2408 6754 
Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest po złożeniu zamówienia (listownie, telefonicznie, faksem lub mailem). 
Koszt przesyłki pokrywa Wydawnictwo (za wyjątkiem przesyłek za zaliczeniem pocztowym 
- Kupujący ponosi wówczas koszt opłaty za pobranie - 1 0 zł). 

Cechy zrzeszone w KRIO dokonały zbiorowego zamówienia książek dla swoich członków. 
Książki w cenie promocyjnej do nabycia w biurach Cechów. 
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Z p r a c KRIO @ 
MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 19.03.2010 r. 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MZ-NS-ZM-0212-14572-116/MSO/l 0 

Pan 
Jan Witkowski 
Prezes Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej 
ul. Przy Agorze 28,01-930 Warszawa 

Szanowny Panie Prezesie, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 marca 2010 r., znak: l.dz. WMZ - 015/10, w sprawie usunięcia optyka 
okularowego z listy zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyski-
wania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Departament Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Pragniemy poinformować, iż przedmiotowy projekt ustawy, zgodnie z protokołem ustaleń Nr 58/2009 r. 
z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 października 2009 r., został omówiony na dodatkowej konfe-
rencji uzgodnieniowej w dniu 4 listopada 2009 r. z przedstawicielami wybranych resortów zgłaszających uwagi 
a w wyniku podjętych ustaleń, w tekście ustawy zostały dokonane zmiany. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi 
postulatami dotyczącymi ograniczenia liczby zawodów objętych projektowaną ustawą, w projekcie ustawy pozo-
stawiono 16 z 23 zawodów, w tym wykreślono m.in. zawód optyka okularowego. 

Wybrane zawody usunięto m.in. z powodu zamknięcia kształcenia w tych zawodach (higienistka szkolna, 
technik analityki medycznej) lub z uwagi na fakt, iż w innych aktach prawnych zostały już określone wymagania 
kwalifikacyjne do ich wykonywania (instruktor terapii uzależnień), bądź planowane są regulacje w tym zakresie 
(opiekunka dziecięca). 

W odniesieniu do zawodu optyka okularowego informujemy, iż zawód ten, podobnie jak zawód optometrysty, 
został wykreślony z projektowanej ustawy, ponieważ w opinii Ministerstwa Zdrowia, niepożądane skutki braku 
regulacji ustawowych ww. zawodów, stanowią mniejsze zagrożenie dla zdrowia obywateli, niż w przypadku po-
zostałych zawodów. 

Mając na uwadze powyższe projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu 
specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, nie zawiera już przepisów dotyczą-
cych zasad wykonywania zawodu optyka okularowego. Jednocześnie informujemy, iż aktualnie w Ministerstwie 
Zdrowia nie planuje się podjęcia działań mających na celu ustawowe uregulowanie ww. zawodów. 

Zastępca Dyrektora 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Katarzyna Chmielewska 
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Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

l.dz. WMZ/IN - 053/10 

Pan Grzegorz Cessak 
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa 

Warszawa, 27 października, 2010r. 

Szanowny Panie Prezesie, 
W związku z wejściem w życie w dniu 18.09.20lOr. ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, 

zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zgodnie z definicją wyrobu medycznego, okulary korekcyjne 
wykonywane w zakładach optycznych na zamówienie indywidualnych użytkowników, z wprowadzonych wcze-
śniej do obrotu soczewek okularowych i opraw okularowych opatrzonych znakiem CE, należy na podstawie 
zapisów znowelizowanej ustawy traktować jako wyroby medyczne, podobnie jak na podstawie zapisów ustawy 
o wyrobach medycznych z 20.04.2004 roku. 

W celu wyjaśnienia pojawiających się czasem wątpliwości proszę również o udzielenie informacji, jakie obo-
wiązki w zakresie postępowania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonywanych okularów korekcyjnych 
ciążą na optykach wykonujących okulary korekcyjne dla indywidualnych użytkowników, w przypadku wykony-
wania ich z wprowadzonych wcześniej do obrotu soczewek okularowych i opraw okularowych opatrzonych zna-
kiem CE, jakie zaś w przypadku wykonywania okularów korekcyjnych w przypadku posłużenia się soczewkami 
okularowymi lub oprawami okularowymi, które nie są opatrzone znakiem CE (np. soczewki okularowe lub opra-
wy powierzone przez klienta, lub sporadycznie wykorzystywane oprawy okularowe wykonywane indywidualnie 
ze względu na potrzebę specyficznego dopasowania anatomicznego). 

Z poważaniem 

/ Prezes KRIO 

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH Warszawa, 19.11.2010 
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 
UL. ZĄBKOWSKA 41; 03-736 WARSZAWA; 

Jan Witkowski 
Prezes Krajowej Rzemieślnicza Izba Optyczna 
uL Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa 

Znak sprawy: WM/NR-443-0032/10/OR/1 

Szanowny Panie, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 października 2010 r., numer WMZ/IN-053/10, Urząd Rejestracji Produk-

tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że okulary korekcyjne spełniają 
definicję wyrobu medycznego podaną w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, 
póz. 679). Jednakże zakład optyczny nie stanowi wytwórcy wyrobu medycznego, ponieważ montuje i dostosowuje 
wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta. 
Oczywiście dotyczy to wyłącznie okularów przygotowanych z seryjnie wyprodukowanych soczewek i opraw 
okularowych oznaczonych znakiem CE przez ich wytwórcę. 

W związku z powyższym obowiązki zakładu optycznego są tożsame z obowiązkami dystrybutora określony-
mi w ww. ustawie. 

Jednocześnie Urząd zwraca uwagę na fakt, że soczewki i oprawy okularowe wykonane indywidualnie za wzglę-
du na specyficzne potrzeby pacjenta spełniają definicję wyrobu wykonanego na zamówienie podaną w ww. ustawie. 

Z poważaniem 
z up. Prezesa Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych 

Joanna Kilkowska 
7d 



2011: VAT, PKWiU i ustawa o wyrobach medycznych. 
18 listopada 2010 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług z dnia 29 października 2010. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listo-
pada 2010 Nr 226 poz. 1476 i weszła w życie 1.01.2011 . Ustawa ta oprócz wielu innych zmian, odnosi stawki 
podatku VAT do symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 r, zamiast jak dotychczas do symboli PKWiU z 1997r, 
których stosowanie przedłużone było do 31.12.2010. Na fakturach od nowego roku należy wpisywać symbole 
wyrobów i usług według nowej klasyfikacji. Fakt ten podkreślany był w wielu artykułach, bowiem w większości 
przypadków stosowanie obniżonych stawek podatku VAT uzależnione jest właśnie od nowej klasyfikacji PKWiU. 

Wyroby i usługi objęte obniżoną stawką podatku VAT podobnie jak w poprzedniej ustawie o podatku od to-
warów i usług wymienione są w załączniku nr 3. Znajdujemy tu m.in. pozycję 103, a w niej ponownie „ soczewki 
kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów", którym zgodnie z nową klasyfikacją przypisany 
jest obecnie symbol PKWiU 32.50.41.0. 

Dla optyków najistotniejsze znaczenie ma oczywiście stawka podatku VAT na okulary korekcyj-
ne, którym nowa klasyfikacja PKWiU przypisuje symbol 32.50.42. Niestety w załączniku nr 3 ponownie 
brak jest pozycji odnoszącej się bezpośrednio do okularów korekcyjnych i tegoż symbolu. Jest natomiast po-
zycja 105, w której znajdujemy „ bez względu na symbol PKWiU" „Wyroby medyczne, w rozumieniu usta-
wy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wy-
mienione w pozostałych pozycjach załącznika". Tak więc o stawce podatku VAT na okulary korekcyjne de-
cyduje fakt czy są one wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu w rozumieniu nowej ustawy z dnia 
20 maja 2010 o wyrobach medycznych. Dla uniknięcia wątpliwości w tej kwestii KRIO wystąpiła z prośbą 
0 interpretację zapisów ustawy w odniesieniu do okularów korekcyjnych do Prezesa Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W odpowiedzi z dnia 19.11.2010 
( pismo WM/NR-443-0032/10/OR/1- w załączeniu ) czytamy, że „okulary korekcyjne spełniają definicję wy-
robu medycznego podaną w ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (DzU Nr 107, poz. 679)". 

W zasadzie ta odpowiedź powinna rozwiewać wszelkie dalsze wątpliwości - ' skoro bowiem oku-
lary są wyrobem medycznym, to zgodnie z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów 
1 usług właściwą dla nich stawką podatku VAT jest obecnie 8%, niezależnie od przypisanego im symbo-
lu PKWiU. (Na wystawianych fakturach można zamieszczać informację (np. pieczątkę), mówiącą, że oku-
lary korekcyjne jako wyrób medyczny objęte są stawką 8% podatku VAT na podstawie poz. 105 załączni-
ka nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług . gdyż samo podanie symbolu PKWiU okularów może 
być mylące dla odbiorców faktur, sprawdzających zasadność zastosowania obniżonej stawki podatku VAT). 

Jak pamiętamy jednak, pomimo podobnej odpowiedzi udzielonej przez ówczesnego Prezesa URPLWMiPB w 
2004r, organy skarbowe dokonywały własnych analiz zapisów ustawy o wyrobach medycznych. Skutkowało to róż-
nymi interpretacjami odnośnie stawki podatku VAT dla okularów korekcyjnych w odpowiedziach udzielanych opty-
kom przez poszczególne Urzędy i Izby Skarbowe. Rozbieżności interpretacji pozwoliły przedstawicielom Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej skłonić w końcu Ministerstwo Finansów do zajęcia stanowiska i potwierdzenia, iż 
jeżeli okulary korekcyjne są wyrobem medycznym, właściwą dla nich stawką podatku VAT jest obniżona stawka 7%, 
w wyniku czego wcześniejsze odmienne interpretacje zostały skorygowane - np. przez Izbę Skarbową w Krakowie. 

Niestety ordynacja podatkowa nadal oddaje interpretację przepisów podatkowych naczelnikom poszczegól-
nych urzędów skarbowych. Stąd optycy, którzy będą chcieli uzyskać wiążące i zabezpieczające ich na wypadek 
ewentualnych kontroli skarbowych potwierdzenie zasadności stosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla 
okularów korekcyjnych, muszą zwrócić się do naczelników swoich urzędów skarbowych z prośbą o interpretację 
przepisów na gruncie ordynacji podatkowej. Pomimo jednak bezdyskusyjnego stwierdzenia, iż „okulary korek-
cyjne spełniają definicję wyrobu medycznego podaną w ustawie" pewien problem nastręczać może wyjaśnienie 
organom skarbowym pozornego paradoksu, iż pomimo wytwarzania nowego wyrobu ( okularów korekcyjnych ) 
optyk w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych nie jest traktowany jako jego wytwórca „ ponieważ montuje 
i dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidual-
nego pacjenta", oraz w szczególności, związana z tym kwestia ich dopuszczenia do obrotu w rozumieniu ustawy 
o wyrobach medycznych. Może to ponownie rodzić wątpliwości poszczególnych urzędów skarbowych i zachęcać 
do niekorzystnych dla optyków wykładni. Z drugiej jednak strony od kilku już lat okulary korekcyjne korzystały 
z obniżonej stawki 7% podatku VAT, więc stawka 8% nie powinna budzić zastrzeżeń fiskusa podczas ewentual-
nych kontroli i jej stosowanie bez indywidualnych pisemnych interpretacji wydaje się bezpieczne. 

Dla zakończenia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych odnośnie stawek podatku VAT dla poszczególnych 
wyrobów medycznych, oraz dla wyposażenia wyrobu medycznego ( a zapewne kontrowersje nie ograniczały się 



tylko do opraw okularowych) w ustawie o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 , w rozdziale 14.- Zmiany w 
przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe zamieszczono Art. 123. W ustawie z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póżn. zm.23>) w załączniku nr 3 pozycja 106 
otrzymuje brzmienie: 
„106 - bez względu na symbol PKWiU - Wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne 
do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne 
do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, 
poz. 679), inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika". 

Niestety zapis tej treści obowiązywał tylko do 31.12.2010, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 29 października 
2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług od 1.01.2011 obowiązuje zapis poz. 105 załącznika nr 3 
w brzmieniu „ wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu " 

Dla optyków kwestie związane z traktowaniem opraw okularowych jako wyposażenia wyrobu medycznego 
i wynikającą stąd stawką podatku VAT wydają się schodzić na plan dalszy, lecz w związku ze zmianami tre-
ści ustawy o wyrobach medycznych kwestie te mogą jednak nabierać nowego znaczenia. Część producentów 
i importerów rejestrowała oprawy jako wyposażenie wyrobu medycznego w URPLWMiPB i stosowała stawkę 
7% VAT, część zaś- zapewne dla uniknięcia formalności związanych z rejestracją i ewentualnych problemów 
z fiskusem - rezygnowała z rejestracji i stosowała stawkę 22%. Niestety najprawdopodobniej taka sytuacja będzie 
miała również miejsce w 201 lr . Zgodnie z Art.2.2 ustawy o wyrobach medycznych wyposażenie wyrobu me-
dycznego winno być traktowane jak wyrób medyczny, stąd również dla opraw okularowych stosowana winna być 
obniżona stawka podatku VAT, lecz wprowadzanie ich do obrotu powinno być poprzedzone zgłoszeniem opraw 
okularowych do Urzędu Rejestracji przez producenta, importera, lub dystrybutora, co warunkuje zgodne 
z ustawą wprowadzanie do obrotu, a następnie do użytkowania. 

Podkreślenia wymagają tu również obowiązki optyka, wynikające z nowej ustawy o wyrobach medycz-
nych, obowiązującej od 20 września 2010. W piśmie z 19 listopada 2010 Wiceprezes URPLWMiPB ds. Wyrobów 
Medycznych stwierdza, iż w rozumieniu zapisów ustawy o wyrobach medycznych „zakład optyczny nie stanowi 
wytwórcy wyrobu medycznego, ponieważ montuje i dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich 
przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta. Oczywiście dotyczy to wyłącznie okularów przy-
gotowywanych z seryjnie wyprodukowanych soczewek i opraw okularowych oznaczonych znakiem CE przez ich 
wytwórcę. W związku z powyższym obowiązki zakładu optycznego są tożsame z obowiązkami dystrybutora 
określonymi w ww. ustawie." 

Interpretacja ta wynika ze zmienionej w treści nowej ustawy o wyrobach medycznych definicji dystrybu-
tora : Zgodnie z Art. 2.1 dystrybutor - podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie człon-
kowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu; za dystrybutora uważa się 
także świadczeniodawcę, który sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium innego pań-
stwa członkowskiego wyrób przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych przez tego świadczeniodawcę. " 

Obowiązki dystrybutora precyzuje Rozdział 3 ustawy o wyrobach medycznych. Art. 17. 1. stanowi, iż „Im-
porter i dystrybutor są obowiązani działać z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów, 
w szczególności nie dostarczając i nie udostępniając wyrobów, o których wiedzą lub o których, zgodnie z posiada-
nymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinni wiedzieć, że nie spełniają one wymagań określonych w 
ustawie." Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia np. gdy wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel wytwór-
cy nie przeprowadził dla opraw okularowych procedury oceny zgodności i nie posiada dla nich deklaracji zgod-
ności, lub gdy importer lub dystrybutor nie dokonał ich zgłoszenia do Urzędu Rejestracji (!). Zgodnie z Art. 17.3 
„ importer i dystrybutor są obowiązani sprawdzić, czy wyroby, które wprowadzają do obrotu, wprowadzają do 
używania, dostarczają lub udostępniają, są właściwie oznakowane i mają właściwe instrukcje używania". Art. 
18. nakazuje z kolei „przechowywać co najmniej przez 5 lat od dnia dostarczenia ostatniego wyrobu i niezwłocz-
nie udostępnić na żądanie Prezesa Urzędu dokumentację niezbędną do ustalenia pochodzenia i jednoznacznej 
identyfikacji wyrobów", jak również „wykaz wszystkich świadczeniodawców i dystrybutorów, którym dostarczyli 
wyroby". Ustawa nie wspomina tu o przechowywaniu danych świadczeniobiorców, a więc klientów zakładów 
optycznych. Zmusza jednak do przechowywania przez 5 lat odpowiedniej dokumentacji (oprócz faktur, które i tak 
przechowujemy warto może uzyskać deklaracje zgodności od dostawców) i dołączania do wykonanych okularów 
instrukcji użytkowania. 

Kolejny ważny obowiązek nakłada Art. 58. 3. „Dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób 
przeznaczony do używania na tym terytorium, niezwłocznie powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Więk-
szość optyków nie zajmuje się sprowadzaniem opraw, soczewek etc, lecz artykuł ten odnosi się również do tzw. na-
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bycia wewnątrzwspólnotowego gdy optyk dokonuje zakupów np. podczas zagranicznych targów, lub gdy dokonuje 
zamówienia w Polsce u przedstawiciela firmy zagranicznej i otrzymuje fakturę wystawioną przez firmę z siedzibą 
w Niemczech, Francji, Szwecji czy Republice Czeskiej, a te sytuacje nie są już tak odosobnione. Powiadomienie 
Urzędu wiąże się z koniecznością wypełnienia stosownych formularzy ( do wglądu m.in. na stronie internetowej 
URPLWMiPB wraz z instrukcjami wypełniania), dołączenia kilku załączników i wniesienia całkiem sporych opłat. 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż z chwilą posłużenia się do wykonania okularów oprawami lub soczewkami bez 
symbolu CE (np. wykonanymi na specjalne zamówienie) optyk staje się wytwórcą wyrobu medycznego na zamówienie, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenie, ocena zgodności....). 

Oczywiście nadzór Urzędu Rejestracji nad funkcjonowaniem zakładów optycznych wydaje się bardzo hipote-
tyczny, niemniej jednak niektóre z zakładów poddawane były już jego kontrolom, stąd warto zadbać o sprostanie 
wymogom ustawy o wyrobach medycznych, zwłaszcza, że w ustawie całkiem spory rozdział poświęcony jest 
przepisom karnym. 

Dla uzupełnienia uwag dotyczących symboli klasyfikacji PKWiU oraz stawek podatku VAT warto wspomnieć 
jeszcze o preparatach do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Importerzy i dystrybutorzy stosowali i stosują różne 
symbole dla swoich produktów. Niektórzy korzystają z symbolu 32.50.50 „ pozostałe wyroby medyczne, włącza-
jąc dentystyczne". Niektórzy jednak stosując stawkę 8% podatku VAT posługują się równocześnie symbolem 
PKWiU 20.42.19.0, pod którym w klasyfikacji znajdujemy „Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub 
po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub 
toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane"(!!!), którym nijak stawka 8% podatku VAT nie przysługuje. Trudno 
zrozumieć co przemawia za przypisywaniem zarejestrowanym wyrobom medycznym symboli właściwych kosme-
tykom. Stosowanie tego symbolu spowodowane jest podobno koniecznością zachowania spójności z symbolami 
Taryfy Celnej. Trudno jednak również zawyrokować, czy optyk winien przejść nad tym faktem do porządku 
dziennego, licząc, że nikt nie zakwestionuje zasadności stosowania dla tych preparatów 8% stawki podatku VAT, 
czy zastosować stawkę 23% podatku VAT właściwą dla kosmetyków (i podnieść o 15% ceny?), czy też stosować 
8% licząc, że firmy skorygują faktury posługując się symbolem PKWiU właściwym dla wyrobów medycznych 
lub powołają się na fakturach na pozycję 105 załącznika nr 3 jako uzasadnienie obniżonej stawki podatku VAT. 
KRIO nawiązało już kontakt z niektórymi importerami i dystrybutorami produktów kontaktologicznych zwracając 
uwagę na problemy podatkowe mogące wyniknąć ze stosowania niewłaściwych symboli PKWiU. 

Paweł Kołder 
Wiceprezes KRIO 

Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

l.dz. WMZ - 071/09 Warszawa, 6 listopada, 2009r. 

MINISTERSTWO ZDROWIA 
ul. Miodowa 15 
00-952 WARSZAWA 

Pani Ewa Kopacz 
MINISTER ZDROWIA 

Dot.: refundacji szkieł okularowych (korekcyjnych soczewek okularowych) przez NFZ 

Szanowna Pani Minister, 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, biorąc pod uwagę opinie optyków zrzeszonych w Cechach, 
wnioskuje o odstąpienie od realizowanej przez NFZ refundacji szkieł okularowych. 

Wysokość indywidualnych dopłat - wynoszących zazwyczaj 8,40zł , skalkulowana w odniesieniu do cen 
hurtowych najtańszych szkieł mineralnych, przy całkowitym pominięciu kosztu ich obróbki i montażu, sprawia, 
że refundacja nie ma obecnie praktycznie żadnego znaczenia dla zdecydowanej większości ubezpieczonych. Rów-
nocześnie te rozproszone i w istocie niezauważalne dla pacjentów kwoty, powiększone o koszta funkcjonowania 
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biurokratycznej machiny NFZ obsługującej refundację, pochłaniają w skali kraju miliony złotych. Wydaje się to 
być ogromnym marnotrawstwem publicznych pieniędzy, które w sytuacji ich zauważalnego niedoboru w systemie 
ochrony zdrowia mogą zostać spożytkowane w lepszy sposób. 

Limity cenowe szkieł okularowych (soczewek korekcyjnych) zostały ustalone przez NFZ na poziomie odno-
szącym się do cen hurtowych najtańszych szkieł mineralnych. Całkowicie pominięty został koszt obróbki szkieł, 
który niejednokrotnie jest wyższy niż koszt samego materiału, pominięty został również koszt opraw okularowych 
- pomimo, iż nieobrobionych szkieł bez oprawy nikt nie jest w stanie użytkować. Sprawia to, że limity cenowe 
dalece odbiegają od kosztów zakupu okularów korekcyjnych. 

Wysokość refundacji jest często niższa niż koszt dojazdu do punktu ewidencyjnego, gdzie ubezpieczony po-
twierdzić musi zlecenie! W niektórych przypadkach oznacza to wyprawę do innej dzielnicy miasta, innego miasta, 
lub w skrajnych przypadkach konieczność wyjazdu do miasta wojewódzkiego (np. zlecenia dla ubezpieczonych 
ze Skarżyska Kamiennej potwierdzane są tylko w Kielcach). Sprawia to, że wielu ubezpieczonych rezygnuje 
w ogóle z potwierdzania zleceń i z refundacji, lub - nie znając wysokości limitów cen - wydaje na dojazd do 
punktu ewidencyjnego kwoty przekraczające często wysokość samej refundacji. Ubezpieczeni, którzy wysyłają 
zlecenia do punktu ewidencyjnego pocztą - ponoszą na opłatę pocztową wydatek niewiele mniejszy od uzyskanej 
refundacji. 

Równocześnie, przy stale rosnących kosztach współpracy z NFZ ( coraz większe nakłady czasu pracy na spo-
rządzanie zestawień zbiorczych, konieczność zakupu programów komputerowych, wymagany dostęp do internetu, 
dodatkowe ubezpieczenia OC - m.in. od ryzyka przeniesienia zakażenia WZW i HIV w zakładzie optycznym !) 
z roku na rok maleje liczba zakładów optycznych zawierających umowy z NFZ, a przez to maleje dostępność 
świadczeń dla ubezpieczonych, którzy dokonali potwierdzenia zleceń. 

Z kolei obsługa refundacji w wykonaniu NFZ od lat sprowadza się do stałego rozbudowywania biurokratycz-
nych procedur, angażujących pracę urzędników i komputerów w celu drobiazgowego sprawdzania coraz bardziej 
szczegółowych zestawień zbiorczych przesyłanych przez zakłady optyczne, oraz odsyłania zestawień i odwlekania 
w czasie wypłaty refundacji z powodu np. nieczytelnego podpisu ubezpieczonego czy też pomyłki w numerze 
PESEL. Wśród optyków powszechne jest przekonanie, że obsługa refundacji szkieł okularowych przez NFZ po-
chłania środki porównywalne z kwotami refundacji przekazywanej ubezpieczonym, co dodatkowo podważa jej 
zasadność. 

Kwoty jednostkowej refundacji ( w wysokości zazwyczaj 8,40 , czasem kilkunastu, w sporadycznych przy-
padkach kilkudziesięciu złotych - więc zazwyczaj całkowicie nieodczuwalne dla ubezpieczonych) powiększone 
o koszta funkcjonowania obsługującego refundację NFZ, pochłaniają w skali kraju znaczne środki. Wydaje się to 
być ogromnym marnotrawstwem publicznych pieniędzy, które w sytuacji ich zauważalnego niedoboru w systemie 
ochrony zdrowia mogą zostać spożytkowane w sposób bardziej użyteczny społecznie. 

Wobec powyższego Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej wnioskuje o wykreślenie szkieł okularo-
wych (soczewek okularowych korekcyjnych) ze szczegółowego wykazu środków pomocniczych przysługujących 
świadczeniobiorcom stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wy-
robów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych i przeznaczenie zaoszczę-
dzonych w ten sposób środków na inne potrzeby służby zdrowia, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach 
Unii Europejskiej (np. Niemcy). 

Z poważaniem 

Prezes KRIO 
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Warszawa, 10.05.2010 
SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY 
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13 

Sz. P. Prezes Jan Witkowski 
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna 
ul. Przy Agorze, 28 01-920 Warszawa 

Szanowny Panie, 
Zwracam się z prośbą o zapoznanie z przesłanymi materiałami oraz wyrażenie opinii. 
Otrzymałem dokumentację- zlecenie z Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia 

w sprawie przygotowania rekomendacji dla świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przed-
miotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (soczewki okularowe , soczewki kontaktowe i pomoce optyczne 
dla słabowidzących)- celem usunięcia danego świadczenia lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania. Świad-
czenia te istnieją w obecnym wykazie świadczeń gwarantowanych, który ma zostać znowelizowany. 

Z uwagi na przedmiot tych świadczeń uprzejmie proszę, aby to Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, 
a nie Konsultant Krajowy w dziedzinie Okulistyki rozpatrzyła ten problem. 

Z poważaniem prof. dr hab. Jerzy Szaflik 
KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE OKULISTYKI 

Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

l.dz. WMZ/IN - 040/10 Warszawa, 10 czerwca, 2010r. 

Sz.P. Jacek Paszkiewicz 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
ul. Grójecka 186, 02-930 WARSZAWA 

dotyczy : zmian poziomu oraz sposobu finansowania świadczeń z zakresu zaopatrzenia 
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami 
pomocniczymi w zakresie optyki okularowej 

Szanowny Panie Prezesie 
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna została poproszona przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Okuli-

styki - Pana Profesora Jerzego Szaflika o wyrażenie opinii odnośnie proponowanych zmian dotyczących poziomu 
oraz sposobu finansowania świadczeń z zakresu optyki okularowej zawartych w piśmie Ministerstwa Zdrowia do 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych MZ-PLW-463-10323-2/EG/10 

KRIO stoi na stanowisku potrzeby wprowadzenia jak najszybszych zmian dotyczących zarówno wysokości 
stawek rozliczeniowych za wymienione produkty jak również, co bardzo istotne, zmian w sposobie rozliczania 
zakładów optycznych z NFZ z tytułu zrealizowanych zleceń na okulary korekcyjne, refundowanych przez NFZ. 

Dotychczasowe, wyjątkowo niskie kwoty refundacji ( zazwyczaj 8,40 z ł ) , zdecydowanie odbiegają od cen 
rynkowych soczewek okularowych i okularów korekcyjnych. 

W zestawieniu z małą liczbą punktów ewidencyjnych gdzie potwierdzane są zlecenia i koniecznością do-
jazdu do nich, lub wysyłania zleceń do potwierdzenia, sprawia , iż coraz więcej osób ubezpieczonych rezygnuje 
z przysługującej im refundacji. 

Z kolei rozbudowany informatyczny system rozliczeń z NFZ ( z powtarzającymi się grupami asortymento-
wymi tych samych soczewek: do dali i do bliży, dla dorosłych , dla dzieci i młodzieży i ogromną ilością kodów), 
wymagający zakupu specjalnych programów do rozliczeń, jak również wygórowane wymogi formalne dotyczące 
wypełniania druków zleceń zrealizowanych przez świadczeniodawców ( np. odrzucanie zrealizowanych zleceń 
z powodu nieczytelnego podpisu świadczeniodawcy lub co szczególnie bulwersuje - ubezpieczonego, błędnego 
numeru kodu wpisanego przez pracownika punktu ewidencyjnego lub lekarza okulistę, konieczność własnoręcz-
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nego wpisywania nazw soczewek okularowych i numeru PESEL przez ubezpieczonych - często osoby w pode-
szłym wieku), konieczność zakupu ubezpieczeń od ryzyka zakażenia WZW lub HIV (w zakładzie optycznym !?!) 
są powodem rezygnacji coraz większej liczby optyków ze współpracy z NFZ. 

Względy te sprawiły, iż w ubiegłym roku KRIO wnioskowało do Ministerstwa Zdrowia 
0 odstąpienie od refundacji soczewek okularowych na dotychczasowych zasadach w ogóle i przeznaczenie zaosz-
czędzonych w ten sposób środków na inne cele w ramach systemu ochrony zdrowia, jeżeli podwyższenie stawek 
refundacji nie jest możliwe. 

Proponowane podwyższenie limitów cen, pomimo iż nadal odbiegają one od rynkowych 
cen nabycia okularów korekcyjnych, zbliża jednak kwoty refundacji do cen podstawowych, najtańszych soczewek 
okularowych. Zmiany dotyczące zmniejszenia liczby grup asortymentowych w katalogu soczewek okularowych 
są również jak najbardziej zasadne. Uproszczenie i ułatwienie procedury rozliczeń, z pewnością zwiększy ilość 
punktów optycznych realizujących zlecenia i zwiększy dostępność świadczeń dla osób uprawnionych. 

W związku z powyższym proponujemy uproszczony podział na pozycje asortymentowe, zawierające pod-
stawowe rodzaje soczewek okularowych, niezależnie od tego czy soczewki te wykorzystywane są do wykonania 
okularów do dali czy do bliży, dla dorosłych czy też dla dzieci i młodzieży. 

Podstawowe grupy asortymentowe soczewek okularowych i kontaktowych wraz z sugerowanymi limitami cen : 
- soczewki sferyczne 0,00 -+/ - 6,00 dptr limit cenowy 15,00 zł za sztukę 
- soczewki sferyczne pow. +/- 6,00 dptr limit cenowy 40,00 zł za sztukę 
- soczewki cylindryczne sf do +/-6,00 cyl do +2,00 limit cenowy 20,00 zł za sztukę 
- soczewki cylindryczne sf pow. +/-6,25 

lub/i cyl pow +2,25 limit cenowy 50,00 zł za sztukę 
- soczewki dwuogniskowe limit cenowy 50,00 zł za sztukę 
- soczewka kontaktowa twarda limit cenowy 500,00 zł za sztukę 
- soczewka kontaktowa miękka limit cenowy 150,00 zł za sztukę 

Limity cenowe przyjęte zostały zgodnie z Załącznikiem nrldo pisma Ministerstwa Zdrowia MZ-PL W-463-
10323-2/EG/10 . 

Zdziwienie budzi natomiast zawarta w Załączniku nr 1, w kolumnie II tabeli pozycja 50%, która zapew-
ne określać ma udział własny ubezpieczonego w cenie nabycia refundowanych soczewek okularowych zamiast 
dotychczasowych 30% ( w tabeli brak jest opisu poszczególnych kolumn). Nie znajdujemy uzasadnienia dla 
zwiększania udziału własnego osób dorosłych w kosztach nabycia soczewek. Zmiana wysokości udziału własnego 
ubezpieczonego w cenie nabycia sprawi, iż dla osób dorosłych - pomimo podwyższenia limitów cen - propono-
wane zmiany nie przyniosą istotnej zmiany wysokości kwot refundacji. 

Brak w tabeli kwot refundacji za soczewki pryzmatyczne oraz barwione. Biorąc jednak pod uwagę potrzebę 
zmniejszenia liczby pozycji cenowych proponujemy utworzenie dodatkowej grupy w formie dopłaty do podstawo-
wego limitu ceny soczewek sferycznych lub cylindrycznych, w przypadku zapisywanych przez lekarzy okulistów 
soczewek barwionych lub pryzmatycznych. Uwzględniając zwiększony koszt wykonania soczewek barwionych 
proponujemy zwiększenie limitu cenowego o 15,00 zł za sztukę , natomiast w przypadku soczewek pryzmatycz-
nych proponujemy zwiększenie limitu cenowego o 40,00 zł za sztukę. 

Uproszczona tabela ze zmniejszoną liczbą pozycji, oraz proponowane w Załączniku nrl do pisma Ministerstwa 
Zdrowia MZ-PL W-463-10323-2/EG/10 limity cenowe z pewnością nie zadowolą wszystkich ubezpieczonych i 
świadczeniodawców lecz uporządkowanie i przynajmniej częściowe urealnienie stawek jest jak najbardziej konieczne. 

Postulujemy również o odstąpienie od nadmiernych wymogów formalnych dotyczących wypełniania druków 
zleceń na zrealizowane świadczenia przez świadczeniodawców i osoby ubezpieczone jak również uproszczenie 
obowiązującego sposobu przesyłania informacji między świadczeniodawcami, a NFZ. 

Zdaniem KRIO, w kontaktach NFZ ze świadczeniodawcami winna obowiązywać zasada zaufania i dobrej 
woli - nieczytelny podpis osoby odbierającej czy świadczeniodawcy, pomyłka w jakiejś cyferce lub nazwie środka 
pomocniczego wpisywanej własnoręcznie przez ubezpieczonego nie mogą przesłaniać istoty świadczenia i być 
powodem odmowy zapłaty za zrealizowane świadczenie. Rozlicznie zrealizowanych zleceń powinno odbywać się 
w maksymalnie uproszczonej formie, bez konieczności wykorzystywania odpłatnych programów komputerowych 
1 nadmiernego angażowania czasu świadczeniodawcy, który winien skupić się na zapewnieniu najwyższej jakości 
usług, a nie wypełnianiu tabel. 

Równocześnie KRIO stoi na stanowisku, iż zakłady optyczne realizujące refundowane świadczenia dla osób 
ubezpieczonych winny bezwzględnie gwarantować właściwe wyposażenie pracowni optycznych oraz właściwy 
poziom kwalifikacji zawodowych personelu, poprzez zatrudnianie w każdym punkcie prowadzenia działalności 
przynajmniej jednej osoby legitymującej się dyplomem : 

- mistrza optyka 
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- inżyniera lub licencjata optyki okularowej z co najmniej rocznym stażem pracy 
- technika optyka z co najmniej dwuletnim stażem pracy 
- czeladnika optyka z co najmniej trzyletnim stażem pracy . 
Wymogi takie spełnić musi każdy optyk zrzeszony w Cechach tworzących Krajową Rzemieślniczą Izbę 

Optyczną, stąd KRIO rekomenduje swoich członków jako optyków spełniających powyższe wymagania i gwa-
rantujących osobom ubezpieczonym realizację świadczeń na najwyższym poziomie. 

Mamy nadzieję na poparcie Pana Prezesa dla proponowanych zmian. Ich wdrożenie pozwoli na przynajmniej 
częściowe zbliżenie kwot refundacji do cen rynkowych soczewek okularowych i ułatwienie sposobu rozliczeń, co 
z pewnością zwiększy liczbę zakładów optycznych zawierających umowy z NFZ i tym samym zwiększy dostęp-
ność świadczeń z zakresu optyki okularowej dla osób ubezpieczonych. 

Z poważaniem 

Prezes KRIO 

Zastępca Prezesa ds. Medycznych 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
znak:NFZ/CF/DSOZ/2010/076/0567/W13570/ANG Warszawa,14 lipca 2010 r. 

Pan Jan Witkowski 
Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa 

W odpowiedzi na Pana pismo (I.dz. WMZ/IN-040/10 z dnia 10 czerwca) w sprawie zmiany poziomu oraz 
sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego - zaopatrzenie w środki pomocnicze z zakresu optyki okula-
rowej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, póz. 989), przedmiotem umowy o realizację świadczeń opieki 
zdrowotnej mogą być jedynie świadczenia gwarantowane, wymienione w wykazie ustalonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wy-
roby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, póz. 1141 ze zm.), 
zwanym dalej „rozporządzeniem". W załączniku nr 2 do rozporządzenia Minister Zdrowia określił asortyment 
środków pomocniczych, w tym środków pomocniczych z zakresu optyki okularowej, wraz z określeniem limitu 
cen tych świadczeń oraz warunków realizacji. 

Odnosząc się do prośby przedstawionej w Pana piśmie dotyczącej zmiany poziomu oraz sposobu finanso-
wania świadczenia gwarantowanego — zaopatrzenie w środki pomocnicze zakresu optyki okularowej należy 
podkreślić, że Prezes Funduszu nie posiada kompetencji do ustalania wysokości limitu cen na finansowane przez 
NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zgodnie z art. 31e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą", Minister Zdrowia może dokonać zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub 
warunków realizacji świadczenia gwarantowanego, działając z urzędu lub na wniosek po uzyskaniu rekomendacji 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych. 

W odniesieniu do postulatu uproszczenia wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przed-
miotami ortopedycznym i środki pomocnicze uprzejmie informuję, że tylko prawidłowo wypełnione zlecenie, za-
wierające niezbędne informacje oraz podpisy osób uprawnionych stanowi podstawę do sfinansowania ze środków 
publicznych udzielonego świadczenia gwarantowanego z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przed-
miotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Jednocześnie należy podkreślić, że wnioskodawca ubiegający 
się o zawarcie umowy w rodzaj u zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz 
środkami pomocniczymi oświadcza, że spełnia warunki określone w zarządzeniu Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Na-
rodowego Funduszu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi 
ze zm., wydanym na mocy art. 159 ust. 2 ustawy. 

Z poważaniem 
Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ 

Maciej Dworski 



Druga edycja targów OPTYKA za nami! 

Speakers' Corner - prezentacje firm-wystawców 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje w 

specjalnie przygotowanej przestrzeni prezentacyjnej 
Speakers' Corner, gdzie firmy przedstawiały profile 
działalności, produkty czy też swoje osiągnięcia. W 
tym roku zaprezentowały się takie firmy jak: Altex, 

Druga edycja targów OPTYKA potwierdza, że jest 
to największe i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie 
w branży optycznej w Polsce skupiające profesjonali-
stów zarówno z kraju, jak i zagranicy. 

W jednym z najnowocześniejszych kompleksów 
pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
podczas dwóch dni targowych zaprezentowało się po-
nad 100 wystawców oraz blisko 300 firm i marek 
reprezentowanych z Polski, Czech, Francji, Niemiec, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji i Chin. Targi odwie-
dziło blisko 2000 optyków, optometrystów, przedsta-
wicieli środowiska naukowego oraz osób zawodowo 
związanych z branżą optyczną. 

I ta edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem w 
środowisku optycznym. Pieczę nad merytorycznym 
przygotowaniem konferencji sprawował Wydział Fizy-
ki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna KRIO. 

Przestrzenie specjalne 

Salon optyczny jak spod igły 

Konferencja OPTYKA 2010 

Drugiej edycji targów towarzyszyła Konferencji 
OPTYKA 2010. Podczas tegorocznej odsłony uczestni-
cy dyskutowali o najnowszych kierunkach w edukacji, 
badaniach i prawie w branży optyki okularowej. Wykład 
inauguracyjny Konferencji wygłosił Prof. Willis Ciem 
Maples z Southern College of Optometry z Memphis. 

Targi Optyczne OPTYKA to wspólne przed-
sięwzięcie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
KRIO oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

WIĘCEJ NIŻ EKSPOZYCJA 
Konferencje, kursy, prezentacje firm-wystawców -

tak prezentował się program wydarzeń towarzyszących 
targów OPTYKA 2010. 

Nowością i niewątpliwą atrakcją Optyki 2010 oka-
zał się Wzorcowy Salon Optyczny. Na powierzchni 
blisko 100 m2 organizatorzy firm Mega Optic, Essilor 
Polonia - dostawca sprzętu oraz Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie zaaranżowali jedyny w swoim rodzaju 
profesjonalnie i kompleksowo urządzony i wyposażo-
ny Salon - począwszy od punktu konsultacyjnego przez 
przykładowe rozwiązania ekspozycji opraw okularo-
wych, stanowiska refrakcji po, nie mniej ważne, zaple-
cze robocze. Aranżację wykonano stosując najnowsze 
rozwiązania techniczne oraz wykorzystując nowocze-
sną stylistykę i modną kolorystykę, a całość dopaso-
wana została do oczekiwań potencjalnych pacjentów. 

GREGORIO 



Vision&Fashion, Poschmann + Neff oraz Carl Zeiss. 
Na przestrzeni tej goście targowi mogli wysłuchać wy-
kładu o skutecznym visual merchandisingu w salonie 
optycznym - dr Marka Borowińskiego oraz dowiedzieć 
się jak podnieść sprzedaż w salonie optycznym dzięki 
profesjonalnej obsłudze klienta podczas prelekcji Je-
rzego Osiki z firmy PROMEDIA. 

Krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm -
czyli refrakcja w praktyce 

Na stanowiskach do badania refrakcji podczas 
targów, w pawilonie 7 goście targowi przez dwa dni 
mogli skorzystać z praktycznych ćwiczeń oraz zasię-
gnąć fachowych porad. Wydarzeniu partnerowała firma 
Medical Partner. 

Najcenniejsze trofea MTP przyznane! 
Wystawcy targów OPTYKA rywalizowali w kon-

kursach organizowanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie o cenne i prestiżowe nagrody. W pierw-
szym dniu targów, podczas uroczystej gali ich wysił-
ki zostały nagrodzone. Walory produktów podkreślono 
przyznając Złote Medale MTP. Spośród zgłoszonych 
do tej najbardziej prestiżowej nagrody MTP, Sąd Konkur-
sowy za godne wyróżnienia uznał pięć produktów. Sto-
iska najlepiej przygotowane do realizacji strategii marke-
tingowej firmy otrzymały statuetki Acanthus Aureus. 

Znani i lubiani - gwiazdy na targach OPTYKA 

Gośćmi specjalnymi wystawcy targów OPTYKA 
2010 - firmy Vision & Fashion byli aktorzy Grażyna 
Wolszczak oraz Andrzej Zieliński ambasadorzy marek 
Hera&Luna oraz Gentleman, będących w portfolio 
tej firmy. 

Rozmowy biznesowe nie tylko na stoisku 

Targi OPTYKA to również biznesowe spotka-
nia w bardziej swobodnym wymiarze. W pierwszym 
dniu targów podczas Wieczoru Branżowego w nieco 
luźniejszej atmosferze, przy dźwiękach muzyki oraz 
dobrym jedzeniu goście targowi mieli okazję poroz-
mawiać o interesach i nie tylko. Wieczór uświetniły: 
sentymentalna podróż po najlepszych i najbardziej 
znanych musicalach oraz pokaz mody Safilo Group 
w wykonaniu artystów Teatru ROMA. 

Na kolejną edycje Targów Optycznych zapraszamy 
9-10.XI.2012 r. Więcej na: targioptyka.mtp.pl 

POLANU 
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/ SNOWBOARDZIE 
O PUCHAR PREZESA KR 10 

3 marca 2012 
Kluszkowce KLUSZKOWCE 

Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach prosimy kierować do organizatorów korespondencyjnie 
lub faxem: Kazimierz Chudoba, 81-737 Sopot, ul. Mierosławskiego 10, fax 58 555 01 29 
lub: e-mailem Maciek Kruk zawody.optykow@interia.pl 

Zakwaterowanie we własnym zakresie. 
Pensjonat Szarotka: Kluszkowce, ul. Pienińska 16, tel. 18 265 05 52, www.kluszkowce.pl 
Hotel Umina: Czorsztyn, ul. Zamkowa 5. tel. 18 261 25 70, www.hotelumina.pl 
Rezerwacje noclegów do 31.01.2012, zgłoszenia na zawody do dnia 15.02.2012. 
Wpisowe i wydawanie numerów startowych piątek 2 marca godz. 19-21 
(miejsce i więcej informacji w późniejszym terminie). 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 
Kazimierz Chudoba tel. 604 480 440 
Maciek Kruk tel. 501 315 515 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.interoptyka.pl, www.gazeta-optyka.pl 

Ze względu na konieczność ubezpieczenia zawodów nie będzie możliwości dopisania na listy 
startowe osób, które uprzednio nie nadeślą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
* organizator jedynie nie zapewnia: oprócz słońca i błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba... 
mam nadzieje, że będzie. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA III MISTRZOSTWA POLSKI NASZEJ BRANŻY W KO-
LARSTWIE GÓRSKIM MAJ/CZERWIEC 2012. Więcej informacji wiosną w branżowej 
prasie. 

Organizatorzy 

14 

mailto:zawody.optykow@interia.pl
http://www.kluszkowce.pl
http://www.hotelumina.pl
http://www.interoptyka.pl
http://www.gazeta-optyka.pl


Tak było na poprzednich mistrzostwach 
w marcu na nartach i czerwcu na rowerach. 

Narty - Kluszkowce 12 marca 2011. 

| SEKTOR j 

Rowery - Zawoja 4 czerwca 2011. 
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RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ 
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LUBELSKI CECH OPTYKÓW 

Lubelski Cech Optyków choć rodowodowo młodszy 
doskonale wpisuje się w tradycje średniowiecznych 
Cechów. Tak jak to było w wiekach średnich jest 
organizacją spełniającą określone i ściśle zdefinio-
wane funkcje. Po pierwsze ma za zadanie podnosić 
kwalifikacje zawodowe, utrwalać więzi środowisko-
we i postawy zgodne z zasadami etyki i godności. 
Po drugie wobec swoich członkow prowadzi działalność 
społeczno-organizacyjną, oświatową i gospodarczą. 
Najbardziej spektakularną formą działalności Lubel-
skiego Cechu Optyków jest działalność szkoleniowa. 
W ostatnim okresie zorganizowaliśmy dla członków 
Cechu, pracowników zatrudnionych w ich zakładach, 
a także optyków nie zrzeszonych naszego wojewódz-
twa szereg teoretycznych szkoleń umożliwiających 
zdobywanie i uzupełnianie wiedzy. Były to między 
innymi spotkania z przedstawicielem firm: Hoya Lens 

Poland spółka z o.o., JZO spółka z o.o., Ciba Vision, 
a także Essilor Polonia spółka z o.o. Zorganizowaliśmy 
również dla członków Cechu szkolenia z zakresu BHP, 
z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowni-
kowi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.. 
Lubelski Cech Optyków stawia sobie też za główne 
cele swojego działania reprezentowanie swoich człon-
ków w kontaktach z władzami lokalnymi oraz poprzez 
KRIO z władzami na szczeblu centralnym. Ze zbió-
rek pieniędzy ofiarowanych przez członków naszego 
Cechu udzieliliśmy konkretnej pomocy wielu ludziom. 

LUBELSKI CECH OPTYKOW 
ul. Łęczyńska 53, 20-313 Lublin 
telAfax 81 746 39 33 
www.cechoptyk.lubIin.pl 

POMORSKI CECH OPTYKOW 

Historia Pomorskiego 
Cechu Optyków 

W okresie poprze-
dzającym powstanie Po-
morskiego Cechu Opty-
ków w Gdańsku od lat 

siedemdziesiątych przy Izbie Rzemieślniczej w Gdań-
sku istniała Komisja Branżowa Optyków, która prowa-
dziła działalność w środowisku optyków propagując 
konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
organizując na masową skalę kursy przygotowujące 
do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. 

Praca i zapał do działania, a przede wszystkim 
ochrona interesów środowiska optyków nakreślała kie-
runek działania pierwszych założycieli doprowadzając 
do powstania Pomorskiego Cechu Optyków. Cech po-
wstał w dniu 22.10.1994 roku i został zarejestrowany 
7 lutego 1995 roku. 

W dniu rejestracji Pomorski Cech Optyków w 
Gdańsku obejmował swym zasięgiem teren ówcze-
snych województw gdańskiego i elbląskiego oraz część 
województw sąsiadujących. Liczba zrzeszonych zakła-
dów optycznych z terenu wyżej wymienionych woje-
wództw wynosiła 15. Dzięki prowadzonej działalności 
edukacyjnej wśród optyków wzrosła liczba uczniów, 
mistrzów i zakładów. 

Pierwszemu Zarządowi PCO przewodniczył Pan 
Aleksander Lewandowski, a w skład Zarządu wcho-
dzili : Adamek Wiktoria, Mężyk Krzysztof, Domo-
wicz Zbigniew, Chirek Jerzy, Nalaskowski Bernard 

i Greszczyński Edward. Jako cel działalności Zarząd 
postanowił doprowadzić zakłady optyczne do wymo-
gów zbliżonych do standardów w innych krajach i to 
zarówno pod względem jakości usług jak i wyposa-
żenia. Zarząd Cechu nawiązał współpracę z Wydzia-
łem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 
a w wyniku tej współpracy powstała wspólna Komisja 
zajmująca się rozwiązywaniem problemów środowiska 
oraz problemów współpracy środowiska z urzędem. 
Cech organizował szkolenia z zakresu przygotowań do 
egzaminu czeladnika, mistrza, kursy BHP oraz kursy 
pedagogiczne. 

Kiedy w Warszawie powstała Krajowa Rzemieśl-
nicza Izba Optyczna Cech zgłosił akces wstąpienia. 
Przez długie lata funkcję Starszego Pomorskiego Ce-
chu Optyków piastował Pan Henryk Sworczuk. 
Obecnie pracami Pomorskiego Cechu Optyków kieru-
je 3.osobowy Zarząd w skład którego wchodzą : Pan 
Szymon Krupka jako Starszy Cechu , Pan Zbigniew 
Nakielski -Podstarszy Cechu oraz Pani Agnieszka 
Chudoba - sekretarz Zarządu. Cech w swoich szere-
gach posiada wielu aktywnych członków którzy pełnili 
w przeszłości i niektórzy obecnie różne ważne funkcje 
we władzach Cechu. Należą do nich Pan Kazimierz 
Chudoba, Pan Zbigniew Stojałowski, Pani Emilia 
Puławska, Pani Ewa Pagieła i Pan Jerzy Wysiecki, 
za co byli odznaczani i wyróżniani. 

Pomorski Cech Optyków pod kierownictwem 
Zarządu jako główne zadania wyznaczył sobie zwięk-
szenie ilości członków, poprawę działalności i dbałość 
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0 interesy członków i całego środowiska, wypraco-
wanie wspólnego stanowiska w sprawach przyszłości 
polskiej optyki. 

Od początku członkowie Cechu uczestniczyli w 
odbywających się Zjazdach KRIO. Przedstawiciele 
Cechu pełnili i pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji 
w KRIO do których należy Pan Jerzy Wysiecki pełnią-
cy funkcję Wiceprezesa KRIO oraz Kazimierz Chudo-
ba pełniący obecnie funkcję członka Zarządu KRIO. 
W Komisji Rewizyjnej KRIO czynny udział bra-
ła jako jej członek Pani Maria Jedowska. Należy 
wspomnieć o udziale naszych członków w Komisji 
Statutowej KRIO na czele ze Starszym Cechu Panem 
Henrykiem Sworczukiem. 

Zarząd PCO dla swoich członków organizował w 
latach ubiegłych Pomorskie Targi Optyczne oraz Ogól-
nopolski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w której 
udział brało wielu cenionych w środowisku optyków 
z całej Polski. Zarówno poprzednie Zarządy jak 
1 obecny organizowali i organizują spotkania rekre-
acyjno- szkoleniowe. Obecny Zarząd zorganizował 
dwie imprezy szkoleniowo- wystawiennicze połączo-
ne z wypoczynkiem na Kaszubach. Główny nacisk Za-
rząd PCO kładzie na szkolenie obecnych i przyszłych 
optyków i na walkę z nieuczciwą konkurencją. 

Zarząd PCO wspólnie z członkami w obecnym 
i najbliższym czasie musi przez swoje działanie po-
większyć grono członków PCO. 
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POMORSKI CECH OPTYKOW 
ul. Piwna 1.2 
80-831 Gdańsk 
tel. 58 305 45 77 

WARMIŃSKO-MAZURSKI CECH OPTYKOW 

<3f> W M C O 
W a r m i ń s k o - M a z u r s k i C e c h O p t y k ó w 

WARMIŃSKO - MAZURSKI 
CECH OPTYKÓW 
10-006 Olsztyn, ul. S. Pieniężnego 18B 
www.wmco.pl 

DOLNOŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 

DOLNOSLĄSKI CECH 
OPTYKÓW we WROCŁAWIU 
50-061 Wrocław, PI. Solny 13 
Tel. 71 314-96-60, 71 354-55-37 
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MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH RZEMIOSŁ 
OPTYCZNYCH W POZNANIU 

handlowo-wystawienniczą w Polsce. Doświadczenia 
z nich wyniesione były w sposób konkretny przenie-
sione w organizację dużych Targów Optyka w edycji 
2008-2010. 

Orientowanie się w tej współpracy na rozwój na-
szej branży, na tworzenie warunków które są wyróż-
nikiem w krajach europejskich jest dla nas już faktem 
i mając do dyspozycji takiego Partnera jakimi są Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie możemy z przyjem-
nością stwierdzić, że jest to współpraca przynosząca 
naszemu środowisku pozytywny wizerunek jak stymu-
lująca jej rozwój. 

Rozwijające się nowe technologie, dostępność, 
komunikatywność, a co za tym idzie gra rynkowa -
powodują, że musimy ciągle być na bieżąco w tren-
dach rozwijających poziom optyki okularowej. 

Tak właśnie układając współpracę z naszymi part-
nerami jesteśmy w stanie mieć dostęp do tych rze-
czy. Zresztą dzisiaj wymownym przykładem jest to, że 
Międzynarodowe Targi Poznańskie są współpartnerem 
przy organizacji Kongresu KRIO. 

Z okazji jubileuszu XV- lecia powstania KRIO 
obecnemu zarządowi życzymy jak najwięcej sukcesów 
i dziękujemy tym, którzy powodują że ta organizacja 
funkcjonuje i tworzy trwałe fundamenty pod przyszłą 
organizację samorządu zawodowego z uregulowanym 
statusem prawnym. 

Jak w każdej tego typu działalności są lepsze 
i trudniejsze chwile, a przesłaniem na dalsze lata niech 
będzie to, że jesteśmy grupą zawodową w tej chwi-
li już kilkutysięczną. Potrzebujemy jako środowisko 
struktur, które będą wyrażały nasze opinie i stanowisko 
na forum krajowym i międzynarodowym. 

Witamy uczestni-
ków IX Ogólnopolskie-
go Kongresu Optyków 
KRIO odbywającego się 
w Hotelu Gołębiewski w 
dniach 17-20.XI.2011 r. 

Wyjątkowość tego spotkania - forum podno-
si również fakt, że obchodzimy XV-lecie założenia 
i powstania struktur Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej. Stąd też szpalty tego biuletynu powinny 
być poświęcone Szacownemu Jubilatowi. 

Jednak, żeby tradycji stało się zadość to zaledwie 
kilka zdań o naszej organizacji, która to przecież jest 
jakimś ogniwem w strukturach statutowych KRIO. 
Mamy tą przyjemność i zaszczyt, że jednym z głów-
nych inicjatorów idei zjednoczenia i wpisania w ramy 
struktur optyków w organizację ogólnopolską był nasz 
Kol. Czesław Dutkiewicz. Jego wizja, pasja owocuje 
tym, że możemy mówić o naszych sprawach jednym 
głosem, co dzisiaj w ciągle zmieniających się przepi-
sach gospodarki wolnorynkowej i fiskalnej organów 
naszego Państwa ma ogromne znaczenie. Jako MCRO 
w Poznaniu w ubiegłym roku, w miesiącu wrześniu, 
świętowaliśmy uroczyście jubileusz 20- lecia powsta-
nia i zarejestrowania naszej organizacji w kameralnym 
kompleksie pałacowym w Wiejcach k/Międzychodu. 
Wszystkie takie uroczystości skłaniają do podsumowań 
i do wytyczenia sobie zadań na najbliższe łata. Wypeł-
niając zadania statutowe staramy się je realizować wg 
oczekiwań naszych członków. Stawiamy i uważamy 
za priorytetowe doskonalenie i rozszerzanie swoich 
kwalifikacji zawodowych. Tworząc warunki ku temu 
ciągle podnosimy standard naszej sali dydaktycznej w 
siedzibie Cechu w zakresie kursów refrakcji o różnym 
stopniu zaawansowania. 
Cieszy i satysfakcjonuje 
nas rosnące zainteresowa-
nie tą formą wiedzy. 

Wszelkie imprezy 
i spotkania organizacyjne 
przyczyniają się do bu-
dowania więzi i sympatii 
z członkami naszego Ce-
chu. 

W naszej działalności 
ogromną wagę przykłada-
my do współpracy z Mię-
dzynarodowymi Targami 
Poznańskimi. Pozwala nam 
to organizować Poznańskie 
Salony Optyczne, które 
są już docenianą imprezą 
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Członkowie zarządu MCRO 

Leszek Gołuch 
Wiesław Kotelak 
Karol Machtel 
Grażyna Sosnowska 
Zdzisław Motowidło 
Ilona Nowaczek 
Małgorzata Swięcioch 
Mirosław Kuza 

- starszy Cechu 
- podstarszy 
- podstarszy 
- skarbnik 
- sekretarz 
- członek zarządu 
- członek zarządu 
- członek zarządu 

Zrzeszamy 102 członków i na dzień dzisiejszy jeste-
śmy również obecni w strukturach Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej. 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH 
RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH 
W POZNANIU 
ul. Kościuszki 57, 61-874 Poznań 
tel. 61 853 78 05 w. 229, www.mcro.pl 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 

Przed powołaniem Małopolskiego Cechu Opty-
ków ponad 20 lat działała sekcja optyków przy Ce-
chu Rzemiosł Metalowych. Wieloletnim sekcyjnym 
był Jan Voigt. W latach 90-tych Marian Wójcik plus 
kilkunastu optyków reaktywował Sekcję Optyków 
i w momencie zakładania Cechu nastąpiła fuzja i po-
wstał Małopolski Cech Optyków w dzisiejszych wy-
miarach. 

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 Zarzą-
du, a Starszym Cechu został Wiesław Koczorowski. 
W dniu 25.05.1995r. MCO został zarejestrowany w Są-
dzie Rejonowym dla m. Krakowa. Działalność Cechu 
w tym okresie zbiegła się z utworzeniem Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie. 
W związku z tym, Cech nasz wybrał na Walnym 
Zebraniu w dniu 16.12.1995r. 15 delegatów na Zjazd 
KRIO. Na powyższym zebraniu podjęto uchwałę 
o przystąpieniu Małopolskiego Cechu Optyków do 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warsza-
wie, na pełnomocnego członka. 

Na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebra-
niu Członków Małopolskiego Cechu Optyków w dniu 
29.06.1996r. dokonano wyboru nowego Starszego Ce-
chu, którym pozostał jednogłośnie wybrany Marian 
Wójcik, a Honorowym Starszym Cechu został Wie-
sław Koczorowski. 

Dla podtrzymania wiekowych tradycji krakow-
skiego Rzemiosła, nasz Cech postanowił ufundować 
sztandar Cechowy wraz z insygniami. Fundatorzy zo-
stali upamiętnieni zamieszczeniem imiennych gwoździ 

na drzewcu sztandaru. Patronem Optyków ustanowio-
ny 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 Etycz-
no - Zawodowy i Regulamin przyznawania tego znaku 
(pomysłodawcą było KRIO). 

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. 

Nade wszystko warto wymienić szczególne wyda-
rzenie jakim było zorganizowanie Pielgrzymki do Wa-
tykanu, aby złożyć hołd Ojcu Świętemu przed zbliża-
jącym się 80-leciem 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 regionów. Głównym punktem piel-
grzymki była audiencja u Ojca Świętego w czasie 
której w imieniu delegacji naszego Cechu przybyłej 
wraz z pocztem sztandarowym, Marian Wójcik wrę-
czył Ojcu Świętemu dar w postaci buzdyganu, a Jacek 
Matzner - Monografię rzemiosła krakowskiego. 

Trzeba również dodać, iż po śmierci Ojca Świę-
tego również był zorganizowany wyjazd na grób Jana 
Pawła II w 2008 roku. 

Małopolski Cech Optyków brał udział w konferen-
cji prasowej w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycz-
nej z udziałem Optyków - Rzeczoznawców, przedsta-
wiciela Krakowskiego Klubu Federacji konsumentów, 
specjalistów z dziedziny okulistyki, aby nagłośnić 
problem masowego sprowadzania gotowych okularów 
korekcyjnych i przeciwsłonecznych z Chin, Malezji, 
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Korei, Indonezji, które nie spełniają warunku korekcji 
wzroku, a wręcz go pogarszają. Wszyscy uczestnicy 
Konferencji stwierdzili, że okulary korekcyjne winny 
być dobierane przez specjalistę i wykonane na zamó-
wienie indywidualne w Zakładzie Optycznym. 

W związku z powyższym, zebrani zaapelowali do 
Sejmowej Komisji Zdrowia o spowodowanie wprowa-
dzenia i sprzedaży gotowych okularów korekcyjnych 
na bazarach, placach targowych, stacjach benzyno-
wych, w aptekach i na ulicach w całym kraju. Wniosek 
poparły m. in. Władze Krakowskiego Klubu federacji 
Konsumentów, również wspierał całą akcję Prof. Jerzy 
Szaflik - specjalista krajowy w dziedzinie Okulistyki 
z Katedry i Kliniki Okulistyki Warszawskiej Akademii 
Medycznej. 

Zauważyć należy, iż to właśnie Małopolski Cech 
Optyków każdego roku organizuję Święta Hieronima 
- Patrona Optyków Polskich. Każdego roku impreza 
trwa trzy dni i jest w innym regionie. 

W naszym Cechu każdego roku są organizowane 
wyjazdy integracyjne. Optycy z całej Polski odwiedzili 
już: Włochy, Szwecję, Watykan, Belgię, Austrię, Ukra-
inę, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię, Francję oraz Jele-
niogórskie Zakłady Optyczne. 

W 2009 roku Małopolski Cech Optyków stworzył 
gazetę branżową o nazwie Optyk Polski. Kwartalnik 
trafia do wielu optyków oraz firm w całej Polsce. Po-
mysłodawcą projektu jest Marian Wójcik - Honorowy 
Starszy Małopolskiego Cechu Optyków, oraz Członek 
Zarządu. 

W 2010 roku Cech zorganizował „Krakowską 
Wiosnę Optyczną". Targi będą kontynuowane w 2011 
roku i mamy nadzieję że wejdą w kalendarium imprez 
na stałe i zasięgiem obejmą całą Polskę. 

Małopolski Cech Optyków w widomy sposób 
uczestniczył w pracach Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej. Jako pierwszy ufundował sztandar wraz 
z insygniami oraz umieścił postać Świętego Hieroni-
ma 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 posia-
da KRIO, Cech w Warszawie, Cech w Poznaniu, Cech 

Lubelski oraz Cech Śląski. Wszystkie wymienione 
Cechy posiadają Poczty Sztandarowe i na uroczysto-
ściach ogólnopolskich spotykają się wszyscy razem 
tworząc znakomity orszak pocztów. 

Małopolski Cech Optyków jest pomysłodawcą 
cegiełek, które nabywali optycy z całej Polski ważnie 
przyczyniając się do zakupu siedziby Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej. Z 1000 cegiełek sprzeda-
nych zostało aż 830, z czego uzyskana została kwota 
170 000 zł. Całość została przekazana do KRIO, gdzie 
zasiliła fundusz na zakup i wyposażenie siedziby Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie 
przy ul. Przy Agorze 28. 

Marian Wójcik pracujący w KRIO jako Członek 
Zarządu i Przewodniczący Komisji Promocji zaprojek-
tował odznaczenia KRIO: Za Zasługi Dla Optyki Pol-
skiej. 
Brąz otrzymało 122 optyków, 
Srebro otrzymało 41 optyków, 
Złoto otrzymało 4 optyków. 

Małopolski Cech Optyków: 
Brąz otrzymało 32 optyków 
Srebro otrzymało 13 optyków 
Złoto otrzymało 2 optyków 

Pomorski Cech Optyków: 
Brąz otrzymało 7 optyków 
Srebro otrzymał 1 optyk 

Dolnośląski Cech Optyków: 
Brąz otrzymało 15 optyków 

Cech Optyków w Warszawie: 
Brąz otrzymało 16 optyków 
Srebro otrzymało 8 optyków 
Złoto otrzymało 5 optyków 

Śląski Cech Optyków: 
Brąz otrzymało 29 optyków 
Srebro otrzymało 13 optyków 
Złoto otrzymał 1 optyk 

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Po-
znaniu: 
Brąz otrzymało 22 optyków 
Srebro otrzymało 4 optyków 

Opolski Cech Optyków 
Brąz otrzymał 1 optyk 

Małopolski Cech Optyków dalej współpracuje z 
Cechami zrzeszonymi w KRIO oraz z Krajową Rze-
mieślniczą Izba Optyczną dla poprawienia więzi opty-
ków polskich i dąży do poprawienia branży optycznej 
w Polsce do jeszcze wyższego poziomu. 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 
ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków 
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CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE 

Inicjatywa powstania Cechu 
Optyków w Warszawie zrodziła 
się w tym czasie, kiedy optycy 
byli członkami Cechu Złotników, 
Zegarmistrzów, Optyków, Grawe-
rów i Brązowników. Cech Opty-
ków został powołany na wniosek 

licznej grupy optyków, działającej w ramach Sekcji 
Optyków podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia 14 stycznia 1995 r. Formalnie zarejestrowany 
17.10.1995 r. roku pod nazwą Cech Optyków w War-
szawie. Starszym Cechu pierwszej kadencji został 
wybrany jeden z inicjatorów powstania Cechu - An-
drzej Biernacki, a Podstarszym Cechu - Marek Jaku-
bowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli również 
Tadeusz Ratajski, Wiesław Gabrysiak, Marek Sękul, 
Grzegorz Trzaska, Tomasz Bednarski, Krzysztof Pi-
skorski, 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 wymaga-
nych przy przyjęciu nowego członka Cechu. 
Powstał również Kodeks Etyczno- Zawodowy, zawie-

rający obok definicji zawodu optyka, wymagania za-
równo 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, któ-
rym 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 War-
szawie zostało przyjęte jako znak KRIO i pozostałych 
cechów w niej zrzeszonych. 

Tak przedstawiały się początki funkcjonowania 
organizacji, które dały podstawy dla obecnej działal-
ności, koncentrującej się na przedsięwzięciach głównie 
związanych z doskonaleniem zawodowym optyków. 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez 
obecny rynek, Cech od marca 2003 r. organizuje kur-
sy podstaw refrakcji odbywające się pod patronatem 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, mające na 
celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Początko-
wo był to tylko kurs pierwszego stopnia obejmujący 
swym zakresem podstawy refrakcji. Obecnie organi-
zujemy również kursy drugiego stopnia będące kon-
tynuacją zagadnień z zakresu refrakcji, jak również 
zawierające wiadomości dotyczące doboru soczewek 
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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 postępowa-
nia z zastosowaniem procedur optometrycznych. Zaję-
cia na kursach I, II i III stopnia prowadzone są przez 
dr 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 618 osób, 
w tym 340 osoby ukończyły stopień pierwszy kursu, 
221 - drugi i 57 osób uzyskało świadectwa ukończe-
nia kursu refrakcji III stopnia. Kolejne edycje kursów 
rozpoczną się jesienią br. 

Zajęcia na kursie refrakcji I stopnia -2010 r. 

Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie ogra-
niczamy się jedynie do kursów z zakresu refrakcji. 
Dużym powodzeniem cieszą się również organi-
zowane przez Cech, kursy komunikacji klientem, 
uwzględniające specyfikę funkcjonowania zakła-
dów optycznych. Szkolenia prowadzi p. Szymon 
Grygierczyk,wg autorskiego programu Birgit Schott. 
Zajęcia na kursie obejmują głównie zagadnienia 
z psychologii sprzedaży, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kolejnych faz rozmowy z klientem, indy-
widualną analizę jego potrzeb oraz umiejętność ich 

zaspokajania. W 2009 r., czerwcu odbyły się szko-
lenia I i II stopnia, w których uczestniczyło łącznie 
32 osoby. 

Kurs komunikacji z klientem -czerwiec 2009 r. 

W listopadzie 2010 r. podjęliśmy się po raz 
pierwszy zorganizowania nowego szkolenia z zakresu 
ortoptyki. Kurs ortoptyczny pierwszego stopnia prowa-
dzony jest na bazie autorskiego programu, stworzo-
nego specjalnie na potrzeby optyków. Szkolenie roz-
szerza wiedzę z dziedziny optyki okularowej i zawiera 
ćwiczenia służące usprawnianiu układu wzrokowego. 
Część praktyczna stanowi połowę 15-to godzinnego 
szkolenia i składa się z ćwiczeń wykonywanych z 
użyciem profesjonalnych urządzeń oraz narzędzi sto-
sowanych w ortoptyce. Podczas zajęć praktycznych 
wykorzystywane są m.in. listwy pryzmatyczne oraz 
akomodacyjne, fippery, Sznur Brocka, Piłki Marsdena, 
karty fuzyjne, stereogramy, tablice Harta, folie anty-
supresyjne i kolorowe. Do chwili obecnej przeprowa-
dziliśmy trzy edycje kursu, w których uczestniczyło 
łącznie 62 osoby. Ze względu na duże zainteresowanie 
zagadnieniami z ortoptyki zorganizowaliśmy również 
drugą część kursu z zakresu ćwiczeń wzrokowych. 
Celem kursu ortoptycznego II stopnia jest po-
szerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy na te-
mat diagnozy i terapii ortoptycznej. Uczestnicy 
szkolenia mają możliwość zdobycia praktycznych 
umiejętności prowadzenia przesiewowych badań 
ortoptycznych i rozpoznawania zaburzeń widze-
nia obuocznego. Pierwsza edycja kursu drugiego 
stopnia odbyła się w dniach 17-18 września. Pla-
nowane są kolejne edycje kursu ortoptycznego 
I i II stopnia, jak również kontynuowanie zagad-
nień na szkoleniu ortoptycznym stopnia trzeciego. 

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 uroczystej 
mszy, w dniu 28 września 2002 r. w Kościele Św. Mar-
cina na Starym Mieście. 
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Zajęcia na kursie ortoptycznym I stopnia 
- listopad 2010 r. 

Niezapomniane wrażenia w środowisku pozostawiła 
również zorganizowana przez nas impreza z okazji Ju-
bileuszu X-lecia Cechu Optyków w Warszawie, w dniu 
28 maja 2005 r. w ośrodku szkoleniowym Exploris 
w Serocku. W imprezie uczestniczyli członkowie Ce-
chu, Prezes KRIO Jan Witkowski, delegacje Cechów 
zrzeszonych w KRIO oraz firmy optyczne. 

Jubileusz X-lecia Cechu 

Chcąc stworzyć cykliczną, karnawałową im-
prezę taneczną dla optyków, ich przyjaciół i znajo-
mych zorganizowaliśmy w dniu 21 lutego 2009 r. Bal 
Optyków. Zabawa miała miejsce w przepięknej sali 
teatru Eąuus, w Klubie Galop w Zielonce. Optycy i 
przedstawiciele firm optycznych doskonale bawili się, 
przy dźwiękach muzyki na żywo, wykonywanej przez 
zespół „Chłopcy z Placu Bema". Atrakcją balu był 
występ aktorki, Hanny Śleszyńskiej, która tryskając 
naturalną energią i humorem przedstawiała ponad go-
dziny program złożony z piosenek satyrycznych oraz 
skeczy. Wprawdzie od pierwszych taktów muzyki, 
nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca, gdyż par-
kiet zapełniony był świetnie bawiącymi się parami, 
jednak dla podtrzymania atmosfery zabawy wspólne 
tańce i konkursy organizował wodzirej. W konkursie 
tańca towarzyskiego brało udział pięć par. Zwycięz-
cami zostali Państwo Dorota i Artur Polar. Uczestnicy 
imprezy mogli skosztować wyśmienitej kuchni, jaką 
serwował Klub Galop. Szczególnym atutem imprezy 
było miejsce wybrane na jej organizację. Przestron-
na, posiadająca swoisty klimat i charakter sala oraz 
towarzyszące jej pomieszczenia sprzyjały dobrej za-
bawie. 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 kolejny 
-II KARNAWAŁOWY BAL OPTYKÓW, po raz ko-
lejny w Klubie Galop w Zielonce. 

Optycy i przedstawiciele firm optycznych dosko-
nale bawili się przy dźwiękach muzyki na żywo. Atrak-
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Karnawałowy Bal Optyków- 21 luty 2009 r. 
-Klub Galop w Zielonce 

cją balu były występy taneczne oraz popisy wokalne 
młodych aktorów. Uczestnicy imprezy, dzięki prezenta-
cji grupy tanecznej, w strojach do samby, na wzór bra-
zylijskiego karnawału mogli na chwilę poczuć tamten 
klimat. Zabawę podczas balu prowadziła para wodzire-
jów, 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 bali 
karnawałowych wykorzystaliśmy do organizacji Jubi-
leuszu XV-lecia Cechu. W dniu 7 maja br. w pałacu 
w Łochowie odbyły się uroczyste obchody rocznicy 
Cechu Optyków w Warszawie. W uroczystości licz-
nie uczestniczyli koleżanki i koledzy z Cechu oraz 

II Karnawałowy Bal Optyków 
- 16 styczeń 2010 r. 

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 Rze-
mieślniczej Izby Optycznej; Leszek Gołuch, Starszy 
Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych; 
Artur Polar, Starszy Lubelskiego Cechu Optyków; Je-
rzy 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 mia-
ła miejsce w kaplicy usytuowanej na terenie obiektu. 
Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe obecnych de-
legacji. W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu 
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zebranych gości i przemówieniu Jerzego Wysokiego, 
Starszego Cechu nastąpiło wręczenie odznaczeń przy-
znanych wyróżnionym członkom z okazji przypadają-
cego Jubileuszu. Odznaczenia rzemieślnicze wręczał 
Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 
Uhonorowani zostali: Honorową Odznaką Rzemiosła 
-Tadeusz Jeżowski i Dariusz Śluz, Srebrnym Meda-
lem im. Jana Kilińskiego: Stanisław Sławecki, Jacek 
Wesołowski, Witold Sokołowski, Joanna Mikulska, 
Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego: Andrzej Dą-
browski, Zbigniew Gajewski, Robert Kilen. Odzna-
czenia przyznane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę 
Optyczną wręczali członkowie Zarządu KRIO- Marek 
Jakubowicz i Jerzy Dobrowolski. Brązową Odznakę 
KRIO otrzymali: Krzysztof Bardziński, Jerzy Jarosz, 
Beata Kuśmierczyk-Cwiek, Dorota Miszczak, Lucyna 
Tondryk, Szczepan Pietruszka, natomiast Srebrną Od-
znakę KRIO: Maciej Orliński i Zdzisław Robak. Złotą 
Odznaką KRIO zostali uhonorowani: Andrzej Biernac-
ki, Wiesław Gabrysiak, Andrzej Rastawicki, Jerzy Wy-
socki. Wręczono również Srebrną Odznakę KRIO- dr. 
n. med. Andrzejowi Styszyńskiemu, za wkład w edu-
kację optyków w Polsce. 

Część oficjalną uroczystości zakończyły podzięko-
wania złożone przez koleżanki i kolegów z Cechu, Star-
szemu Cechu, Jerzemu Wysockiemu za dwanaście lat 
zaangażowania i liczne sukcesy w prowadzeniu organi-
zacji. Kolejno upominki i gratulacje przekazywali rów-
nież Prezes Związku Rzemiosła Polskiego- Jerzy Bartnik, 
Starszy Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycz-
nych- Leszek Gołuch, Starszy Lubelskiego Cechu Opty-
ków -Artur Polar i przedstawiciel Małopolskiego Cechu 
Optyków - Jerzy Dobrowolski. Kolejny punkt programu 
obchodów, uroczysta kolacja, miała miejsce w sali ban-
kietowej pałacu. Podczas imprezy wystąpili śpiewający 
młodzi aktorzy oraz tancerze. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył również ponad godzinny występ aktorki Ad-
rianny Biedrzyńskiej, która sprawiła, że sala z przyjem-
nością włączyła się do wspólnej zabawy i tryskała hu-
morem. Oklaskom i owacjom na stojąco nie było końca. 
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 działal-
ności Cechu Optyków w Warszawie. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalnego wo-
dzireja i uatrakcyjniona przez występy wokalne młodych 
aktorów. 

Aktualny skład Zarządu Cechu: 
Starszy Cechu Jerzy Wysocki 
Podstarszy Cechu Andrzej Biernacki 
Sekretarz Andrzej Dąbrowski 
Skarbnik Zbigniew Gajewski 
Członek Robert Kilen 
Członek Joanna Mikulska 
Członek Beata Kuśmierczyk-Cwiek 

'^mmm? 'W*siiR 

Jubileusz XV-lecia Cechu -7 maj 2011 r. 

CECH OPTYKOW 
W WARSZAWIE 
ul. Piekarska 6/5, 02-264 Warszawa 
tel. 22 635 78 67 
e-mail: cech.optyk@interia.pl 
www.cechoptykwar.pl 
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ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 

nie linii produkcyjnej w JZO stały się pretekstem do 
odwiedzenia Kotliny Jeleniogórskiej, nie bez powo-
dów nazywanej Doliną Pałaców i Ogrodów. Dzię-
ki gościnności i pomocy naszych partnerów byliśmy 
w stanie odwiedzić Świątynię Wang w Karpaczu, pałac 
Paulinum, pałac w Wojanowie i warowny zamek Choj-
nik, a w drodze powrotnej również zamek w Książu. 
Wszystko w pięknych barwach późnego lata, co do-
dawało uroku wyprawie. Nasze apetyty pozostały nie 
w pełni zaspokojone bo wokół tyle innych pałaców, 
piękna zapora pilchowicka czy nieco dalej zamek 
Czocha, więc z pewnością zorganizujemy jeszcze nie-
jeden wyjazd do JZO, ale zastanawiamy się też jakie 
atrakcje oferują okolice Piaseczna, Żerania ... 

W 2009 roku minęło 15 lat od założenia Śląskie-
go Cechu Optyków. We wcześniejszych latach Cech 
często reprezentował swoich członków w kontaktach 
z Urzędem Wojewódzkim, Śląską Kasą Chorych, 
a później NFZ, Państwową Inspekcją Handlową, Pań-
stwową Inspekcją Pracy czy Izbą Skarbową ( np. uzy-
skując potwierdzenie zasadności stosowania 7% staw-
ki podatku VAT dla okularów korekcyjnych). Obecnie 
w swej działalności Cech skupia się głównie na orga-
nizacji kursów i spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
dla swoich członków, natomiast dzięki stałej analizie 
pojawiających się aktów prawnych z wyprzedzeniem 
informuje swoich członków o zmianach zachodzących 
w otoczeniu prawnym naszej bieżącej działalności 
( ustawa o wyrobach medycznych, zmiana klasyfikacji 
PKD, PKWiU, zmiana ustawy o podatku od towarów 
i usług ....). Większość pism i interpretacji przepi-
sów wysyłanych do naszych członków przekazywana 
jest do wiadomości pozostałych Cechów zrzeszonych 
w KRIO. Tradycyjnie już członkowie Śląskiego Cechu 
Optyków zajmują się również organizacją Ogólnopol-
skich Kongresów KRIO. 

Spotkania szkoleniowe Cechu odbywają się za-
zwyczaj dwukrotnie w ciągu roku. Dla ich organizacji 
wykorzystujemy hotele w malowniczych miejscowo-
ściach Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Podczas dwudniowego spotkania integracyjno 
szkoleniowego zorganizowanego w maju 2010 w Ho-
telu Kotarz w Brennej udało nam się połączyć kolejne 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ wyborcze Walne Zebra-

^ m K ^ I nie Cechu z e szkole-
niem z zakresu aplikacji 
najnowszych soczewek 
progresywnych firmy 
Hoya oraz prezentacją 
urządzeń refrakcyjnych 
firmy Topcon. Szczegól-
nym zainteresowaniem 
cieszyła się prezenta-
cja funduskamery, jako 
propozycji poszerzenia 
możliwości diagno-

stycznych naszych gabinetów. Oprócz tradycyjnej 
wystawy opraw i okularów przeciwsłonecznych firm 
Eschenbach, Italo Optica, PSP i Prestige, spotkaniu 
towarzyszyła połączona z jazdami próbnymi prezen-
tacja najnowszych modeli samochodów oferowanych 
przez firmę Renault Wektor z Bielska-Białej . 

We wrześniu 2010 zorganizowaliśmy wyjazd 
szkoleniowy do Jeleniej Góry. Musimy przyznać, 
że tym razem seminarium szkoleniowe i zwiedza-

50 



Wkrótce znów wyruszyliśmy w drogę, organi-
zując autokarowy wyjazd na Targi Optyka 2010 do 
Poznania. Wyjazd stał się okazją do odwiedzenia Pa-
noramy Racławickiej i gmachu Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, a w Poznaniu oprócz wieczoru spędzo-
nego wspólnie na gali targowej w pozostałe wieczory 
zwiedzaliśmy Poznań by night. Poranki, przed otwar-
ciem wystawy targowej, pozwoliły nam bliżej poznać 
Poznań - Katedrę Piotra i Pawła z kryptą królewską, 
a z okien autobusu również Zamek Królewski, Hotel 
Bazar, Zamek Wilhelma, Pomnik Ofiar Czerwca '56 
i oczywiście Stary Browar 

Przed wyjazdem odwiedziliśmy również kampus 
uniwersytecki na Morasku gdzie podziwialiśmy gma-
chy Wydziału Fizyki, nowo wznoszonego Centrum 
Nanobiotechnologii i innych wydziałów Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, ale też jeden z meteorytów odna-
lezionych na terenie Rezerwatu Morasko. 

Nadejście 2011 roku poprzedziliśmy pismami wy-
syłanymi do naszych członków w związku z wejściem 
w życie nowej ustawy o wyrobach medycznych, zmianą 
ustawy o podatku od towarów i usług i zmianą stawek 
podatku VAT. Tej tematyce poświęcone było również 
spotkanie zorganizowane w lutym 2011 w hotelu Vesti-
na w Wiśle. Było ono również okazją do zaprezento-
wania możliwości najnowszego automatu szlifierskiego 
firmy Nidek - ME 1200 oraz kolekcji opraw okula-
rowych i okularów przeciwsłonecznych firm KOH, 
Veni Vidi Vici, Eschenbach, Italo Optica oraz OWP. 

Zaproszony na spotkanie p. Szymon Grygierczyk 
zrezygnował z tradycyjnej prezentacji i zaprosił zebra-
nych optyków do wspólnych rozważań o wyzwaniach, 
które zapewne stawiane będą optyce okularowej w nad-

chodzących latach. Po pracowitym dniu na uczestników 
spotkania czekał beskidzki kulig z pochodniami w Dolinie 
Białej Wisełki, a następnie biesiada w góralskiej kolibie. 

W kwietniu 2011 spotkaliśmy się ponownie 
w hotelu Jura w Kroczycach k. Zawiercia, gdzie przed 
dwoma laty gościliśmy przedstawicieli mi.in. firmy 
Essilor. W tym roku przedstawiciele firmy JZO zapre-
zentowali nam nowości w ofercie firmy - soczewki 
progresywne Anateo Mio oraz powłoki antyrefleksyjne 
Ideal Max. Dzięki zaproszeniu przedstawicieli firmy 
Ciba Vision uczestnicy spotkania mogli wziąć udział 
w warsztatach aplikacji wieloogniskowych soczewek 
kontaktowych Airoptix Aqua Multifocal oraz zapoznać 
się z wynikami przeprowadzonych badań rynku usług 
optycznych ( Portret klienta salonu optycznego 2011). 
Szkoleniu towarzyszyła ekspozycja automatów szli-
fierskich Briot i innych urządzeń oferowanych przez 
JZO Optyk Serwis oraz kolekcji opraw okularowych 
firmy AM Group. Prawdziwą atrakcją wieczoru było 
natomiast Casino Las Vegas. Za namową kolegów 
z Cechu Optyków w Lublinie zaprosiliśmy profesjo-
nalnych krupierów, każdy z uczestników otrzymał plik 
„dolarów" i oddaliśmy się legalnemu hazardowi grając 
niemal do białego rana, w ruletkę, Black Jacka i pokera 
Teksas Hold'em. Zwyciężczynią turnieju, która najle-
piej rozmnożyła swoje „dolary" okazała się dyrektor 
biura Cechu - pani Grażyna Kostecka .... 
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Niestety nie udało nam się zorganizować wspól-
nego wyjazdu na organizowane przez Małopolski Cech 
Optyków obchody Święta Patrona Optyków - Św. Hie-
ronima. Pomimo zarezerwowania autokaru nie udało się 
nam zebrać wystarczającej grupy chętnych na wyjazd. 
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Od siedmiu lat przy Śląskim 

Cechu Optyków działa grupa marke-
tingowo-zakupowa Optyk Rodzinny. 
Wspólnie organizujemy akcje rekla-

rtDTVI/ mowe i promocyjne, wspólnie ne-
• I ¥ IV gocjujemy korzystne warunki zaku-

R O D Z I N N Y p 0 w e u naszych partnerów. W coraz 
trudniejszej sytuacji rynkowej, przy rosnącej konku-
rencji i agresywnych kampaniach reklamowych sieci 
optycznych zyskujemy w ten sposób zdecydowanie 
większe możliwości niż wcześniej, działając oddziel-
nie. Rozpoczęliśmy od wspólnej reklamy telewizyjnej 
w 3 Programie TVP Katowice, a obecna, stała rekla-
ma prasowa sprawiła, że z jednej strony logo i nazwa 
Grupy stały się rozpoznawalne na regionalnym rynku, 
z drugiej zaś pozwala nam docierać z przekazem pro-
mocyjnym do kolejnych klientów. Wieloletnia współ-
praca Grupy z firmą Hoya skłoniła nas do zorganizowa-
nia spotkania integracyjnego na Przełęczy Kocierskiej. 

Rywalizowaliśmy podczas regat żeglarskich na 
Jeziorze Żywieckim ( i nie przeszkodził nam rzęsisty 
deszcz). Następnego dnia doskonaliliśmy się w dzia-
łaniach zespołowych strzelając z wiatrówek i łuków, 
układając puzzle, przeciągając liny i deski ( z resztą 
zespołu na nich), ścigając się na ąuadach i buggy. 
Kolejny udany dzień Skutecznie zachęceni podczas 8 Kongresu KRIO 

członkowie Śląskiego Cechu Optyków stanowili naj-
liczniejszą grupę na pierwszym specjalistycznym kur-
sie akademickim „Postępy optyki okularowej" zorga-
nizowanym w Pracowni Optyki Widzenia i Optome-
trii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Czy 9 Kongres KRIO zainspiruje nas do kolejnych 
działań ? 

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 
PI. Wolności 12, 40-078 Katowice 
tel./fax 32 781 06 58 
www.slaskicechoptykow.pl 

http://www.slaskicechoptykow.pl
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CO najlepsze w ofercie JZO 

SOCZEWKI O K U L A R O W E 

powłoka antyrefleksyjna bezbarwna powłoka anty refleksyjna 

Ideal Max Mystic 
Maksymalna ochrona przed Pierwsza taka powłoka antyrefleksyjna 
codziennymi minipułapkami na polskim rynku! 

soczewka progresywna 

•Anateo* Mio 
Pierwsza soczewka progresywna, 
która uwzględnia sposób noszenia 
okularów, anatomię oka oraz ciała 

soczewka fotochromowa 

Jram\t\iQnsXTRActive 
Extraciemna soczewka okularowa, 
która umiarkowanie zaciemnia się 
we wnętrzu samochodu 

Więcej informacji o najlepszych produktach w ofercie J Z O ii Pi~7oHcta\A/iHoli NanHlo\A/\/rh 170 Pr7«arlQta\A/iriiali Reminnaln\/rh .17D nra7 w D7ialp î nrrprlayx/ Krainwpi . 170 www . izo.com .Dl 
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Następna generacja technologii materiałowej 
dostępna w soczewce torycznej. 
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Połączenie komfortu i stabilności. 
Biofinity" Toric to połączenie technologii produkcji materiałów 
silikonowo-hydrożelowych AQUAFORM" z konstrukcją toryczną, 
co zapewnia wyjątkowe zachowanie na oku pacjenta. 
Dostępna w szerokim zakresie mocy we wszystkich osiach co 10 
Biofinity" Toric to następna generacja soczewek do 
korekcji astygmatyzmu. 

Te!: 2 2 3 0 6 0 0 7 5 
Email: zamowienia@coopervision.com 

www.coopervision.com C o o p e r V i s i o r f 
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OPTYKA 2012 
targi optyczne 

, Poznań 

Targi dla optyków, 
optometrystów i osób 
związanych z branżą 

optyczną 
I r 

<m> oprawy i soczewki okularowe 
<S> wyposażenie salonów i zakładóv 

optycznych 
Konferencja OPTYKA 2012 

Biuro Organ izac j i targów: 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 
tel. 61/869 22 41, 61/869 25 52 

Krajowa Rzemieślnicza Międzynarodowe 
Izba Optyczna ssg T a r 9 i 



IX KONGRES KRIO 
WYSTAWA OPTYKA 2011 

LISTA WYSTAWCÓW 
AJG Office Andrzej Jakub Gackowski 6 piętro OKO s.c. A. Góralski, E. Jankowski 6 piętro 

ALBINEX sp.j. 6 piętro OPHTALMICA Nowakowski 6 piętro 

ALFA MEDICA PRESS 6 piętro OPMATIC PHU 6 piętro 

AM G R O U P PLUS Sp.z o.o. 5 piętro OPTALEX Aleksander Sawicki 6 piętro 

ASTIR FHU Andrzej Głowacki 6 piętro OPTIC COLLET Violetta Nowak 6 piętro 

ATS Balicki Florek sp.j. 6 piętro OPTICUM H.B. 5 piętro 

BINOKL Ewa Prasol 6 piętro OPTILUX Ryszard Rogacewicz 5 piętro 

BINOMAR F.H. 6 piętro Optim-1 PH Sławomir Jasiczek 5 piętro 

CIBA Vision 6 piętro OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. 6 piętro 

COOPERVISION Limited 5 piętro OPTOtech Medical 5 piętro 

CRYSTALEX Import-Eksport s.c. 5 piętro OPTOTECHNIKA Zaopatrzenie Optyczne 6 piętro 

DAPP OPTIC Ecoservice 5 piętro Optyka „Arpima Hilarex" Sp.j. 6 piętro 

DEK-OPTICA Sp.j. J.E i K. Daniluk 6 piętro OWP Brillen GmbH 5 piętro 

Doctor W. Bryll 5 piętro OXER Sp. z o.o. 5 piętro 

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 5 piętro Peter Miller - Group 6 piętro 

ESCHENBACH Optik Polen Sp. z o.o. 6 piętro Poland Optical Sp. z o.o. 6 piętro 

ESSILOR Polonia sp. z o.o. 6 piętro PRESTIGE P.H. 6 piętro 

EXCLUSIVE FRAMES Sp. z o.o. 6 piętro PRIMA OPTYKA 6 piętro 

EXPERT KRAK Sp. z o.o. 6 piętro PROFLEX Sylwia Bartkowska 6 piętro 

FERVO s.c. 6 piętro PROSTAF Sp.j. 6 piętro 

FHU Radwański Bogdan 5 piętro PUNKTAL Joanna Ziółkowska 6 piętro 

HAYNE Polska Sp. z o.o. 6 piętro RUDY PROJECT POLSKA 5 piętro 

Hoya Lens Poland Sp. z o.o. 6 piętro Rychetsky Optical Martin Rychetsky 6 piętro 

HUMEL Export-Import 5 piętro SERV-OPTIC s.c. 6 piętro 

Johnson&Johnson Poland sp. z o.o. 6 piętro SKORPION Tomasz Urban P.H. 6 piętro 

JZO Sp. z o.o. 6 piętro TEGRA Rafał Hołubek 6 piętro 

KATALINA Lucyna Przyborek 6 piętro TISARD GROUP s.c. 6 piętro 

KOH s.c. A. Kochański, J. Kochański 6 piętro TOPCON POLSKA Sp. z o.o. 6 piętro 

Krak Optic Sp. z o.o. 6 piętro T R A D E X Sp. z o.o. 6 piętro 

Krasnodębski i S-ka OBTIBLOK sp.j. 6 piętro VENIVIDI VICI 6 piętro 

L I F E W E L L N E S 5 piętro Vision & Fashion Adrian Krzystanek 6 piętro 

Locin Sp. z o.o. 6 piętro 

MAGOTT s.c. 5 piętro 

MAZEX 6 piętro 

NASA PH Jolanta Piwowarczyk 6 piętro 

NEW LINE OPTICS, s.r.o. 5 piętro 
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Ludziom dedykujemy naszą 
działalność. Nie zapominamy, 

że to oni dają nam prawo 
do tego, żeby istnieć. 

Dlatego w każdym kliencie 
widzimy osobę zasługującą 
na indywidualne podejście 

i naszą szczerą uwagę. 

HOYA 
Ta|ski C z e r w o n y K r z y ż p o m a g a of iarom powodzi w Taj landi i , A / G N o : 0 4 5 - 3 - 0 4 1 9 0 - 6 , S i a m G o m m e r c i a l Bank PCL, Sapakact iat T h a i B r a n c h . w w w . r e d c r o s s . o r . l l i 

http://www.redcross.or.lli


E X C E L L E N C E . 
CIBA0VISION 

Management & Business Academy (MBA) 

Program szkoleniowy MBA z zakresu doskonalenia 
umiejętności menedżerskich przygotowany specjalnie z myślą 
o właścicielach salonów optycznych i gabinetów okulistycznych. 
Dedykowany jest dla osób kierujących własnymi firmami, które 
chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz zyskać dodatkową wiedzę w obszarze 
strategii i finansów. 

PROGRAM OBEJMUJE 

Moduł 1 

Moduł 2 

Moduł 3 

Moduł 4 

Moduł 5 

Moduł 6 

Moduł 7 

„Zarządzanie strategiczne" 

„Budowanie zespołu i zarządzanie nim" 

„Finanse przedsiębiorstw" 

„Marketing strategiczny i marketing relacji" 

„Budowanie lojalności klienta, marketing relacji" 

„Komercjalizacja i sprzedaż" 

„Warsztaty podsumowujące" 

Uczestnicy, którzy ukończą kurs i zdadzą test końcowy otrzymują certyfikat SGH. 

Kolejna edycja rusza w 2012 roku. Już dziś zadzwoń 
do Przedstawiciela Regionalnego CIBA VISION i dowiedz się więcej. 

www.cibavision.Dl CIBA&VISION 

http://www.cibavision.Dl

