
 



 



 



RAMOWY PROGRAM KONGRESU 
*** 

CZWARTEK ll.XI.2004 - od godz.14.00 
zakwaterowanie uczestników; czas wolny 

18.00-21.00    kolacja 

PIĄTEK 12.XI.2004 
7.00 - 8.45    śniadanie 
9.00 - 9.30    oficjalne otwarcie V Kongresu KRIO 9.30 - 11.00    „Optyka i Optometria w Niemczech - 

aspekty prawne i edukacyjne, sytuacja rynkowa" 
- dr Thomas Nosch - Przewodniczący Centralnego Związku Optyków Niemieckich /ZVA/ 

11.00 - 11.30    przerwa kawowa 
11.30-13.30    „Programy   unijnych   dotacji   finansowych   dla   firm   z   sektora   Małych   i   Średnich 

Przedsiębiorstw. Praktyczne aspekty sporządzania wniosków o unijne dotacje finansowe" 
- Grzegorz Godziek - Dyrektor Departamentu Programów dla MSP 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie 

13.30- 15.30    obiad 
15.30 - 16.15    „Protezy wzroku" dr Marek Zając - Politechnika Wrocławska 

„Studia na Politechnice Wrocławskiej" - prof. dr hab Jan Nowak - Politechnika Wrocławska 
16.15 - 18.00    PREZENTACJE FIRM 

16.15 - 17.15     Goście JZO Sp. z o.o. 
16.15-16.35     TRANSITIONS,   wiodący producent soczewek o zmiennym zabarwieniu; 

kluczowe wskazówki dotyczące sprzedaży 
16.35 - 16.55     BBGR - z każdego punktu widzenia 
16.55 - 17.15     BRIOT AXCELL CL - proste i szybkie wykonywanie okularów wierconych. 

17.15 - 17.40     RODENSTOCK POLSKA Sp. z o.o. Multigressiv ILT 17.40 - 18.00    
JOHNSON  &  JOHNSON POLAND  Sp.z  o.o.   Nowa  generacja  soczewek 

kontaktowych zapewniająca wyjątkowy, długotrwały komfort 
20.00    uroczysta kolacja 

SOBOTA 13.XI.2004 
7.00 - 8.45    śniadanie 

9.00 - 10.30    „Zasady wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych i prawa wykonywania zawodów 
regulowanych w krajach Unii Europejskiej ; projekt regulacji prawnych w Polsce" 
- przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia 

10.30 - 11.15    „Złudzenia optyczne - czyli jak oszukać zmysł wzroku" 
- prof. dr hab Ryszard Naskręcki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

11.15 - 11.45    Przerwa kawowa 
11.45 - 13.30    FORUM DYSKUSYJNE OPTYKÓW z udziałem zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia oraz Związku Rzemiosła Polskiego, poprzedzone wystąpieniem Prezydenta Europejskiej Rady 
Optometrii i Optyki - Roberta Chappella 13.30 - 15.30    obiad 15.30 - 18.00    PREZENTACJE FIRM 

15.30 - 15.50   ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. Crizal Alize - nowa, doskonała powłoka firmy Essilor 
15.50 - 16.20   HOYA LENS POLAND Sp. z o.o. Pierwsze na świecie soczewki ze zintegrowaną 

podwójną powierzchnią progresywną - nowa kategoria produktów 16.20 - 
16.40   CIBA VISI0N    02 OPTICS - soczewki kontaktowe nowej generacji 16.40 - 17.00  
AMO System Complete do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych 17.00-17.20   
MEDICAL PARTNER Sp. z o.o.    INDO - firma i produkty 17.20 - 17.40   SOŁA  OPTICAL   
POLAND  Sp.   z  o.o.   Soczewki   progresywne  SOŁA  One 

- najlepsze rezultaty w konfrontacji z codziennym życiem 17.40 - 18.00   
SEIKO-VISIO Sp. z o.o. Najnowsze osiągnięcia SEIKO w dziedzinie organicznych 

soczewek okularowych 
20.00    bankiet 

NIEDZIELA 14.XI.2004 
8.00 - 10.00    śniadanie 

do 12.00    wyjazd uczestników kongresu 

*** Rozkład czasowy poszczególnych punktów programu może ulec niewielkim zmianom. 



 



Marek Jakubowicz 
Sekretarz Zarządu KRIO 

DLACZEGO UNIJNE ZASADY UZNAWANIA KWALIFIKACJI 
MOGĄ BYĆ WAŻNE DLA OPTYKÓW !? 

Dnia 8 maja tego roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się seminarium na temat obowiązujących zasad wza-
jemnego uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych w krajach UE. Seminarium prowadzone było przez 
specjalistów holenderskich zajmujących się tą tematyką w ramach UE. Podczas seminarium omówione zostały 
reguły i procedury stosowane przy rozpatrywaniu wniosków osób zamierzających wykonywać swój zawód w in-
nym kraju UE. W myśl obowiązujących dyrektyw i zasad wnioski o zezwolenie na wykonywanie zawodu składają 
jedynie obcokrajowcy, których zawód objęty jest regulacjami ustawowymi w Polsce czyli dotyczy to jedynie tzw. 
zawodów regulowanych. W chwili obecnej jest to przede wszystkim zawód lekarza wszystkich specjalności, pie-
lęgniarki i kilka innych. 

Zawód optyka jak wiadomo w chwili obecnej nie posiada odrębnych regulacji prawnych, a więc zgodnie 
z prawem obowiązującym w Unii obcokrajowiec chcąc go uprawiać w Polsce nie ma obowiązku występowania 
0 zgodę na jego wykonywanie. Powyższe reguły dotyczą nie tylko zawodów medycznych. Lista zawodów regu 
lowanych publikowana jest we wszystkich krajach zrzeszonych i jest ogólnie dostępna wszystkim zainteresowa 
nym. 

Dyrektywy unijne nie definiują kryteriów dotyczących regulacji zawodów i nie sugerują też katalogu tych 
zawodów. Każdy kraj określa to wg swojego uznania i zależnie od własnych potrzeb i utrwalonych zwyczajów 
1 tradycji. 

Jeśli zawód medyczny jest regulowany, to indywidualne wnioski cudzoziemców o zezwolenie na jego wyko-
nywanie rozpatruje komisja usytuowana przy Ministrze Zdrowia, oceniając poziom wykształcenia, programy edu-
kacyjne, staże pracy itp. W przypadku różnic między krajami, zalecane jest bądź uzupełnienie wykształcenia, 
zdanie egzaminu, bądź też odbycie dodatkowej praktyki zawodowej, lub też złożenie tzw. egzaminu umiejętności. 

Komisja musi rozpatrzyć wniosek w określonym czasie (zwykle ok. pół roku) i udzielić jednoznacznej odpo-
wiedzi zainteresowanemu pod rygorem zaskarżenia do trybunału Unii. 

Z powyższego wynika, że w przypadku zawodów regulowanych rozpoczęcie praktyki zawodowej przez cu-
dzoziemca jest utrudnione, a procedury pozwalają na weryfikację jego wykształcenia i doświadczenia zawodowe-
go. Sytuacja taka pozwala na monitorowanie ilości i , jakości" osób zamierzających podjąć pracę w danym zawo-
dzie na terytorium Polski. Ponadto (jest to b.ważne) w komisjach zasiadają przedstawiciele poszczególnych 
zwodów. 

Przedstawione informacje wydają się być argumentem przemawiającym za tym by dążyć do znalezienia się 
na liście zawodów medycznych objętych projektem ustawy Ministerstwa Zdrowia. Odrębną kwestię stanowi jed-
nak zakres czynności zawodowych, które projekt ustawy przypisuje optykowi. Czy będzie to zakres pełny - obej-
mujący pomiary refrakcji, o co zabiega KRIO, czy też ograniczony wyłącznie do wykonywania okularów jak 
przewidywała to pierwotna wersja projektu, za którą opowiadają się nasi oponenci - lekarze okuliści. O tych 
niezwykle interesujących i ważnych dla przyszłości i pomyślności zawodu optyka sprawach mówić będzie w 
drugim dniu Kongresu Pani Agnieszka Kister prawnik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Zdrowia. 



 



ostatnich lat obrotowych: 
1. zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowni-

ków, i 
2.osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie prze-
kraczający równowartości w złotych 2 milionów 
euro, lub 

3. wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego 
z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 
2 milionów euro. 

Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw 

Dotacje inwestycyjne umożliwiały będą w ramach 
Działania dofinansowanie części kosztów projektów 
inwestycyjnych poprawiających innowacyjność przed-
siębiorstwa, związanych z unowocześnieniem zarówno 
jego sposobu działania jak i oferty handlowej. Wspar-
cie w ramach Działania przeznaczone będzie na dofi-
nansowanie inwestycji związanych z: 

Dofinansowanie nie może być udzielane na projekty 
nie związane ze zmianą innowacyjną w przedsię-
biorstwie.ch z: 

♦utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsię-
biorstwa, 

♦rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, 
♦rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmują-

cych dokonywanie zasadniczych zmian produkcji 
bądź procesu produkcyjnego 

♦zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą 
w zakresie sposobu świadczenia usług, 

♦ unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do 
prowadzenia działalności gospodarczej firmy, 

♦modernizacją środków produkcji, 

Kwota wsparcia dla projektu inwestycyjnego nie bę-
dzie mogła być wyższa niż 50.000 euro (równowarto-
ści w PLN). 

Wartość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć: 

♦45% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powia-
tach Warszawa i Poznań, 

♦55% kosztów kwalifikowanych inwestycji w powia-
tach Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 

♦65% kosztów kwalifikowanych inwestycji w pozo-
stałych regionach. 

W przypadku projektów inwestycyjnych o wartości 
przekraczającej równowartość w PLN 10.000 euro 
przedsiębiorca będzie zobowiązany do zaciągnięcia 
kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% 
wnioskowanej kwoty. 

Szczegóły na stronach internetowych właściwych 
urzędów marszałkowskich 

Phare 2003 

WNIOSKI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ PRAW-
DOPODOBNIE   W   PIERWSZYM    KWARTALE 
2005 

Program będzie dostępny w następujących wojewódz-
twach: 
DOLNOŚLĄSKIM, KUJAWSKO-POMORSKIM, 
LUBELSKIM, ŁÓDZKIM, MAŁOPOLSKIM, MA-
ZOWIECKIM, PODKARPACKIM, PODLASKIM, 
POMORSKIM, ŚLĄSKIM, ŚWIĘTOKRZYSKIM, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM, WIELKOPOLSKIM, 
ZA CHODNIOPOMORSKIM 

W ramach programu możliwe będą dotacje na za-
kup: 
♦nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem wy-

mienione w grupie 3, 4, 5, 6 Klasyfikacji Środków 
Trwałych, nowych środków transportu wymienione 
w grupie 76 i rodzaju 743 oraz 801 i 802 KŚT; 

♦koszty oprogramowania; 
♦koszty innych wydatków bezpośrednio związanych 

z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wy-
mienionego sprzętu do 15% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych. 

Dotacje w wysokości od 2.000 do 50.000 euro 

Szczegółowe informacje 
www.parp.gov.pl 
www. konkurencyjnosc.gov.pl 
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część, dotykająca komórek zwojowych i dwubiegunowych to matryca mikroskopijnych elektrod. Impulsy elek-
tryczne z tych elektrod, są wychwytywane bezpośrednio przez neurony siatkówki i przekazywane nerwami wzro-
kowymi do mózgu tak, jakby pochodziły z czopków i pręcików zdrowej siatkówki. Oczywiście impulsy elektryczne 
pojawiające się na elektrodach implantu muszą dokładnie imitować rzeczywiste impulsy wysyłane przez komórki 
światłoczułe siatkówki na które pada światło. Są one generowane przez specjalny układ elektroniczny analizujący 
obraz odbierany przez kamerę. Jednym z problemów jest przekazywanie tych sygnałówvod kamery do implantu. 
Można to zrobić zdalnie zaopatrując kamerę w nadajnik pracujący w podczerwieni i wszczepiając odpowiedni 
odbiornik w miejsce soczewki ocznej. Kamera, wraz ze wszystkimi układami elektronicznymi i zasilającymi 
wbudowana może być w oprawki okularowe. 

Najbardziej zaawansowaną technologicznie propozycją dla osób z uszkodzonym wzrokiem jest całkowicie 
sztuczne oko połączone bezpośrednio z mózgiem. Prace, które rozpoczęto jeszcze w roku 1968 doprowadziły do 
zaprojektowania, wykonania i przetestowania na szeregu całkowicie niewidomych ochotnikach systemu kompute-
rowo-optycznego zastępującego z powodzeniem oko. Jest to układ składający się z miniaturowej kamery TV, mi-
krokomputera oraz elektrod wszczepionych do ośrodka widzenia w mózgu (visual cortex). 

Opisywany jest przypadek pacjenta, niewidomego wskutek wypadku przez ponad 30 lat, któremu wszczepio-
no matrycę 64 elektrod, tak by pobudzały one bezpośrednio korę mózgową. Impulsy elektryczne przesyłane do 
elektrod wywołują wrażenie jasnych plam w przestrzeni przed pacjentem - tzw. „fosfenów". Każda elektroda 
wywołuje wrażenie kilku blisko koło siebie położonych fosfenów. Wszystkie razem pokrywają pole widzenia 
odpowiadające mniej więcej obszarowi o wymiarach 20 cm wysokości i 9 cm szerokości widzianych z odległości 
wyciągniętej ręki. Pobudzanie odpowiedniego zestawu elektrod powoduje „odzwierciedlenie" w ośrodku widzenia 
pacjenta obrazu składającego się z oddzielnych plam. Pacjent „widzi" obraz w postaci mozaiki punktów, podobnie 
jak na tablicach wyników używanych na stadionach sportowych. Miniaturowa kamera o rozdzielczości 259 x 512 
pikseli jest zamontowana w oprawce okularowej przed jednym z oczu. Sygnał z kamery trafia do minikomputera, 
który pacjent nosi przypięty do paska od spodni. Wiązka przewodów łączy się z matrycą elektrod przez wszcze-
piony „łącznik". Obraz jest przekazywany do mózgu pacjenta z częstotliwością 4 obrazów na sekundę. Dzięki 
temu urządzeniu pacjent jest w stanie rozróżniać kształty i obrazy. Jego ostrość wzroku mierzona standardowymi 
tablicami 1/6. Ze względu na niewielkie pole widzenia jego widzenie ma charakter widzenia tunelowego. Pacjent 
używa tego systemu od kilkunastu lat poruszając się samodzielnie po mieście i wykonując pracę zawodową. 

Cel prowadzonych prac - skonstruowanie układu w pełni zastępującego oko i pozwalającego niewidomemu 
nie tylko na w pełni samodzielne poruszanie się w przestrzeni, ale przede wszystkim korzystanie z komputera jako 
narzędzia pracy - wydaje się możliwy do osiągnięcia w niedalekiej przyszłości. 
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V KONGRES OPTYKÓW ZRZESZONYCH W KRIO 

- MAŁY JUBILEUSZ 

W tym roku optycy po raz piąty spotkają się na 
imprezie kongresowej w formule przyjętej po raz 
pierwszy w 1996 roku kiedy to powstała Krajowa Rze-
mieślnicza Izba Optyczna. Historia tego rodzaju spo-
tkań, w których brali udział optycy z całej Polski, jest 
bardzo długa. Tradycyjnym miejscem spotkań było 
Zakopane. Pierwsze zjazdy odbywały się w latach 
sześćdziesiątych i były dosyć kameralne. W okresie 
gdy powołane zostało do życia Stowarzyszenie Opty-
ków Polskich, zjazdy gromadziły znacznie większą 
liczbę optyków, a ich oprawa miała coraz bardziej uro-
czysty charakter. Spotkaniom tym w końcu lat osiem-
dziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych towarzy-
szyli również polscy producenci i dostawcy. Były to 
początki obecnych wystaw i ekspozycji materiałów 
optycznych, sprzętu i wyposażenia gabinetów refrakcji 
i pracowni warsztatowych. Warunki formalno-prawne, 
w których funkcjonowało Stowarzyszenie Optyków 
Polskich, ograniczały skuteczność jego działań. 

W związku z tym w roku 1993 nastąpiło jego sa-
morozwiązanie. Rozpoczęła się wielka dyskusja środo-
wiskowa nad poszukiwaniem najlepszej formuły praw-
nej dla struktury, która mogłaby zrzeszać i najlepiej re-
prezentować interesy wszystkich polskich optyków. 
Debata była długa, bo trwała blisko trzy lata, by wresz-
cie w roku 1996 zakończyć się powołaniem Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej (po bardzo żmudnych 
przygotowaniach prawnych i utworzeniu sześciu sa-
modzielnych cechów optycznych). Zjazd założycielski 
KRIO odbył się w styczniu 1996 r, natomiast Izba 
wpisana została do Rejestru Izb Rzemieślniczych Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie 22 kwietnia 1996 roku. 
Na jednym z pierwszych posiedzeń Zarządu, podjęta 
została uchwała o zorganizowaniu I Kongresu Opty-
ków Zrzeszonych w KRIO. Ten rodzaj spotkania wg 
twórców KRIO miał ogromne znaczenie, gdyż dawał 
możliwość wyrażenia opinii każdemu optykowi, a tym 
samym bezpośredniego wpływania na pracę Izby. Jed-
nocześnie spotkanie kongresowe było doskonałym fo-
rum pozwalającym przekazać uczestnikom wprost 
wszelkie informacje na temat bieżących prac oraz za-
mierzeń strategicznych Zarządu KRIO. 

W nowej koncepcji spotkań Kongresowych w 
sposób zdecydowanie odmienny od dotychczasowego 
zorganizowana została wystawa artykułów optycz-
nych. Zaproszono większą liczbę wystawców, zobo-
wiązano ich do bardzo starannej i ciekawej aranżacji 
stoisk wystawowych oraz ograniczona została możli-
wość sprzedaży bezpośredniej tak jak odbywało się to 
na giełdach optycznych. Mimo kontrowersyjnych opi- 

nii na ten temat, wystawcy przygotowali swoje ekspo-
zycje bardzo starannie i ciekawie, a kongres dzięki 
temu zyskał na atrakcyjności. Od tej pory wystawy to-
warzyszące kolejnym kongresom stworzyły wyraźnie 
zauważalną nową jakość. Ostatnia wystawa w Mikołaj-
kach była tak atrakcyjnie i profesjonalnie przygotowa-
na, że praktycznie nie różniła się niczym od ekspozycji 
aranżowanych na dużych europejskich imprezach tar-
gowych, stanowiąc faktycznie pierwsze targi optyczne 
w Polsce. 

Organizowanie Kongresu w odstępach dwuletnich 
ma ogromne znaczenie. Jest to doskonały dystans 
umożliwiający chłodną analizę trendów zachodzących 
na rynku optycznym. Ten odstęp czasu pozwala rów-
nież na korekty zamierzeń strategicznych KRIO doty-
czących kwestii edukacyjnych i zagadnień prawnych 
wiążących się z uprawianiem zawodu optyka w Polsce, 
a od maja 2004 również w UE. 

Historia czterech dotychczasowych kongresów 
potwierdza te możliwości. Dyskusja merytoryczna na 
każdym z nich dotyczyła bardzo ważnych, praktycznie 
strategicznych zagadnień dla zawodu optyka. Wystar-
czy przypomnieć sobie główną myśl towarzyszącą po-
szczególnym dotychczasowym Kongresom aby z ła-
twością zauważyć jak wraz ze zmieniającą się rzeczy-
wistością, modyfikacji ulega strategia KRIO, 
dostosowując swoje zainteresowania do kwestii naj-
ważniejszych dla zawodu optyka w Polsce. Jeden temat 
pojawia się jednak niezmiennie. Tematem tym jest 
edukacja zawodowa. Wynika stąd, że jest to sprawa 
decydująca o niezagrożonej możliwości uprawiania 
tego zawodu w przyszłości. Każdy z dotychczasowych 
kongresów był znaczącym wydarzeniem dla środowiska 
zawodowego. Zaciekawiał, przyciągał i integrował. 
Każdy z nich był świetną okazją do wymiany informacji 
oraz pozwalał dowiedzieć się czegoś nowego. Każdy 
kolejny kongres przyciąga coraz większą liczbę 
optyków właścicieli, optyków pracowników, ich 
rodziny oraz coraz większą liczbę wystawców. Stano-
wi to jednoznaczny komunikat - tego rodzaju impreza 
odgrywa bardzo istotną rolę w życiu zawodowym 
optyków i jest wyraźnym jednoznacznym wyrazem 
akceptacji dla sposobu działania i roli KRIO. 

V Kongres jest swego rodzaju „małym jubile-
uszem", myślę że warto przypomnieć sobie podstawo-
we tezy merytoryczne i elementy dyskusji na poszcze-
gólnych spotkaniach kongresowych. Pragnę zwrócić 
uwagę, że program każdego Kongresu koncentrował 
się wokół spraw najważniejszych w danym okresie 
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Podejmowane były wielokrotnie interwencje 
w sprawie zdelegalizowania sprzedaży okularów goto-
wych w aptekach oraz na targowiskach. Niestety, 
mimo iż intensywne działania w tym kierunku prowa-
dzone są również przez JZO oraz Stowarzyszenie Pol-
skich Producentów na Rzecz Ochrony i Korekcji 
Wzroku, i wszyscy zainteresowani wspierają się na-
wzajem, działania te nie odniosły dotychczas pożąda-
nych rezultatów. 

Interwencje kierowane były do zarówno do Mini-
sterstwa Zdrowia, jak i niektórych władz lokalnych. 

Wielokrotnie podejmowane były również inter-
wencje w sprawie prowadzenia tzw. "punktów optycz-
nych" na terenie placówek publicznej służby zdrowia, 
niestety również dotychczas bezskuteczne. 

Ad 2 
Ważne miejsce w działaniach Prezesa i Zarządu 

KRIO zajmowały kontakty, poprzednio z Krajowym 
Związkiem Kas Chorych, a od początku bieżącego 
roku, z Narodowym Funduszem Zdrowia. Odbyło się 
kilka bezpośrednich spotkań, a także, Izba wielokrot-
nie interweniowała pisemnie w różnych sprawach; 
wszystkie działanie miały na celu polepszenie oraz 
ujednolicenie w skali kraju zasad współpracy z opty-
kami. 

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że niektóre 
z naszych postulatów znalazły odzwierciedlenie 
w sposobie zawierania umów; w wyniku podjętej inter-
wencji KRIO, niekorzystny dla optyków konkurs ofert 
został odwołany i zastąpiony formą zawierania umów 
na dotychczasowych zasadach. 

Odniosły też oczekiwany skutek niektóre nasze 
interwencje dotyczące spraw lokalnych, np. Śląskiego 
Oddziału NFZ. 

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 
2003r. nowej klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy, w której, w miejsce dotychczaso-
wej nazwy zawodu „optyk okularowy" został wpisany 
zawód „technik optyk", Izba podjęła działania mające 
na celu przywrócenie poprzedniej nazwy. Działania te 
zostały poprowadzone dwutorowo: poprzez bezpośred-
ni kontakt Izby Optycznej z właściwym Departamen-
tem MGPiPS oraz poprzez ZRP. 

Za pośrednictwem i z poparciem ZRP, zostało 
skierowane pismo do Ministra GPiPS, na które otrzy-
maliśmy pozytywną odpowiedź. 

KRIO, na bieżąco utrzymuje stały kontakt bezpo-
średni z Departamentem przygotowującym 
zmiany i mamy informacje, że nasz wniosek został 
już uwzględniony i poprzednia nazwa zawodu 
zostanie w zapisach klasyfikacji przywrócona. 

Ad 4 
W okresie ostatniej kadencji uległa znacznej po-

prawie współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskie-
go. Jest to rezultat kilkuletnich konsekwentnych zabie-
gów Izby, w wyniku których przedstawiciel KRIO ma 
prawo uczestniczyć (i regularnie uczestniczy !) w po-
siedzeniach Zarządu ZRP. 

Uznając Izbę Optyczną za najbardziej kompetentne-
go przedstawiciela w branży optycznej, Związek Rzemio-
sła Polskiego powierzył KRIO przygotowanie standar-
dów egzaminacyjnych w zawodzie optyka okularowego. 
Standardy, po zatwierdzeniu ich przez Zarząd ZRP, będą 
obowiązujące dla komisji egzaminacyjnych wszystkich 
izb rzemieślniczych przeprowadzających egzaminy cze-
ladnicze i mistrzowskie w zawodzie optyk okularowy. 

Standardy zostały już opracowane i przekazane do 
ZRP; opracował je kilkuosobowy zespół wyłoniony 
spośród osób desygnowanych do Komisji Egzamina-
cyjnej KRIO, pod kierownictwem Przewodniczącego 
Komisji - p.Antoniego Waligórskiego 

Ad 5 
Bardzo ważne miejsce w działaniach zarządu 

KRIO zajmują problemy edukacyjne. KRIO utrzymuje 
stałe kontakty z Uniwersytetem im. A.Mickiewicza w 
Poznaniu oraz Politechniką Wrocławską. Jedna i druga 
uczelnia kształci optyków w systemie studiów 
zaocznych. 

Z Uniwersytetem w Poznaniu zawarte zostało 
wstępne porozumienie o współpracy, w wyniku które-
go uczelnia rozpoczęła w jesieni 2003r., zajęcia dla 
słuchaczy zaocznych na studiach licencjackich sied-
mio-semestralnych w zakresie optyki okularowej oraz 
podstaw optometrii. 

Organizacją tego rodzaju studiów zainteresowany 
jest również Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obydwa uniwersytety opierają program na-
uczania na programie Europejskiego Dyplomu z Opto-
metrii, rekomendowanego przez ECOO. 

W czerwcu 2003r. podjęta została przez zarząd 
KRIO inicjatywa utworzenia Ogólnokrajowej Eduka-
cyjnej Rady Programowej. Odbyło się pierwsze spo-
tkanie przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków 
edukujących optyków, zarówno na poziomie szkół 
średnich i policealnych, jak tez uczelni wyższych. 
Cel jaki ma stanąć przed przyszłą Radą Programową -
to ujednolicenie programów edukacyjnych w skali 
ogólnokrajowej i doprowadzenie ich do komplemen-
tarności zależnej od poziomu kształcenia. Wszystkie 
programy oparte byłyby na programie edukacyjnym 
rekomendowanym przez ECOO czyli programie Euro-
pejskiego Dyplomu Optometrii. 

W przyszłości Rada Programowa mogłaby stać się 
instytucją akredytacyjną dla wszystkich polskich pla-
cówek szkolących optyków okularowych. 
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Ważne miejsce w działaniach KRIO zajmują kon-
takty z organizacjami optycznymi w innych krajach 
europejskich oraz z Europejską Radą Optometrii 
i Optyki. Kontakty te nie są wprawdzie częste; mają 
miejsce zazwyczaj przy okazji Walnych Zgromadzeń 
ECOO, lub np. podczas targów OPTA organizowanych 
w Brnie, jednakże możliwość wymiany informacji 
w czasie takich spotkań daje nam wiedzę o sytuacji za-
wodowej optyków w poszczególnych krajach co z ko-
lei, pozwala przyjąć określone, zgodne z ogólnymi 
trendami, kierunki działań w naszym kraju, zarówno 
w sferze określającej ramy wykonywania zawodu jak 
i sferze rozwoju edukacji. 

Możemy również liczyć na znaczące wsparcie ze 
strony ECOO, której kierownictwo jest dobrze zorien-
towane w sytuacji zawodowej optyków w Polsce i de-
klaruje pomoc w rozwiązywaniu wszelkich naszych 
spraw, zarówno prawnych jak i edukacyjnych. 

KRIO, jako organizacja jest dobrze postrzegana 
przez ECOO oraz inne zagraniczne organizacje optycz-
ne, których przedstawicieli wielokrotnie gościliśmy na 
Kongresach KRIO; 
Pan Robert Chappell - Prezydent Elekt ECOO, był 

gościem IV Kongresu KRIO w Mikołajkach, a KRIO 
otrzymała od ECOO propozycję zorganizowania w 
Polsce Walnego Zgromadzenia ECOO w maju 2005 
roku. 

KRIO propozycję przyjęło; został już ustalony ter-
min i miejsce: 13-15 maja 2005r. w Krakowie. 

Działania wewnątrz-organizacyjne 
Do najważniejszych należą: 
♦organizacja Kongresów KRIO. 

W okresie minionej kadencji odbyły się dwa Kon-
gresy: 

- III  Kongres (marzec 2001r.) w Zakopanem, które 
go tematem wiodącym był marketing w branży 
optycznej, a wykładowcami - specjaliści w tej 
dziedzinie: p.Birgit Schott (Niemcy) i p. Jean Pa- 
tric Mouradian (Francja) -autor książki „Optycy, 
jak zwiększyć sprzedaż". 

- IV Kongres w Mikołajkach (listopad 2002), które 
go  myślą przewodnią była  „Optyka  Polska w 
przede dniu przystąpienia Polski do UE".  Go 
ściem   kongresu   był   Prezydent   Elekt   ECOO 
R.Chappell. 

Tradycyjnie Kongresom towarzyszyły doskonale 
przygotowane wystawy firm obecnych na polskim 
rynku optycznym. 
Z satysfakcją chcielibyśmy przyznać, że począwszy 
od pierwszego Kongresu KRIO, wszystkie cieszą 
się pozytywną oceną zarówno optyków jak i firm 
organizujących wystawy, a także uczestniczących 
w nich gości zagranicznych. 

♦satysfakcją napawa również fakt, że optycy zrzesze-
ni w Izbie identyfikują się z rzemiosłem i jego trady-
cjami. Ewidentnym przykładem tego są sztandary 
cechowe fundowane z dobrowolnych wpłat opty-
ków; aktualnie swoje sztandary mają cechy w Kra-
kowie, Poznaniu i Warszawie, a za swojego patrona, 
cechy te obrały Św.Hieronima. Inicjatorem tych akcji 
był Małopolski Cech Optyków w Krakowie. Tra-
dycją stały się już też ,organizowane przez Cech Ma-
łopolski, w sposób niezwykle uroczysty, obchody 
święta tego patrona. 

♦od kilku lat pojawiła się nowa tradycja organizowa-
nia branżowych imprez o charakterze sportowym. 
Są to Mistrzostwa Polski Optyków w tenisie ziem-
nym; odbyły się już dwukrotnie w Sieradzu, a głów-
nym ich organizatorem jest p.Marek Pest (członek 
cechu katowickiego), oraz Narciarskie Mistrzostwa 
Polski Optyków - po raz pierwszy zorganizowane 
w roku bieżącym, których głównym organizatorem 
był p. Paweł Kołder. Zawody uzyskały niezwykle 
pozytywną ocenę, zarówno ze strony zawodników 
(których liczba znacznie przekroczyła oczekiwa-
nia KRIO) jak i ze strony licznych (i hojnych !) 
sponsorów. 
Obie imprezy odbywają się pod patronatem KRIO, 
a uczestnicy walczą o Puchar Prezesa KRIO. Impre-
zy te łączą w sobie aspekt sportowej rywalizacji 
z aspektem integracyjno-towarzyskim i jesteśmy 
usatysfakcjonowani, że cieszą się wśród naszego śro-
dowiska powodzeniem (przy okazji zawodów nar-
ciarskich padły pomysły organizacji innych imprez, 
np. rowerowych, pływackich, itp.) 

Jak wynika z przedstawionego katalogu spraw 
Zarząd działał aktywnie w wielu ważnych dla nas spra-
wach. Większość z nich ciągle jest w toku, niektóre 
udało się doprowadzić do końca; wszystko czym zaj-
muje się Zarząd ma charakter procesu ciągłego o cha-
rakterze ewolucyjnym i dopiero z perspektywy dłuż-
szego okresu daję się zauważyć postęp. 

Z całą pewnością można powiedzieć, że KRIO 
jest strukturą, która stała się rzeczywistym partnerem 
dla wszystkich instytucji i urzędów ważnych dla śro-
dowiska. Osiągnęła dobrą pozycję w kontaktach mię-
dzynarodowych oraz w kontaktach z uczestnikami ryn-
ku optycznego. Izba oraz cechy, odgrywają decydującą 
rolę w procesie edukacyjnym. 
W najbliższym okresie ważną sprawą jest stworzenie 
nowej siedziby KRIO, gdyż obecne warunki czynią 
pracę, zarówno Zarządu jak biura Izby, coraz bardziej 
trudną i wymagają coraz więcej wysiłku i zaangażo-
wania. 
Doświadczenia dwóch minionych kadencji prac Zarzą-
du KRIO wskazują na duże potencjalne możliwości 
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definicji. Również oprawy do okularów korekcyjnych i soczewki do okularów korekcyjnych są uważane za wyroby me-
dyczne, przy czym bez znaczenia jest, czy oprawy uznaje się za wyrób medyczny, czy za wyposażenie wyrobu medycz-
nego, jakim są soczewki, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie medycznym 
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć zarówno wyrób medyczny jak i wyposażenie wyrobu medycznego. 
Interpretacje taką potwierdzaj ą oficjalne dokumenty Unii Europejskiej (COM(2003) 386 finał, Brussels, 02.07.2003; 
MEDDEY 2.4/1 Rev.8, July 2001; MEDDEV 2.1/4, March 1994) dotyczące dyrektywy 93/42/EWG, której przepisy wdraża 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, oraz istnienie norm zharmonizowanych z tą dyrektywą, do-
tyczących soczewek i opraw okularowych (EN ISO 14889:2003 - wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
OJ C. 268 z 07.11.2003 - odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 14889:2004 (U) Optyka oftalmiczna. Soczewki okularowe. 
Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nie okrojonych, oraz EN ISO 12870:1997 - wymieniona 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ C 181 z 26.06.1999 - odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 12870:2000 
Optyka oftalmiczna. Oprawy okularowe. Wymagania ogólne i metody badań.). 

Okulary korekcyjne wykonywane z wprowadzonych do obrotu opraw i soczewek oznakowanych znakiem zgodności 
CE lub, do dnia 31.12.2005 r., posiadających ważne dokumenty, o których mowa w art. 92 ustawy, nie spełniają definicji 
wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie, podanej w art. 3 ust. I pkt 22 ustawy, ponieważ definicja ta wyłącza 
wyroby medyczne wykonywane metodami produkcji seryjnej (a tak produkuje się oprawy i soczewki dostępne w handlu), 
wymagające odpowiedniego przystosowania do specyficznych potrzeb użytkownika (a wykonywanie okularów polega na 
dostosowaniu soczewek do opraw i rozstawu źrenic pacjenta). Trudno również uznać, że okulary korekcyjne wykonane 
z takich opraw i soczewek są systemem lub zestawem zabiegowym, o których mowa w art. 8 ust. I ustawy, ponieważ 
gdyby przyjąć taką interpretację, to jak wówczas zinterpretować wymianę soczewek w takim wyrobie, wymianę tylko 
jednej uszkodzonej soczewki albo wymianę uszkodzonej oprawy lub jej części? W szczególności, jeżeli wstawiana nowa 
soczewka (lub soczewki) albo oprawa nie są oznakowane znakiem zgodności CE i nie posiadaj ą ważnych dokumentów, 
0 których mowa w art. 92 ustawy. 

Wobec powyższego, zgodnie z definicją wytwórcy podaną w art. 3 ust. I pkt 24 ustawy, optycy okularowi, o ile 
wykonują okulary korekcyjne z wprowadzonych do obrotu opraw i soczewek, oznakowanych znakiem zgodności CE lub, 
do dnia 31.12.2005 r., posiadających ważne dokumenty, o których mowa w art. 92 ustawy, są podmiotami, które montują 
lub dostosowują wyroby medyczne już wprowadzone do obrotu w celu używania przez określonego pacjenta zgodnie 
z przewidzianym zastosowaniem. W związku z tym nie są uważani ani za wytwórców wyrobów medycznych, ani za ze-
stawiających różne wyroby medyczne w systemy lub zestawy zabiegowe. Dlatego nie są oni zobowiązani do posiadania 
dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami ustawy wprowadzonych do obrotu opraw i soczewek (obowią-
zek taki ciąży na osobach odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu), z których wykonują okulary, ani do posia-
dania dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami ustawy wykonywanych przez nich okularów korekcyj-
nych, ponieważ zakłada się ich zgodność z wymaganiami ustawy, o ile są wykonywane z opraw i soczewek zgodnych 
z ustawą. Potwierdzeniem tej zgodności jest albo znak zgodności CE na oprawie i soczewce i/lub na ich opakowaniach 
oraz deklaracja zgodności, albo dokumenty, o których mowa w art. 92 ustawy. Dlatego też nie są zobowiązani do spo-
rządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. I, potwierdzającego sprawdzenie wzajemnej zgodności opraw 
1 soczewek, opakowanie systemu i dołączenie odpowiednich instrukcji oraz poddanie wszystkich tych czynności we 
wnętrznej kontroli. Nie podlegają oni również obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy. 

Za wyrób medyczny wykonywany na zamówienie okulary korekcyjne należy uznać tylko wówczas, gdy wykonywa-
ne są z oprawy i/lub soczewek, które nie były przedmiotem oceny zgodności, nie są oznakowane znakiem zgodności 
CE i nie posiadają ważnych dokumentów, o których mowa w art. 92 ustawy. Dotyczy to najczęściej specjalnych 
soczewek, które nie są dostępne w handlu (w odróżnieniu od soczewek tzw. „magazynowych") i muszą być wykonane 
przez wytwórców soczewek lub laboratońa optyczne zgodnie z receptą dla określonego pacjenta, oraz, niekiedy, 
specjalnych opraw wykonywanych dla określonego pacjenta na zlecenie lub na receptę. Optyk okularowy wykonujący 
takie okulary jest wówczas wytwórcą wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie, zgodnie z art. 53 ustawy 
powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wprowadzanie do obrotu i do używania oraz ciąży na nim obowiązek wykonania oceny zgodności według procedury 
określonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi 
wymaganiami (Dz.U. z 2003 r. Nr 4, poz. 45). W szczególności, zgodnie z załącznikiem nr 8, powinien on sporządzić 
dla każdego takiego wyrobu i przechowywać przez co najmniej 5 lat oświadczenie zawierające następujące informacje: 
- dane umożliwiające identyfikację danego wyrobu, 
- stwierdzenie, że wyrób przeznaczony jest do użytku określonego pacjenta, z podaniem jego nazwiska lub oznaczenia 

kodowego jednoznacznie odnoszącego się do określonego pacjenta, 
- nazwisko lekarza lub innej uprawnionej osoby, która sporządziła zlecenie oraz, w razie potrzeby, nazwę zakładu opieki 

zdrowotnej, 
- szczególne właściwości wyrobu, określone zleceniem medycznym, 
- informacje, że wyrób odpowiada wymaganiom zasadniczym, o których mowa w załączniku nr I do rozporządzenia, pod 

względem zaprojektowania, wyprodukowania i opakowania, wraz ze wskazaniem wymagań zasadniczych, które nie 
zostały całkowicie spełnione, z podaniem przyczyn. 

z upoważnienia Prezesa - dr inż. Marian Nowicki 
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wykonywania okularów z soczewek oraz opraw okularowych oznakowanych symbolem CE. Jedynie w przypadku wyko-
nywania okularów korekcyjnych z soczewek lub opraw nie oznakowanych symbolem CE (np.nietypowych, wykonywa-
nych na indywidualne zamówienie), okulary takie stanowią wyrób medyczny wykonywany na zamówienie, co wyjaśnia 
pismo Prezesa Urzędu Rejestracji : WIW KW 4226/04 z dnia 7.07.2004. 

W świetle przedstawionych wyżej argumentów uważamy, iż brak jest podstaw do kwestionowania przez Izbę Skarbową 
w Krakowie opodatkowania okularów korekcyjnych stawką podatku VAT w wysokości 7%, wynikającą z art.41ust.2 oraz 
poz.106 Załącznika Nr 3 obowiązującej aktualnie ustawy o podatku od towarów i usług. 

Odrębną kwestię stanowi opodatkowanie podatkiem VAT opraw okularowych. 
Zdarzają się sytuacje, w których klient decyduje się na zakup w zakładzie optycznym samej oprawy okularowej, oddala-
jąc w czasie wykonanie okularów lub zamierzając powierzyć ich wykonanie innemu optykowi, lub też konieczna jest 
wymiana oprawy w okularach korekcyjnych w wyniku jej uszkodzenia. W świetle zapisów ustawy z dnia 20.04.2004r. 
o wyrobach medycznych, oprawy okularowe nie są kwalifikowane jako wyrób medyczny, lecz jako wyposażenie wyrobu 
medycznego. Stąd nie są wymienione w Załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. 

Odpowiadając na pytania optyków, urzędy skarbowe w różnych rejonach kraju, uzależniają zastosowanie obniżonej 
stawki podatku VAT w przypadku oddzielnej dostawy opraw okularowych, od uznania ich za wyrób medyczny. 

Prezes Urzędu Rejestracji w piśmie WM/KW 4226/04 z dnia 7.07.2004 stwierdza natomiast: „ Również oprawy do 
okularów korekcyjnych i soczewki do okularów korekcyjnych są uważane za wyroby medyczne, przy czym bez znacze-
nia jest, czy oprawy uznaje się za wyrób medyczny, czy za wyposażenie wyrobu medycznego jakim są soczewki, ponie-
waż zgodnie z art.3 ust.3 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie medycznym bez bliższego określenia, należy 
przez to rozumieć zarówno wyrób medyczny, jak i wyposażenie wyrobu medycznego. Interpretację taką potwierdzają 
oficjalne   dokumenty   Unii   Europejskiej  / ...../,   dotyczące  dyrektywy  93/42/EWG,   której   przepisy  wdraża   ustawa 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, oraz istnienie norm zharmonizowanych z tą dyrektywą, dotyczących 
soczewek i opraw okularowych ...". 

Kolejna wątpliwość optyków dotyczy stawki podatku VAT, którą opodatkowane winny być usługi optyczne -w przy-
padku wykonywania okularów korekcyjnych z powierzonego materiału lub dokonywania napraw i regulacji użytkowanych 
okularów korekcyjnych. 

Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %, stanowiący Załącznik Nr 3 do 
ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, uwzględnia w poz.163 /bez względu na symbol PKWiU/: 
Usługi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 72, 91, 101 -104. " 
Nie uwzględnia więc bezpośrednio poz.106, która obejmuje okulary korekcyjne, lecz uwzględnia soczewki okularowe 
sklasyfikowane w poz.103. Soczewki okularowe nie są wykorzystywane jako odrębne wyroby, a jedynie jako część skła-
dowa okularów, stąd każda usługa ich konserwacji dotyczy okularów korekcyjnych, jako całości. 

Urzędy skarbowe, na pytania dotyczące stawki podatku VAT dla usług optycznych, udzielają optykom różnych od-
powiedzi. Zazwyczaj zalecają objąć usługi naprawy i konserwacji okularów stawką 22 % podatku VAT, jako nie wymie-
nione w poz.163 załącznika, aczkolwiek niektóre odpowiedzi potwierdzają słuszność opodatkowania konserwacji i na-
praw okularów korekcyjnych stawką 7 % podatku VAT, ponieważ wymienione w poz.103 soczewki okularowe stanowią 
część składową okularów. 

W związku z przedstawionymi powyżej wątpliwościami, oraz występującymi różnicami w interpretacji przepisów 
pomiędzy poszczególnymi Urzędami Skarbowymi i Izbami Skarbowymi w różnych rejonach kraju, Zarząd Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej, występując w imieniu dziewięciu zrzeszonych w Izbie cechów optycznych (Gdańsk, Olsztyn, 
Poznań, Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław), i reprezentując przez to ponad 1000 zakładów optycz-
nych z obszaru całego kraju, zwraca się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie powyższych kwestii i zajęcie stanowiska 
w sprawie stawek podatku VAT, którymi opodatkowane winny być okulary korekcyjne wykonywane w zakładach optycz-
nych, oprawy okularowe oraz usługi optyczne. 

Równocześnie, zdając sobie sprawę, iż w treści niniejszego pisma nie byliśmy w stanie ująć szczegółowo wszyst-
kich informacji dotyczących wykonywania i sprzedaży okularów korekcyjnych, oraz pełnej argumentacji stanowiącej pod-
stawę kwalifikowania okularów korekcyjnych jako wyrobu medycznego, prosimy o wyznaczenie terminu ewentualnego 
spotkania, podczas którego przedstawiciele KRIO mogliby w sposób wyczerpujący przedstawić te argumenty. 

Z poważaniem 

/ Jan Witkowski - Prezes KRIO 
Załączniki (7szt): 
1. Pismo Departamentu Polityki Lękowej Ministerstwa Zdrowia z dnia 7.10.2003r; znak: PLO-01-R-W/68/2003 
2. Pismo Departamentu Polityki Lękowej Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.10.2003r.;znak: PLW 6342-076-36/03 
3. Pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dn.17.10.2003r.; znak: WM-RWM/2736/03 
4. Pismo Departamentu Polityki Lękowej Ministerstwa Zdrowia z dnia 23.06.2004r.; znak: PLW 5325-076-10/04 
5. Pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dn.7.07.2004r.; znak: WM/KW 4226/04 
6. Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 01.06.2004r.; znak: PP-1/005/2/369/04 
7. Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26.07.2004r.; znak: PP-1/005/801/04 
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Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisław RYDZOŃ KP SLD 

Warszawa, 25 sierpnia 2004 r. 

Szanowny Pan Józef OLEKSY 
Marszałek Sejmu RP 

Na podstawie art.191 i 192 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację do Ministra Finansów w sprawie stawki 
podatku VAT dla dostawy okularów korekcyjnych wykonywanych przez zakłady optyczne - z uprzejmą prośbą 
0 spowodowanie udzielenia odpowiedzi. 
Szanowny Panie Ministrze! 
Okulary korekcyjne wykonywane w zakładach optycznych składają się z dwóch elementów: soczewek okularowych 
oraz opraw okularowych. Każdy z tych elementów zakwalifikowany został w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
do innego symbolu PKWiU: 
- PKWiU 33.40.11 „Soczewki kontaktowe, soczewki okularowe ze szkła, soczewki okularowe z innych materiałów" 
- PKWiU 33.40.13 „Oprawki i obsady do okularów, gogli i tym podobnych..." 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1) czy okulary składające się z wymienionych dwóch elementów mogą podlegać opodatkowaniu stawką podatku 
VAT właściwą dla dostawy wyrobów medycznych tj. 7%? 

2) Czy też dostawa soczewek okularowych będzie podlegała opodatkowaniu stawką 7%, zaś dostawa oprawek 
okularowych oraz usługa wykonania okularów leczniczych - 22% stawką? 

Stanisław Rydzoń 

MINISTER FINANSÓW PP3-0602-
969/2004/BL /11380 BM6 

2004-09-17 
Pan Józef OLEKSY 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 
W związku z pismem Pana Marszałka, z dnia 26 sierpnia 2004 r. znak: SPS-0202-8062/04, przy którym została 

przesłana interpelacja Pana Posła Stanisława Rydzonia w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
dostawy okularów korekcyjnych wykonywanych przez zakłady optyczne uprzejmie informuję: 

Dostawa okularów korekcyjnych, które nie spełniają kryteriów wymienionych w poz. 106 załącznika nr 3 do 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dotyczących wyrobów 
medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 93, poz. 896) o wyrobach medycznych 
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach 
załącznika - jako nie wymieniona w załącznikach do ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. jest opodatkowana stawką 
podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ust. I ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

Natomiast dostawa okularów korekcyjnych, które spełniają kryteria wymienione w poz. 106 załącznika 
nr 3 do ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. dotyczące wyrobów medycznych, w rozumieniu ww. ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika do ustawy - podlega opodatkowaniu stawką po-
datku od towarów i usług w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 106 załącznika nr 3 do ww. ustawy z dnia 
11 marca 2004r. 

Informuję również, że zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 103 załącznika nr 3 do ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów (PKWiU 33.40.11) są 
opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. Stawka podstawowa podatku od 
towarów 
1 us ług w wysokości 22 % będzie miała zastosowanie w przypadku dostawy oprawek okularowych (PKWiU 
33.40.13), które nie będą wyrobem medycznym w rozumieniu ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach 
medycznych, dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenie usług polegających na wykonaniu okularów leczniczych, jako nie wymienionych w załącznikach 
do ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. Jest opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, 
zgodnie z art. 41 ust. I ww. ustawy. 

z poważaniem, 
Z upoważnienia Ministra Finansów Podsekretarz 
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Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii stawki po-
datku VAT dla okularów korekcyjnych. 

Do dnia dzisiejszego oczekujemy na odpowiedź. W międzyczasie, 17.09.2004r. Ministerstwo Finansów udzie-
liło odpowiedzi na interpelację Pasła Stanisława Rydzonia, która załączam. 

Sytuacja oczekiwania budzi liczne obawy i frustracje wśród optyków, czego efektem są próby zainteresowania 
tematem prasy oraz innych mediów (w piątek 8.10.2004r. problem ten podjął Program 3 Polskiego Radia.). 

Pragniemy wyrazić głębokie ubolewanie z faktu, iż dziennik ŻYCIE dążąc do jak najszybszego zamieszczenia 
w druku informacji, nie podjął trudu skontaktowania się z Członkami Zarządu KRIO bezpośrednio zajmującymi 
się kwestią podatku VAT na okulary korekcyjne, a przed zamieszczeniem informacji o jakoby wyższej stawce, 
którą objęte winny być okulary korekcyjne, nie zainteresował się podstawami prawnymi, na których oparta jest 
pewność optyków co do stawki VAT 7%. 

Kwestie stawki podatku VAT są bardzo istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, szczegól-
nie w sytuacji zróżnicowanych interpretacji. Oparcie się o jednostronne, a dodatkowo błędne zapewne, zinterpre-
towane informacje, budzi niepotrzebne zamieszanie i niepokój optyków. Podawanie niesprawdzonych drugo-
stronnie informacji nie licuje również z powagą i autorytetem opiniotwórczego dziennika ogólnopolskiego. 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna oczekuje sprostowania treści zawartych w artykułach ŻYCIA, 
a w szczególności na stronie internetowej gazety: 
KRIO nie oczekuje na nowelizację ustawy o podatku VAT, a jedynie na jej jednakową interpretację przez organy 
aparatu skarbowego na terenie całego kraju. 
Ustawa o wyrobach medycznych nie reguluje jakie towary i usługi objęte są niższą, 7% stawką podatku VAT, nato-
miast definiuje które towary są wyrobami medycznymi. 
Okulary korekcyjne nie są wyszczególnione w załączniku do ustawy o wyrobach medycznych, bo taki załącznik nie 
istnieje, a wykaz wyrobów medycznych do dzisiaj nie został opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia. O tym, 
które towary i usługi objęte są 7% stawką VAT, mówi załącznik nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z 
dn.11.03.2004r., a ten w pozycji 106 wymienia „bez względu na symbol PKWiU wyroby medyczne „..., inne niż 
wymienione w pozostałych pozycjach załącznika", a więc zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia oraz 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - również okulary 
korekcyjne. 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwrócił się również z prośbą o pomoc w zdementowaniu nie-
prawdziwych informacji podanych przez dziennik ŻYCIE w tekście „VAT na okulary jednak wyższy", do Pani Anny 
Adamkiewicz - Z-cy Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Finansów. 

Z poważaniem Paweł Kołder - 
Wiceprezes KRIO 

Załączniki: 
1) pismo Dyr. Dep. Polityki Lękowej MZ PLW 5325-076-10/04 z dn.23.06.2004r. 
2) pismo Prezesa URPLWMiPB WM/KW 4226/04 z dn. 07.07.2004r. 
3) pismo Min.Finansów PP3-0602-969/2004/BL/11380 BM6 z dn.17.09.2004r. (odpowiedź na interpelację Posła St.Rydzonia) 
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MINISTERSTWO ZDROWIA 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa 

NSU-KG/ZM-5/03 
Według rozdzielnika 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2003 r. 

Szanowni Państwo, 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza Szanownych Państwa na spotkanie, które odbę-

dzie się dnia 9 lipca o godzinie 12.00 w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej 15, w sali Kolegialnej. 
Celem spotkanie będzie omówienie propozycji przepisów projektu ustawy o zawodach medycznych. 
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo obecni na spotkaniu, a wypracowane wspólnie propozycje przepisów 

przyczynią się do powstania ustawy regulującej zawody medyczne, która spełniać będzie oczekiwania poszczegól-
nych grup zawodowych. 

W załączeniu przesyłam wstępny projekt ustawy o zawodach medycznych, który będzie przedmiotem dyskusji. 

Otrzymują: 
Pan Prof. dr hab. Jerzy Szaflik - Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki 
Pan prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak - Kierownik Studium Podyplomowego Optometrii AM w Poznaniu 
Pan Prof. dr hab. Andrzej Dobek - Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Pan Prof. dr hab. Józef Kałużny - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych 
Pani Lidia Liro - Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego 
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 
Pan Przemysław Rudy — Dyrektor Medyczny Vision Express Polska 
Pan dr n. med. Stefan Omatowski — Dyrektor medyczny Synoptik Polska Sp. z o.o. 
Pan Jan Nowak - Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów na Rzecz Ochrony i Korekcji Wzroku, 
Pan Jan Witkowski - Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Projekt z dnia 18.06.2003 
USTAWA z dnia .......................... 

o zawodach medycznych 

Art. 1.1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodów medycznych oraz kwalifikacje niezbędne do pracy lub 
prowadzenia działalności w zawodzie medycznym : 

k) optometrysty 
I) optyka okularowego, 
m)ortoptysty, 

Art. 22 Wykonywanie zawodu optyka okularowego polega na: 
1) przygotowywaniu szkieł okularowych korygujących wady wzroku; 
2) przygotowywaniu pomocy wzrokowych i okularów specjalnych; 
3) dobieraniu opraw okularowych; 
4) wykonywaniu napraw okularów. 

Załącznik do ustawy z dnia .............  o zawodach medycznych 
Wykaz szczegółowych kwalifikacji do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych 

8. OPTYK OKULAROWY 
Wykształcenie: 
I) wyższe na poziomie licencjackim o specjalności optyka okularowa, 
2)średnie w zawodzie technik optyk, 
3)średnie oraz 5-letnia praktyka zawodowa w zakładzie optycznym zakończona egzaminem mistrzowskim w za-

kresie optyki okularowej. 
Art. 47. 
I) Osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje zawód medyczny przez okres nie krótszy niż 4 lata i nie 

spełnia warunków określonych w art. 4 pkt I i 4, może wykonywać zawód pod warunkiem złożenia w okresie 
dwóch lat od wejścia w życie ustawy, egzaminu umiejętności ze skutkiem pozytywnym. 

2)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb przeprowadzania egzaminu 
umiejętności oraz wzór dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu ze skutkiem pozytywnym, z uwzględ-
nieniem wskazania podmiotu uprawnionego do jego przeprowadzenia oraz zakresu wiedzy niezbędnej do wyko-
nywania zawodów medycznych. 

Art. 50 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
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- poziom drugi - to optyk z wieloletnim stażem oraz odpowiednio wyższym poziomem wiedzy i umiejętności 
(mistrz lub technik optyk, a w przyszłości optyk z wiedzą i wykształceniem na poziomie studiów wyższych) nazy 
wany optykiem licencjonowanym, optykiem dyplomowanym lub jak jest to sugerowane: optykiem refrakcjo- 
nistą. 
Taki optyk samodzielnie dokonuje pomiarów refrakcji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania oku 
larów lub innych pomocy wzrokowych, zajmuje się ich wykonaniem, równocześnie nadzorując pracę innych pod 
ległych mu osób. i 

- poziom trzeci, w Polsce dopiero zapoczątkowywany - to optyk-optometrysta albo po prostu optometrysta. Po 
siada wykształcenie wyższe, a jego praca nie ogranicza się tylko do doboru i wykonania pomocy wzrokowych, 
lecz obejmuje pełen zakres ochrony i usprawniania wzroku (oprócz leczenia). 

Należy dodać, że system edukacji w Polsce uwzględnia wyżej przedstawione szczeble kwalifikacyjne oraz 
stan rozwoju zawodu, jak i wiedzy, w krajach europejskich. 
Podstawą kształcenia optyków i optometrystów w Polsce jest program edukacyjny EUROPEJSKIEGO DYPLOMU 
OPTOMETRYSTY, w którym zawarte są moduły programowe dla optyka i optometrysty. Program ten rekomendo-
wany jest przez Europejską Radę Optometrii i Optyki (ECOO). Członkiem ECOO jest zarówno Krajowa Rzemieśl-
nicza Izba Optyczna jak i Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Wykształcenie wedle tego programu obejmuje 
oprócz kwestii wykonywania okularów, umiejętności w zakresie pomiarów refrakcji dla optyków, jak również pełen, 
poszerzony zakres w przypadku optometrii. 

Stąd, oprócz tradycyjnego kształcenia optyków drogą rzemieślniczą, funkcjonującego nieprzerwanie od dzie-
sięcioleci, obecnie w Polsce kształceniem optyków pierwszego i drugiego poziomu kwalifikacji zajmują się również 
cztery szkoły pomaturalne oraz trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Me-
dyczna w Poznaniu oraz Politechnika Wrocławska. Na poziomie studiów dziennych i zaocznych 
inżynierskich i magisterskich optyków kształci Politechnika Wrocławska. Dzienne studia licencjackie w zakresie 
optyki okularowej (a począwszy od tego roku również studia zaoczne w zakresie optyki okularowej oraz optyki 
okularowej i podstaw optometrii) prowadzi Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Akademią 
Medyczną. Optometrystów kształcą : Akademia Medyczna w Poznaniu (studia podyplomowe) i Uniwersytet w 
Poznaniu (studia magisterskie). 

Opisując powyższy stan rzeczy pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że wpisanie zawodu optyka do pro-
ponowanej ustawy w taki sposób jak przedstawił to autor projektu, przekreśla dotychczasową pracę nad dostoso-
waniem zawodu do trendów rozwojowych w krajach rozwiniętych, jak również zahamuje dalszy jego rozwój i uczyni 
bezbronnym w momencie pełnego wejścia Polski do UE i otwarcia naszego rynku pracy. 
W razie potrzeby, KRIO dysponuje wiedzą dotyczącą regulacji prawnych dla obu zawodów w krajach członkow-
skich UE zrzeszonych w ECOO. Możemy również poprosić o opinię na ten temat zredagowaną przez Sekretariat 
ECOO lub zaaranżować konsultację z zaproszonymi przedstawicielami Zarządu ECOO. 

Zdaniem polskich optyków reprezentowanych przez KRIO, podstawową kwestią, którą winny uwzględniać za-
pisy projektu ustawy, dotyczące zawodu optyka, jest uwzględnienie zakresu czynności optyka okularowego 
opisanego w obowiązującej klasyfikacji zawodów (szczególnie w odniesieniu do pomiarów refrakcji), ale 
również uwzględnienie specyfiki zawodu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz praktycznej nauki 
zawodu (obecność w zakładach optycznych uczniów, stażystów i praktykantów). W świetle powyższego 
sugerujemy uwzględnienie następujących uwag dotyczących poszczególnych artykułów projektu ustawy : 

VI. w art. 22 uwzględnić należy: 
ust. 1 wykonywanie zawodu OPTYKA REFRAKCJONISTY (lub optyka okularowego - refrakcjonisty) polega na : 
1) wykonywaniu pomiarów refrakcji u osób dorosłych za pomocą przyrządów oftalmicznych i testów, w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego doboru i wykonania okularów i innych pomocy wzrokowych, 
2) dobieraniu i wykonywaniu na podstawie pomiarów własnych, zlecenia innego specjalisty lub zlecenia pacjenta 

okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych (w tym okularów specjalnych i pomocy dla słabowidzących), 
3) sprzedaży na podstawie pomiarów własnych, zlecenia innego specjalisty lub zlecenia pacjenta, gotowych pomo 

cy wzrokowych (w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji), 
4) dokonywaniu napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych, 
5) udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, 
6) prowadzeniu zakładu optycznego w zakresie powyższych czynności, 
7) nadzorowaniu pracy podległych optyków okularowych, uczniów, stażystów i praktykantów w trakcie praktycznej 

nauki zawodu, oraz zatrudnionych pracowników niewykwalifikowanych. 

ust. 2 wykonywanie zawodu OPTYKA OKULAROWEGO polega na: 
1) dobieraniu i wykonywaniu na podstawie zlecenia optyka refrakcjonisty, innego specjalisty lub zlecenia pacjenta, 

okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych, 
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2) sprzedaży na podstawie zlecenia optyka refrakcjonisty, innego specjalisty lub zlecenia pacjenta, gotowych po 
mocy wzrokowych (w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji), 

3) dokonywaniu napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych, 
4) udzielaniu instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, 
5) prowadzeniu zakładu optycznego w zakresie powyższych czynności, nadzorowaniu pracy zatrudnionych pra 

cowników niewykwalifikowanych. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE  
(załącznik do ustawy) 

pkt 8 ust.1 OPTYK REFRAKCJONISTA 
1. Mistrz optyk, wykształcenie minimum średnie 
2. Technik optyk, wykształcenie minimum średnie, 2 lata stażu pracy po uzyskaniu dyplomu technika optyka 
3. Absolwent studiów licencjackich lub inżynierskich o specjalności „optyka okularowa", 1 rok stażu pracy po uzy 

skaniu dyplomu 

ust. 2 OPTYK OKULAROWY 
1. Czeladnik optyk, wykształcenie minimum średnie, 2 lata stażu pracy po uzyskaniu dyplomu czeladnika 
2. Robotnik wykwalifikowany optyk, wykształcenie minimum średnie, 3 lata stażu pracy po uzyskaniu dyplomu 

robotnika wykwalifikowanego 

Przez staż pracy należy rozumieć okres pracy zawodowej odbywanej niesamodzielnie, pod nadzorem osoby 
o kwalifikacjach optyka refrakcjonisty, po uzyskaniu dyplomu czeladnika optyka, robotnika wykwalifikowanego, 
technika optyka, licencjata lub inżyniera optyka. 
Mistrzowie optycy, technicy optycy, czeladnicy i robotnicy wykwalifikowani bez wykształcenia średniego mogą wy-
konywać samodzielnie zawód OPTYKA OKULAROWEGO, o ile uzyskali tytuł zawodowy przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, po spełnieniu wymogu odbycia stażu pracy. 
Uzasadnienie: zaproponowany zakres czynności zawodowych OPTYKA REFRAKCJONISTY i OPTYKA OKULA-
ROWEGO zgodny jest ze stanem faktycznym funkcjonowania zawodu optyka i stanem prawnym obowiązującym 
obecnie w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oddaje również poziomy edukacji zawodowej istnie-
jące obecnie w Polsce. 
Równocześnie propozycja ta uwzględnia zapisy zarówno aktualnej jak i poprzedniej polskiej klasyfikacji zawodów 
oraz klasyfikacji europejskiej (w załączeniu). Odnosi się do faktycznych poziomów kwalifikacji zawodowych i re-
spektuje nabyte prawa osób wykonujących zawód optyka przed wejściem w życie ustawy, z uwzględnieniem spe-
cyfiki zakładów optycznych, a mianowicie: w większości zakładów optycznych oprócz właściciela lub zatrudnionego 
pracownika posiadającego pełne kwalifikacje zawodowe, zatrudnieni są czeladnicy optycy zajmujący się bezpo-
średnim wykonywaniem okularów oraz sprzedażą wyrobów gotowych. Należy tu podkreślić, iż na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu lat przyjęto, że kwalifikacje czeladnika optyka oraz robotnika wykwalifikowanego po trzech latach 
stażu pracy są wystarczające dla samodzielnego wykonywania okularów, jednak bez uprawnień do wykonywania 
pomiarów refrakcji. Stąd traktowane są jako wystarczające do samodzielnego prowadzenia zakładu optycznego, 
pod warunkiem ograniczenia jego funkcjonowania do przedstawionego powyżej zakresu czynności optyka okularo-
wego. Oprócz czeladników, w wielu zakładach spotyka się praktykantów - studentów lub słuchaczy szkół pomatu-
ralnych, stażystów, jak również osoby w trakcie nauki zawodu trybem rzemieślniczym tj. przyjęte do pracy jako 
osoby niewykwalifikowane, w celu nauki zawodu. Po dwóch, trzech latach pracy w zakładzie pod nadzorem mistrza 
optyka i ukończeniu kursów kwalifikacyjnych przystępują one do egzaminu czeladniczego, a po kolejnych dwóch 
latach pracy jako czeladnik, ubiegać się mogą o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Ten model zatrudnie-
nia i kształcenia zgodny jest z obowiązującym w większości krajów Unii Europejskiej, stoi jednak w sprzeczności 
z zapisami projektu ustawy, który nie uwzględnia drogi dojścia do kwalifikacji zawodowych i dla wszystkich wymie-
nionych tu osób przewiduje karę grzywny. 
Docelowo rozważyć należy egzamin weryfikujący umiejętności OPTYKÓW REFRAKCJONISTÓW /egzamin licen-
cyjny?/ o charakterze egzaminu państwowego, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne z udziałem przed-
stawicieli uczelni wyższych kształcących optyków oraz organizacji środowiskowych. W chwili wejścia w życie usta-
wy, dla uniknięcia niebezpiecznych zawirowań na rynku usług optycznych, uwzględnić należy stan istniejący w tym 
zakresie, zgodnie z powyższą propozycją. 

w art. 46 należy dopisać : 
ust. 1 Kto, nie spełniając wymagań określonych w art. 4 ust.1 z zastrzeżeniem art.4 ust.2, wykonuje określony 
zawód medyczny, podlega karze grzywny 
ust. 2 Pracodawca, który zatrudnia osobę wykonującą zawód medyczny, nie figurującą w rejestrze osób uprawnio-
nych do wykonywania zawodów medycznych z zastrzeżeniem art. 4 ust.2, podlega karze grzywny. Uzasadnienie: 
należy uwzględnić praktyczną naukę zawodu i związaną z tym obecność w zakładach optycznych m.in. uczniów, 
praktykantów i stażystów. 
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w art. 47 należy dopisać: 
ust. 3 Mistrzowie optycy, technicy optycy, czeladnicy i robotnicy wykwalifikowani optycy bez wykształcenia średnie-
go mogą wykonywać samodzielnie zawód optyka okularowego, jeżeli uzyskali tytuł zawodowy przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, po spełnieniu wymogu odbycia udokumentowanego stażu pracy. 

Uzasadnienie: dostosowanie faktycznego stanu zatrudnienia do wymogów projektu ustawy przewidującego prawo 
„przygotowania" okularów wyłącznie dla mistrzów optyków ze średnim wykształceniem, techników optyków oraz 
absolwentów studiów licencjackich, wiązać by się musiało ze zwolnieniem z zakładów optycznych na przestrzeni 
dwóch lat od kilkuset do kilku tysięcy osób w skali kraju. Rodzi się pytanie czy taka sytuacja jest intencją twórców 
projektu oraz, kto w tej sytuacji wykonywać będzie okulary dla obywateli naszego kraju. Okres dwóch lat nie może 
bowiem być traktowany jako wystarczający dla uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wykształ-
cenia średniego przez osoby, które pracują w zawodzie od kilku lub nawet kilkudziesięciu lat. 

Odrębną kwestię stanowi brak w projekcie ustawy zapisów dotyczących samorządu zawodowego, którego 
potrzebę środowisko optyków wyraźnie odczuwa. Funkcjonując jako rzemieślnicy, optycy dobrowolnie zrzeszają się 
obecnie w dziesięciu cechach optycznych tworzących Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną. Przy regionalnych 
izbach rzemieślniczych oraz KRIO funkcjonują Komisje Egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie, powołani są rzeczo-
znawcy oraz Sądy Dyscyplinarne. Te fakty są szczególnie istotne wobec braku w projekcie ustawy, jakiejkolwiek wzmian-
ki o samorządzie zawodowym w aspekcie zapisów „Rozdziału 7: Przepisy karne" oraz art. 14 ust.3 i ust.4. Specyfika 
zawodu sprawia bowiem, iż praktycznie nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznych kontroli funkcjonowania 
zakładów optycznych przez przedstawicieli innych zawodów - nawet, a może w szczególności przez lekarzy. 
Ponadto, stoi to w jaskrawej sprzeczności z niezależnością zawodu optyka. Stad, wnioskujemy o uwzględnienie w 
treści ustawy zapisów dotyczących samorządu zawodowego. 

Reasumując - Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna kwestionuje zapisy projektu ustawy o zawodach medycz-
nych w aspekcie objęcia tą ustawą zawodu optyka okularowego. 
Stąd, zwracamy się o dostosowanie zapisów projektu ustawy do rzeczywistych warunków wykonywania zawodu 
optyka oraz aktualnego stanu jego rozwoju, zarówno w aspekcie zakresu czynności zawodowych, jak i sposobu 
jego wykonywania, który zgodny jest z modelem funkcjonującym w znakomitej większości państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 
W przypadku braku możliwości zrealizowania sugerowanych zmian w obrębie wspólnej ustawy o zawodach me-
dycznych, wnosimy o wyłączenie zawodu optyka okularowego z niniejszej ustawy. 

Z poważaniem /Jan Witkowski - 

Prezes KRIO 

Załączniki: 
1.      wyciąg z International Standard Classification of Occupations; Intern. Labour Office,   Geneva 1987 

Do wiadomości: 
1. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego 
2. Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 
3. Stowarzyszenie Polskich Producentów na Rzecz Ochrony i Korekcji Wzroku 
4. wszystkie szkoły kształcące optyków okularowych w Polsce: 

 

a) Policealne Studium Optyczne dla Dorosłych w Warszawie 
Dyrektor - Pani Liliana Matysiak 

b) Policealne Studium Optyczne w Łodzi 
Dyrektor - Pani Elżbieta Jarosz 

c) Prywatne Policealne Studium Optyczne w Częstochowie 
Dyrektor - Pan Wojciech Dośpiał 

d) Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznychw Katowicach 
Dyrektor - Pan Ryszard Jaworski 

e) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Fizyki w Poznaniu 
Prodziekan - dr hab.Ryszard Naskręcki 

f) Akademia Medyczna im.K.Marcinkowskiego Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego w Poznaniu; Kier. katedry - prof. dr 
hab. Bogdan Miśkowiak 

g) Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej - dr Marek Zając 
5. wszystkie cechy optyczne zrzeszone w KRIO 
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MINISTERSTWO ZDROWIA 
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa 

Warszawa, dnia 7 października 2003 r. 
NSU-AKIS/uzm-11/03 

Pan Jan Witkowski 
Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 

Szanowny Panie Prezesie, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2003 roku (znak WMZ-85/03) w sprawie projektu ustawy o zawo-

dach medycznych. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego „uprzejmie Informuję, iż zostały już przeprowadzone 
konsultacje wewnętrzne (w Ministerstwie Zdrowia) nad ww. projektem. W najbliższym czasie projekt zostanie 
skierowany na Kolegium Ministra Zdrowia. Jednocześnie pragnę poinformować, iż w projekcie została 
uwzględniona Państwa propozycja dotycząca wprowadzenia zawodu optyka okularowego i zawodu optyka 
refrakcjonisty, przyznając temu ostatniemu kompetencję w zakresie przeprowadzania pomiaru refrakcji. 

Z poważaniem, 
p.o. Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Roman Danielewicz 

Projekt z dnia 29.01.2004 r. 
Załącznik nr I do ustawy z dnia...........o zawodach wykonywanych w ochronie zdrowia 

WYKAZ ZAWODÓW WYKONYWANYCH W OCHRONIE ZDROWIA 
§ I Zawodami wykonywanymi w ochronie zdrowia w rozumieniu ustawy są następujące zawody: 
12) optometrysta; 13) optyk okularowy; 14) optyk refrakcjonista, 15) ortoptysta 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia.......w sprawie określenia zakresu uprawnień 
zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia 

§13. Wykonywanie zawodu optyka okularowego polega na : 
1) dobieraniu i wykonywaniu na podstawie zlecenia optyka refrakcjonisty, innego specjalisty lub zlecenia pacjenta, 

okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych; 
2) sprzedaży na podstawie zlecenia optyka refrakcjonisty, innego specjalisty lub zlecenia pacjenta, gotowych po 

mocy wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; 
3) dokonywaniu napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych; 
4) udzielaniu instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. 

§ 14. Wykonywanie zawodu optyka refrakcjonisty polega na : 
1) wykonywaniu pomiarów refrakcji u osób dorosłych za pomocą przyrządów oftalmicznych i testów, w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego doboru i wykonania okularów i innych pomocy wzrokowych; 
2) dobieraniu i wykonywaniu na podstawie pomiarów własnych, zlecenia innego specjalisty lub zlecenia pacjenta 

okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych, w tym okularów specjalnych i pomocy dla słabowidzących; 
3) sprzedaży na podstawie pomiarów własnych, zlecenia innego specjalisty lub zlecenia pacjenta gotowych pomo 

cy wzrokowych, w tym soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; 
4) dokonywaniu napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych; 
5) udzielaniu instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia .......... w sprawie wykazu kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów wykonywanych w ochronie zdrowia. 

13. OPTYK OKULAROWY 
Wykształcenie 
1) średnie w zawodzie technik optyk, 
2) średnie oraz 2-letnia praktyka zawodowa w zakładzie optycznym po uzyskaniu dyplomu czeladnika lub 3-letnia 

praktyka zawodowa w zakładzie optycznym po 
14. OPTYK REFRAKCJONISTA 
Wykształcenie 
1) średnie oraz dyplom mistrza optyka 
2) średnie w zawodzie technik optyk oraz 2-letni staż pracy po uzyskaniu dyplomu technika optyka 
3) studia licencjackie lub inżynierskie o specjalności optyka okularowa oraz l-roczny staż pracy po uzyskaniu dyplomu. 
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Śląska Regionalna Kasa Chorych 
Katowice, 19.03.2003 r. 

ŚRKCh/DM-VI-2/XII-377/2003 

Pan Jan Witkowski Prezes 
Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej 
ul. Piekarska 6/5, 00-264 Warszawa 

W odpowiedzi na Pana pismo skierowane do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych z dnia 6 marca 2003 
roku informuję, że Zarząd Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych uchwałą z dnia 17 marca 2003 roku uwzględniając 
stanowisko powołanego wyżej Urzędu w sprawie interpretacji zapisów art. 7 pkt. 23 ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 153), poszerzył grupę podmiotów uprawnio-
nych do złożenia oferty w konkursie ofert o: 
1. zakłady opieki zdrowotnej wykonujące zadania określone w ich statucie; 
2. grupowe praktyki lekarskie, grupowe praktyki pielęgniarek, położnych; 
3. osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki; 
4. osoby, które uzyskały fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ra 

mach prowadzonej działalności gospodarczej. 
W załączeniu przesyłamy zawiadomienie o zmianach zakresu podmiotowego oraz zmianach harmonogramu i miej-
sca przeprowadzenia przedmiotowego konkursu. 

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu Medycznego 

Zygmunt Kolasa 
Załączniki: 
- zawiadomienie 
Do wiadomości: 
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 
ul. Chopina 1, Warszawa 
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V KONGRES KRIO - katalog firm 
uczestniczących w wystawie optycznej 

AJG OFFICE Andrzej Jakub Gackowski 
Biuro Pośrednictwa Handlowego/Trade Agency 
ul. Batorego 43, 05-510 Konstancin 
tel: (22) 754 68 10, fax: (22) 754 68 03 
kom. 0-601 23 78 32 
e-mail:ajgoffice@poczta. onet.pl 
szeroki asortyment artykułów branży optycznej: 
* do napraw - zausznik i, wkręty, nakrętki, podkładki, noski, 
końcówki, itp.     * do serwisu - narzędzia, wiertła, stojaki, 
koperty i kasety na prace, przylepce, itp. * do konserwacji - 
chusteczki, płyny, pasty, polerki ,itp. 
przedstawiciel i dystrybutor włoskiej firmy CENTROSTYLE 
- światowego lidera w naszej branży. 

ASTIR F.H.U. Andrzej Głowacki 
ul. Nyska 17, 41-808 Zabrze tel/fax: (32) 376 61  
11, e-mail: astir@astir.com.pl oprawy okularowe i 
okulary przeciwsłoneczne SILHOUETTE, ADIDAS, 
DANIEL SWAROVSKI 

AUSTER - WYRÓB OPRAW OKULAROWYCH -
ANDZREJ BODYCH 
Chylice, ul. Broniewskiego 67, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel/fax: (22) 754 63 30, e-mail: auster@wp.pl Wyrób opraw 
okularowych metalowych i z tworzyw sztucznych: AUSTER,   
COLIN,  FLOPPER,  BEAUTIFUL EYES, FILIP 
YOLENDAN, HALO 

 

ALBINEX 
ul. Trakt Brzeski 132, 05-070 Sulejówek tel: (22) 783 
31 81 fax: (22) 783 31 61 www.albinex.com.pl  e-
mail:info@albinex.com.pl etui, ściereczki, łańcuszki, 
szablony, oprawy okularowe. 

ADVANCED MEDICAL OPTICS (AMO) 
ul. Julianowska 32/46, 05-500 Piaseczno tel/fax: (22) 702 
12 01, www.amo-inc.com światowy lider w zakresie 
środków do pielęgnacji soczewek kontaktowych: m.in. płyn 
wielofunkcyjny COMPLETE, urządzenie COMPLETE 
RAPIDCARE. 
Firma AMO, w czerwcu 2002r. oddzieliła się od macierzystej 
spółki Allergan, Inc. 
Partnerzy handlowi: BALTIC OPTYLAB Gdynia, FHU Pie-
laszkiewicz Słupsk, LENSSA Warszawa, OPTICA Halina 
Tarka Kraków, YIS-ABRA Lublin. 

BEATA HANDWERKER KUSTRZĘPA, 
JANUSZ KUSTRZĘPA 
ul.Szafirowa 1/21, 40-762 Katowice, tel: (32) 206 36 39 
wyłączny przedstawiciel firmy FLAIR; oprawy „wiercone", 
„na żyłkę" oraz stałe, wykonane z tytanu i wysokojakościo- 
wej stali lub metali szlachetnych, np. złota 

CIBA VISION 
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, 
tel: 22/ 455 75 85, fax 22/ 455 75 80 
www.pl.cibavision.com 
e-mail:biuro. obslugi@cibavision.novartis.com 
Szeroka oferta soczewek kontaktowych: miesięczne soczewki 
O2 OPTIX, soczewki do ciągłego noszenia NIGHT&DAY, 
rodzina    soczewek   jednodniowych    DAILIES,    kolorowe 
soczewki FreshLook, rodzina soczewek Focus oraz soczewki 
konwencjonalne;      płyny   do   pielęgnacji:-   SOLO-CARE 
AQUA, AOSEPT PLUS oraz krople nawilżające AOuiJy" 

 

ANNĘ MARII S.A. 
ul. Startowa 3; 85-744 Bydgoszcz tel: (52) 345 38 51, fax: 
(52) 348 92 52 www.annemarii.com.pl   e-
mail:biuro@annemarii.com.pl producent   opraw   
okularowych:   ANNĘ   MARII,   HENRY LOYD, CUBE, 
MEZZO, BLUET, SLAZENGER, JOHNNY; producent 
okularów przeciwsłonecznych: SOLANO, SOLA-NO SPORT, 
SOLANO FISHING LINĘ, SOLANO HUNTER; wyłączny 
dystrybutor w Polsce: JAGUAR,  JOOP,  DAYI-DOFF, 
ZEISS, MENRAD, 

ART DESIGN STUDIO 
ul.Mostowa 14, 59-700 Bolesławiec, 
tel/fax 075 734 50 05 
www.atdesignstudio.com.pl e-mail 
:artdesignstudio@tlen.pl 
Producent marek: Maxim s Reverie - oprawy okularowe, fu-
terały: ROCOCOCO - oprawy okularowe, futerały; POLAR 
EYE - oklulary przeciwsłoneczne, oprawy okularowe, fute-
rały; PERFECT PROJECT - oprawy okularowe, futerały; 
ANGELO FUTURO - oklulary przeciwsłoneczne, oprawy 
okularowe, futerały; LUIS BALLARD - oprawy okularowe, 
Dystrybutor marek: ALFRED SUNG - oprawy okularowe, 
ROOTS - oprawy okularowe 

CONSULTRONIX SA 
ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków 
tel: (12) 626 11 26, fax: (12) 626 1! 
www.consultronix.com.pl oferta 
firmy: patrz strona 69 
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DEK-OPTICA K.E.DaniIuk 
ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław 
tel/fax: (71) 345 70 01 
www.dekoptica.pl e-mail: dek@dekoptica.pl 
produkcja opraw okularowych wtryskowych i frezowanych 
i okularów przeciwsłonecznych 

DOCTOR W.BRYLL 
ul. Komandorska 175/23; 53-344 Wrocław; tel: ( 71) 791 
30 10 fax: (71) 791 30 11 www.doctorbryl.com e-mail: 
biuro@doctorbryl.com Sprzedaż tylko włoskich opraw 
okularowych , a także etui do okularów i mikrofazy w każdej 
postaci. Jesteśmy przedstawicielami następujących marek 
opraw okularowych: ESTRO,  LU-CIO SALVADORI oraz 
opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych:    
CHIARO&SCURO,    DOLCE&GABBANA, D&G 
Dolce&Gabbana, ROBERTO CAYALLI, MONTBLANC 
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ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. 
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa 
tel:(22) 510 59 00, www.essilor.com.pl 
Oddział w Katowicach: 
AL Korfantego 79, 40-161 Katowice, 
tel: (32) 258 99 56 
Produkcja   i   sprzedaż  soczewek  okularowych   w pełnym 
asortymencie; instrumenty optyczne. 

KOH s.c. 
Andrzej Kochański, Janusz Kochański 
ul. Mikołajska 5/23, 76-200 Słupsk 
tel: 0-606 60 80 32, fax:(59) 85 85 128 
oprawy okularowe BOKA, CHANTELLE, RETRO, JULIAN 
BIIMONTT, ROSSINI-hi flex; akcesoria optyczne: etui, chu 
steczki mikrofazowe. v 

 

EXPERT KRAK 
ul. Mickiewicza 17a, 31-214 Kraków 
tel/fax: (12)415  36 50 
wyłączny  dystrybutor  na   Polskę  soczewek  kontaktowych 
ZEISS COMPATIC oraz płynów do ich pielęgnacji. 
Dystrybutor włoskich opraw korekcyjnych i okularów prze-
ciwsłonecznych EXCITE 

KRAK OPTIC Sp. z o.o. 
Ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków 
tel/fax: (12) 637 71 41 
www.weco-optik.pl e-mail: biuro@weco-optik.pl 
wyposażenie pracowni   optycznych; jedyny   autoryzowany 
przedstawiciel handlowy oraz serwis firmy   WECO Optik 
GmbH. 

 

HOYA LENS POLAND Sp. z o.o. 
ul. Olkuska 9, 02-604 Warszawa Centrum Obsługi 
Klienta, tel.: (22)844 88 77 Sekretariat tel.: (22) 646 
12 00, fiut: (22) 844 64 45 www.hoya.pl e-
mail:hoya@hoya.pl 
Szeroki asortyment soczewek organicznych i mineralnych — 
magazynowych i recepturowych, zapewniających maksy-
malną satysfakcję klientów, dzięki swej różnorodności i naj-
wyższemu poziomowi technologicznemu. Pierwsze na świecie 
soczewki ze zintegrowaną, podwójną powierzchnią pro-
gresywną, Hoyalux iD. 

JAWRO F.H. 
ul. Grunwaldzka 21, 63-500 Ostrzeszów tel: (62) 586 17 
50/51, fax: (62) 732 07 67 www.jawro.com.pl e-mail: 
biuro@jawro.com.pl sprzedaż   hurtowa   okularów 
przeciwsłonecznych   i opraw okularowych dobrej jakości w 
atrakcyjnych cenach. 

JZO Sp. z o.o. 
ul.Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra 
tel.(()75) 75 39 100 www.jzo.com.pl 
soczewki okularowe; automaty szlifierskie; akcesoria optycz-
ne; Partnerzy JZO : Firmy - BBGR; BRIOT; TRANSITIONS 
oraz Stowarzyszenie Polskich Producentów na Rzecz Ochro-
ny i Korekcji Wzroku 

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE 
ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa tel: 
(22) 668 00 12, fax: (22) 668 01 96 
email: vispl@jnjpl.jnj.com 
światowy lider w dziedzinie soczewek kontaktowych; inno-
wacyjne i komfortowe produkty; W tym roku - nowa, rewolu-
cyjna soczewka silikonowo-hydrożelowa do dziennego no-
szenia ACUYUE® ADVANCE™ z unikalnym składnikiem 
nawilżającym HYDRACLEAR™ 

KAWIKO Zbigniew Prześlakiewicz 
Ul. Wilanowska 68, 05-520 Konstancin Jeziorna 
tel: (22) 756 39 52 fax: (22) 717 35 74 Produkcja 
metalowych opraw okularowych 

LIW LEWANT Sp. z o.o. 
ul. Ostroszowicka 17 B, 58-260 Bielawa tel/fax: (74) 833 
56 20, www.liwlewant.pl produkcja opraw okularowych od 
ponad 15 lat; w ofercie ok. 2000 modeli oraz ,  m,in,  marki: 
PERFECT , PATRYC JA MARKOWSKA, oraz 
najnowsza:.ARKADIUS. Powłoki galwaniczne, którymi 
pokrywane są oprawy, posiadają właściwości anty 
alergiczne; nowość: powłoka TRIO TYTAN 

MEDICAL PARTNER 
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 213/215, 61-485 POZNAŃ tel. 
(61) 831 19 61, fax (61) 831  19 60 
www.medicalpartner.com.pl e-mail 
:biuro@medicalpartner.com.pl oddział WROCŁAW: tel./fax 
(71) 784 89 01 oddział WARSZAWA: tel./fax (22) 673 87 
97 oddział KATOWICE: tel./fax (32) 382 24 90 oddział 
TRÓJMIASTO: tel./fax (22) 719 46 26 wyposażenie 
gabinetów  okulistycznych   i salonów optycznych; 
wyłączny i autoryzowany dealer, m.in. takich producentów 
jak:  NIKON-RIGHTON,  INDO,   WELCH ALLYN, 
REICHERT, TOMEY, MEDMONT, CARL ZEISS, OCULUS, 
FRASTEMA, BON OPTIC, NETZ, GFC, MEDTON, SBISA, 
COSIMCO, VOLK; usługi serwisowe oraz doradztwo w za-
kresie optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

OKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
ul. Gwarna 6, 50-001 Wrocław tel: (71) 346 04 65 fax: (71) 
346 04 66 www.moonlight.pl  e-mail:oko@moonlight.pl 
dystrybucja oprawek z kolekcji : MOONLIGHT, YOYAGER, 
SUCCESS,   PR1ME,   MAXX,   OPTIC   UNION. Dystrybucja 
prowadzona jest na terenie całej Polski poprzez własną sieć 
sprzedaży. Firma stale udoskonala system sprzedaży i roz-
szerza swoją kolekcję o  modele  w najnowszych  trendach 
i kolorystyce 

OPMATIC 
ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa 
tel/fax: (22) 632 01 20 www. 
trussardi. com e-
mail:opmatic@opmatic. com.pl 
sprzedawane marki opraw okularowych i okularów przeciw-
słonecznych: Trussardi, Iceberg, Laura Biagiotti, Blumarine, 
Free Land, Stefanel, CEBE, Kaleido 
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OPTALEX 
ul. Patrolowa 4, 02-459 Warszawa tel: (22) 863 48 19, fax: 
(22) 863 48 20 www.optalex.pl e-mail:info@optalex.pl 
korekcyjne oprawy okularowe produkowane metodą wtry-
skową 

OPTIBLOK Krasnodębski i S-ka Sp. j. 
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź tel: (42) 672 41 59, 
fax: (42) 672 44 30 Filia: ul. Igańska 20, 04-087 Warszawa 
tel: (22) 870 23 31, fax: (22) 810 25 96, 
www.optiblok.com, e-mail: info@optiblok.com Wyłączny 
przedstawiciel opraw okularowych: CELINĘ DION, 
HALLMARK,   NAVY JACK,   BELUTTI,   TRENDY,   ONYX, 
CROWN,   1MPRESSION,   BUTTERFLY,  ATACK,   CORIDA, 
EXE, FIESTA, GALAXY, GOLF. Producent i dystrybutor wy-
sokiej jakości soczewek organicznych,  mineralnych, jedno-
ogniskowych, wieloogniskowych, z powłokami AR i EMI, oraz 
markowych soczewek progresywnych PRO EASY. 

OPTIK PARTNER 2 Ireneusz Netz 
Hurtownia Artykułów Optycznych ul. 28 Stycznia 24, 41-
400 Mysłowice tel/fax: (32) 223 25 60, e-
mail:optik2@op.pl autoryzowana  hurtownia soczewek  
kontaktowych, płynów i preparatów do  ich pielęgnacji 
firmy BAUSCH&LOMB oraz ściereczek TORA YSEE. 
Oprawy do okularów korekcyjnych marki LEONARDO;  
sportowe,   i nie tylko,   okulary przećisloneczne z 
soczewkami polaryzacyjnymi i wkładkami korekcyjnymi 
marki POLAR FISION i ZEPPELIN, wkrótce: magazynowe 
szklą okularowe w pełnym asortymencie: CR, AR, AS, 
FOTO. 

OPTIMEX-VISCOM LENS 
ul. Sady Żoliborskie 2 lok.01, 01-772 Warszawa 
tel: (22) 832 45 71, fax: (22) 832 45 76 
e-mail: optimex@tlen.pl 
wyłączny przedstawiciel firmy SAFILO w Polsce; 
przedstawiciel firm FEDON i SOVER 

OPTUS Sp. z o.o. 
ul. Ch. Andersena 19a, Łódź 
tel: (42) 688 34 91, fax: (42) 688 39 97 
producent mineralnych i organicznych soczewek okularowych 

OPTYKON Sp. z o.o. 
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 1, 83-110 Tczew 
tel: (58) 531 27 90, fax: (58) 531 19 44 
wyłączny przedstawiciel firm:   BREITFELD   &   SCHLIE- 
KERT OBE, BP1, BERLAC, maszyny, urządzenia, barwiarki 
i barwniki,  materiały pomocnicze i części - wszystko dla 
warsztatu optycznego. Części i półfabrykaty, profile, lakiery 
- wszystko do produkcji opraw okularowych. 

POLAND OPTICAL Sp. z o.o. 
ul. Michejdy 18, 43-400 Cieszyn 
tel/fax: (33) 852 10 16, infolinia: 0 800 488 428 
www.po.pl e-mail: biuro@po.pl 
kompleksowe wyposażenie zakładów optycznych i gabinetów 
okulistycznych oraz usługi serwisowe i doradztwa technicznego 
w wAv zakresie; autoryzowany przedstawiciel firmy NIDEK 
w Polsce. 

PSM OPTYKA Laboratorium produkcyjne 
Paweł i Marek Smolińscy ul.M.Curie-
Skłodowskiej 39, 05-420 Józefów tel/fax: (22) 
789 55 61 
www.psmoptyka.com.pl   e-mail:psm@psmoptyka.com.pl 
soczewki okularowe mineralne i plastikowe w bardzo szero-
kim asortymencie. 

PUNKTAL -BRILEX 
ul. Rycerska 4, 05-510 Konstancin, tel/fax: (22) 756 48 53 
www.punktal-brilex.com.pl e-mail:punkta!-brilex@isf.pl 
dystrybutor Firm METZLER, IN DO, FACONNABLE 

RODENSTOCK POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice 
tel/fax:(32) 206 83 58, www.rodenstock.pl 
soczewki i oprawy okularowe 

 

OPTIMUM DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
ul. Półeczki 21, 02-822 Warszawa 
tel: (22) 545 13 18, fax: (22) 545 13 13 
wyłączny dystrybutor soczewek kontaktowych i płynów do 
ich pielęgnacji firmy BAUSCH & LOMB; oprawy okularowe 
i   okulary   przeciwsłoneczne:   CALVIN   KLEIN,   AUBER, 
SONIA RYKI EL, ROCHAS, ALPINA, KENZO, COLUMBIA, 
MARCO MORGANJ, ELEGANCE; 
soczewki okularowe i chusteczki TORAYSEE. 

OPTOPOL Sp. z o.o. 
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, tel/fax: (32) 672 28 00 
www.optopol.com.pl,  e-mail:optopol@optopol.com.pl Biuro 
Handlowe w Warszawie: tel/fax: (22) 612 10 00 Biuro 
Handlowe w Poznaniu: tel/fax: (61) 865 14 19 wyłączny 
dystrybutor na Polskę firmy TOPCON, Heine, IRIS 
MEDICAL i innych; producent urządzeń i aparatów okuli-
stycznych (unity, stoliki, fotele, perymetry, videokeratometry, 
tonometry aplanacyjne, kasety szkieł próbnych), bezszablo-
nowe automaty szlifierskie TOPCON. 

„SABIO"- OPTYKA P.H.U. 
ul. Wileńska 19, 03-414 Warszawa 
tel/fax: (22) 619 03 41 
e-mail: sabio@medianet.com.pl 
producent soczewek okularowych; szeroka gama i zakres produkcji 

SEIKO - VISIO Polska Sp. z o.o. 
ul. Lanca 3, 10-528 Olsztyn tel. (89) 521 
34 45 fax (89) 521 34 25 infolinia: 0-800 
20 77 50 www.visio.pl e-
mail:visio@visio.pl 
dystrybucja produktów SEIKO Optical: organiczne soczew-
ki okularowe SEIKO, tytanowe oprawki okularowe SEIKO. 

SERV - OPTIC s.c. 
ul. Szara 24, 30-820 Kraków 
tel/fax: (12) 659 10 10   optyka@servoptic.krakow.pl 
części i akcesoria do okularów. 
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SEYKOPOL OFTALMIK 
ul. 11 Listopada 39, 05-092 Łomianki 
tel/fax: (22) 751 24 02 
producent soczewek okularowych mineralnych i organicz-
nych, bezbarwnych oraz barwionych w masie i powierzch-
niowo, fotochromowych, uszlachetnianych powłokami BB, 
AR, UV, podstawowych i recepturowych specjalnych kon-
strukcji o wsp.załamania: 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; soczewek 
próbnych, cylindrów krzyżowych, pryzm, kaset okulistycz-
nych, lup. Również: pupilometry mechaniczne, szeroka gama 
płynów do pielęgnacji soczewek okularowych, zawieszki ceno-
we, szablony, podgrzewacze opraw z płynną regulacją mocy, 
polaryskopy, fótotestery, bibułki silikonowe. 

SOŁA OPTICAL POLAND Sp. z o.o. 
u l .  Romanowicza 2, 30-702 Kraków tel: ( 1 2 )  656 
16 62, fax: (12)  656 19 72 www.solaoptical.pl  e-
mail:biuro@solaoptical.pl soczewki okularowe 

TORA-OPTIC Tomasz Marczak 
ul. Biernackiego 8, 20-089 Lublin tel/fax: 
(81) 747 20 82, kom. 0 602 348 598 e-mail: 
tora@lublin.net.pl 
eksport, import, dystrybucja opraw okularowych FR1DO, 
VIRTUAL, SUPER VIRTUAL, CLIP FIRTUAL, RICCARDO; 
okularów przeciwsłonecznych FR1DO; soczewek okularo-
wych z powłoką antyrefleksyjną, a także - galanterii okularo-
wej. 

VENI VIDI VICI 
Aleksandrów Łódzki 
tel: 0 508 230 236 
www.vidivici.com e-mail: biancorosso@wp.pl wyłączny 
dystrybutor włoskich opraw kolekcji: EXALT CYKLE, 
AUGUSTO YALENTINI, LOOK, YANNI (zeszłoroczna 
nominacja do nagrody Silmo D'Oro na najciekawszy design 
oprawy ), DERAPAGE(zwycięzca tegorocznej nagrody 
SILMO D 'Oro w kategorii inowacji technicznej). 

VIGO SL Sp. z o.o. 
Laboratorium Powłok Optycznych ul. 
Wyki 11 a, 01-318 Warszawa tel/fax: 
(22) 665 08 21 
www.vigosl.com.pl e-mail: thinfilms@vigo.com.pl 
opracowywanie i produkcja wysokiej klasy interferencyjnych 
powłok optycznych wykorzystywanych w takich dziedzinach 
jak: optyka okularów a(powloki anty refleksyjne i filtrowe), 
ochrona wzroku (blokowanie szkodliwego promieniowania), 
optyka instrumentalna (filtry, zwierciadła, powłoki antyreflek-
syjne), technika oświetleniowa (filtry różnego rodzaju i powłoki 
antyrefleksyjne), technika laserowa (zwierciadła, filtracja 
promieniowania). 

ZBOROWSKI GRZEGORZ EXPORT - IMPORT 
Zagłówki 15, 97-425 Żelów 
tel: 0 602 24 81 88 
oprawy    korekcyjne    i    okulary   przeciwsłoneczne   firmy 
WAGNER &KUHNER 

Organizator Kongresu i Wydawca Biuletynu nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam. 
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