
 



 



 



PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO *  

CZWARTEK 15.XI.2007 
od 14.00      zakwaterowanie uczestników Kongresu, czas wolny 

18.00 -21.30      kolacja (bufet szwedzki) 

PIĄTEK 16.XI.2007 
7.00 - 9.00      śniadanie 
9.15- 9.45      Oficjalne otwarcie VII Kongresu Optyków KRIO 1 0.00 - 11.30      Rynek 

optyczny w Niemczech - dzień dzisiejszy i prognozy na przyszłość - 
dr Thomas Nosch - Przewodniczący Związku Optyków Niemieckich (ZVA) 

11.30- 12.00      przerwa kawowa 12.00 - 13.30      Innowacyjne metody sprzedaŜy 
soczewek kontaktowych 

- Kar I Amon, Dypl. InŜynier Optyk, Niemcy - na zaproszenie firmy CIBA Vision 
13.30-15.30      obiad 16.00 - 17.30      Pomoce optyczne dla osób słabowidzących - kryteria 
systematycznego i udanego 

doboru - Kurt Winkler, Dypl. InŜ. Optyk, na zaproszenie firmy Eschenbach Polska 19.00 - 
20.30      Uroczysta kolacja - sala konferencyjna II nad Parkiem Wodnym 21.00      Śląska 
Grupa Bluesowa - koncert w hotelowym Klubie Nocnym; 

zaprasza firma Hoya Lens Poland 

Sobota 17.XI.2007 
7.00 - 9.00      śniadanie 
9.15 - 9.45      Wybrane biologiczne aspekty procesu widzenia -prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak; 

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
9.45 - 10.30      Materiały optyczne - dziś i jutro - prof. dr hab. Ryszard Naskręcki Wydział Fizyki 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
10.30 - 11.30      przerwa kawowa 11.30 - 13.30      Forum 
dyskusyjne optyków 13.30-15.30      obiad 

14.30 - 15.30   Nowoczesna, oddychająca soczewka silikonowo-hydroŜelowa do korekcji 
astygmatyzmu AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM - praktyczne  dopasowanie — warsztaty firmy CIBA 
Vision, Sala XX- V piętro 15.30 - 18.00      Prezentacje firm biorących udział w Targach OPTYKA 
2007 

15.30-15.50   OPHTALMICA Nowakowski : Nowoczesne rozwiązania w pomocach optycznych 
15.50 - 16.10   HOYA Lens Poland: Hoyalux iD WorkStyle - indywidualne spojrzenie na soczewki 

do bliŜy i odległości pośrednich. 16 .10-16.30   CIBA YISION: AIR OPTIX™ for 
ASTIGMATISM - przełomowa konstrukcja 

w soczewkach silikonowo-hydroŜelowych do korekcji astygmatyzmu 
16.30 - 16.50   SEIKO-YIS1O Polska: 

1. SEIKO ORGATECH - milowy krok w optyce - najnowszy materiał soczewek organicznych. 
2. Najbardziej zawansowane indywidualne soczewki progresywne - SEIKO SUPER P-l NEO. 

16.50 - 17.10   AMO : Complete MPS Easy Rub Formuła i odpowiednia higiena soczewek kontaktowych. 
17.10 - 17.40   ESSILOR POLONIA : Nowoczesne technologie i rozwiązania w branŜy optycznej. 17.40 - 18.00   
JOHNSON & JOHNSON Poland : Kluczowe czynniki rozwoju rynku soczewek kontaktowych. 20.00 Bankiet oraz 
Koncert zespołu Filharmoników Zabrzańskich pod kierunkiem 

Macieja Niesiołowskiego, z towarzyszeniem solistów Teatru Muzycznego w Gliwicach 
i Lublinie- na koncert zapraszają firmy Topcon Polska oraz Johnson & Johnson Poland - 
sala konferencyjna II nad Parkiem Wodnym;   Prosimy o punktualne przybycie. 

Niedziela 18.XI.2007 
8.00- 10.00      Śniadanie 

do 12.00      Wyjazd uczestników Kongresu 

TARGI OPTYKA 2007 zapraszają : 
piątek, 16.XI.2007 godz. 8.00 - 19.00 i   sobota, 17.XI.2007 godz. 8.00 - 19.30 

* Rozkład czasowy poszczególnych punktów programu moŜe ulec zmianom. 



 



 



 



 



 



 



Studia z zakresu optyki okularowej i optometrii na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznani u 

Kształcenie optyków okularowych i optometrystów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa juŜ dziesięć lat. W tym czasie studia I stopnia (licen-
cjackie) na specjalności Optyka okularowa ukończyło ponad sto osób, z czego większość 
kontynuowała studia II stopnia (magisterskie) na specjalności Optometria. Ponadto kilkoro 
absolwentów kontynuuje kształcenie na studiach doktoranckich, a pierwsza praca doktorska 
z zakresu optometrii została ukończona pod koniec ubiegłego roku. W ciągu tych 
dziesięciu lat Wydział Fizyki istotnie rozbudowywał infrastrukturę laboratoryjną, utworzono i 
bogato wyposaŜono dwie pracownie badania refrakcji oraz istotnie doposaŜono 
Pracownię Technologii Okularowej. 
Wydział otrzymał w postaci darowizny od optometrystów amerykańskich znaczną ilość 
sprzętu optometrycznego oraz, co bardzo waŜne, kilkaset ksiąŜek i kilkaset tomów czaso-
pism optometrycznych. To pozwoliło utworzyć z prawdziwego zdarzenia bibliotekę optome-
tryczną. 
WaŜnym elementem kształcenia interdyscyplinarnego, a zapewne takim jest kształcenie 
optyków okularowych i optometrystów, jest szeroko rozumiana współpraca naukowa, dy-
daktyczna i techniczna. Bardzo waŜnym elementem składowym tej współpracy jest Uniwer-
sytet Medyczny w Poznaniu, w szczególności Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzroko-
wego oraz Oddział Okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Dzięki tej współpracy 
kształcenie ogólno medyczne oraz okulistyczne prowadzone jest przez najwyŜszej klasy 
specjalistów. 
Wydział podpisał takŜe umowy o współpracy z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi, z 
Essilor Polonia oraz z Kliniką Okulistyczną Intermedica. Umowy te pozwalają poszerzyć 
obszary współpracy, doposaŜyć specjalistyczne pracownie w sprzęt oraz powiązać przeka-
zywane na studiach treści z praktyką. WaŜnym elementem kształcenia jest praktyka zawo-
dowa, którą studenci odbywają w najlepszych zakładach optycznych w całej Polsce. Od 
roku akademickiego 2007/08 studia z zakresu optyki okularowej i optometrii prowadzone 
będą na Wydziale Fizyki UAM w ramach unikatowego kierunku studiów Biofizyka. Wydział 
uzyskał prawo kształcenia na tym kierunku, zarówno na studiach I i II stopnia jak i prawo 
do nadawania stopnia naukowego doktora w tej dyscyplinie. To bardzo istotne uregulowanie 
przyczynia się do wpisania optometrii w ramy dyscyplin naukowych uprawianych na 
polskich uniwersytetach. 
Studia nieustannie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród kandydatów. Na I rok studiów 
stacjonarnych I stopnia z zakresu optyki okularowej przyjmowanych jest 16-18 studentów 
z co najmniej 60 kandydatów a najlepsi absolwenci kontynuują kształcenie na studiach II 
stopnia z zakresu optometrii. Od czterech lat Wydział prowadzi takŜe studia niestacjonarne 
(zaoczne) zarówno I stopnia (optyka okularowa) jak i II stopnia (optometria). W tym przy-
padku takŜe liczba kandydatów na studia znacznie przekracza liczbę oferowanych miejsc. 
Reasumując - moŜna niewątpliwie stwierdzić, Ŝe prowadzone od dziesięciu lat na Wydziale 
Fizyki UAM kształcenie z zakresu optyki okularowej i optometrii to elitarne studia z perspek-
tywą ciekawej pracy. 

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

-FORUM  OPTYKÓW - 
WPROWADZENIE DO DYSKUSJI  

VII Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO ma cha-
rakter otwarty. Taka formuła Kongresu jest wynikiem 
świadomej decyzji, zmierzającej do tego aby w spotka-
niu uczestniczyli równieŜ optycy niezrzeszeni w KRIO. 
Jest to waŜne, gdyŜ ich opinie mogą wnieść wiele no-
wego do dyskusji związanej z problemami nurtującymi 
nasze środowisko zawodowe, a tym samym, być moŜe, 
skierować działania KRIO na niedostrzegane dotychczas 
kwestie. 
Obecny Kongres odbywa się w momencie szczególnym 
dla Izby. W roku 2007 upłynęło 11 lat od momentu 
powstania KRIO. Jest to więc okazja aby z dłuŜszej 
perspektywy czasowej dokonać podsumowań oceniają-
cych dotychczasowe działania oraz zastanowić się nad 
koncepcją na przyszłe lata. W roku 2008 dobiega końca 
kadencja obecnego Zarządu i pozostałych organów sta-
tutowych KRIO. Powinniśmy rozglądając się wokół 
siebie zastanowić się nad uaktywnieniem osób nowych, 
mających świeŜe spojrzenie na potrzeby środowiska za-
wodowego oraz zdolnych do poświęcenia swojego czasu 
i podjęcia wysiłku na rzecz wspólnych działań. Liczymy 
na Państwa aktywność w tej sprawie. 

W kwietniu KRIO dokonała otwarcia nowej siedzi-
by w Warszawie przy ul. Przy Agorze 28. Jest to bar-
dzo waŜne wydarzenie, gdyŜ w naszych zamierzeniach 
nowe warunki lokalowe są kluczem do zorganizowania 
centrum nieustającej edukacji zawodowej dla optyków. 
Nieprzypadkowo zbiegło się to w czasie z wydaniem 
we współpracy KRIO z wydawnictwem Alfa-Medica 
Press oraz firmą CIBA Vision ksiąŜki dr. Andrzeja Sty-
szyńskiego „Korekcja wad wzroku - procedury badania 
refrakcji." Rozwój i podnoszenie kwalifikacji, podnie-
sienie poziomu kompetencji zawodowych optyków jest 
jednym z najbardziej kluczowych - strategicznych celów, 
które stawia przed sobą KRIO. Mamy pełną świadomość 
konieczności współdziałania w tym zakresie ze środowi-
skiem akademickim. Bez jego wsparcia oraz aktywnego 
uczestnictwa nie będziemy w stanie w pełni zrealizować 
powyŜszych planów. Konieczne jest równieŜ poszerze-
nie i pogłębienie współdziałania i współpracy w tych 
sprawach z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki. 
Chcemy o tym dyskutować podczas VII Kongresu. 

Marketing jest kolejnym waŜnym zagadnieniem, 
któremu KRIO chce poświęcić w przyszłości duŜo uwa-
gi. Wspólne zintegrowane działania wydają się być jedy-
ną skuteczną odpowiedzią na dynamiczną ekspansję du-
Ŝych sieci optycznych, aktywność gospodarczą w ramach 
optyki okularowej ludzi spoza środowiska optycznego, 
czy teŜ rozwój nowych form sprzedaŜy jak np. gwałtow-
nie rozwijająca się sprzedaŜ soczewek kontaktowych, a 

obecnie równieŜ coraz częściej okularów przez internet. 
Obserwowany w innych krajach wzrost liczby optyków 
zrzeszonych w grupach zakupowych lub marketingowo--
zakupowych pokazuje drogę poprawy pozycji rynkowej, 
którą powinniśmy powaŜnie brać pod uwagę. 

Powinniśmy równieŜ powrócić do idei powołania 
Towarzystwa Wiedzy o Dobrym Widzeniu. Dla powo-
dzenia tego przedsięwzięcia niezbędne jest współdziała-
nie absolutnie wszystkich najwaŜniejszych uczestników 
rynku optycznego. Celem Towarzystwa powinna być 
przede wszystkim edukacja ludzi uŜywających okula-
rów. Chodzi o to by zwrócić uwagę społeczeństwa na 
problemy wzrokowe, konieczność ich rozwiązywania po-
przez kontakt z lekarzem okulistą, optometrystą i opty-
kiem. Uświadomić naleŜy uŜytkownikom i potencjalnym 
uŜytkownikom okularów jakie są aktualne moŜliwości 
w tym zakresie oraz dlaczego powinni zainteresować 
się tymi sprawami. Powinniśmy w ramach projektu PR 
przedstawić społeczeństwu zagroŜenia i skutki społeczne 
ignorowania kwestii zaburzeń widzenia. Oczywiście w 
przygotowaniu takiego programu powinny uczestniczyć 
ośrodki akademickie, a głównymi inicjatorami two-
rzenia TWDW i jego kreatorami powinny być zarówno 
KRIO jak i PTOiO 

NaleŜy równieŜ wspomnieć o tak waŜnej sprawie 
jak toczące się do niedawna prace w ramach komisji sej-
mowych nad ustawą o niektórych zawodach medycznych 
i poprawionym projektem ustawy regulującej zasady 
wykonywania rzemiosła, wprowadzającej m.in. wymogi 
posiadania kwalifikacji zawodowych dla osób wykonują-
cych niektóre zawody rzemieślnicze, w tym zawód opty-
ka okularowego. Skrócenie kadencji Sejmu przerwało 
bieg prac nad ustawami ale równocześnie dało nam wię-
cej czasu aby rozstrzygnąć wewnątrz naszego środowi-
ska, które z rozwiązań ustawowych są najkorzystniejsze 
dla rozwoju zawodu optyka, i o które powinniśmy w ra-
mach swoich moŜliwości zabiegać. Musimy mieć tutaj 
świadomość, Ŝe opinie naszego środowiska nie zawsze 
spotykają się z akceptacją ze strony urzędników i par-
lamentarzystów decydujących o przyszłych regulacjach. 
Ustanowienie prawa regulującego zasady wykonywania 
zawodu optyka przesądzi na długie lata o charakterze i 
szansach rozwojowych naszego zawodu. Dlatego zna-
jąc zapisy proponowanych projektów ustaw powinni-
śmy zawczasu podejmować działania zmierzające do 
dostosowania do przyszłych wymogów naszych firm, a 
równocześnie decydując o przyszłych przedsięwzięciach 
KRIO uwzględnić wynikające z tychŜe zapisów przyszłe 
potrzeby całego naszego środowiska. 

Zarząd KRIO 
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W Polsce porządek ten został w znacznym stopniu zaburzony poprzez zniesienie w 1989r wymogów kwa-
lifikacyjnych w zawodzie optyka, co umoŜliwiło samodzielną pracę w zawodzie optyka zarówno osobom bez-
pośrednio po uzyskaniu tytułu kwalifikacyjnego (bez wymaganego uprzednio staŜu pracy) jak i osobom niewy-
kwalifikowanym. Niniejszy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych daje moŜliwość zmiany tego 
niebezpiecznego dla pacjentów - uŜytkowników okularów stanu rzeczy, wymaga jednak nieco szerszego ujęcia 
specyfiki funkcjonowania zawodu optyka okularowego zarówno poprzez zróŜnicowanie zadań zawodowych jak i 
uwzględnienie wszystkich tytułów kwalifikacyjnych i określenie wymaganego staŜu pracy. 

I I I .  Kwalifikacje niezb ędne do wykonywania zawodu optyka okularowego 
Załącznik nr 1 do projektu ustawy wymienia w pkt. 17 jedynie dwa poziomy kwalifikacji zawodowych, uwzględ-
niając: 
1. osoba, która ukończyła szkołę średnią w zawodzie technik optyk 

2. osoba, która ukończyła szkołę wyŜszą lub wyŜszą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności optyka 
okularowa realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte 
podstawą programową kształcenia w zawodzie technik optyk i uzyskała tytuł licencjata lub inŜyniera. 

Odnosząc się do tych zapisów naleŜy stwierdzić, iŜ pomijają one zdecydowaną większość wykwalifikowa-
nych optyków okularowych wykonujących ten zawód w Polsce, uwzględniając grono kilkudziesięciu absol-
wentów szkół wyŜszych. 

Nie istnieje bowiem w Polsce obecnie Ŝadna szkoła średnia nadająca tytuł technika optyka. Tytuł ten nadawa-
ny jest absolwentom policealnych, dwuletnich, zazwyczaj zaocznych szkół optycznych, których powyŜszy zapis 
pomija. Równocześnie nie są uwzględnione tytuły kwalifikacyjne mistrza i czeladnika w zakresie optyki okularo-
wej, którymi legitymuje się grono kilku tysięcy właścicieli i pracowników zakładów optycznych. 

Wobec powyŜszego zapisy pkt. 17 winny uwzględniać wszystkie poziomy kwalifikacji zawodowych przypi-
sując im zgodnie ze specyfiką funkcjonowania zawodu optyka okularo-wego zarówno w Polsce jak i w większości 
krajów Unii Europejskiej odpowiednie zakresy czynności zawodowych. 
NaleŜy określić poziomy kwalifikacji uprawniaj ące do samodzielnego wykonywania zawodu w pełnym za-
kresie zadań zawodowych, przy równoczesnym sprawowaniu nadzoru nad pracą optyków o niŜszych kwalifi-
kacjach zawodowych, staŜystów lub pracowników niewykwalifikowanych w trakcie praktycznej nauki zawodu 
optyka (nie więcej niŜ 6 osób) : 
1. mistrz optyki okularowej 

2. osoba, która ukończyła szkołę średnią lub policealną i uzyskała tytuł technik optyk w zakresie optyki okula 
rowej, po dwuletnim staŜu pracy po uzyskaniu tytułu technika optyka 

3. osoba, która ukończyła szkołę wyŜszą lub wyŜszą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności optyka 
okularowa realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte 
podstawą programową kształcenia w zawodzie technik optyk i uzyskała tytuł licencjata lub inŜyniera, po 
jednorocznym staŜu pracy po uzyskaniu tytułu licencjata lub inŜyniera optyka. 

Tytuł mistrza optyki okularowej uzyskuje osoba, która zdała egzamin mistrzowski przed komisją egzami-
nacyjną Izby Rzemieślniczej po minimum dwóch latach pracy zawodowej po uzyskaniu tytułu technika optyka 
lub trzech latach pracy po uzyskaniu tytułu czeladnika optyka. Obecnie od osób przystępujących do egzaminu 
mistrzowskiego wymagane jest posiadanie minimum średniego wykształcenia ogólnego. 

Poziomy kwalifikacji upowaŜniające do wykonywania zawodu pod nadzorem optyka z pełnymi kwalifi-
kacjami zawodowymi, w zakresie ograniczonym, który nie obejmuje wykonywania pomiarów parametrów układu 
wzrokowego : 
1. czeladnik optyki okularowej 

2. robotnik wykwalifikowany optyk. 

Tytuł robotnika wykwalifikowanego optyka nie jest obecnie nadawany. Dotyczy osób, które ukończyły nieist-
niejące juŜ szkoły zawodowe o specjalności optyk okularowy. Tytuł czeladnika optyki okularowej uzyskuje osoba, 
która zdała egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej po minimum trzech latach 
praktycznej nauki zawodu w zakładzie optycznym. Obecnie od osób przystępujących do egzaminu czeladniczego 
wymagane jest posiadanie minimum średniego wykształcenia ogólnego. 
Zatrudnienie w kaŜdym zakładzie optycznym, filii lub punkcie przyjęć zakładu optycznego, w pełnym wymiarze 
czasu pracy punktu, minimum jednego optyka okularowego o pełnych kwalifikacjach optycznych winno być bez-
względnym warunkiem funkcjonowania kaŜdego zakładu optycznego, punktu przyjęć lub szlifierni (laboratorium) 
wykonującego okulary na zlecenie zakładów optycznych. 
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PoniŜsze pismo opublikowane zostało na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dziale legislacja-konsulta-
cje społeczne wraz z innymi opiniami dotyczącymi projektu ustaw o niektórych zawodach medycznych. Ze względu 
na objętość załącznika (10 stron maszynopisu) redakcja biuletynu dokonała pewnych skrótów oraz wytłuszczeń dla 
podkreślenia wagi przytoczonej argumentacji. 

Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik 
Specjalista Krajowy w Dziedzinie Okulistyki Warszawa 28.08.2006 r. 
Katedra i Klinika Okulistyki  
Akademii Medycznej w Warszawie 
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa 

Sz. Pan 
Jarosław Pinkas 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Zdrowia  
ul. Miodowa 15, 00-951 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze 
Konsultant Kraju w dziedzinie okulistyki wraz Zespołem Konsultantów Wojewódzkich zgłasza niniejszym 

zastrzeŜenia co do przypisywania projektowaną „ustawą o niektórych zawodach medycznych" przypisywaniu 
zawodu medycznego zawodom optometrysty i technika optyka. 

Zawód technika-optyka jest zawodem rzemieślniczym, którego zadaniem jest wykonywanie okularów korek-
cyjnych i innych pomocy optycznych według recepty lekarza okulisty i ich napraw, konserwacji i prowadzenia 
sprzedaŜy powyŜszych artykułów. Zawód ten jest zawodem rzemieślniczym kierujący się zasadami wynikającymi 
z przepisów cechów rzemieślników. 

Nic znajdujemy Ŝadnego uzasadnienia umieszczenia powyŜszego zawodu wśród zawodów medycznych. Nie-
znany nam jest kraj na Świecie, a na pewno Ŝaden w Unii Europejskiej, który by rzemiosło technika optyka 
kwalifikował do zawodów medycznych. 

Zawód optometrysty został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w połowie ubiegłego wieku ze względu 
na dramatyczny brak wykwalifikowanych lekarzy okulistów. Z tych samych powodów funkcjonuje w Anglii i Por-
tugalii. W Polsce nie istnieje problem braku lekarzy okulistów. Jest ich około 3000. Problemem jest brak środków 
na pokrycie kosztów porad okulistycznych tak w zakresie porad ambulatoryjnych, jak i procedur szpitalnych, co 
powoduje utrudnienia w dostępie do lekarzy okulistów. 

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Konsultanta Kraju nie ma racjonalnych przesłanek uza-
sadniających wprowadzenie do ustawy o niektórych zawodów medycznych zawodu optometrysty. 

Zawód optometrysty nie będzie miał wpływu na zwiększenie nakładu na procedury okulistyczne. Spowoduje 
jedynie obniŜenie poziomu świadczeń ze względu na niŜszą kompetencje merytoryczną optometrystów. 

W świetle powyŜszych faktów nie znajdujemy uzasadnienia dla umieszczenia zawodu optometrysty i 
technika optyka w grupie zawodów medycznych w Polsce. 

Obszerne uzasadnienie zastrzeŜeń zgłoszonych powyŜej, przedkładamy w załączeniu. 

Z powaŜaniem 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik 

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki 

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINIE OKULISTYKI 

1. Prof. Wojciech Omulecki 
2. Dr n. med. Maria Kmera-Muszyńska 
3. Dr Maria Bober-Paluch 
4. Dr Tamara Krygowska 
5. Prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk 
6. Prof. Wanda Romaniuk 
7. Dr n. med. Maria Dowgird 
8. Prof. Danuta Karczewicz 
9. Prof. Andrzej Stankiewicz 

10. Prof. Józef KałuŜny 

Warszawa, dnia 30.08.2006r. 
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Załącznik 
Dot. pisma z dnia 26 lipca 2006r. Znak MZ-NS-ZM-0212-234-14/KC/06 

SZCZEGÓŁOWE ZASTRZE śENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO  
I KONSULTANTA KRAJU DS. OKULISTYKI zgłaszane do 

PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH ZAWODACH MEDYCZNYCH  
v 

Optyka jest „działem fizyki, nauki o świetle" a optyk jest „fachowcem zajmującym się wyborem i sprze-
daŜą przyrządów optycznych, okularów". Tymczasem okulistyka jest „działem medycyny klinicznej oraz nauką 
0 budowie i czynnościach narządu wzroku jego schorzeniach i wadach, o ich rozpoznawaniu i leczeniu" a lekarz 
okulista jest „specjalistą w dziedzinie okulistyki" 
Zatem juŜ ze słownikowych definicji wyŜej wskazanych pojęć wynika w sposób jednoznaczny, Ŝe rozpoznawa-
nie a zatem badanie i orzekanie o stanie zdrowia, oraz leczenia, a zatem równieŜ zlecenie określonych badań 
diagnostycznych i ustalenia określonej terapii, w tym wskazanie rodzaju środków pomocniczych, a które winien 
być zaopatrzony pacjent, zarezerwowane jest dla lekarza, a w dziedzinie medycyny nazwanej „okulistyką" - dla 
lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki. Zatem wszelkie czynności medyczne i medyczno - techniczne skła-
dają się na świadczenie zdrowotne udzielane pacjentowi z zaburzeniami narządu wzroku, powinny być 
wykonywane przez lekarza okulistę lub pod jego bezpośrednim nadzorem albo na jego zlecenie i zgodnie 
z tym zleceniem.(...... ) 

NiezaleŜnie od powyŜszego, autorom projektowanej ustawy o niektórych zawodach medycznych, Polskie To-
warzystwo Okulistyczne zarzuca, iŜ przy określeniu w załączniku Nr 2 do ustawy zadań zawodowych do wykony-
wania, których uprawnione są osoby wykonujące zawody wymienione w art. 1 ust.2 projektu ustawy, uŜyli bardzo 
ogólnych sformułowań bez ich bliŜszego określenia, co moŜe prowadzić w praktyce - wobec niejednoznaczno-
ści tych sformułowań do przekraczania granic działań medycznych w ramach świadczenia zdrowotnego, 
w których udzieleniu faktycznie mogą uczestniczyć osoby wykonujące zawody wymienione w cyt. wyŜej prze-
pisie omawianego projektu ustawy, a których granice wynikają z obowiązujących przepisów powszechnie obo-
wiązującego prawa, w tym w szczególności z ustawy o zawodzie lekarza, których przecieŜ projektowana ustawa -
jak wynika z treści Rozdziału 7 p.n. „Przepisy przejściowe i końcowe" - nie zmienia. (...) 

Szczegółowa analiza zakresu uprawnień poszczególnych zawodów medycznych, których status uregulowany 
został w ustawach dotyczących zawodów: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i połoŜnej, czy diagnosty labo-
ratoryjnego, potwierdza w przekonaniu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prawidłowość i zasadność „Euro-
pejskiej Definicji Czynności Medycznej" przyjętej w Monachium w dniach 21 oraz 22 października 2005r. przez 
Europejski Związek Specjalistów Medycznych, która po przetłumaczeniu z języka angielskiego przez tłumacza 
przysięgłego brzmi następująco: 
,, Czynność medyczna obejmuje wszystkie działania profesjonalne, takie jak naukowe, kształceniowe, szkoleniowe i 
edukacyjne, procedury kliniczne oraz medyczno — techniczne, wykonywane w celu promocji zdrowia, zapobiegania 
chorobom, zapewnienia opieki diagnostycznej i terapeutycznej pacjentom, osobom fizycznym, grupom lub społecz-
nościom, które zawsze muszą być wykonywane przez zarejestrowanego doktora / lekarza medycyny lub pod jego 
bezpośrednim nadzorem oraz / lub zgodnie z jego zaleceniem i za które ponosi on odpowiedzialność" 

Jedną z czynności medycznych jest z pewnością badanie stanu zdrowia. 
Semantyczna wykładnia pojęcia „badanie" oznacza, Ŝe jego przeprowadzenie, bez względu na przedmiot badania 
(badanie naukowe, lekarskie, etc.) polega na dokonaniu oceny zmierzającej ostatecznie do wydania, w zaleŜności 
od celu badania, orzeczenia lub opinii określającej cechy materii objętej badaniem. 

Na zasadzie analogii, moŜemy stwierdzić, Ŝe „badanie wzroku" ma na celu określenie stanu zdrowia osoby 
badanej w zakresie objętym tym badaniem, a więc w zakresie wzroku, wydanie orzeczenia w tym przedmiocie 
1 ewentualne wskazanie dalszego postępowania terapeutycznego. 
Zatem dopiero wydanie tego orzeczenia przez osobę która ze względu na posiadane kwalifikacje 
zawodowe i wynikającą stąd odpowiednią wiedzę o badanej materii, jest uprawniona do oceny stanu zdrowia 
badanego, umoŜliwia rozpoczęcie zaleconego procesu terapeutycznego zmierzającego do ratowania zdrowia (tu: 
wzroku) pacjenta bądź uczynienia tego zdrowia na niezmienionym poziomie albo zapobieŜenia procesowi jego 
pogarszania. 

PowyŜsze oznacza, Ŝe badanie wzroku tak jak badanie kaŜdego innego narządu człowieka, zmierzające do 
oceny jego stanu zdrowia, jest nierozerwalnie związane z wydaniem orzeczenia a jakiekolwiek postępowanie 
terapeutyczne wobec pacjenta musi być poprzedzone tymi czynnościami. ( ....... ) 

W świetle cyt. Wcześniej ustawy o zawodzie lekarza, kwalifikacje zawodowe uprawniające do badania stanu 
zdrowia pacjenta, orzekania i wydawania opinii o tym stanie zdrowia, ma wyłącznie lekarz. Jest to ustawowe 
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uprawienie lekarza, które wyłącza moŜliwość badania i orzekania o stanie zdrowia przez osoby wykonujące jaki-
kolwiek inny zawód medyczny. 
Dobór soczewek okularowych lub kontaktowych jako świadczenia zdrowotne moŜe zatem być realizowany po-
przez współuczestniczenie w nim osób wykonujących inny zawód niŜ lekarz, ale czynności medyczne czy me-
dyczno-techniczne wykonywane przez taką osobę, nie mogą naruszać ustawowo określonych uprawnień właści-
wych tylko i wyłącznie dla wykonywania zawodu lekarza. 
Przeprowadzenie badania wzroku i wydanie orzeczenia przez inną niŜ lekarz osobę wykonującą zawód me-
dyczny, stanowić będzie naruszenie naruszenia prawa i skutkować moŜe odpowiedzialnością na podstawie 
art. 58 ustawy o zawodzie lekarza 

Konkludując, stwierdzić naleŜy, Ŝe czynności z zakresu zaopatrzenia pacjenta w soczewki okularowe kontak-
towe mogą wykonywać technicy optycy w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych, ale zawsze na podsta-
wie uprzednio przeprowadzonego przez lekarza badania i wydanego przezeń orzeczenia określającego wskazania 
odnoszące się do zakresu i sposobu wykonania tych czynności. 

W przekonaniu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego powyŜsze argumenty stanowią uzasadnienie stanowi-
ska zaprezentowanego na wstępie. 

Mając na uwadze powyŜsze oraz konieczność legislacyjnego uporządkowania niektórych postanowień projek-
towanej ustawy, nie znajdujących się bezpośrednio w sferze naszych merytorycznych zainteresowań, ale wymaga-
jących odpowiednich gwarancji prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osobom, którym udzie-
lane będą świadczenia zdrowotne przez osoby wymienione w art. 1 ust. 2 projektu ustawy, Polskie Towarzystwo 
Okulistyczne zgłasza następujące propozycje dokonania zmian w projektowanej ustawie o niektórych zawodach 
medycznych: 

1) W art. 1 ust. 2 projektu ustawy proponuje się skreślić: 
a) pkt 8 w wyraz „8. optometryści i 
b) pkt 16 w brzmieniu: „16. technik optyk" 

W przypadku nieuwzględnienia zmian proponowanych w pkt. 1, koniecznym jest dokonanie załączniku Nr. 2 
p.n. „Zadania zawodowe do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące niektóre zawody medyczne" 
następujących zmian: 1. w poz. 8 przy zawodzie „optometrysta": 

a) w pkt. 1 zastąpić zwrot układu wzrokowego zwrotem wady refrakcji oraz wykreślić wyraz diagnozowanie 
po wyrazie "wykonywanie" dodać wyraz „na zlecenie lekarza okulisty", w proponowanej wersji punkt ten 
brzmiałby: wykonywanie „na zlecenie lekarza okulisty" pomiarów parametrów wady refrakcji w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do 
badania, wykrywania wad refrakcji, oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników. 

b) w pkt. 2 wykreślić zwrot kontaktowych, zastąpić zwrot wady układu wzrokowego zwrotem wady refrakcji, na koń 
cu zdania dodać wyraz „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty;", w proponowanej wersji punkt ten brzmiałby: 
dobieranie soczewek okularowych, korygujących wady refrakcji „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty". 

c) w całości wykreślić punkt 3 
d) w pkt. 4 wykreślić aplikowanie soczewek kontaktowych, zastąpić zwrot wad układu     wzrokowego   zwro 

tem wad refrakcji na końcu zdania dodać wyrazy: „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty;", w ponownej 
wersji punkt ten brzmiałby: 
projektowanie i wykonywanie wszelkich typu okularów i pomocy wzrokowych w zaleŜności od wad refrakcji 
pacjenta z „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty;" 

e) w pkt. 6 w całości wykreślić 
f) w pkt. 7 wykreślić zwrot i porady, oraz zastąpić zwrot narządu wzroku zwrotem wada refrakcji, w poprawio 

nej wersji punkt ten brzmiałby: 
udzielenie informacji odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych     związanych z optyczną ko-
rekcją wad refrakcji. 

2) w poz. 9 przy zawodzie „ortoptystka..": 

a) w pkt. 1 na końcu zdania dodać wyraz „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty". 
b) w pkt 2 i 3 po wyrazach: „prowadzenie" dodać wyraz „zgodnie ze zleceniem lekarza okulisty". 

3) w poz. 17 przy zawodzie „technik optyk": 

a) wykreślić w całości. 
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wotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową 
praktykę pielęgniarek, połoŜnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeŜeniem art. 6 ust.2". 

Osoba wykonująca zawód medyczny zdefiniowana została w Art. 18 d p.l: 
I.     Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o : 
I) osobie wykonującej zawód medyczny, naleŜy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych prze-
pisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medy-
cyny." 

Ze względu na zakwalifikowanie okularów i innych pomocy wzrokowych jako środków pomocniczych przy-
wołane powyŜej zapisy ustawy odnoszą się w sposób bezpośredni do zawodu optyka okularowego i umoŜliwiają 
uznanie go za zawód medyczny. 

Kwestionowanie tego stanu poprzez przywoływanie zapisów ustawy o zawodzie lekarza jest całkowicie nie-
uprawnione, gdyŜ ustawodawca w Ŝadnym z przytoczonych artykułów nie ogranicza zapisów odniesieniami do 
ustawy o zawodzie lekarza. Zapisy te nie ograniczają teŜ w Ŝaden sposób zadań zawodowych lekarzy, które w 
niektórych przypadkach mogą, co zrozumiałe, pokrywać się z zadaniami zawodowymi przedstawicieli innych 
zawodów medycznych. 

Tym bardziej nieuprawnionym jest powoływanie się w tym wypadku na „Europejską Definicję Czynności 
Medycznych" gdyŜ nie jest ona zaczerpnięta z obowiązujących w Unii Europejskiej aktów prawnych, a reprezen-
tuje jedynie poglądy jednej z grup zawodowych - Specjalistów Medycznych. 

Uznanie przywołanej definicji za akt prawny uniemoŜliwiłoby wykonywanie w krajach Unii Europejskiej 
zawodów takich jak optometrysta, optyk okularowy, protetyk słuchu i wiele innych, co jak wiadomo nie ma 
miejsca i stąd nie znajdujemy uzasadnienia dla traktowania przywołanej definicji jako wykładni o charakterze 
obowiązującego aktu prawnego równieŜ w Polsce. 

Szczególnie nie sposób zgodzić się z wyjątkowo skomplikowanym wywodem sugerującym, iŜ skoro jedną 
z czynności medycznych jest badanie stanu zdrowia, którego celem jest wydanie „orzeczenia lub opinii określa-
jącej cechy materii objętej badaniem ", a dopiero to „umoŜliwia rozpoczęcie zaleconego procesu terapeutycznego 
zmierzającego do ratowania zdrowia (tu: wzroku) pacjenta bądź utrzymania tego zdrowia na niezmienionym 
poziomie albo zapobieŜenia procesowi jego pogarszania." i w konsekwencji skoro ustawa o zawodzie lekarza 
przypisuje temu ostatniemu wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich to „badanie stanu zdrowia (bez względu na 
jego zakres i cel jakiemu ma słuŜyć np. badanie wzroku w celu doboru nowych okularów) i orzekanie o tym 
stanie, zarezerwowane jest jako uprawnienie zawodowe dla lekarza". 

Przyjęcie takiej interpretacji skutkować musiałoby wykreśleniem z zapisów projektu ustawy nie tylko zawo-
dów optyka okularowego i optometrysty, ale równieŜ wielu innych, jak m.in. fizjoterapeuta, logopeda, masaŜysta, 
protetyk słuchu, psychoterapeuta, technik ortopedyczny .... Nie sposób bowiem wykonywać Ŝadnego z tych za-
wodów bez przeprowadzenia stosownych badań lub pomiarów podstawowych parametrów, które co oczywiste nie 
mogą być i nie są traktowane jako czynności wyłącznie lekarskie. 

Co znamienne, podobnych wywodów ani Ŝądań nie znajdujemy w opiniach dotyczących Ŝadnego z innych, 
przywołanych zawodów, pomimo, iŜ ich autorami równieŜ są odpowiedni konsultanci krajowi, przedstawiciele 
stowarzyszeń poszczególnych specjalności lekarskich i akademie medyczne. Badania wymienione w Załączniku 
nr 2 do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, niezbędne dla realizacji zadań zawodowych wielu 
z wymienionych zawodów medycznych są co najmniej porównywalne z pomiarami refrakcji, w wyniku których 
określona zostaje wielkość wady wzroku i moc okularów do dali, lub pomiarami wielkości zakresu akomodacji, 
które słuŜą określeniu wartości dodatku do bliŜy i w efekcie mocy okularów do błiŜy. 

Doskonałą ilustrację powyŜszego spostrzeŜenia stanowi porównanie zapisów dotyczących czynności zawodo-
wych protetyka słuchu / m.in. „1. wykonywanie na zlecenie lekarza audiometrycznych badań słuchu;" ale równieŜ 
„2. wykonywanie badań słuchu na potrzeby protezowania "/ oraz opinii zgłaszanych do tychŜe zapisów przez 
przedstawicieli środowiska lekarzy specjalistów - Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii 
- prof. dr hab. n. med. A. Obrębowskiego, oraz Kierownika Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - prof. dr hab. 
n. med. H. Skarzyńskiego. śadna z przywołanych opinii nie kwestionuje zakresu zadań zawodowych protetyka 
słuchu, pomimo, iŜ osoby wykonujące ten zawód nie są lekarzami medycyny. 

CzyŜby przeprowadzanie pomiarów refrakcji w celu doboru i wykonania okularów tak istotnie odróŜniało się 
w swej istocie od przeprowadzania badań słuchu na potrzeby protezowania narządu słuchu ? 

Podkreśli ć naleŜy, iŜ optycy okularowi w Ŝaden sposób nie kwestionują uprawnień lekarzy okulistów 
w pełnym zakresie badań narządu wzroku, diagnozowania, opiniowania, orzekania i leczenia jego schorzeń. Nie 
jest to jednak równoznaczne z akceptacją twierdzenia jakoby badanie wzroku w celu doboru nowych okularów 
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- a więc w istocie pomiar refrakcji był wyłącznie czynnością lekarską. Twierdzenie takie jest w naszym przeko-
naniu całkowicie nieprawdziwe i nie znajduje potwierdzenia ani w ustawodawstwie polskim ani europejskim. 

Podstawową kwestią jest fakt, iŜ wady wzroku oraz starczowzroczność będące przedmiotem zdecydowanej 
większości przypadków korekcji optycznej nie są schorzeniami, stąd nie moŜna mówić o procesie terapeutycznym 
i ratowaniu zdrowia lecz właśnie o ich korekcji. 
Z tejŜe samej przyczyny dla optycznej korekcji wad wzroku nie jest niezbędne orzeczenie o stanie zdrowia na-
rządu wzroku ani przeprowadzanie pełnego badania wzroku przez lekarza okulistę. Oczywiście nie wyklucza 
to moŜliwości jednoczesnego przeprowadzenia takich badań podczas badania refrakcji przeprowadzanego przez 
lekarza okulistę, nie moŜe być jednak traktowane jako wymóg bezwzględny. 

Wielu z optyków okularowych legitymujących się fachowymi kwalifikacjami niezbędnymi do samodzielnego 
wykonywania zawodu posiada umiejętności w pełni wystarczające do przeprowadzania pomiarów refrakcji i wielu 
z nas takowe pomiary wykonuje. Dlatego uwaŜamy iŜ winno być wolnym i w pełni suwerennym wyborem 
pacjenta, czy powierzy przeprowadzenie niezbędnych pomiarów lekarzowi okuliście, który zapewnia 
równocześnie moŜliwość przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych, czy wykwalifikowanemu 
optykowi okularowemu (optyk refrakcjonista ?), czy teŜ optometryście. 

Istotnym jest aby pacjent miał pełną świadomość co do tytułu zawodowego osoby przeprowadzającej pomiar 
refrakcji oraz zakresu jej zadań zawodowych. 

Opiniując pierwotną wersję ustawy o zawodach medycznych Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna pod-
kreślała, iŜ w zakresie zadań zawodowych optyka okularowego o pełnych kwalifikacjach zawodowych winno 
być ujęte przeprowadzanie pomiarów refrakcji z następującymi ograniczeniami: wyłącznie u osób dorosłych i 
wyłącznie w celu prawidłowego doboru i wykonania okularów lub innych pomocy wzrokowych z wyłączeniem 
soczewek kontaktowych. 

Dlatego w pełni akceptując aktualnie proponowane zapisy dotyczące zadań zawodowych optyka okularowego 
sugerujemy doprecyzowanie zapisu poz. 17 Załącznika nr 2 pkt 2) : 
„Wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wy-
konywania okularów" poprzez dopisanie: „wyłącznie u osób dorosłych, wyłącznie przez optyków okularowych 
legitymujących się tytułem mistrza w zawodzie optyka okularowego, lub licencjata optyki okularowej albo inŜy-
niera optyki okularowej po 1 rocznym staŜu pracy, lub technika optyka po dwuletnim staŜu pracy". 

Jest to zgodne z wykształceniem zawodowym optyków w Polsce, potwierdzonym programami kształce-
nia, wymogami egzaminacyjnymi i codzienną praktyką w wielu zakładach optycznych, oraz zgodne z zakresem 
czynności zawodowych optyka okularowego w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Holandia, Włochy, Szwecja, 
Szwajcaria, i inne. 

W sytuacji braku na receptach lekarskich informacji dotyczących m.in. odległości, dla której dobrane zostały 
moce szkieł do bliŜy, braku informacji w jakiej odległości od wierzchołka rogówki umieszczone były podczas 
badania szkła próbne - wykonanie stosownych pomiarów przez wykwalifikowanego optyka okularowego jest 
wręcz niezbędne dla prawidłowego wykonania okularów o wysokich mocach lub okularów wyposaŜonych w naj-
bardziej zaawansowane konstrukcje szkieł. Instrukcje doboru i montaŜu szkieł wieloogniskowych o indywidualnej 
konstrukcji (wykonywanych na zamówienie dla konkretnego pacjenta) wymagają przeprowadzenia w zakładzie 
optycznym dodatkowych pomiarów pod kątem danej konstrukcji szkieł niezaleŜnie od badania określającego wiel-
kość wady refrakcji. 
Dla zilustrowania zagadnienia dołączamy do niniejszego pisma standardowy formularz recepty na okulary oraz 
formularze zamówienia indywidualnych szkieł progresywnych 

Pozbawienie optyków moŜliwości przeprowadzenia pomiarów refrakcji uniemoŜliwiłoby oferowanie polskim 
pacjentom najnowszych osiągnięć optyki okularowej, a równocześnie, w sytuacji odległych terminów wizyt oku-
listycznych zmusiło kolejne rzesze pacjentów do samodzielnego przeprowadzania „badania wzroku" na targach, 
bazarach, stacjach benzynowych lub w drogeriach i zakupu gotowych okularów, o których jakości optycznej 
nikogo nie trzeba przekonywać. 

Będąc w pełni przekonanymi co do faktycznych umiejętności optyków okularowych o przywołanych powyŜej 
kwalifikacjach zawodowych, którzy obecnie przeprowadzają pomiary refrakcji lub zamierzaliby przeprowadzać je 
w przyszłości, jesteśmy skłonni zaproponować aby dla pełnego zabezpieczenia pacjentów, dodatkowym kryterium 
dopuszczającym do przeprowadzania tychŜe pomiarów było ukończenie kursu refrakcji o określonej liczbie godzin 
i zdanie stosownego egzaminu w tym zakresie. 
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Uwzględniając specyfikę zawodu optyka okularowego, a zapewne równieŜ innych zawodów objętych projek-
tem niniejszej ustawy naleŜy zrezygnować z ograniczenia przepisów karnych wyłącznie do osób „posługujących 
się tytułem zawodowym, o którym mowa w art. 16 ", lecz objąć nimi wszystkie osoby wykonujące zadania za-
wodowe przypisane danym zawodom medycznym pomimo braku wymaganych kwalifikacji, za wyjątkiem osób, 
które zgodnie z zapisem art. 2 ust. 2 wykonują zadania zawodowe przypisane danemu zawodowi medycznemu 
pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania danego zawodu medycznego, oraz osób których uprawnienia 
w tym zakresie wynikają z zapisów innych ustaw. 
W przeciwnym wypadku skuteczne obchodzenie zapisów ustawy oraz unikanie jej obostrzeń (np. w zakresie 
kształcenia podyplomowego i odpowiedzialności zawodowej) sprowadzi się wyłącznie do unikania uŜywania ty-
tułów zawodowych, o których mowa w art. 16 ustawy. 

Zakres zadań zawodowych optyka okularowego zawarty w poz. 10. Załącznika nr 2. do ustawy pomimo 
pewnych uogólnień w pełni oddaje zakres czynności optyka okularowego. 
Dla uniknięcia jednak jego nadinterpretacji i ewentualnych prób kwestionowania na dalszych etapach procesu 
legislacyjnego, proponujemy doprecyzowanie zapisów pkt. 1: 
„wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów, " przez dopisa-
nie „w tym przeprowadzanie pomiarów refrakcji u osób dorosłych". 
Przeprowadzanie pomiarów refrakcji przez optyków okularowych powinno zostać ograniczone wyłącznie do gro-
na osób dorosłych, zainteresowanych późniejszym wykonaniem okularów korekcyjnych na podstawie przeprowa-
dzonych pomiarów. Jest to zgodne z zakresem kształcenia zawodowego i wymaganiami egzaminacyjnymi stawia-
nymi optykom okularowym, a równocześnie w Ŝadnym stopniu nie ogranicza uprawnień zawodowych lekarzy 
okulistów i optometrystów, co podkreślone zostało w piśmie KRIO nr WMZ-081/06 z dnia 11.09.2006. 

Załącznik nr 1. określający Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania regulowanych zawodów 
medycznych w poz. 10. optyk okularowy, wymienia trzy poziomy kwalifikacji zawodowych : /.    Ukończenie 
studiów wyŜszych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących 

co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i 
uzyskanie tytułu licencjata lub inŜyniera. 

2. Ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie 
dyplomu technika optyka. 

3. Uzyskanie do dnia 31 grudnia 2008r dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy. 

Równocześnie Art. 70 ust. 2. stwierdza: 
Osoba, która w dniu wejścia w Ŝycie ustawy wykonywała w Rzeczypospolitej Polskiej dany zawód 

medyczny i spełnia wymogi określone w art. 3 pkt 1-4 lecz posiada kwalifikacje inne niŜ określone w art. 3 pkt 5 
moŜe wykonywać ten zawód, pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w załączniku nr 1, do 
chwili uzupełnienia kwalifikacji lub uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu 
kwalifikacji w danym zawodzie medycznym, nie później jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r., co wydaje się stać 
w sprzeczności z zapisem art. 2 ust. 2 projektu ustawy : 
2. Nie stanowi wykonywania zawodu medycznego wykonywanie zadania zawodowego pod nadzorem osoby 
uprawnionej do wykonywania danego zawodu medycznego. 
i sprawia, iŜ w odniesieniu do zawodu optyka okularowego pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do dalszej 
pracy zawodowej, po wejściu w Ŝycie ustawy, a w szczególności po 31.12.2010 optyków posiadających kwalifi-
kacje zawodowe nie wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy - czeladników i robotników wykwalifikowanych 
optyków. 

Zawód optyka okularowego wywodzi się z tradycji rzemieślniczej i w istocie jest zawodem rzemieślniczym 
wykonywanym w ramach systemu ochrony zdrowia. Tak definiowany jest w wielu krajach Unii Europejskiej 
- między innymi w Niemczech. W Polsce liczbę optyków okularowych legitymujących się kwalifikacjami mi-
strzowskimi i czeladniczymi w zakresie optyki okularowej szacujemy na kilka tysięcy osób, w tym co najmniej 
dwa do trzech tysięcy czeladników optyków. 

Nie znajdujemy uzasadnienia dla kwestionowania rzemieślniczej drogi kształcenia w zawodzie optyka i 
ograniczania jej datą 31 grudnia 2008r, po której zdanie egzaminu mistrzowskiego w zakresie optyki okularowej 
nie będzie równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu optyka okularowego. 
Pomimo braku formalnych programów kształcenia w rzemiośle, system egzaminów określony jest poprzez stan- 
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dardy egzaminacyjne odpowiednio dla egzaminów praktycznych i teoretycznych, czeladniczych i mistrzowskich, 
wydane przez Związek Rzemiosła Polskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Osoby 
przystępujące do egzaminu czeladniczego legitymują się trzyletnim okresem pracy w zakładzie optycznym, gdzie 
w warunkach naturalnych zapoznają się ze wszystkimi aspektami pracy optyka okularowego, pod nadzorem mi-
strza. Umiejętności praktyczne sprawdzane są podczas egzaminu praktycznego, natomiast przygotowanie teore-
tyczne podczas egzaminu teoretycznego. Okres trzech lat pracy poprzedzający egzamin czeladniczy odpowiada 
ponad 6 000 godzin pracy i praktycznej nauki zawodu, kolejne minimum dwa lata poprzedzające przystąpienie do 
egzaminu mistrzowskiego oznacza kolejne ponad 4 000 godzin pracy i praktycznej nauki zawodu, a więc łącznie 
ponad 10 000 godzin. Dla porównania, zaoczny program nauki technika optyka w szkole policealnej obejmuje 
ok. 700 godzin i w zapisach projektu ustawy uznawany jest za wystarczający dla samodzielnego wykonywania 
zawodu optyka okularowego, bez wymogu jakiegokolwiek staŜu pracy po uzyskaniu dyplomu. 

NaleŜy podkreślić, iŜ zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi, do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich 
w zakresie optyki okularowej dopuszczane są obecnie wyłącznie osoby posiadające co najmniej średnie wykształ-
cenie ogólne, a więc do grona tych osób ograniczona jest praktyczna nauka zawodu. UmoŜliwia ona zdobycie 
kwalifikacji zawodowych optyka okularowego absolwentom wielu szkół średnich i uczelni wyŜszych, którzy nie 
znaleźli zatrudnienia w swoich wyuczonych zawodach. Bardzo często osoby te po uzyskaniu rzemieślniczych 
kwalifikacji zawodowych optyka okularowego kontynuują swoją edukację na wyŜszych uczelniach uzyskując 
kwalifikacje optometrystów. 

Wobec powyŜszego Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna wnioskuje o rezygnację z ograniczania uznawania 
dyplomów mistrza w zawodzie optyk okularowy jako kwalifikacji wystarczających do wykonywania zawodu 
optyk okularowy, wyłącznie do dyplomów uzyskanych przed 31 grudnia 2008r. 

Równocześnie zdaniem KRIO, ponownego rozwaŜenia wymaga zapis art.70 ust. 2 ograniczający osobom o 
niŜszych kwalifikacjach zawodowych moŜliwość wykonywania zawodu medycznego pod nadzorem osób posia-
dających uznawane ustawą kwalifikacje zawodowe do dnia 31.12.2010, skoro zgodnie z art. 2 ust. 2 „nie stanowi 
wykonywania zawodu medycznego wykonywanie zadania zawodowego pod nadzorem osoby uprawnionej do wy-
konywania danego zawodu medycznego ". 

Odrębną kwestię stanowią kwalifikacje zawodowe czeladników optyków, z których wielu wykonuje pracę nie 
pod nadzorem mistrzów lub techników optyki okularowej, lecz prowadzi działalność samodzielnie jako własną 
działalność gospodarczą lub zatrudnionych jest w filiach zakładów optycznych. Osób tych nie obejmują zapisy 
cytowanych powyŜej art. 2 ust. 2 oraz art.70 ust. 2. Liczbę takich osób szacować naleŜy na kilkaset lub więcej. 
Trudno przyjąć, iŜ wszystkie z tych osób przystąpią i z powodzeniem sprostają wymogom egzaminu mistrzow-
skiego przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy. Trudno równieŜ wyobrazić sobie aby kilkutysięczne grono osób miało 
występować do Ministra Zdrowia o indywidualne decyzje w sprawie uznania kwalifikacji. 

NaleŜy podkreślić, iŜ kwalifikacje zawodowe czeladnika po trzyletnim staŜu pracy po uzyskaniu dyplomu tra-
dycyjnie uznawane są za wystarczające do samodzielnej pracy zawodowej w zakresie ograniczonym - bez upraw-
nień do przeprowadzania pomiarów refrakcji. Są równieŜ formalnie uznawane za wystarczające do samodzielnej 
pracy przez Narodowy Fundusz Zdrowia i od wielu lat z osobami tymi podpisywane są umowy na realizację 
zaopatrzenia w zakresie optyki okularowej refundowanego przez NFZ. 

Stąd, zdaniem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, uwzględniając bezsprzeczne prawa nabyte osób le-
gitymujących się tytułem czeladnika optyka (oraz nie nadawanym obecnie tytułem robotnika wykwalifikowanego 
optyka) i co najmniej dwu- lub trzyletnim staŜem pracy w zawodzie optyka okularowego, naleŜy w przepisach 
przejściowych zawrzeć zapisy umoŜliwiające tym osobom wykonywanie zawodu optyka okularowego w ogra-
niczonym zakresie (bez pomiarów refrakcji), lub określić wystarczająco długi - kilkuletni, okres czasu umoŜli-
wiający samodzielne wykonywanie zawodu w ograniczonym zakresie do czasu zdania egzaminu mistrzowskiego, 
lub ukończenia policealnej szkoły optycznej i uzyskania tytułu technika optyka. Przystąpienie do egzaminu mi-
strzowskiego jest w przypadku czeladnika optyka naturalnym zwieńczeniem praktycznej nauki zawodu i stanowi 
kolejny argument przemawiający za utrzymaniem moŜliwości przystępowania do egzaminów mistrzowskich po 
31 grudnia 2008. 

NaleŜy uwzględnić fakt, Ŝe cztery zaoczne, policealne szkoły optyczne są w stanie w cyklu dwuletnim wy-
kształcić nie więcej niŜ ok. 120 techników optyków, wobec czego nie ma praktycznej moŜliwości uzupełnienia 
kwalifikacji tą drogą przez grono kilkuset lub kilku tysięcy czeladników optyków w okresie krótszym niŜ kilka 
lub kilkanaście lat, uwzględniając napływ innych kandydatów do szkół. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe nauka w 
policealnych szkołach optycznych jest odpłatna, a biorąc pod uwagę czeladników optyków z wieloletnim często 
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NOWA SIEDZIBA K.R.I.O,  

Ul. Przy Agorze 28, 01-930 WARSZAWA 

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZ-
NA od chwili powstania w styczniu 1996 r. do chwili 
otwarci nowej - własnej siedziby, korzystała z gości-
ny Warszawskiego Cechu Optyków i wspólnie dzieliła 
z nim lokal na Starym Mieście w Warszawie. 

JuŜ w pierwszych latach działalności Izby stało 
się jasne, Ŝe potrzebny jest nowy, duŜy lokal w któ-
rym mieściło by się nie tylko Biuro Izby ale takŜe sala 
wykładowa - wielofunkcyjna, tak by moŜna tam było 
prowadzić działalność statutową Izby na wysokim po-
ziomie merytorycznym. 

Zarząd K.R.I.O. rozpatrywał wynajęcie, albo 
zakup na własność odpowiedniego lokalu. Po wielu 
dyskusjach i sporach zdecydowano o zakupie nowego 
lokalu - co wiązało się z koniecznością zebrania odpo-
wiednich funduszy na ten cel. 

Nim zostało to postanowione rzecznicy zakupu 
nowej siedziby dokonali pierwszych wpłat. Był to gru-
dzień 2001 roku. Pierwsze pieniądze po 200 złotych 
wpłacili: Marian Wójcik, Zbigniew Dębiński, Wiesław 
Koczorowski, Edward Kluza, Marek Jakubowicz, Ma-
rek Kołodziej, Jan Toporowski, Jerzy Sroka, Marek 
Wieczorek, Paweł Kołder, Bogdan Kacperski, Jan Wit-
kowski. 

Aby wyrazić poparcie dla projektu zakupu siedziby 
Izby na własność, dziewięciu członków Małopolskiego 
Cechu Optyków w Krakowie dokonało kolejnych indy-
widualnych wpłat po 150 złotych, w lutym 2002 roku : 
Alicja Chrobot, Wacław Niebylecki, Jan Kuzia, Adam 
Szramel, Maria Kruk, Jerzy Dobrowolski, Jarosław 
Jobs, Zbigniew Fonfara, Stanisław MęŜyk oraz Cech 
Gdański - 250 złotych 

Aby pozyskać do poparcia projektu zakupu siedzi-
by K.R.I.O. jak największą ilość osób, tak ze środowi-
ska optyków jak i innych „sponsorów" - na wniosek 
Małopolskiego Cechu Optyków Zarząd K.R.I.O. po-
wołał do Ŝycia KOMISJĘ ds. PROMOCJI K.R.I.O. 
Komisję utworzyli członkowie M.C.O. koledzy : Ma-
rian Wójcik, Jerzy Dobrowolski i Stanisław MęŜyk. 

Jednym z głównych celów Komisji ds. Promocji 
K.R.I.O. -jest doprowadzenie do pozyskania środków 
na zakup lokalu na siedzibę Izby i propagowanie w 
środowisku optyków ( i nie tylko ) zakupu cegiełek na 
ten cel. 

Komisja opracowała szatę graficzną i po zatwier-
dzeniu przez Zarząd Izby wydrukowała 1000 sztuk 
cegiełek o nominalnej  wartości 200 złotych kaŜda. 

Zdecydowano równieŜ, Ŝe w nowej siedzibie na jednej 
ze ścian zostaną umieszczone tabliczki z nazwiskami 
osób (nazwami firm) które zakupią większą liczbę ce-
giełek. Zakup pięciu cegiełek-1000 zł - tabliczka A5. 

Zakup dziesięciu cegiełek - 2000 zł - tabliczka A4. 
Tak powstało piękne „drzewo sponsorów", które widać 
na zamieszonej fotografii. 

SprzedaŜ cegiełek została zapoczątkowana na 
V Jubileuszowym Kongresie Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej w Wiśle gdzie w dniu 11.11.2004 roku 
odbyła się licytacja pierwszych dziesięciu cegiełek. 
Wyniki licytacji wg protokołu przedstawiają się nastę-
pująco : 
Cegiełka nr 1 - Pan Aleksander Traciewicz 4.000.- zł 
Cegiełka nr 2 - Firma Johnson & Johnson 2.000.- zł 
Cegiełka nr 3 - Pan Marek Szwed 1.350 - zł 
Cegiełka nr 4 - Cech Optyków w W-wie 1.200 - zł 
Cegiełka nr 5 - Śląski Cech Optyków 1.200 - zł 
Cegiełka nr 6 - Pani Dorota Polar 1.200 - zł 
Cegiełka nr 7 - Pomorski Cech Optyków 1.400 - zł 
Cegiełka nr 8 - Pani Teresa Berczuk 500 - zł 
Cegiełka nr 9 - Pan Paweł Kołder 500 - zł 
Cegiełka nr 10- Lubelski Cech Optyków         700 - zł 

W ciągu trwania całego V Jubileuszowego Kon-
gresu udało się sprzedać łącznie 163 cegiełki na 
kwotę : 14.050-licytacja + 30.600-sprzedaŜ = 44.650 
złotych 
- co zachęciło Komisję do dalszej sprzedaŜy. 

Na przestrzeni trzech lat od V Kongresu K.R.I.O. 
do chwili obecnej ze sprzedanych cegiełek (w liczbie 
769 sztuk), z darowizn cechów i darowizn firm bran-
Ŝy optycznej uzbierana została kwota 238.350 zł co 
pozwoliło na sfinansowanie ok. 28% kosztów zakupu 
i adaptacji lokalu. Całą listę osób i firm, które wsparły 
nasz projekt zamieszczamy na następnej stronie. 

Jak wszyscy wiemy siedziba Izby została zakupio-
na. Odbyło się jej uroczyste otwarcie. Potrzebne są jed-
nak dalsze fundusze na dokończenie aranŜacji wnętrza, 
na zakup sprzętu audiowizualnego oraz urządzenie ga-
binetu refrakcji i warsztatu optycznego. 

KoleŜanki i Koledzy Optycy, Sympatycy K.R.I.O. 
- kupujcie cegiełki - zostało ich tylko 231 sztuk - ta 
bliczki czekają !! 

Komisja ds. Promocji K.R.I.O. 
- Jerzy Dobrowolski 

Biuro Izby - Joanna Wójcik 
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Katalog firm uczestnicz ących w 
Targach OPTYKA 2007  

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 
WISŁA, 15 - 18 listopada 2007  

AGRUP F.H. Spółka cywilna 
ul. Nyska 17; 41-808 Zabrze tel:(32) 
376 61  10; fax:(32) 376 61 11 e-mail: 
astir@neostrada.pl Import i 
dystrybucja : 
- oprawy: GIANO D 'ORO, FRANKO FABIJANI 
- maszyny, urządzenia i akcesoria optyczne i okulistyczne. 

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: 0601 23 78 32 
www.ajgoffice.pl, e-mail: ajg@ajgoffice.pl 
Szeroki asortyment artykułów branŜy optycznej 
- do napraw - zauszniki, 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 branŜy. 

ADVANCED MEDICAL OPTICS (AMO)  
www.amo-inc.com, fax: 00 800 12 12 479 tel. 00 800 12 12 
470 (numer bezpłatny); producent płynu COMPLETE 
MOISTURE PLUS oraz kropli do oczu blink contacts, 
światowy lider w rozwoju, produkcji i wprowadzeniu na 
rynek produktów do chirurgii okulistycznej i higieny 
pielęgnacyjnej; dystrybucja: Optoservice by 
Poschmann+Neff GmbH, 

ASTIR FHU  
ul. Nyska 17; 41-808 Zabrze, tel: (32) 376 61 10; fax: (32) 
376 61 11, e-mail: astir@neostrada.pl www.silhouette.com, 
www.daniel-swarovski.com Generalny dystrybutor opraw 
okularowych marki S1LHO-UETTE i DANIEL SWAROYSKI 

AUSTER Wyrób Opraw Okularowych  
Andrzej Bodych 
ul.Broniewskiego 67 Chylice; 05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel: (22) 425 91 58, (22) 754 63 30; tel/fax:(22) 754 61 70 
www.e-auster.pl, e-mail: auster@wp.pl Producent opraw 
okularowych frezowanych, z płyty octanowej kolekcja 300 
modeli frezowanych ramek plastykowych ; najwaŜniejszych 
naleŜą : 
ENVI, BUSZMAN, AUSTER, COLIN FLOPPER, MARCUS, 
BEAUTIFUL EYES oraz HALO DZIECI. 

BINOKL Ewa Prasol  
Wyrób opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych 
al. Krakowska 83, Jabłonowo; 05-552 Wólka Kosowska 
tel: (22) 756 16 96; tel/fax: (22) 756 15 31 www.binokl.pl, 
e-mail: biuro@binokl.pl Producent opraw okularowych,  
okularów przeciwsłonecznych i szkieł prezentacyjnych. 
Produkcja metodą wtryskową i frezowania w bardzo nowo-
czesnej technologii z wysokiej jakości surowców. Nowocze-
sne wzornictwo, szeroki asortyment modeli, kolorystyki. 
CERTYFIKAT zgodności z normą PN-EN ISO 12870:2000, 
Optyka oftalmiczna. Oprawy okularowe. 

 

CAZAL  
www.cazal.de, tel. 0800 800 302, fax 0800 800 304 (numery 
bezpłatne) 
oprawki okularowe damskie i męskie w wielu kształtach i 
kolorach;   dystrybucja:   Optosemice   by   Poschmann+Neff 
GmbH, 

BINOMAR F.H.  
Wierzchosławice 740; 33-122 Wierzchosławice 
tel/fax: (14) 679 60 93; kom: 0501 308 806, 0506 060 918 
e-mail: binomar@binomar.tarnow.pl 
Generalny   dystrybutor   marki   SILHOUETTE   i  DANIEL 
SWAROYSKI 

 

OPTOSERVICE BY POSCHMANN+NEFF GMBH  
www.poschmann-neff.com, tel. 0800 800 302, fax 0800 800 
304 (numery bezpłatne) 
Adres: Poschmann+Neff GmbH, An der Rossweid 1A, 76 
229, Karlsruhe, Niemcy 
niemieckie przedsiębiorstwo logistyczne z tradycjami, po-
czątki działalności sięgają 1964 roku, prekursor soczewek 
kontaktowych na niemieckim rynku, dystrybutor soczewek 
kontaktowych, płynów do pielęgnacji soczewek, kropli do 
oczu, akcesoriów do soczewek kontaktowych; optouslugi, 

CARL ZEISS Sp. z o.o. 
Dział Optyki Okularowej 
ul. Mangalia 4; 02-758 Warszawa, tel: (22) 858 78 19/20; 
fax: (22) 642 15 87, e-mail: optyka@zeiss.pl Oddział w 
Krakowie: 
ul. Królewska 65 A; 30-081 Kraków, tel: (12) 445 52 34/35, 
fax: (12)445 52 36, www.zeiss.pl, e-mail: krakow@zeiss.pl 
Szeroki asortyment w zakresie projesjonalnej optyki — opty-
ka okularowa, mikroskopia, technika medyczna, systemy 
optyczno-elektroniczne, przemysłowa technika pomiarowa. 
NajwyŜszej jakości soczewki okularowe, lornetki, lupy, filtry 
medyczne. Od stycznia 2007, w asortymencie równieŜ pro-
dukty firm SOŁA i AMERICAN OPTICAL. 
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CIBA VISION Spółka z o.o. 
ul. Bokserska 66; 02- 690 Warszawa 
tcl: (22) 375 75 85; fax: (22) 375 75 80 
e-mail: biuro.obslugi@cibavision.com 
Szeroki asortyment soczewek kontaktowych oraz preparaty 
do ich pielęgnacji, w tym m.in.: 
- jednodniowe soczewki kontaktowe Focus DAILIES 
- miesięczne soczewki kontaktowe AIR OPTIXTM 
- kolorowe soczewki FRESHLOOK 
- specjalne soczewki AIR OPTIXTM Individual o parame 
trach (moc, średnica, krzywizna bazowa) dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb pacjenta. 
- systemy do pielęgnacji soczewek kontaktowych w tym m. in.: 
SOLOCARE AQUATMz systemem HydroLockTM i z pojem 
nikiem antybakteryjnym oraz AOSEPT PLUS - płyn bez kon 
serwantów opracowany z myślą w wraŜliwych oczach. 

DEK-OPTICA Sp. J. 
ElŜbieta i Krzysztof Daniluk 
ul. Kowalska 121; 51-424 Wrocław 
tcl.: (71)345 72 08, tel/fax: (71)345 70 01; 
kom. 0601 27 34 34 
www.dekoptica.pl, e-mail: dek@dekoptica.pl 
- produkcja opraw okularowych wtryskowych i frezowanych 
- produkcja okularów przeciwsłonecznych 
DuŜy   wybór   modeli,   gwarantowana jakość,   przystępne 

DG GROUP 
Dariusz Grzelak 
ul. Wojska Polskiego 14 05-091 Ząbki 
tel: (22) 781 62 11 fax: (22) 762 95 59 kom: 0602 739 333 
biuro@dg-group.com.pl 
dariuszgrzelak@dg-group.com.pl dgrzelak@onet.pl 
Nasza oferta: 
- wysokiej jakości oprawy okularowe, jak: FACE2FACE, 
ZANZARA, THE ONE, MOISS, CWETTA 
- okulary słoneczne marki VOKA 
- szeroki wybór artykułów oftalmicznych 
- sprzęt optyczny 

DOCTOR W.BRYLL  
ul. Komandorska 175/23; 53-344 Wrocław 
tcl: (71)724 52 88; kom: 0509 110 011 e-
mail: adidas@doctorbryl.com 
Dystrybucja opraw okularowych, okularów słonecznych i 
okularów sportwych. 
W naszym portfolio znajdują się następujące kolekcje oku-
larów: 
- ADIDAS - okulary sportowe, słoneczne i oprawy korek 
cyjne, wkładki korekcyjne do okularów sportowych oraz na 
kładki słoneczne z polaryzacją, ponadto ADIDAS 
we wszystkich grupach towarowych posiada ofertę dla dzieci 
i młodzieŜy 

kolekcje MARCOLIN (okulary słoneczne i oprawy 
korekcyjne): FERRARI, TOM FORD, MONTBLANC, TIM-
BERLAND, KENNETH COLE 

końcowe ilości opraw DOLCE&GABBANA i D&G Do-
ke&Gabbana 
- okulary słoneczne i oprawy orekcyjne LUCIO SALVADO- 
RI, ESTRO, CHIARO&SCURO 

ESCHENBACH OPTIK POLEN Sp.z o.o. 
ul. Biedronki 60 02-959 Warszawa 
tel: (22) 885 42 22 fax: (22) 651 76 35 
e-mail: biuro@eschenbach-optik.pl 
Dystrybutor na terenie Polski opraw okularowych, okularów 
przeciwsłonecznych i urządzeń optycznych produkowanych 
przez ESCHENBACH OPTIK GmbH+ Co KG z siedzibą 
w Norymberdze w Niemczech. 
- oprawy okularowe:  TITANFLEX,  BRENDEL,  HUMPH- 
REY'S, CRUSH, OiO 
- okulary przeciwsłoneczne:  TITANFLEX, HUMPHREY'S, 
ESCHENBACH, CRUSH, OiO 

 

- pomoce optyczne dla osób słabo widzących ( m. in. lupy, 
szkła do czytania, okulary lornetowe, monookulary, elektro 
niczne urządzenia wspomagające widzenie ) 
- inne produkty: lornetki, mikroskopy, kompasy, stacje po 
godowe 

ESSILOR POLONIA SP. Z O.O. 
ul. Annopol 3; 03-236 Warszawa 
tel: (22) 510 59 59; fax: (22) 510 59 60 
www.essilor.pl 
Oddział w Katowicach: 
al. Korfantego 79; 40-161 Katowice 
tel/fax.: (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, (32) 258 35 42 
Szeroka oferta soczewek okularowych  najwyŜszej jakości 
oraz nowoczesnych instrumentów optycznych. 
NajwaŜniejsze   marki   soczewek:    VARILUX,    AIRWEAR, 
TRANSITIONS, CRLZAL. 
Instrumenty optyczne: KAPPA CTD, DELTA T, DELTA GC. 
Nowość - oferta sprzętu okulistycznego. 

EXCLUSIVE Robert Kilen  
ul. Dunajecka 13a/57; 02-369 Warszawa 
tel/fax: (22) 824 35 05; kom: 605 04 65 64 
e-mail: biuro@krio.org.pl 
Importer opraw okularowych:  EXCEL,  AMAZE,  AVANT- 
-GARDE, PASSION 

EXPERT KRAK Sp. z o.o. 
ul. Mackiewicza 17 A; 31-214 Kraków 
kom: 0506 184 532 
www.exciteSun.com.pl, e-mail: expert@excitesun.com.pl 

FERVO S.C. 
ul. Szańcowa 27; 01-458 Warszawa tel: 
(22) 836 74 14; fax: (22) 877 17 63 
www.fervo.pl, e-mail: biuro@fervo.pl 
Bezpośredni importer i dystrybutor opraw okularowych, 
okularów przeciwsłonecznych, etui do okularów oraz drob-
nego sprzętu optycznego 
- oprawy okularowe: NEXT, NEXIT, NICO ZOTTI, SARA 
LEE, MARQUISE, SEVEN, CAMBRIDGE, HARVARD, MI- 
CHAEL GIANINO, DIUNA, STREET, EAGLE, BE COOL, 
- okulary przeciwsłoneczne: SUN LINĘ, AGENT. 

FLAIR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Drzymały 1; 47-400 Racibórz tel: (32) 
231  10 74; fax: (32) 419 16 06 
www.flair.net.pl, e-mail:info@flair.net.pl 
SprzedaŜ opraw niemieckiej firmy FLAIR 

71 



PH FRAGRANCE 
Arkadiusz Matejko 
ul. Domańskiego 7/23; 77-100 Bytów 
Filia: ul. Malczewskiego 119 A; 80-112 Gdańsk 
tel/fax: (58) 303 62 33 
www.chantal.pl 
Oprawy okularowe: CHANTAL, I-D TOKYO, wykonane ze 
szlachetnych odmian metalu i tytanu. 

GIACOMO GRASSO 
ul.Duńska 1; 91-204 Łódź 
tel: (42) 611 62 13 
Hurtownia optyczna; sprzedajemy marki: CAMEL ACTIVE, 
S.OLIVER, KUNOQVIST, MS&F, FALCO oraz modele z na-
szej kolekcji tzn: BELLO, AVANGARDE, PRESTIGE. 
Posiadamy wyłączność na w/w marki 

HOYA LENS POLAND Sp. z o.o. 
ul. Belwederska 6A; 00-762 Warszawa 
www.hoya.pl, e-mail: hoya@hoya.pl Centrum 
Obsługi Klienta: tel.: (22) 558 88 88; fax: (22) 558 
88 77 
Sekretariat: tel.: (22) 558 88 99; fax: (22) 558 88 90 
Szeroki asortyment soczewek organicznych i mineralnych, 
zarówno magazynowych, jak i recepturowych, zapewniają-
cych maksymalną satysfakcję klientów, dzięki swej róŜno-
rodności, najwyŜszej jakości i zaawansowanemu poziomowi 
technologicznemu. Pierwsze na świecie soczewki ze zinte-
growaną podwójną powierzchnią progresywną HOYALUX 
iD, soczewki o zaawansowanej konstrukcji powierzchni we-
wnętrznej HOYALUX iD LIFESTYLE oraz supernowoczesną 
powlokę antyrefleksyjną SUPER Hl- 
- VIS JON. 

INTERCONTI S.C. 
ul. Rudnowska 30; Głogów 
tel/fax: (76) 835 59 33 
e-mail: interconti@go2.pl 
Importem profesjonalnych urządzeń i sprzętu okulistyczno- 
-optycznego oraz opraw korekcyjnych. 
- oprawy korekcyjne - ok. 800 modeli 
- okulary przeciwsłoneczne - markowe szkła CR 39 i pola 
ryzacyjne 
- sprzęt i urządzenia okulistyczno-optyczne - oprawy próbne, 
pupilometry, stoliki elektryczne, wentyletki, szlifierki ręczne 
i inne (nowe, gwarancja) 
- szklą przeciwsłoneczne CR 39 - 32 kolory, w tym gradalnie 
barwione. 

ITALO OPTICA  
ul. Parzeczewska 9; 95-100 Zgierz 
tel: (42) 715 27 85 
www.italooptica.pl, e-mail :biuro@italooptica.pl 
Producent i dystrybutor marek: deYIZZA by GIULIO CESA- 
RE, LaMATTA, KAOS 

JOHNSON & JOHNSON Vision Care Spółka z o.o. 
ul. IłŜecka 24, 02-135 Warszawa tel.(22) 237 82 00; fax: 
(22) 237 82 19, www.acuvue.pl, e-mail: 
vispl@jnjpl.jnj.com. Dystrybutor miękkich soczewek 
kontaktowych systematycznej wymiany z rodziny 
ACWUE® oraz płynów do ich pielęgnacji. 

W ofercie firmy - soczewki: 
-jednodniowe ( 1-day acuvue® moist™, 1-day acuvue®), 
- dwutygodniowe (acuvue® oasys™ z hydraclear® plus, 
acuvue® advance™ z hydraclear®, acuvue® 2), 
- soczewki kolorowe (acuvue® 2 colours™) 
- soczewki specjalistyczne (korekcja astygmatyzmu - acuvu- 
e® advance™for astigmatism, i korekcja presbiopii - acu- 
vue® bifocal). ( 
Naszym partnerom oferujemy równieŜ szeroki wachlarz szko-
leń - zarówno szkolenia biznesowe, jak i profesjonalne dla 
specjalistów dopasowujących soczewki kontaktowe. 

JZO Sp. z o.o. 
ul. Waryńskiego 12; 58-500 Jelenia Góra 
tel: (75) 753 91 00; fax: (75) 753 93 79 
www.jzo.com.pl, kontakt@jzo.com.pl 
Nowoczesna firma produkcyjno- handlowa kreatywnie do-
skonaląca i rozwijająca zaawansowane technologie, ukie-
runkowane na produkcję soczewek organicznych. W ofercie 
posiada najnowocześniejszcze produkty : 
- ANATEO- pierwszą soczewkę progresywną, która dostoso 
wuje się do anatomii oka 
- SIGMA EVOLIS oraz SINGULAR - organiczne soczewki 
progresywne 

 

- TRANSITIONS oraz SUNSENSORS- organiczne soczewki 
fotochromowe 
- IDEAL.pl - powlokę antyrefleksyjną na soczewki organiczne 
- BRIOT- automaty szlifierskie, w tym ALTA- zestaw perfek 
cyjny i najbardziej uniwersalny 
- SMARTCENTER, SMARTLOOK, SMART MIRROR- urzą 
dzenia do doboru opraw i soczewek 

KOH s.c. 
Andrzej i Janusz Kochańscy ul. Mikołajska 5/23 76-200 
Słupsk tel: (59) 85 85 128 fax: (59) 85 85 029 Dystrybucja 
opraw do okularów korekcyjnych oraz okularów 
przeciwsłonecznych; 
współpracujemy z producentami z Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Francji oraz z krajów Dalekiego Wschodu, gwarantując 
szeroki asortyment produktów wysokiej jakości połączonej z 
nowoczesnym wzornictwem. 
Nasze kolekcje: BOKA, RETRO, CHATON, CHITOS BAM-
BINO, PASSO 
Wyłączny dystrybutor marki: SWEET YEARS i EXALT EYE 
stone-jewel włoskiej firmy VidiVici 

KRAK-OPTIC Sp.z o.o 
Biuro handlowe: ul.Sucha 65 30-199 RZĄSKA 
tel: (12) 285 22 35 fax: (12) 285 37 87 
www.weco-optik.pl 
Przedstawiciel handlowy i autoryzowany serwis firm WECO 
i RODENSTOCK Instrumente. 

Krasnodębski i S-ka OPTIBLOCK 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, (22) 870 31 75; fax: (22) 810 25 96 
www.optiblok.com, www.belutti.com 
e-mail: info@optiblok.com 
W ofercie : 
- modne oprawy okularowe BELUTTI,   OLAF CARREN, 
EXTETE, TRENDY 
- okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją BELUTTI 
- soczewki organiczne i mineralne. 
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LAZURYT  
ul. Kazimierza Wielkiego 69/4; 50-058 Wrocław tel: (71) 
374 13 21, fiut: (71) 374 13 22 www.eyesee.pl, c-mail: 
biuro@lazuryt.pl W naszej ofercie posiadamy 
wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek 
kontaktowych EYE SEE Only one So-lution, 
wielofunkcyjny płyn nowej generacji z hialuronia-nem 
sodu i alantoiną EYE SEE Aąua Balance, krople do oczu 
z hialuronianem sodu EYE SEE Hyaluronate 0,1% oraz 
preparaty do pielęgnacji oczu linii EYE SEE Herbal: EYE 
SEE Hebal Eye Wash- płyn do płukania oraz krople z 
wyciągiem z ziół. EYE SEE Herbal Eye Drops. Jesteśmy 
generalnym dystrybutorem produktów holenderskiej firmy 
LAPIS LAZULI Int. NV 

LIW LEWANT Sp z o.o. Fabryka 
Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Zakład 
Pracy Chronionej ul. Ostroszowicka 17b; 
58-260 Bielawa tel (74) 833 56 20; fax: 
(74) 833 15 21 www.liwlewant.com.pl e-
mail: liwlewant@liwlewant.com.pl 
Producent wysokiej klasy opraw okularowych z antyalergicz-
nymi powłokami PVD. Spełniamy najwyŜsze światowe stan-
dardy w produkcji wyrobów precyzyjnych z tworzyw sztucz-
nych i metali (w tym szlachetnych) ; stosujemy zaawansowa-
ne technologie produkcji oraz nowoczesne materiały. 

MAGOTT S.C. 
ul. Ozimska 184; 45-327 Opole 
tel: 601 55 95 47, 601 46 09 46 
e-mail: magott.sc@wp.pl 
Hurtownia optyczna: oprawy okularowe, galanteria optycz-
na, części do okularów, lupy 

MANA Sp. z o.o. 
ul. Piechoty Łanowej 46; 02-951 Warszawa 
tel: (22)885 65 03; tel:/fax: (22)651 82 85, (22)816 73 82 
e-mail: biuro@mana.com.pl Przedstawiciel firm : 
- TRUSETAL (przysłony zęzowe, komory wilgotne, opatrun 
ki) 
- KEELER (tonometry bezkontaktowe,  oftalmoskopy, skia- 
skopy, lampy szczelinowe); 
Dystrybutor firm: TIOLAT (tonometr ICARE), VOLK (so-
czewki); 
oferujemy równieŜ: testy do badania ostrości kontrastu, ka-
sety / oprawki probiercze, rzutniki optotypów, pupilometry, 
testy: ISHIHARY, MUCHY, MOTYLA, TNO, AMSLERA; flu-
oresceinę, lizani inę, schirmer, róŜ bengalski. 

MEDICAL PARTNER SP. Z O.O.  
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213/215; 61-485 Poznań 
www.medicalpartner.com.pl 
Oddziały : 
- Poznań tel./fax (0-61) 831 19 60 kom. 0606 207 229 
- Warszawa tel./fax (0-22) 673 87 97 kom. 0602 292 404 
- Wrocław tel./fax (0-71) 374 06 49 kom. 0606 207 249 
- Katowice tel./fax (0-32) 382 24 90 kom. 0606 207 228 
- Trójmiasto tel./fax (0-22) 719 46 26 kom. 0604 523 339 
Dystrybutor i producent wyposaŜenia gabinetów okulistycz 
nych i warsztatów optycznych. 

Reprezentuje na terenie Polski, m.in. następujących produ-
centów: 
- INDO-HISZPANIA - bezszablonowe automaty szlifierski 
- R1GHTON-JAPONIA - autorefraktometry, lampy szczelino 
we, rzutniki testów, automatyczne foroptery 
- REKTO-KOREA - autorefraktometry, rzutniki testów, fo 
roptery manualne, dioptriomierze 
- BON OPTIC-NIEMCY - lampy szczelinowe, rzutniki te 
stów 
- MEDMONT-AUSTRALIA - perymetry, topografy rogówki 
- TOMEY-JAPON1A - autorefraktometry, dioptriomierze 
- A.R.C LASER-NIEMCY - lasery okulistyczne, lampy szcze 
linowe 
- OPTOYUE-USA - spektralne OCT 
- ACCUTOME-USA - okulistyczne USG 
- SCAN OPTICS-AUSTRAL1A  -  okulistyczne  mikroskopy 
operacyjne 
- FRASTEMA-WŁOCHY - unity okulistyczne 
- NETZ-POLSKA - lampy szczelinowe, stoliki okulistyczne 

MIKRA Michał Pączek 
ul. Barteczaka 20; 43-400 Cieszyn 
tel: (33) 851 00 92 Dystrybutor: 
- PRODESIGN DENMARK 
- HUNTER 
- ROSA DEL COURE 
- QUESTX 

PHO NASA Sp. z o.o. 
ul. Madalińskiego 71/1; 02-549 Warszawa tel: 
(22) 646 09 01; fax: (22) 848 56 63 e-mail: 
nasa@publisher.pl 
Przedstawicielem francuskiej grupy „MOREL" - rodzinnej 
firmy z tradycjami od 1880r. Oprócz klasyki takiej jak MO-
REL czy COTTET warto wymienić nowoczesne linie NOMAD, 
óGA, L1GHTEC. W tym roku po raz pierwszy zaprezentuje-
my kolekcje przeciwsłoneczne marki REBEL i KOALI. 

OKO Przedsiębiorstwo Handlowe S.C. 
ul. Dąbrowskiego 42 B; 50-457 Wrocław tel: (71) 346 04 
65, fax: (71) 346 04 66 www.moonlight.pl, e-mail: 
oko@moonlight.pl Wyłączny dystrybutor oprawek 
korekcyjnych, etui i okularów przeciwsłonecznych 
MOONLIGHT .oprawek i etui PRIME, SUCCESS, OPT1C 
UNION, YOYAGER. Dystrybucja prowadzona jest na 
terenie całego kraju poprzez własną sieć sprzedaŜy. 

OPHTALMICA Nowakowski  
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław 
tel: (71) 785 09 68; fax: (71) 785 09 67 
e-mail: biuro@ophtalmica.pl 
Pomoce optyczne dla słabowidzących,  refundowane przez 
NFZ. 
Oferujemy produkty firm SCHWEIZER, MULTILENS, COIL, 
SPECWELL, REHAN ELECTRONICS. Jesteśmy wyłącznym 
importerem sprzętu medycznego firmy CANON jak równieŜ 
szerokiego asortymentu sprzętu okulistycznego. 
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OPMATIC PHU S.C. 
ul. Wolska 84/86; 01-141 Warszawa tcl: 
(22) 632 01 20; fax: (22) 862 56 25 c-mail: 
biuro@opmatic.com.pl 
Wyłączny dystrybutor opraw i okularów przeciwsłonecz-
nych: TRUSSARDI, BLUMARINE, LAURA BIAGIOTT1, 
MANDARINA DUCK, EMANUEL UNGARO, JECKERSON, 
STEFANEL, FREE LAND, CEBE, CREATIYIATTWI, BAR-
B1E, ACTION MAN, HOT WHEELS, FISHER PRICE, MY 
SCENĘ, KALEIDO. 

OPTALEX Aleksander Sawicki 
ul. Patrolowa 4; 02-459 Warszawa tcl.:(22) 863 48 19; fax.: 
(22) 863 48 20 www.optalex.pl, e-mail: info@optalex.pl 
Korekcyjne oprawy okularowe produkowane metodą wtry-
skową, oprawy do makijaŜu, szklą demonstracyjne. 

OPTI1Y1AL 
Anna i Kazimierz Chudoba 
ul. Mieroslawskiego 10; 81-737 Sopot 
tcl: (58) 551 58 74 fax: (58) 555 01 29 kom. 0604 480 440 
c-mail: optimalsopot@interia.pl 
Dystrybucja   włoskich   oprawek  korekcyjnych   i  okularów 
przeciwsłonecznych. 
Najnowsze kolekcje to: X-ICE, AUGUSTO YALENTINI, DE- 
SIGN, LOOK, LOOK@ME 

P.H. OPTIM-1 
Sławomir Jasiczek 
ul. Gałczyńskiego 34 43-300 Bielsko-Biała 
tel/fax: (33) 816 12 81 e-mail: 
optimjasiczek@cyberczad.pl 
Dystrybutor w Polsce opraw okularowych i okularów prze-
ciwsłonecznych firm : 
- MS & F OPTICS - Barcelona - Hiszpania 
- EBM DESIGN - Niemcy 

OPTIMEX -VISCOM LENS 
tcl: (22) 832 45 71; fax: (22) 832 45 76 
www.safilo.com 
Wyłączny dystrybutor okularów przeciwsłonecznych i korek-
cyjnych SAFILO 

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. 
ul. śabia 42; 42-400 Zawiercie 
tel/fax: (32) 67 22 800 
www.optopol.com.pl, e-mail: optopol@optopol.com.pl 
Specjalista ds. Sprzętu Medycznego Paweł Konieczny, 
tel: 502 196 127 Biura handlowe: 
Warszawa - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego Adam Świ-
dlicki, tel: 502 196129; 
Poznań - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego Krzysztof 
Przybylski, tel: 502 196 138, 
Gdańsk - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego Krzysztof Bo-
rzym, tel: 510 045 602 
Firma handlowa dostarczająca specjalistyczny sprzęt okuli-
styczny i optyczny. 
Wyłączny dystrybutor lub autoryzowany przedstawiciel 
w Polsce firm: NIDEK, HEINE, REICHERT, OCULAR, 
SCHWIND, YISTEC, CSO, IRIDEX. 
Specjalizujemy się w wyposaŜaniu zakładów optycznych, 
gabinetów i oddziałów okulistycznych oraz gabinetów der-
matologicznych. Jednocześnie spółka produkcyjna grupy 
OPTOPOL jest producentem mebli okulistycznych, peryme-
trów komputerowych, topografii 
rogówki oraz Spektralnego Tomografu Optycznego SOCT 
Copernicus. 

OPTYKA - HILAREX s.c. 
ul. Modrzejowska 80; 42-500 Będzin tel: (32) 761 51 51, (32) 
263 22 33; fax: (32) 761 51 51 wew. 22 www.optic.pl, e-mail: 
office@optic.pl 
Hurtowa sprzedaŜ opraw okularowych. Nasze wiodące mar-
ki to: OXYS, MARJNER, NATURĘ (kolekcja ekonomiczna) i 
WOOLFY (kolekcja dla dzieci). 

OPTYKON Sp. z o.o. 
ul. Stanisława Kardynała Wyszyńskiego 1; 83-110 Tczew 
tel: (58) 531 27 90, (58) 777 55 99; tel/fax:(58) 531 19 44 
www.optykon.pl 
Wyłączny przedstawiciel firm: BREITFELD & SCHLIE-
KERT, OBE, BPI, BERLAC, M1RAFLEX; maszyny, urzą-
dzenia, barwiarki i barwniki, materiały pomocnicze i części 
- wszystko dla warsztatu optycznego; półfabrykaty i lakiery 
do produkcji opraw okularowych; 
własne produkty: pudełka segregacyjne, kasetony na prace 
okularowe; 
ściereczki z mikrofazy oraz nadruki na ściereczkach i innych 
produktach 

 

OPTIMUM DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
ul. Półeczki 21, 02-822 Warszawa 
tel: (22) 545 13 00/01; fax: (22) 545 13 03; infolinia: 0-800 
120-180 
www.opt.com.pl 
- dystrybutor produktów   Yision  Care firmy BAUSCH & 
LOMB, 
- dystrybutor opraw okularowych i okularów przeciwsło 
necznych: KENZO, 
SON1A RYKJEL, ROCHAS, COLUMBIA, NIKE, UVEX, CA-
ŁYM KLEIN, MARCO MÓRG ANI, AUBER, ELEGANCE, 
ALIPNA 
- dystrybutor organicznych soczewek okularowych 
- dystrybutor chusteczek Toraysee. 

OWP POLSKA 
OKULARNIK Rafał Białko 
Bosutów 37, 32-086 Węgrzce 
tel. (50) 605 76 08; fax (12) 285 74 71 
e-mail: bialko@op.pl 
Dystrybutor opraw okularowych MEXX i OWP 

POLAND OPTICAL Sp. z o.o. 
ul. Michejdy 18; 43-400 Cieszyn 
tel: (33)851 36 30, (33)852 10 16; fax: (33) 851 36 31; 
infolinia: 0 800 488 428 
www.po.pl e-mail: biuro@po.pl 
WyposaŜenie zakładów optycznych i gabinetów okulistycznych 
Autoiyzowany przedstawiciel firm: 
NIDEK, CSO, PARADIGM, TAKAGI oraz MeccanotticaMazza 
Fachowe doradztwo techniczne oraz profesjonalny serwis. 
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PRESTIGE P.H. 
ul. Szkolna 9; 87-222 KsiąŜki 
tel: (56) 688 61 78, (56) 688 09 49; fax: (56) 687 30 00 
e-mail: kp@ic.torun.pl 
Dystrybucja opraw okularowych wiodących europejskch firm, 
zarówno niemieckich jak i austriackich ; nasze kolekcje to: 
CEC1, COLLECTION CREATW, GUYS ONLY, 
JACQUES   LEMANS,   EYE   THINK,    CAL1ENTE,   GOR- 
MANNS 

PROSTAF Sp. J. 
ul. Jasielska 7A; 60-476 Poznań 
tel. (61) 822 10 00 
www.bcrgman.pl; e-mail: bergman@bergman.pl 
CAMRO  
al. Niepodległości 801B; 81-810 Sopot 
tel. (58) 551  17 12 

Dystrybucja markowych opraw okularowych: 
- BERGMAN - Klasyczne i modne oprawki metalowe. 
- NORD1K -  Modne  i awangardowe oprawki metalowe 
i z płyty. 
- ORANGE - Oprawki dla dzieci i młodzieŜy do lat 16. 
- CHILI & CO. - Ekskluzywna kolekcja opraw metalowych. 
- VERANO - Najmodniejsze okulary słoneczne z soczewkami 
polaryzacyjnymi. 

SABIO- OPTYKA P.H.U.  
ul. Wileńska 19 03-414 Warszawa 
tel/fax: (22)619 03 41 producent 
soczewek okularowych 

SCANDINANIAN EYEWEAR - AXIS S.C. Adam Ku 
jawski, Sabina Malec ( 
ul. Wrzosowa 12; 80-174 Otomin tel: 
509 383 722 
www.sjaga.se e-mail: adam.kujawski@scandinavianeyewe-
ar.se 
SCANDINAVIANEYEWEAR - szwedzka marka z najdłuŜszy-
mi tradycjami oraz lider sprzedaŜy na tamtejszych rynkach. 
Nasze marki: SKAGA, BIRKA, ARTIC, EFVA ATTLING, 
OSCAR MAGNUSON 

SEIKO - VISIO Polska Sp. z o.o. 
ul. Bogusława Linki - budynek 3/4; 10-535 Olsztyn 
tel: (89) 521 34 45; fax: (89) 521 34 25 
Dystrybucja na terenie Polski produktów SEIKO Optical: 
- zaawansowane technologicznie, najwyŜszej jakości, japoń 
skie soczewki okularowe SEIKO i 
PENTAX. 

- tytanowe oprawki okularowe SEIKO Titanium oraz kolek 
cja naleŜąca do SEIKO Optical — 
SOON. 

 

PUNKTAL  
Joanna Ziółkowska 
ul. Rycerska 4; 05-510 Konstancin 
tel/fax: (22) 756 48 53 
www.punktal.com.pl, e-mail biuro@punktal.com.pl 
Dystrybutor Firm: 1NDO ( Carolina Herrera, 212, Paco Ra- 
banne, XS, Chupa Chups ) METZLER ( Longines, Aigner, 
Marc O Polo ) J.F. REY, BOZ., KENZO 

RODENSTOCK Polska sp. z o.o. 
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8 tel. (22) 740-70-16 fax. 
(22) 740-70-06 www.rodenstock.com e-mail: 
biuro@rodenstock.pl Rodenstock - międzynarodowa 
korporacja z siedzibą w Monachium : projektowanie, 
produkcja, sprzedaŜ i marketing korekcyjnych soczewek i 
oprawek okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych i 
sportowych, w tym równieŜ marki PORSCHE DESIGN. 
- najnowsze rodziny soczewek progresywnych:  Impression 
FreeSign®, 
Multigressive MyView®, Progressiv PureLife® 

- nowe kolekcje oprawek: Crossover, Urban, Italian Style 

S & S  Poland Sp. z o.o. 
ul. Wilcza 50/52 lok.718; 00-679 Warszawa 
tel: (22) 623 05 20; fax: (22) 623 05 21 e-
mail: sandspoland@szpsz.com 
S&S Poland wchodzi w skład międzynarodowej korporacji 
S&S Group, prowadzącej, na zasadzie wyłączności dystry-
bucję okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych wielu 
znanych światowych marek.; na terenie Polski zajmujemy 
się dystrybucją następujących marek: POLAROID, ESPR1T, 
MISS S1XTY, REPLAY, ROBERTO CAYALLI, JUST CAVAL-
LI, PUMA, TOMMY HILFIGER, GUESS, FRESH i HEAVY 
TOOLS. 

SERV-OPTIC S.C. 
Iwona Flak, Ewa Flak ul. 
Szara 24; 30-820 Kraków 
tel/fax: (12) 659 10 10 
www.servoptic.krakow.pl, e-mail: optyka@onet.pl Szeroka 
oferta części do opraw (wkręty, nakrętki, podkładki, 
zauszniki, końcówki, nanośniki, ipt) oraz akcesoriów dla 
optyków (narzędzia, przylepce, szablony, płyny i chusteczki 
do czyszczenia okularów, koperty, itp) pozwalającą na pod-
stawowe wyposaŜenie warsztatu i sklepu. 

TEGRA Piotr Hołubek  
AL.Chopina 49 A; 05-092 Łomianki tel. 
(22) 732 19 06; fax: (22) 732 19 05 e-
mail: tegra@interia.pl 
Import i dystrybucja opraw okularowych i okularów prze-
ciwsłonecznych na terenie całej Polski; w ofercie posiada-
my kilka własnych kolekcji. Naszymi głównymi produktami 
są klasyczne jak i niepowtarzalne, oryginalne kolekcje z linii 
BETTER, SLIMLINE, WEBER&MULLER, RENĘ HAHNE-
AL, CAYANNI, SMITH&SMITH, LILLY. Wszystkie nasze 
wyroby są oznaczone znakiem CE, posiadają Deklaracje 
Zgodności i są zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych 

TISARD eyewear 
ul. Wrocławska 50/02; 58-100 Świdnica tel/fax: (74) 851 27 
72 www.tisard.com, e-mail:office@tisard.pl Hurtowy 
dystrybutor opraw okularowych na terenie Polski. Firma 
posiada wyłączność na sprzedaŜ następujących marek: 
TISARD, BAC1, BOSTON COLLEGE, EMPORL Szczególny 
nacisk kładziemy na regularne dostarczanie klientom 
nowych kolekcji oraz nienaganny serwis. 
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