
 

 



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



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



INFORMACJE  

O CECHACH  

ZRZESZONYCH W KRAJOWEJ 
RZEMIE ŚLNICZEJ  

IZBIE OPTYCZNEJ  

CECH OPTYKÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

- POZNAŃ DOLNOŚLĄKI - 
WROCŁAW  

ŚLĄSKI - KATOWICE 
MAŁOPOLSKI - KRAKÓW  

POMORSKI - GDAŃSK CECH 
OPTYKÓW - WARSZAWA  



 

 



 

 



ZARZĄD KRAJOWEJ RZEMIE ŚLNICZEJ  

IZBY OPTYCZNEJ  
 

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

 

 

v-ce prezes - Jan Witkowski, 
43 lata 

ZAWIERCIE 

sekretarz - Tadeusz Ratajski, 
58 lat 

WARSZAWA 

Wiktoria Adamek 
52 lata 

GDAŃSK 
  

 

Lidia Jarnuszkiewicz 
40 lat 

KRAKÓW 

 

Aleksander Tracewicz 
47 lat 

LIDZBARK WARMIŃSKI 

 

Wojciech Błaszezyk 
36 lat 

WARSZAWA 

 

Edward Kluza Paweł Kołder Antoni Waligorski 
44 lata 31 lat 38 lat 

TARNÓW OŚWIĘCIM WROCŁAW 
 

 

   

   

 



 

Prezes Izby 

Marek Jakubowicz 

lat 51 urodził się w Starachowicach, jest absolwentem Szkoły Morskiej w Gdyni (1966 r.) 
oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1978 r.). 

Obecnie prowadzi w Warszawie firmę optyczną załoŜoną przez ojca Henryka w 
1951 roku. Osobiście z optyką związany jest od 1982 r. Początkowo prowadził firmę razem 
z ojcem a po jego śmierci z bratem Zbigniewem. W1991 roku nastąpił podział firmy na dwa 
samodzielne zakłady optyczne. 

Jest mistrzem w zawodzie od 1986 r. Swoją aktywność organizacyjną wykazywał od 
momentu podjęcia pracy rzemieślniczej. W 1983 r. został zastępcą przewodniczącego sekcji 
optyków w Cechu Złotników Zegarmistrzów Brązowników i Grawerów, w 1987 r. z-cą 
przewodniczącego komisji rewizyjnej, natomiast w roku 1994 podstarszym tegoŜ Cechu. 
W 1995 r. z Cechu Złotników wydzieliła się sekcja optyków tworzących autonomiczny 
Cech Optyków w Warszawie, w którym pełni funkcję podstarszego cechu. W 1992 r. był 
jednym z załoŜycieli fundacji „Optycy Wolscy na Rzecz Zespołu Lecznictwa Otwartego 
W-wa Wola", w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Fundacja zrzesza-
jąca 14 optyków z dzielnicy Wola w Warszawie wraz z wolską słuŜbą zdrowia w ciągu 
dwóch lat zrealizowała program profilaktyki okulistycznej dla dzieci w wieku 3 - 16 lat 
o łącznej wartości upustów około 150 ty s. PLN. 

Po rozwiązaniu SOP brał czynny udział w budowaniu koncepcji ogólnopolskiej 
reprezentacji optyków rzemieślników. Na Zjeździe załoŜycielskim Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej wybrany został Prezesem Zarządu Izby. 



SKŁAD ZARZĄDU 

KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ  

IZBY OPTYCZNEJ 

                       Prezes Zarządu K.R .I.O. - Marek Jakubowicz 

                                  Zarząd: 

v-ce prezes     - Jan Witkowski 

sekretarz       - Tadeusz Ratajski 

członkowie:    - Wiktoria Adamek 
- Lidia Jarnuszkiewicz 
- Aleksander Tracewicz 
- Wojciech Błaszczyk 
- Edward Kluza 
- Paweł Kołder 
- Antoni Waligórski 

Rada Starszych: 
przewodniczący: - Andrzej Biernacki 
członkowie:    - Aleksander Lewandowski 

- Aleksander Filak 
- Marian Wójcik 
- Zbigniew Dębiński 

- Marek Kołodziej 

Członkowie Honorowi: 
- Czesław Dutkiewicz 

-Józef Kołder 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy 

przewodniczący: - Zdzisław Robak 

- Jerzy Chirek 
- Stanisław Salwiński 
- Stanisław Morawiec 

- Jan Kołodziej 

Komisja Rewizyjna 

przewodniczący - Krzysztof Kurkiewicz z-ca 

przewodniczącego - Krzysztof Piskorski 

członkowie   - Leszek Eder 
- Waldemar Daniluk 
- Marian Wójcik 



       GENEZA POWSTANIA                 
KRAJOWEJ RZEMIE ŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ  

Historia utworzenia KRIO sięga okresu kiedy środowisko optyków miało swoją 
reprezentację ogólnopolską w ramach struktur administracji rzemiosła w formie Komisji 
BranŜowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła Polskiego. 
Pierwszym przewodniczącym Komisji był kolega Bernard Mroziński, który wraz 
z kolegą Stanisławem Kulińskim, będącym etatowym pracownikiem Związku, 
kierowali jej pracami. Następnie samodzielnym przewodniczącym Komisji był kolega 
Stanisław Kuliński. 

Komisja odgrywała waŜną dla optyków rolę i naleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie kaŜda 
branŜa miała tak zorganizowane przedstawicielstwo. Podstawowym zadaniem Komisji 
była redystrybucja maszyn i urządzeń oraz konsultacje z Ministerstwem Finansów przy 
ustalaniu wysokości ryczałtów (karta podatkowa), negocjowanie poziomów 
zyskownyści itp. Kolejnymi przewodniczącymi tej Komisji byli koledzy Wacław Sękul 
oraz Piotr Voigt. 

W latach 8O-tych w związku ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi niektóre 
funkcje Komisji straciły rację bytu i uległa ona rozwiązaniu. W roku 1990 utworzone 
zostało z inicjatywy optyków Śląskich i krakowskich Stowarzyszenie Optyków Polskich 
(SOP), jego przewodniczącym został kolega Piotr Voigt z Krakowa. Skuteczność 
działań SOP utrudniona była głównie dlatego, Ŝe działało ono w oparciu o ustawę o sto-
warzyszeniach a nie o rzemiośle, nie było więc ono równieŜ w strukturach rzemiosła. 
Nie powołało oddziałów regionalnych co utrudniało bieŜące kontakty optyków z odda-
lonych części Polski. Wymienione wyŜej przyczyny stały się powodem rozwiązania 
Stowarzyszenia w 1993 roku. Członkom władzy Stowarzyszenia koi. koi. Czesławowi 
Dutkiewiczowi, Aleksandrowi Filakowi oraz Józefowi Kołderowi powierzono misje 
zbudowania koncepcji i utworzenia nowej odpowiadającej potrzebom środowiska orga-
nizacji ogólnopolskiej. Równolegle podjęło próbę stworzenia organizacji o szerszym 
zasięgu środowisko poznańskie. Szczególną aktywność wykazywał tu kolega Czesław 
Dutkiewicz. Powstała koncepcja utworzenia Cechu Optyków Rzeczpospolitej. Jej rali-
zacja nie doszła jednak do skutku, gdyŜ nie dawała ona szansy na pełny udział w pra-
cach Cechu środowisk z innych części Polski. I tak zrodziła się koncepcja utworzenia 
Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Warszawie. Podstawowym argumentem przemawia-
jącym za powołaniem Izby był fakt, Ŝe jest to organizacja ustawowo mieszcząca się 
w strukturach rzemiosła oraz zrzeszająca autonomiczne Cechy regionalne, które poprzez 
statutową Radę Starszych mają istotny wpływ na charakter i pracę K.R.I.O. 

Zjazd załoŜycielski odbył się 20 stycznia 1996 r. w Warszawie. Uczestniczyli 
w nim delegaci z Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku, Śląskiego Cechu Optyków 
w Katowicach, Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie, Cechu Optyków 
Rzeczpospolitej w Poznaniu, Dolnośląskiego Cechu Optyków we Wrocławiu oraz 
Cechu Optyków w Warszawie. W pracach nad powołaniem Izby aktywność wykazy-
wały wszystkie środowiska, a osobiście uczestniczyli; Czesław Dutkiewicz, Józef 
Kołder, Aleksander Filak, Aleksander Lewandowski, Wiesław Koczorowski, Zbigniew 
Dębiński, Tadeusz Ratajski, Marek Kołodziej, Antoni Waligórski, Andrzej Biernacki, 
Wiesław Gabrysiak i Marek Jakubowicz. 22 kwietnia 1996 r. KRIO wpisana została do 
rejestru Izb Rzemieślniczych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Na Zjeździe 
załoŜycielskim zostały powołane Organa Statutowe KRIO . 



CZŁONKOWIE HONOROWI  

Czesław Dutkiewicz 
Lat 64 
POZNAŃ 

Czesław Dutkiewicz urodzony 3 lipca 1932 r. w Poznaniu. 
Naukę zawodu rozpoczął w 1948 roku w zakładzie opty-
cznym mistrza Pana Franciszka Ciszaka w Poznaniu. 
Zakład optyczny prowadzi od 1959 roku w Poznaniu dziel-
nicy WUda, obecnie z córkami z Iloną Nowaczek i 
Małgorzatą Swięcioch. 
Uprawnienia mistrzowskie zdobył w 1964 roku w Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu. Dawniej Członek Cechu 
Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych w Poznaniu, w 
którym od 1970 roku pełnił funkcję Przewodniczącego 
Sekcji Optyków, był równieŜ zastępcą Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Równocześnie był Członkiem Komisji 
Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, a 
takŜe członkiem Ogólnopolskiej Komisji BranŜowej 
Optyków przy Centralnym Związku Rzemiosł  w 

Warszawie. Od 1980 roku Przewodniczący Zespołu Opiniodawczo -Doradczego do spraw optyki przy 
Zarządzie Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Współtwórca Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu, w którym funkcję Starszego Cechu pełnił od 1990 roku. Był współorganiza-
torem zjazdów optyków w Poznaniu. Uczestniczył teŜ przez kilkanaście lat w cyklach szkoleń organi-
zowanych przez komisję branŜową optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Za wieloletni 
wkład pracy w rozwój rzemiosł optycznych uhonorowany został przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu 
Odznaką za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego, Honorową odznaką Centralnego Związku 
Rzemiosła, Srebrnym Medalem Jana Kilińskiego, Honorową Odznaką Miasta Poznania. 

Józef Kołder 

LAT 61 

ABSOLWENT AKADEMII EKONOMI-
CZNEJ W KATOWICACH 

1957- 60: nauka rzemiosła optycznego w zakładzie opty-
cznym mistrza B. Bieńka w Pszczynie, zakończona egza-
minem czeladniczym w Izb ie  Rzemieś ln i cze j  
w Katowicach. Od 1960 - prowadzi własny zakład optyczny 
w Wadowicach. W 1962 i 1963 uczestniczył w szkoleniach 
w H. Pistor Schule w Jenie, a w latach 1967-70 w trzyletnim 
szkoleniu optycznym w Bystrej Śląskiej. Egzamin mist-
rzowski - w 1967 w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Do 
chwili powstania Komisji BranŜowych działał zarówno w 
Komisji BranŜowej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej w 
Katowicach jak równieŜ w Ogólnopolskiej Komisji 
BranŜowej przy ZIR w Warszawie. Od 1970 
Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej i 
Mistrzowskiej przy Izbie Rzemieślniczej w Bielsku Białej. 

Członek - załoŜyciel Stowarzyszenia Optyków Polskich Wiceprezes Zarządu tej organizacji. Po 
samorozwiązaniu się SOP uczestniczył w pracach mających na celu utworzenie jednolitej organizacji 
rzemiosła optycznego w Polsce. W uznaniu ogółu zasług dla środowiska optyków polskich na zjeździe 
załoŜycielskim KRIO został powołany do Rady Starszych jako członek honorowy. 

 

 



Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe nie wszyscy 
znają genezę powstania KRIO oraz historię 
powstania poszczególnych cechów jak teŜ nie 
bardzo wiedzą kto był animatorem tych 
zdarzeń uznaliśmy za celowe zamieścić 
w I Biuletynie te informacje. 

Ponadto wydaje się, Ŝe kreatorzy tych 
wydarzeń nie powinni być anonimowi. Dlatego 
zamieszczamy poniŜej krótką historię powsta-
nia KRIO oraz wszystkich cechów optycznych, 
które utworzyły KRIO jak teŜ przedstawiamy 
kolegów, którzy odegrali w tym istotną rolę, 
a dzisiaj pełnią odpowiedzialne funkcje 
w swoich Cechach oraz w organach statu-
towych Izby. 



3. Ministerstwo Edukacji oraz Kuratoria - chodzi o podział kompetencji doty 
czący edukacji zawodowej. Reprezentujemy pogląd, Ŝe pieczę nad 
nauczaniem zawodowym optyków powinna sprawować KRIO mając do 
tego umocowania ustawowe. Ona równieŜ powinna wydawać w przyszłości 
jedynie waŜne świadectwa jak teŜ być moŜe w późniejszym okresie - licen 
cje. Powinniśmy w tym zakresie współdziałać ze środowiskami naukowymi 
i korzystać z rozwiązań juŜ funkcjonujących na świecie i w Europie. Mam 
tu na myśli naturalny kierunek do którego zmierza optyka a więc optometię. 

4. Ministerstwo Finansów - naszym głównym problemem jest podatek VAT 
oraz sposób zakwalifikowania naszych usług. Rozmowy i próby uzyskania 
korzystnych dla optyków rozwiązań są prowadzone permanentnie. Myślę, 
Ŝe skutki tych rozmów pojawią się wkrótce. 

5. Komisje sejmowe -jest to nasz waŜny partner, gdyŜ radykalne załatwienie 
naszych problemów to zmiana rozwiązań ustawowych. Są to jednak 
rozwiązania trudne do osiągnięcia tak szybko jak byśmy tego oczekiwali, 
a więc inne zaklasyfikowanie naszych usług - przesunięcie ich w obszar 
ochrony zdrowia, przejęcie kompetencji kwalifikacyjnych czy teŜ wreszcie 
radykalne zatrzymanie rozwoju sieci usług optycznych wchodzących 
z obcym kapitałem. 

6. Sprawy związane z funkcjonowaniem Izby, a więc jej relacje ze strukturami 
administracji rzemiosła oraz sprawy wewnątrzorganizacyjne, na które mamy 
sami największy wpływ i moŜemy je realizować szybko. Przyjęty został 
wspólny znak Izby, który pozwala na jednoznaczną identyfikację optyków 
zrzeszonych, potwierdzając jednocześnie ich wysokie kwalifikacje. Został 
juŜ zredagowany Kodeks Optyków obligujący nas do zachowań etycznych 
i profesjonalnych. Chcemy zbudować świadomość naszych klientów, Ŝe jak 
w średniowieczu funkcjonują rzemieślnicy cechowi i „partacze", dla których 
jest równieŜ miejsce na rynku ale na jego obrzeŜach. Do budowania tej 
świadomości   niezbędne   jest   promowanie   optyków   zrzeszonych 
i „sprzedawanie" niejako naszego systemu wartości. Niezbędny jest tu jed 
nak udział wszystkich i poniesienie wspólnych nakładów. Inaczej celów tych 
nie da się osiągnąć. 

Chcemy wyraźnie powiedzieć, Ŝe kaŜdy z tych problemów został juŜ 
podjęty w ramach bieŜących prac Zarządu Izby. Jak wcześniej wspomniałem 
efekty nie przyjdą z dnia na dzień ale liczba kontaktów, podjęcie tematów 
przez partnerów naszych rozmów rokują nieźle. Powinniśmy wykazać jednak 
trochę cierpliwości i tam gdzie to konieczne i moŜliwe włączyć się osobiście. 
Bądźmy bardziej aktywni i częściej obecni. 

Marek Jakubowicz 



WPROWADZENIE  

Korzystając z okazji jaką jest I Kongres Optyków Polskich zrzeszonych 
w KRIO przygotowaliśmy dla Państwa pierwszą większą publikację wydaną 
przez Izbę. Otrzymujemy bardzo duŜo sygnałów o słabym przepływie infor-
macji dotyczącej tego co dzieje się w Izbie, co KRIO robi dla swoich optyków 
i jaki to ma wpływ na naszą kondycję zawodową i ekonomiczną. 

Istotnie jest to błąd, gdyŜ odczuwalne skutki działania KRIO mogą być 
zauwaŜalne w dłuŜszych przedziałach czasowych a bardzo rzadko z dnia na 
dzień. Idzie o to abyśmy mieli świadomość i informacje dotyczące tego jakie 
Izba podejmuje kroki i kiedy moŜna oczekiwać ich rezultatów. Przekazywaniu 
tych informacji słuŜyć moŜe i powinien biuletyn. Zawiera on równieŜ dodatek 
poświęcony reklamie i informacji handlowej naszych kooperantów, 
zachęcamy ich jednak aby obok materiałów o charakterze reklamowym 
zamieszczali równieŜ informacje o swojej firmie i koncepcji jej działania na 
naszym rynku. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie powiedzieć czy biuletyn 
kongresowy będzie publikacją jednorazową czy teŜ stanie się periodykiem 
czego byśmy sobie Ŝyczyli. Musi to jednak wynikać z potrzeby środowiska i 
jej akceptacji dla tego przedsięwzięcia. Akceptacja kolegów członków Cechów 
zrzeszonych w Izbie jest równieŜ podstawowym warunkiem sprawnego 
i skutecznego działania naszej organizacji. Podkreślam NASZEJ, gdyŜ 
znakomita część kolegów doskonale wyraŜa swoje oczekiwania w stosunku do 
zarządu i organizacji a jednocześnie nie wzmacnia jej przez aktywne uczest-
niczenie w jej przedsięwzięciach czy teŜ najbardziej banalnych obowiązkach 
takich jak obecność na zebraniach czy teŜ płacenie składek. Zarząd Izby musi 
mieć pewność, Ŝe prowadząc rozmowy z przedstwicielami administracji 
państwowej reprezentuje organizację 700-set osobową a nie tylko władze Izby. 
NaleŜy wiedzieć, Ŝe uzyskać moŜemy bardzo wiele szczególnie w kontaktach 
ze słuŜbą zdrowia ale musimy stanowić jedność i zachować się w razie potrze-
by solidarnie. To jest to minimum, którego musimy oczekiwać od siebie po to 
by Ŝądać od innych. 

KRIO jest organizacją młodą, gdyŜ moŜliwość działania formalnego 
uzyskaliśmy dopiero 22 kwietnia 1996 r. Tematów, którymi musimy się zająć 
jest wiele i dotyczą one róŜnych dziedzin n/działania a więc: 
1. UłoŜenie poprawnych kontaktów ze słuŜbą zdrowia w przypadkach gdy 

optycy realizują recepty refundowane przez budŜet. 
2. Kontakty ze środowiskiem lekarzy okulistów (PTO) w celu ustalenia 

obszarów wpływów i kompetencji (gabinety okulistyczne, soczewki kontak 
towe, próby zakładania przez okulistów zakładów optycznych). 
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BIURO ORGANIZACYJNE i REDAKCYJNE : 
00-264 WARSZAWA ul. Piekarska 6 lok. 5 

tel./fax (0-22) 635 20 50 
Joanna WÓJCIK i ALEKSANDER TRACEWICZ 

Organizatorzy I Kongresu KRIO przepraszają uczestników zjazdu za 
niekompletną treść biuletynu ze względu na brak danych i informacji 
do chwili wydruku. 
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