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 Rzemieślniczą Izbę Optyczną tworzy sześć autonomicznych 
cechów optycznych. KRIO powstała 30 stycznia 1995 r,                               
W jej skład wchodzą:  

Cech Optyków w Warszawie 
Dolnośląski Cech Optyków we Wrocławiu 

Małopolski Cech Optyków w Krakowie     
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu        
Pomorski Cech Optyków w Gdańsku                                            
Śląski Cech Optyków w Katowicach 

Skład Zarządów w poszczególnych cechach 

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie; 
Andrzej Biernacki - Starszy Cechu 

Marek Jakubowie; - Podstarszy Cechu 
Tadeusz Ratajski - Sekretarz Zarządu 

Tomasz Bednarski - Skarbnik 
Wiesław Gabrysiak - Członek Zarządu 

Maciej Orliński - Członek Zarządu 
Grzegorz Trzaska - Członek Zarządu 

Zarząd Dolnośląskiego Cechu Optyków we Wrocławiu. 
Marek Kołodziej - Starszy Cechu 

Janusz Kordos - Podstarszy Cechu 
Maria Baczyńska-Lach - Sekretarz 
Wacław Dousa - Członek Zarządu 

Jerzy Sroka - Członek Zarządu 

Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie,- 
Marian Wójcik – Starszy Cechu 

      Edward Kluza - Podstarszy Cechu 
Stanisław Salwiński - Podstarszy Cechu 
      Roman Brożek - Członek Zarządu 
    Jarosław Jobs - Członek Zarządu 

Marek Szwed - Członek Zarządu 
Sławomir Wesołowski - Członek Zarządu 



Zarząd Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu: 
Zbigniew Dębiński - Starszy Cechu 

Wiesław Kotelak - Podstarszy Cechu 
Henryk Piguł - Podstarszy Cechu 

Grzegorz Grochał - Sekretarz 
Janusz Rychlik - Skarbnik 

Czesław Drabczak - Członek Zarządu 
Czesław Kaczmarek - Członek Zarządu 
Jan Szczerkowski - Członek Zarządu 
Andrzej Pawliczak - Członek Zarządu 

Aleksander Tracewicz - Członek Zarządu 

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku: 
Aleksander Lewandowski - Starszy Cechu 

Wiktoria Adamek - Podstarsza Cechu 
Krzysztof Mężyk - Sekretarz 

Zbigniew Domowicz - Skarbnik 
Jerzy Chirek - Członek Zarządu 

Edward Greszczyński - Członek Zarządu 
Bernard Nalaskowski - Członek Zarządu 

Zarząd Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach: 
Aleksander Filak - Starszy Cechu 

Paweł Kołder - Podstarszy Cechu 
Stefan Niewidok - Podstarszy Cechu 
Izabela Źmidzińska-Górny - Sekretarz 

Marek Sołowij - Członek Zarządu 
Jerzy Szczepanek - Członek Zarządu 
Jan Witkowski - Członek Zarządu 

KRAJOWA 
RZEMIEŚLNICZA 
IZBA OPTYCZNA 

-ZARZĄD  
Marek Jakubowicz - Prezes 

Jan Witkowski - Wiceprezes 
Tadeusz Ratajski - Sekretarz 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 
Wiktoria Adamek 

Wojciech Błaszczyk 
Lidia Jarnuszkiewicz 

Edward Kluza 
Paweł Kołder 

Aleksander Tracewicz 
Antoni Waligórski 

RADA STARSZYCH: 
Zbigniew Dębiński 
- Przewodniczący 
Andrzej Biernacki 
Aleksander Filak 
Marek Kołodziej 

Aleksander Lewandowski 
Marian Wójcik 

ODWOŁAWCZY SĄD 
RZEMIEŚLNICZY KRIO: 

Zdzisław Robak 
- Przewodniczący 

Jerzy Chirek 
Jan Kołodziej 

Stanisław Morawiec 
Stanisław Salwiński 

KOMISJA REWIZYJNA: 
Krzysztof Piskorski 
- Przewodniczący 
Waldemar Daniluk 

Leszek Eder 
Marian Wójcik 



 

Forum Optyków 
- wprowadzenie 
do dyskusji 

Marek Jakubowicz 

Szanowni Państwo, 

Kongres Optyków jest wyda-
rzeniem szczególnym. Odby-
wa się on raz na dwa lata. Sta-
nowi więc wyjątkową okazję 
do podsumowań i wymiany 
poglądów. Najchętniej mówi-
my o tym, co nam dokucza 
w naszej codziennej pracy 
oraz dzielimy się obawami do-
tyczącymi przyszłości zawo-
dowej egzystencji. 

Problemów i spraw intere-
sujących jest wiele. Dotyczą 
one rzeczy drobnych i poważ-
niejszych. Każdy z nas ma 
swoje doświadczenia i wnios-
ki z nich płynące. Wymiana 
doświadczeń pozwolić może 
n a  u n i k n ię c i e  k ło p o t ó w  
"w przyszłości. 

Który z tych problemów jest 
najważniejszy? Na tak posta-
wione pytanie nie ma prostej 
odpowiedzi. Wydaje się je-
dnak możliwe zdefiniowanie 
podstawowych celów, do któ-
rych należy dążyć, aby branża 
była w stałym rozwoju. 

Jednym z ważniejszych ce-
lów strategicznych jest szero-
ko rozumiana edukacja. 
Rozumiana szeroko, gdyż nie 
chodzi tu tylko o edukację za-
wodową. Niewątpliwie jest 
ona priorytetem, a mamy tu 

poważne zaległości. Należy 
rozstrzygnąć kwestię, w któ-
rym kierunku powinien ewo-
luować zawód optyka. Wiemy 
doskonale, że producenci so-
czewek okularowych zmierzają 
do osiągnięcia jak największej 
sprzedaży produktów o 
zaawansowanych konstruk-
cjach i technologiach. Są one 
coraz droższe. Nakłada to na 
optyka bardzo dużą odpowie-
dzialność za wykonaną pracę 
warsztatową. Musi on dyspo-
nować coraz lepszym i droż-
szym sprzętem, ale musi też 
coraz więcej wiedzieć, aby 
unikać błędów i kłopotów. 
Klient płacąc dużo jest znacz-
nie bardziej wymagający. 

W sytuacji, gdy sprzedajemy 
soczewki drogie, dające zna-
cznie więcej możliwości użyt-
kowych, niezwykle ważną 
sprawą jest właściwie zapisa-
na korekcja. Pomiar refrakcji 
wykonany niezbyt starannie 
rodzi bardzo nieprzyjemne 
konsekwencje przede -wszyst-
kim dla optyka. Jak uniknąć 
tych kłopotów? Wydaje się, że 
najprostszym sposobem na 
ich uniknięcie jest zdobycie 
wiedzy w tym zakresie. Póki 
co, jest to trudne do osiągnię-
cia. Warunki prawne i obo-
wiązujący program edukacji 

zawodowej nie dają w chwili 
obecnej takich możliwości. 
Jest to ogromne pole do dzia-
łania. Jak najszybciej musimy 
zająć się stworzeniem możli-
wości poszerzenia wiedzy 
w tym zakresie i udostępnie-
nia jej optykom wykonującym 
zawód. 

Z końcem lat osiemdziesią 
tych znaleźliśmy się w nowej 
rzeczywistości prawnej 
i gospodarczej. Nie wszyscy 
do tej zmiany byli przygotowa-
ni. W warunkach wolnego 
rynku czasami jesteśmy bezra-
dni. Używamy często słowa 
konkurencja, ale tak napraw-
dę najczęściej nie bardzo wie-
my, jak sobie z nią poradzić. 
Tego trzeba się nauczyć. Nale-
ży opanować sztukę sprzeda-
wania swoich unikalnych -wła-
ściwości i umiejętności. Na 
tym właśnie polega marketing 
- na rozpoznaniu potrzeb, 
określeniu sposobu dociera-
nia do potencjalnych klien-
tów i umiejętnym profesjonal-
nym sprzedawaniu w taki spo-
sób aby klient był absolutnie 
przekonany, że ma kontakt 
z wiarygodnym zawodowcem. 

Otoczenie prawne jest dzie-
dziną, -w której, według naszej 
oceny, dokonanie zmian dało-
by nam największe poczucie 

 



 

bezpieczeństwa. I to jest pra-
wda pod warunkiem, że pra-
wo dotyczące wykonywania 
zawodu optyka będzie uk-
ształtowane po naszej myśli. 
Jest to jednak życzeniowy spo-
sób traktowania rzeczywisto-
ści. Każda grupa zawodowa 
dąży do takich regulacji praw-
nych, aby warunki prawne by-
ły dla niej najkorzystniejsze. 

W pewnych granicach nie-
którym grupom zawodowym 
to się udaje, ale osiągnięcie ta-
kiego celu nigdy nie jest łatwe 
i  bardzo  rzadko moż l iwe  
w krótkim czasie. Nie oznacza 
to, że należy zrezygnować  
z podejmowania przedsięw-
zięć w tym zakresie. Tym bar-
dziej, że nasz zawód ma do 
spełnienia swego rodzaju mi-
sję społeczną. Jak wszyscy 
wiemy, znakomita część bo-
dźców odbieranych przez 
człowieka dociera do mózgu 
poprzez zmysł wzroku. Zła ko-
rekcja, źle wykonane okulary 
równoznaczne są z gorzej wy-
konywanymi funkcjami życio-
wymi. Oznacza to gorsze wy-
niki w nauce, gorszą wy-
dajność pracy, większa ilość 
wypadków przy pracy oraz 
wypadków drogowych. Te ar-
gumenty przemawiają jedno-
znacznie za koniecznością do-
prowadzenia  do sytuacj i ,  
w której zawód optyka wyko-
nywać mogą tylko osoby od-
powiednio wyedukowane. 
Jest to zatem podstawowy ar-
gument na rzecz zmiany regu-
lacji prawnych. 

Wiemy doskonale, że w wię-
kszości krajów wysoko rozwi-
niętych wykonywanie zawo-
du optyka regulowane jest od-
powiednimi przepisami. Wy-
soki   poziom   świadomości 

tamtych społeczeństw nie po-
zwala na stworzenie zagrożeń 
użytkownikom okularów. Is-
totną rolę w tworzeniu właści-
wego „klimatu" wokół sprawy 
odgrywają struktury zrzesza-
jące optyków. Wiele organiza-
cji optycznych odniosło po-
ważne sukcesy przyczyniając 
się do stworzenia odpowied-
niego porządku prawnego. 
Aby skorzystać z ich doświad-
czeń, należy utrzymywać z ni-
mi stałe kontakty. Kontakty 
międzynarodowe powinny 
być i są jednym z bardzo waż-
nych zadań Izby. Tradycje pol-
skiego rzemiosła oparte są 
w dużym stopniu na rozwiąza-
niach i doświadczeniach nie-
mieckich. Dlatego liczymy na 
to, że wystąpienie Przewodni-
czącego ZVA pana Manfreda 
Mullera bardzo wzbogaci na-
szą wiedzę na temat sposo-
bów i warunków działania op-
tyków niemieckich. Myślę, że 
te wyjaśnienia i informacje 
będą dobrym wstępem do 
dyskusji w ramach „Forum 
Optyków". We wprowadzeniu 
do dyskusji zasygnalizowane 
zostały tylko niektóre ze 
spraw ważnych. Nie sposób 
poruszyć je wszystkie. Z całą 
pewnością w trakcie spotka-
nia pojawi się wiele innych, 
czasami kontrowersyjnych te-
matów. Kierownictwo KRIO 
bardzo liczy na krytyczne 
uwagi, gdyż tylko one mogą 
wykazać różnice poglądów, 
wskazać sprawy, które um-
knęły z pola 'widzenia, a tym 
samym stać się inspirującym 
bodźcem do dalszego działa-
nia. Zapraszamy zatem do 
czynnego udziału w kongreso-
wej dyskusji. 

Marek Jakubowicz 
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U progu roku 2000 Marcolin nadal kontynuuje swój dy-
namiczny wzrost. Dzięki entuzjazmowi pracowników wszyst-
kie cele postawione w czterdziestoletniej historii istnienia fir-
my w przemyśle optycznym zostały osiągnięte i pozwoliły 
wejść do ekskluzywnej grupy największych na świecie produ-
centów sektora optycznego, klasyfikując ją na czwartym miej-
scu. Tak wypracowana pozycja, pozwala na otwarcie kolejnych 
drzwi umożliwiających dalszy wzrost pozycji na najważniej-
szych rynkach, jakimi są: Europa, Ameryka i Bliski Wschód. 
Ten powód do dumy zobowiązuje równocześnie do dalszego 
dynamicznego rozwoju, brania udziału w kształtowaniu glo-
balnego rynku, kreowania stylów i mody, wprowadzania no-
wości i podnoszenia jakości, a ostatecznie - satysfakcjonowa-
nia klientów przez właściwy serwis. W erze globalnego prze-
pływu informacji, nie pozostając w tyle również i na tym po-
lu, dla lepszego wzajemnego poznania się, należy odnotować, 
że firma Marcolin produkuje w swoich trzech włoskich fabry-
kach 2.5 miliona opraw rocznie, sprzedawanych w 50.000 
sklepów w 70 krajach. Jedenaście kolekcji obejmuje jedno-
cześnie 800 wzorów, a rokrocznie opracowanych zostaje 500 
nowych, z których 200 wyselekcjonowanych trafia na rynek. 
Sukces firmy bazuje na nowoczesnej technologii, gwarantują-
cej wytwarzanym produktom najwyższą jakość, jak i różnoro-
dność kolekcji zawierających zarówno własne marki, jak i na-
zwy znanych stylistów. 

Turn & Flex — przykład nowej jakości opraw 

Kolejny sukces Marcolin zawdzięcza wprowadzeniu na rynek 
nowej generacji opraw z zastosowanymi w nich elastycznymi 
i regulowanymi flexami, które zdobyły już uznanie odbior-
ców. Nowa kolekcja wzorów T&F poprawia wygodę i praktycz-
ność noszenia. Wykonane z lekkiego metalu, posiadają dosko-
nałe, umożliwiające ręczną regulację bocznych elementów fle-
xy, zależnie od kształtu twarzy oraz sposobu używania. Spra-
wiają one, że oprawy te nosi się bardzo wygodnie i lekko, na-
wet z konieczności. Funkcjonalne, eleganckie i sportowe T&F, 
to doskonałe oprawy do bujnego życia na otwartej przestrze-
ni, jak również do uprawiania sportu. 
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dzimy konieczność wzmoc 
nienia jej regionalizacji. W ten 
sposób będzie ona bardziej 
zauważalna i przez uczestni 
ków, i przez lokalnych klien 
tów. Należy więc w większym 
stopniu wykorzystać prasę lo 
kalną oraz tzw. materiały indy 
widualne, aby docierać bezpo 
średnio do lokalnej społecz 
ności. Dlatego konieczne jest 
budowanie bazy danych na 
szych klientów, a więc prowa 
dzenie ich kartotek, w któ 
rych zamieszczone będą infor 
macje adresowe oraz recepty 
okularowe. Obowiązek zakła 
dania kartotek przez uczestni 
ków promocji już został zwią 
zany z „kartą naszego klienta". 
Posiadanie tych informacji 
ułatwi znacznie wysyłanie ko 
respondencji do klientów 
(np. kartek świątecznych). Ka 
żdy, kto nadal będzie brał 
udział w promocji, będzie zo 
bowiązany do zamontowania 
świetlnego znaku pracowni 
autoryzowanej. Kilkaset 
świetlnych znaków będzie 
utrwalać się znacznie mocniej 
w świadomości potencjalnych 
klientów. W wyniku dotych-
czasowych doświadczeń chce-
my zrezygnować z pośredni-
ctwa agencji reklamowych. 
Kampanie ogólnopolskie obe-
jmowały będą tylko TV (spora-
dycznie) i prasę krajową (tyl-
ko w zakresie publikacji tema-
tycznych połączonych z pre-
zentacją znaku). Wszystkie 
materiały, takie jak „karty 
klienta", karty świąteczne, to-
rebki do przyjmowania i wy-
dawania prac, zamawiać bę-
dziemy bezpośrednio u pro-
ducentów. Pozwoli to i na ob-
niżenie kosztów i na realizację 
zamówień zgodnie z autory-
zowanymi projektami. 

Chcielibyśmy, aby koszty 
promocji nie uległy zmianie. 
Liczyć się jednak należy z fak-
tem, iż przy mniejszej liczbie 
uczestników, koszty indywi-
dualne będą większe. Zakłada-
my, że kampania będzie konty-
nuowana bez względu na 
ilość zgłoszeń. 

Osoby, które zrezygnują  
z uczestnictwa, muszą liczyć 
się z koniecznością zwrotu 
znaków pracowni autoryzo-
wanej. Przypominamy, że 
znak jest zastrzeżony w Urzę-
dzie Patentowym i jego wła-
ścicielem jest KRIO. 

Decyzja o kontynuacji ucze 
stnictwa wiąże się oczywiście 
ze zobowiązaniami finanso 
wymi, które winny być regu 
lowane systematycznie, 
a w przypadkach szczegól 
nych z wyprzedzeniem. Brak 
płynności jest istotnym utrud 
nieniem w realizacji działań 
reklamowych, gdyż niewywią- 
zywanie się z płatności zabu 
rza emisję reklam i publikację 
ogłoszeń. 

Drugi etap promocji rozpo-
czyna się 2 listopada 1998 r. 
Właśnie tego dnia ukazuje się 
w ogólnopolskim wydaniu 
„Gazety Wyborczej" kolorowy 
dodatek „Farmaceutyki i Zdro-
wie". W dodatku tym wyku-
piona została jedna kolorowa 
strona, na której zamieszczo-
ne zostanie ogłoszenie ze zna-
kiem pracowni autoryzowa-
nej, zmodyfikowanym teks-
tem „Możesz widzieć lepiej" 
oraz adresami uczestników 
promocji, którzy dotychczas 
brali w niej udział. Umieszczo-
ne zostały także znaki firmo-
we JZO i Essilora. 

Otrzymaliśmy bardzo cieka-
wą propozycję od firmy Essi-
lor, gdyż ten koncern planuje 

ogromną kampanię promocyj-
no-reklamową, dla której pre-
tekstem będzie zaćmienie 
słońca (sierpień '99). Współ-
pracą zainteresowana jest ró-
wnież Ciba. 

Agencja reklamowa przeka-
zała nam w ramach rozliczeń 
kampanii '97/98 dość dużą 
ilość toreb plastikowych, 
mniejszą „kart naszego klien-
ta" oraz siedem kasetonów 
świetlnych ze znakami praco-
wni  autoryzowanej .  Torby 
i karty zostaną rozdzielone 
(nieodpłatnie) pomiędzy te 
osoby, które przystąpią do eta-
pu rozpoczynającego się od li-
stopada, natomiast kasetony 
zostaną rozlosowane. 

Zarząd oraz Rada Promocji 
planują, aby ostatnim miesią-
cem tego etapu był wrzesień 
1999 r., a więc trwał on będzie 
podobnie jak w latach '97/'98 
- 10 miesięcy. 

Ogólne założenia i projekty 
nowej fazy promocji przedsta-
wione zostały w pierwszej 
części pisma. 

W trakcie zebrania w Krako-
wie pojawił się pomysł otwo-
rzenia możliwości przystąpie-
nia do promocji optyków, któ-
rzy nie brali w niej dotychczas 
udziału. Wiązało się to będzie 
z  kosz tami  dodatkowymi  
w stosunku do dotychczaso-
wych jej uczestników, ale da-
wałoby szansę na obniżenie 
składki w etapie drugim. Kon-
gres jest dobrą okazją, aby 
przekazać Państwu tę wiado-
mość. Zainteresowani mogą 
zgłaszać się do swoich ce-
chów lub bezpośrednio do 
Przewodniczącej Rady Promo-
cji koi. Lidii Jarnuszkiewicz 
lub Biura KRIO do Pani Joan-
ny Wójcik - tel. 22 635 20 50 
Zarząd KRIO Rada Promocji 



 



 



 

Wystawcy 



Grupa „Zborowski" Grupa „Wiśniewski" 

1. VALBERA 1. AUSTER 

oprawy korekcyjne VALBERA oprawy korekcyjne prod. polskiej 

2. UNICOLOR 2. WWABEX 

oprawy korekcyjne - import oprawy korekcyjne prod. polskiej 

3. OPTIMEX 3. ALBINEX 

oprawy korekcyjne SAFILO etui do okularów 

4. PUNKTAL 4. DEK OPTICA 

oprawy korekcyjne METZLER, INDO, ZEISS oprawy korekcyjne prod. polskiej 

5. POLMARK 5. BINOKL 

okulary przeciwsłoneczne POLAROID oprawy korekcyjne prod. polskiej 

6. A. KOCZOROWSKI 6. TAPO 

oprawy korekcyjne OWP, BOSS etui do okularów, oprawy korekcyjne 
 prod. polskiej 
7. F.H.U. ASTIR  
oprawy - import 7. SERV-OPTIC 

 akcesoria do opraw okularowych 
8. OPTICUM  
oprawy NEOSTYLE 8. PRECYZJA 

 oprawy metalowe prod. polskiej 
Grupa „Sawicka"  

 9. KAWIKO 
1. CHEMAX oprawy prod. polskiej 
płyny  

 10. SALEX 
2. FEZD oprawy plastikowe prod. polskiej 
elementy metalowe do okularów  

 11. M. BAYER 
3. LAWAL oprawy korekcyjne 
oprawy korekcyjne metalowe  

 12. AJG-OFFICE 
4. OPTALEX części i akcesoria do opraw okularowych 
oprawy korekcyjne z tworzyw sztucznych  

 Gabloty 
5. ORATA  
kasety, walizki, wzorniki, szafki, stojaki 1. OPTYKON (d. Interframes) 

 akcesoria i wyposażenie pracowni 
6. SABIO optycznych, oprawy ADIDAS 
soczewki okularowe  

 2. WAKO 
7. VISUS II oprawy m. in. VERSACE, POLICE, LACOSTE, 
stopery, opturatory CHEYIGNON, GUY LAROCHE, STING 

8. VIRGO  

oprawki okularowe - eksport, import  
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