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RAMOWY PROGRAM KONGRESU 

Czwartek 14.XI.2002 - od godz.14.00 
zakwaterowanie uczestników; czas wolny 18.00 - 

21.00     kolacja - ognisko i grilowanie na brzegu jeziora 

Piątek 15.XI. 2002 
7.00 - 8.45     śniadanie 
9.00 - 9.30     Otwarcie IV Kongresu KRIO 
9.30 -11.00     „Optyk w Unii Europejskiej - aspekty edukacyjne, prawne i organizacyjne" 

- wystąpienie przedstawiciela ECOO - p. Roberta Chappell 'a 
11.00-11.30     przerwa kawowa 
11.30-12.30     „Okulistyczne uwarunkowania trudności w doborze korekcji okularowej" 

- wykład; dr med. Andrzej Styszyński specjalista chorób oczu 
13.00-15.00     obiad 
15.00-17.00     prezentacje firm uczestniczących w Kongresie 

15.00 -  nowości firmy Cl BA VISION 
15.20 - ESSILOR: Laboratorium recepturowe Essilor w Polsce 
15.40 -  OPTIMEX: Prezentacja firmy SAFILO 16.00 - JZO: 
Soczewki okularowe jako wyroby medyczne w aspekcie 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 16.45 - MEDICAL 
PARTNER: Automaty szlifierskie INDO 

wyposażenie gabinetów okulistycznych 
17.00-18.00     spotkanie z zaproszonym politykiem 20.00     
uroczysta kolacja 

Sobota 16.XI. 2002 
7.00 - 8.45     śniadanie 
9.00 - 9.45      „Lupa jako pomoc optyczna" - wykład; dr Marek Zając; 

Pracownia Optyki Widzenia I.F. Politechniki Wrocławskiej 
10.00-10.45     „Jak patrzeć i widzieć rozwój i sukces firmy" - 

p. Kazimierz Murzyn; Firma Consultingowa IMCO 
wykład sponsorowany przez SOŁA OPTICAL POLAND 11.0-11.30     przerwa 

kawowa 11.30-13.30     Forum Dyskusyjne Optyków - otwarta dyskusja uczestników 
Kongresu 

n/t aktualnych spraw optyków w Polsce. 13.30-
15.00     obiad 15.00-18.00     prezentacje firm uczestniczących 
w Kongresie 

15.00-  CARL ZEISS: Soczewka progresywna indywidualna GRAD AL SHORT 
15.20- Prezentacja firmy FLAIR 
15.40-   RODENSTOCK 
16.00-  KRAK OPTIC: WECO - nowe produkty 
16.20 - SOŁA: TEFLON - marka, której możesz zaufać 
16.50-  BALTIC OPTILAB: KOLIBER - to już marka. 

Kontrola jakości soczewek recepturowych w procesie produkcji 
17.10- JOHNSON & JOHNSON: Soczewka ACUVUE 2 COLOURS 
17.30 - Prezentacja TU. INTER-Polska oraz ofert ubezpieczeń dla optyków. 

20.00     bankiet 

Niedziela 17.XI.2002 
8.00-l 0.00     śniadanie 
Wyjazd uczestników IV Kongresu 
(do godz. 12.00) 



 



 



3.2. Organizacje członkowskie, szkoły i uczelnie zachęcane będą do podnoszenia poziomu kształcenia do stan 
dardów zawartych w programie Dyplomu Europejskiego Optometrysty. 

3.3. Program i struktura Dyplomu Europejskiego Optometrysty będzie nieustannie modyfikowana i utrzymywana 
na odpowiednio wysokim poziomie. 

3.4. Osoby posiadające wykształcenie optometrysty czy też optyka zobowiązane będą do stałego uzupełniania 
swojej wiedzy zawodowej oraz do znajomości wprowadzanych na rynek nowych produktów optycznych. 

3.5. Zgodnie z celami postawionymi przez ECOO zawód optometrysty i optyka powinien osiągnąć poziom 
wg przyjętych standardów edukacyjnych. Poziom ten musi być porównywalny w każdym kraju zrzeszonym. 

4.Ogólna strategia ECOO 
4.1. Pomaganie organizacjom członkowskim w promowaniu optometrii i optyki jako niezależnych zawodów. 
4.2. Sprawianie by ECOO było naturalnym partnerem dla instytucji i struktur UE oraz partnerem dla sektorów 

związanych z ochroną zdrowia i rynkiem. 
4.3. Zachęcanie do współpracy i współdziałania z innymi zawodami związanymi z ochroną zdrowia w interesie 

pacjentów oraz ich bezpieczeństwa. 
4.4. Współpraca z przemysłem optycznym. 

5.Metody pracy 
5.1. Podstawowym forum jest Walne (Generalne) Zgromadzenie. Jego obrady odbywać się będą raz do roku. 
5.2. Ważnymi strukturami ECOO są komitety robocze odbywające spotkania dwa razy do roku. Zajmują się one 

zagadnieniami szczegółowymi. 
5.3. Trzecią ważną strukturą jest Komitet Wykonawczy. Jego pracami kieruje wybieralny Prezydent (Prezes) 

ECOO a jego członkowie spotykać się będą cztery razy do roku. 
5.4. Pracami bieżącym kieruje Sekretarz Generalny a siedziba sekretariatu znajduje się w Londynie. Aktualnie 

urzędującym Sekretarzem Generalnym ECOO jest Pan Richard Carswell. 

Uważna lektura wyżej sformułowanych zamierzeń i strategii ECOO pozwoli na wyciągnięcie wniosków co 
czeka nas w najbliższej przyszłości i jaką rolę powinny odgrywać takie struktury jak Krajowa Rzemieślnicza Izba 
Optyczna czy tez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Wynika stąd również to jaki charakter powinna mieć 
współpraca organizacji optycznych z placówkami kształcącymi optyków oraz ze wszystkimi uczestnikami rynku 
optycznego, a przede wszystkim z producentami soczewek okularowych. Płyną stąd również wskazówki dla zarzą-
dów wszystkich organizacji zrzeszających optyków aby próbowały koncentrować się nad podjęciem wspólnego 
wysiłku by przygotować optyków polskich do wyzwań, które przynosi XXI wiek i co będzie podlegać bezwzględ-
nej weryfikacji w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 



 



- Marketing na rzecz dyplomu oraz zapewnienie jak najszerszej akcji informacyjnej związanej z dyplomem, 
a szczególnie o zaletach posiadania takich kwalifikacji. 

- Zarządzanie finansami projektu, zapewniające finansowanie i rentowność przedsięwzięcia. 
- Nadzór nad organizatorami egzaminów (obecnie ZVA) oraz zapewnianie i utrzymywanie go na właściwym po 

ziomie. 
Zarząd egzaminatorów stanowią delegaci wybrani z różnych krajów europejskich, którzy mają udokumento-

wane sukcesy w nauczaniu lub osiągnięcia w optometrii. Na tym to właśnie zarządzie spoczywa odpowiedzialność 
za odpowiedni charakter dyplomu. Członkowie zarządu mają również za zadanie śledzenie wyników osiąganych 
przez kandydatów, ponoszą odpowiedzialność za ustalanie pytań na egzamin, przetwarzając te które są przechowy-
wane w bazach danych od poprzednich egzaminów. Współdziałają także z egzaminatorami sesji praktycznych, 
jeśli zachodzi taka potrzeba. 

PROMOWANIE DYPLOMU EUROPEJSKIEGO OPTOMETRYSTY, 
CELE KTÓRE POWINNY BYĆ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI DYPLOMOWI 

Kiedy dyplom nabierze „impetu", poszczególne kraje będą zainteresowane tym by ci, którzy zdali egzamin 
czuli się zobowiązani do wprowadzenia programu dyplomu na terenie własnego kraju oraz stworzyli możliwości 
do przeprowadzania egzaminów. 

Jeśli projekt zrobi postępy, następnym celem będzie utworzenie możliwości dostępu do banku testów, pytań 
i standardów. Światowa Rada Optometrii wyraziła zainteresowanie w zunifikowaniu kwalifikacji na skalę ogólno-
światową. Niektóre państwa członkowskie oferują odmienne poziomy kształcenia a zatem i zróżnicowany poziom 
osiągniętych umiejętności w optometrii. Oznacza to w praktyce, że osoby wykonujące ten zawód otrzymały wie-
dzę i umiejętności różniące się wieloma szczegółami. Z punktu widzenia zunifikowanego dyplomu europejskiego 
optometrysty, każdy kto podda się egzaminowi, powinien być oceniany według tych samych kryteriów meryto-
rycznych. Powinien również mieć możliwość zapoznania się z materiałami zawartymi w banku w celu właściwego 
przygotowania się do egzaminu. 

Dostęp do oferty fachowych baz pozwoli na formalną ocenę indywidualnych umiejętności bieżących, a dopa-
sowany w ten sposób program dyplomu będzie stwarzał możliwości do uzupełnienia wszelkich braków. Dzięki 
temu dyplom może ujednolicić wszystkie różniące się stopnie kwalifikacji optometrycznych w całej Europie, co 
może spowodować w przyszłych latach bardziej swobodne przenikanie i wzrost poziomu umiejętności zawodo-
wych w europejskiej wspólnocie. 



 



Jaskra. 
Pod tym pojęciem należy rozumieć nie jedną chorobę, lecz całą grupę chorób, które charakteryzują się postępują-
cym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, ubytkami w polu widzenia oraz podwyższonym ciśnieniem śródgałko-
wym. Najczęściej występującą postacią jaskry jest jaskra pierwotna otwartego kąta zwana także jaskrą prostą. 
Ta forma jaskry przebiega w sposób podstępny, gdyż mimo podwyższonego ciśnienia śródgałkowego przez długi 
czas nie daje dolegliwości bólowych, a ewentualne pogorszenie wzroku można usunąć przez korekcję okularową. 
W zaawansowanych stadiach tej choroby dochodzi do nieodwracalnych ubytków w polu widzenia i trwałego ob-
niżenia ostrości wzroku, a w skrajnych przypadkach do całkowitej ślepoty. 

Cukrzyca. 
Najczęstsza choroba przemiany materii. Choruje na nią ok. 1,5% ludności. Połowa chorych na cukrzycę posiada 
zmiany w układzie wzrokowym. Problemy z określeniem refrakcji i ustaleniem korekcji okularowej często wiążą 
się z brakiem odpowiedniego uregulowania poziomu glukozy we krwi. Zaburzenia refrakcji mogą przyjmować 
postać wahań dochodzących do kilku dioptrii. 
W zaawansowanej cukrzycy rozwija się zaćma oraz zmiany na dnie oka. Zaćma wymaga leczenia operacyjnego. 
Zmiany na dnie oka określane są jako retinopatia cukrzycowa. Czas trwania choroby i wiek chorego decydują 
o powstaniu retinopatii. W leczeniu retinopatii cukrzycowej stosuje się koagulację laserową, kriokoagulację (przy-
mrażanie) oraz witrektomię (chirurgiczne usunięcie zmian w ciele szklistym). 



 



 



 



 



STUDIA OPTYCZNE NA 
POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 

Tradycyjnym kierunkiem kształcenia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (czyli WPPT) Poli-
techniki Wrocławskiej jest szeroko rozumiana optyka. Historia studiów optycznych sięga początków istnienia 
Wydziału, to znaczy lat 60. Od tego czasu jedną ze specjalności na magisterskich studiach o kierunku Fizyka jest 
Optyka. W miarę rozwoju Wydziału dochodziły nowe kierunki i specjalności w tym Optyka Biomedyczna na kie-
runku Inżynieria Biomedyczna, czy Fotonika. Oprócz studiów magisterskich od ponad dziesięciu lat prowadzone 
są studia o specjalności Inżynieria Optyczna. Po 3,5 latach studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzy-
mują tytuł inżyniera. Od czterech lat studia inżynierskie (o kierunku Optyka Widzenia) są realizowane także w 
trybie zaocznym. Prowadzone są one w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się co dwa tygodnie. 
„Najstarsi" studenci tego kierunku są obecnie w trakcie przygotowywania prac dyplomowych. Wkrótce (jak mamy 
nadzieję) uzyskają także tytuły inżynierów. 

Rekrutacja na wszystkie wymienione typy studiów prowadzona jest w standardowym trybie przez Dziekanat 
WPPT. Dotychczas o przyjęciach decydował konkurs świadectw maturalnych. Czy zasada ta zostanie utrzymana w 
przyszłości - czas pokaże. Wszystkie studia dzienne są bezpłatne, na studiach zaocznych czesne wynosi około 
1300 zł/semestr (kwota ta może ulec zmianie). 

Specyficzną formą studiów oferowanych przez nasz Wydział są studia podyplomowe „Refrakcja Oka i Opty-
ka Okularowa". Są one prowadzone już piąty rok. Przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie 
(konieczny jest dyplom ukończenia jakiejkolwiek szkoły wyższej). Studia te trwają dwa semestry, a odbywają się 
w trybie zaocznym - podobnie jak studia inżynierskie. Nabór prowadzony jest przez dziekanat WPPT na podstawie 
podań kandydatów. W bieżącym roku opłata wynosi 1700 zł/ semestr. 

Wymienione formy studiów różnią się od siebie programem i wymogami, ale wszystkie zawierają podobne 
elementy. W ramach przedmiotów optycznych wykładane są między innymi: zasady optyki geometrycznej i fi-
zycznej, pomiary optyczne, instrumentoznawstwo, materiałoznawstwo, i technologie optyczne, optyka światłowo-
dów, optyka cienkich warstw, interferometria i holografia, optyczne przetwarzanie informacji itd. Szczególne miej-
sce zajmuje grupa przedmiotów związanych z widzeniem. Są to m. in. takie przedmioty jak: „Oko i widzenie", 
„Elementy optometrii", „Pomiary refrakcji", „Elementy okulistyki", „Optyczna aparatura medyczna", „Technolo-
gie okularowe", Rehabilitacja osób słabowidzacych". Oczywiście, zależnie od rodzaju studiów, poszczególne 
przedmioty są bardziej lub mniej rozbudowane, towarzyszą im specjalistyczne laboratoria czy seminaria, a mate-
riał jest przedstawiany w sposób bardziej teoretyczny lub bardziej praktyczny. 

Nie miejsce tutaj na omawianie szczegółowych planów i programów oferowanych studiów. Osoby zaintereso-
wane mogą znaleźć wszystkie informacje w Informatorze Wydziału dostępnym w Dziekanacie WPPT albo na stro-
nie internetowej (http://www.if.pwr.wroc.pl/~studia.optyczne). Można także kontaktować się z prowadzącymi za-
jęcia, czy wreszcie absolwentami naszych studiów (ich listę publikuje corocznie Ogólnopolski Kurier Oftalmiczny 
OKO). 

Na koniec dane adresowe: 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 
tel. (+71) 320-25-23, fax: (+71) 320-34-09 
c-mail: dziekan@if.pwr.wroc.pl 
URL: http://www.im.pwr.wroc.pl/~wppt 

Chętnie też służę własna osobą. 
Dr inż. Marek Zając Tel. 
(+71)320-37-74 e-mail: 
zajac@if.pwr.wroc.pl 



 



 



 



Powyższe możliwości są efektem udziału Prezesa oraz członków zarządu w posiedzeniach organizowanych 
przez ECOO w Chorwacji i Brnie, poświęconych zasadom kształcenia optyków w krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej. 

8. Prezes KRIO podejmował inicjatywę powołania TWDW - Towarzystwa Wiedzy o Dobrym Widzeniu. Za 
chęcano do współdziałania wszystkich uczestników rynku optycznego. W ramach tworzącego się Towarzy 
stwa wydana została wspominana w pkt 2 publikacja „Optycy - jak zwiększyć sprzedaż". Przygotowano 
również dwa odcinki filmu edukacyjnego, który miał być emitowany w TV Puls. Niestety, prace nad tworze 
niem i rozwojem tej struktury nie zostały zaakceptowane przez większość Zarządu i obecnie inicjatywa ta 
została zawieszona w próżni. Wydaje się jednak, że nie należy rezygnować z tego rodzaju możliwości wpły 
wania na rynek. 

9. Z inicjatywy JZO powróciliśmy do idei pogłębienia współpracy z tym producentem. Prawdopodobnie za 
warta zostanie umowa regulująca wzajemne relacje. 

10. W związku z ofertą organizatora imprez targowych Zarząd rozważał możliwość systematycznego organizo 
wania targów optycznych. Odbyliśmy spotkanie z polskimi producentami w celu przedyskutowania tej 
ewentualności. Zaproponowano powołanie „zespołu organizacyjnego" w skład, którego wchodziliby przed 
stawiciele wszystkich zainteresowanych targami, producentów. Do chwili obecnej, swój akces do „zespołu 
organizacyjnego" zgłosiło jedynie Stowarzyszenie Polskich Producentów na Rzecz Ochrony i Korekcji 
Wzroku. 

11. KRIO otrzymało ofertę współdziałania z towarzystwem ubezpieczeniowym INTER-Polska S.A.. Towarzy 
stwo jest zainteresowane przygotowaniem specjalnego „produktu" dla optyków, korzystnego cenowo dla 
ubezpieczających się oraz przynoszącego pewne profity poszczególnym Cechom i Izbie. 

12. Powstała koncepcja zmiany siedziby Izby. Istnieje bardzo korzystna możliwość budowania nowego lokalu 
w ramach inicjatywy prowadzonej przez jedną z warszawskich Izb Gospodarczych. Lokale sprzedawane są 
„po kosztach własnych". Lokalizacja jest bardzo wygodna, pomieszczenia większe i godne rangi organizacji, 
do której aspiruje KRIO. Niezbędna jest odpowiednia uchwała Zjazdu aby podjąć konkretne działania w tej 
sprawie. 

13. Prezes KRIO, na równi z Prezesami innych izb rzemieślniczych bierze udział w pracach ZRP. Jest delegatem 
na kongres ZRP i jest systematycznie zapraszany na spotkania w Związku Rzemiosła Polskiego. ZRP wspo 
maga ideę wpisania zawodu optyka na ustawową listę zawodów wymagających kwalifikacji. 

14. Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2002 Zarząd podjął decyzje o zorganizowaniu IV Kongresu Optyków Zrze 
szonych w KRIO, w dniach 14-17 listopada, w Mikołajkach, w hotelu Gołębiewski. Powołany został komitet 
organizacyjny pod przewodnictwem Wiceprezesa - Jerzego Wysieckicgo. 

Zasygnalizowane tu zostały w pewnym skrócie najważniejsze zdarzenia i prace, które podejmowane były 
przez Zarząd w minionym roku. Odbywało się jeszcze wiele więcej ważnych spotkań i konsultacji. Mają jednak 
one zbyt szczegółowy charakter aby były przytaczane w tym dokumencie. 

Znakomita część spraw zasadniczych powinna być kontynuowana w roku najbliższym lub też powinniśmy 
rozważyć ponowne ich podjęcie. Dotyczy to zwłaszcza idei edukacyjnych, TWDW oraz współpracy z ECOO. 
Zjazd powinien rozważyć zasadnicze kierunki programu na rok najbliższy i podjąć stosowne uchwały w tych spra-
wach. 

Jan Witkowski 
Prezes KRIO 



 



 



 



 



 



 



 



4. Jeżeli jako środek pomocy wzrokowej (korygujący) okulary mają być refundowane w ramach puz, to powinny 
być opłacane z odrębnego tytułu ubezpieczenia. 
Procedura ta powinna być prosta, nie tak skomplikowana, jak w systemie opieki zdrowotnej (szpitali, przy-
chodni). 

5. Tym samym akceptujemy formę Karty Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze, lecz bez odpowiedzialności za leka 
rza, który ją wystawi (nie jesteśmy organem kontroli), a także bez limitowania ilości i wartości np. kwartalnych, 
rocznych refundacji. O ile konieczne jest limitowanie, to powinno ono być na etapie początkowym,tzn. wystawie 
nia karty, gdyż nie można przypisać środka pomocniczego bez możliwości realizacji jako należnego z tytułu 
puz. 

6. Limit powinien dotyczyć natomiast ceny, jednak całych okularów jako środka pomocniczego, co już wyjaśniłem 
powyżej. 

7. Sposób refundacji jaki przedstawiam, stworzy właściwe realia pracy dla optyka i Kasy Chorych. W ten sposób 
optyk przestanie być urzędnikiem i kontrolerem Kas Chorych - nastąpi właściwy podział pracy. Ponadto nie 
wymusza to na optyku rozbudowy zakładu o działy administracji, co w realiach wysokości refundacji jest nieade 
kwatne i stanowi wymuszoną przez Kasy Chorych rozrzutność w gospodarowaniu. 

8. Okulary nieodzownie muszą być właściwie wykonane, a więc muszą być wykonane przez osobę, ze sprawdzo 
nymi kwalifikacjami. 
Obecnie wymogi dla kwalifikowanego optyka okularowego, stawiają konieczność posiadania średniego wy-
kształcenia (ze zdaną maturą dla możliwości dalszej edukacji), a w szczególności dla prowadzenia zakładu 
optycznego i np. współpracy z Kasą Chorych. Niemniej, uważamy w stosunku do wykwalifikowanych optyków 
okularowych, którzy nie ukończyli szkoły średniej (z maturą), a dotychczas realizowali recepty refundowane 
przez Kasy Chorych, aby do tego prawo kontynuacji zachowali. 
Wymóg wykonywania okularów przez kwalifikowanych optyków jw. powinien dotyczyć każdego miejsca - zakła-
du, filii. 

Ponadto moje bezpośrednie spostrzeżenia do treści projektu dotyczą nieścisłości i niejasności treści bądź rozwią-
zań. 
W odniesieniu do poszczególnych dokumentów: 
Ad. „Ewidencja projekt - bez potwierdzenia wniosków w Kasie" 
brak liter w wyrazie „upoważnionych" w rubryce KASA CHORYCH oraz niezrozumiała jest treść zdania w tej samej 
rubryce tzn. „... możliwe jest usunięcie listy lekarzy uprawnionych". 
Ad. „Ewidencja projekt - potwierdzania wniosków w Kasie" brak treści (wyrazów) w rubryce 
KASA CHORYCH w zdaniu „W miejscu potwierdzania ...". 

Ad. „Ewidencja środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych" 
- w kolumnie KASY jest błąd w wyrazie „Umowy nie są podpisane wartościowe - 
konkurencja podmiotów realizujących". 
- w kolumnie ŚWIADCZEŃIODAWCY punkt o treści „wprowadzenie do realizacji błędnie 
wystawionych wniosków i przenoszenie ich kosztów na Świadczeniodawcę" - 
nie akceptuję tego, co uzasadniłem powyżej w punkcie 5. niniejszego pisma. 
- punkt o treści „umowy określają^ roczna^ wartość kontraktu i w zwiaŁzku z tym 
aneksowanie" - nie akceptuję tego, co uzasadniłem w punkcie 5. niniejszego pisma, 
a ponadto treść ta jest niespójna z treścią strony EWIDENCJA ŚRODKÓW 
POMOCNICZYCH I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH -KASA-, gdzie określa 
się, że: „Umowa bez określenia wartości kontraktu". 

Ad. „Opis SYSTEMÓW" 
popieramy i akceptujemy SYSTEM I (pierwszy). 

Ad. „Szczegółowe Warunki Konkursu ofert: Środki pomocnicze - WYMOGI OFERENTÓW ..." oraz 
Ad. „Szczegółowe Warunki - Zaopatrzenie wspólne - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU..." 
nie akceptuję tego punktu, co uzasadniłem w punkcie 8. niniejszego pisma. 

Ponadto, niezależnie od powyższego chciałbym jeszcze raz wnioskować uwzględnienie w przedmiotowym projek-
cie moich propozycji przedstawionych w piśmie z dnia 17 grudnia 2001 r. (znak: WR/ZD-133/01), a mianowicie 
uproszczenia grup środków pomocniczych na: 

- okulary dla dzieci do 18 lat 
- okulary do dali i bliży 
- okulary dwuogniskowe - wieloogniskowe 
- okulary pryzmatyczne 
- pomoce wzrokowe 

Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w tworzeniu zasad współpracy z Kasami Chorych oraz bardzo 
proszę o możliwość spotkania dla uściślenia pozostałych niewyjaśnionych kwestii. 

Z poważaniem Jan Witkowski 
- Prezes KRIO 



Działania organizacji rzemieślniczych o korzystne 

rozwiązania podatkowe dla zakładów optycznych 

z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatkach 

na 2003 rok 

Wnioski o kartę podatkową dla optyków 

W projektach ustaw podatkowych związanych 
z realizacją rządowego programu „Przede wszystkim 
przedsiębiorczość", poza niektórymi korzystnymi od 
dawna oczekiwanymi zmianami zaproponowano także 
wprowadzenie rozwiązań, które nie zostały pozytywnie 
odebrane przez środowiska rzemieślnicze. Miały one 
związek m.in. ze zmianami w karcie podatkowej w za-
kresie handlu - umożliwiających korzystanie z karty 
podatkowej wszystkim firmom handlowym z zatrud-
nieniem do dwóch pracowników. Dotychczas karta po-
datkowa ograniczona była tylko do handlu obwoźnego 
i obnośnego. Związek Rzemiosła Polskiego w pismach 
skierowanych w kwietniu i maju br. m.in. do Wicepre-
miera Marka Belki, przewodniczącego Komisji Finan-
sów Publicznych Sejmu RP oraz przewodniczącego 
sejmowej Podkomisji ds. finansów i ubezpieczeń Ko-
misji Nadzwyczajnej nie kwestionował poszerzenia 
karty na handel artykułami przemysłowymi. W wystą-
pieniach tych wnioskowano natomiast o usunięcie dys-
kryminacji, jaką zmiana ta spowoduje w stosunku do 
zakładów rzemieślniczych, przede wszystkim o przy-
wrócenie karty podatkowej zakładom, które w ostat-
nich latach zostały karty pozbawione (m.in. optyka, 
mechanika pojazdowa) oraz skreślenie ograniczeń, co 
do kierunków sprzedaży towarów produkowanych 
przez niektóre zakłady. 

W noweli zaproponowano także objęcie kartą po-
datkową innych usług, bez zatrudnienia pracowników, 
które dotychczas nie miały możliwości korzystania 
z tej formy opodatkowania. 

W maju br. wpłynęło do Związku Rzemiosła Pol-
skiego pismo Polskiego Towarzystwa Optometrii 
i Optyki (PTOO) w Poznaniu działającego w porozu-
mieniu z Międzywojewódzkim Cechem Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu, w którym zwrócono uwagę, 
że w zaproponowanej nowej tabeli usług - optycy nie 
będą mogli wybrać karty podatkowej, bowiem zgodnie 
z obowiązująca klasyfikacją statystyczną - działalność 
optyków grupowana jest w działalności wytwórczej. 
Natomiast dla innych branż taka możliwość wydaje się 
czysto teoretyczna z uwagi na ograniczenia dotyczące 
świadczenia usług bez zatrudnienia pracowników i wy-
sokiej stawki karty (od 1.500 zł do 3.500 zł w zależno-
ści od wielkości miejscowości w której usytuowany 
byłby zakład). Uwagi zgłoszone przez PTOO Związek 
Rzemiosła pilnie przekazał przewodniczącemu Sejmo-
wej Podkomisji ds. finansów i ubezpieczeń - meryto- 

rycznie nadzorującej prace legislacyjne nad projektem 
ustaw podatkowych. W sprawie tej także kierownictwo 
Krajowej Izby Optycznej utrzymywało bieżące robo-
cze kontakty ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. 
Niestety przedłożone opinie i wnioski nie uzyskały ak-
ceptacji Komisji Sejmowej. W tej sytuacji, na wniosek 
Prezesa KRIO Jana Witkowskiego, podjęto jeszcze jed-
ną próbę zgłoszenia postulatu bardzo umiarkowanego, 
proponując przyznanie prawa do karty podatkowej tyl-
ko niewielkim firmom wyłączonym przed kilku laty 
z prawa do opłacania podatku w tej formie, w tym 
m.in. zakładom optycznym prowadzonym przy zatrud-
nieniu maksymalnie dwóch pracowników. Został on 
zgłoszony w czerwcu br. przez Posła Andrzeja Umiń-
skiego w podczas drugiego czytania projektu ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym. Niestety 
również i ten wniosek nie został przyjęty. Propozycje 
zgłoszonych poprawek w zakresie opodatkowania kartą 
podatkową działalności optyków wraz z ich uzasad-
nieniem zawiera poniższy skrót wystąpienia Posła An-
drzeja Umińskiego: 
„Do zmiany 32) w związku z projektowaną zmianą 
17 a) dot. art. 23 projektu ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne: Proponuje się 
następującą poprawkę do zmiany 32) projektu ustawy: 
pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: 
,,a) w części I. tabeli „Działalność usługowa oraz wy- 
twórczo-usługowa" dodaje się następujące pozycje: 
1 2 3       4 5         6 
97 optyka, z wyjątkiem produkcji   0     326      372     403 

oprawek i szkieł 1      582      662     752 
2    1.021    1.138 1.240 

Uzasadnienie: 
Skreślenie w dotychczasowej ustawie definicji handlu 
obnośnego i obwoźnego oraz, wyrazów „handel obno-
śny i obwoźny" użytych w różnych artykułach oraz 
w załączniku Nr 3 w części III dot. handlu detalicznego 
artykułami nieżywnościowymi oznacza, że: 
- prawo do karty podatkowej przyznaje się także sta 

cjonarnemu handlowi (sklepom), w warunkach okre 
ślonych w zał. Nr 3 cz.III, 

- stawki obowiązywać będą takie same, jak dotąd dla 
handlu obnośnego i obwoźnego, 

- poza limitem zatrudnienia - do dwóch pracowników - 
innych ograniczeń nie będzie. 



Wynika z tego, że np. w Warszawie, sklep detaliczny, 
zatrudniający dwóch pracowników, handlujący towara-
mi elektronicznymi i agd, płacić będzie miesięcznie od 
891 zł do 3.098 zł podatku bez względu na wysokość 
obrotów i rodzaj nabywców (ludność, jednostki gospo-
darcze itd.). 
Nie kwestionuję poszerzenia karty podatkowej w isto-
cie rzeczy i głównie na tzw. rodzinne sklepy z artykuła-
mi nieżywnościowymi ale na tle, tak daleko idących 
zmian wnoszę o usuniecie dyskryminacji, jakie to spo-
woduje w stosunku niektórych działalności rzemieślni-
czych zainteresowanych możliwością opłacania karty 
podatkowej, które w ostatnich latach zostały jej pozba-
wione. Chodzi nam przede wszystkim o przywrócenie 
prawa do karty podatkowej zakładom optycznym oraz 
mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. 
Utrzymywanie nadal takich ograniczeń dla tych rodza-
jów działalności, przy równoczesnym zezwoleniu na 
kartę podatkową dla handlu art. nieżywnościowymi bez 
względu na wysokość obrotu, ze stawkami takimi, jak 
dotąd dla handlu obnośnego i obwoźnego byłoby w śro-
dowiskach rzemieślniczych zupełnie niezrozumiałe. 
Postuluję o przyznanie prawa do karty podatkowej tylko 
niewielkim zakładom tych branż - prowadzonych przy 
zatrudnieniu maksymalnie dwóch pracowników. 
Postulowane stawki karty podatkowej na rok 2003 pro-
ponuję przyjąć w takich proporcjach jak te rodzaje 
działalności były usytuowane w stosunku do innych 
usług w momencie ich wyłączenia z karty podatkowej. 
Dla optyki porównywalne stawki stosowano w usłu-
gach ślusarskich, dla mechaniki i elektromechaniki po-
jazdowej - w robotach budowlanych." W tej sytuacji, 
pomimo usilnych starań podejmowanych przez 
organizacje rzemieślnicze o przywrócenie karty 
podatkowej zakładom optycznym - na rok 2003 nie 
udało się uzyskać żadnych korzystnych zmian. Za-
interesowanie możliwością wyboru tej formy opodat-
kowania części środowiska optyków będzie podstawą 
do ponowienia wniosków w tej sprawie w czasie prac 
legislacyjnych nad nowelą ustawy w roku przyszłym. 

Zmiany podatkowe na 2003 rok 

Równocześnie, zarówno w podatku dochodowym od 
osób fizycznych jak i zryczałtowanym podatku docho-
dowym oraz w podatku od towarów i usług wprowa-
dzono na 2003 rok wiele zmian związanych głównie 
z realizacją rządowego programu „Przede wszystkim 
przedsiębiorczość". Część z nich należy ocenić ko-
rzystnie, niektóre jednak nie mogą uzyskać takiej oce-
ny. Najważniejsze z nich dotyczą: 

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
1. Doprecyzowano moment powstania przychodu. 

Będzie to dzień wystawienia faktury (rachunku), 
nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w 

którym nastąpiło: 
- wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz 

dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub 
- wykonanie usługi, lub 
- otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia 

- w pozostałych przypadkach. 
Z uwagi na różne terminy powstania obowiązku 
w VAT i podatku dochodowym przy takim ujęciu 
daty powstania przychodu komplikacje w księ-
gowaniach. Na wniosek ZRP uzupełniono ten 
przepis - ustalając, że dla podatników VAT pro-
wadzących księgę przychodów i rozchodów, 
ewidencjonujących przychody zgodnie z przepi-
sami o VAT - za datę powstania przychodu uwa-
ża się dzień wystawienia faktury. Tylko sprzedaż 
z grudnia przeniesioną na następny rok podatko-
wy włącza się do przychodów danego roku po-
datkowego. 

2. Zmieniono zasady opodatkowania nieruchomości 
związanych  z  działalnością gospodarczą.  Do 
tychczas sprzedaż ta nie była kwalifikowana do 
przychodów z działalności gospodarczej i była 
opodatkowana 10% podatkiem zryczałtowanym 
(możliwość   korzystania   ze   zwolnień,   jeżeli 
sprzedaż po 5 latach od nabycia, wybudowania, 
lub przeznaczenia np. na cele mieszkaniowe). 
Obecnie sprzedaż ww. nieruchomości będzie sta 
nowiła  przychód  z  działalności  gospodarczej 
i będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, 
nawet jeżeli  przed zbyciem byłyby wycofane 
z działalności gospodarczej (nie dot. gruntów, 
budynków i lokali mieszkalnych, spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych). 

3. Do przychodów z działalności gospodarczej nie 
będą zaliczane otrzymane świadczenia w naturze 
i inne nieodpłatne świadczenia od osób zalicza 
nych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu 
przepisów o spadkach i darowiznach (nie będzie 
ustalany przychód np. w sytuacji nieodpłatnego 
użyczenia lokalu przez najbliższą rodzinę). 

Zwolnienia od podatku 
4. Ograniczono zakres zwolnień dot. odszkodowań. 

Dotychczas wolne od podatku były odszkodowa 
nia otrzymane na podstawie przepisów prawa ad 
ministracyjnego, cywilnego i innych ustaw. Teraz 
będą wolne od podatku odszkodowania do wyso 
kości określonej wprost z odrębnych ustaw lub 
przepisów wykonawczych. 

5. Przepis zwalniający diety i inne należności za 
czas podróży służbowej do wysokości określonej 
w odrębnych regulacjach - ograniczono tylko do 
pracowników   (zleceniobiorcy,   osoby  pełniące 
funkcje w organach statutowych organizacji nie 
będą mogły korzystać ze zwolnienia). 



6. Wykreślenie warunku „okolicznościowych" dot. 
rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pra 
cownika,   sfinansowanych   z   ZFSS   umożliwi 
zwolnienie wszystkich świadczeń tego rodzaju 
(do kwoty 1/2 min. wynagrodzenia). 

7. Zwolniono   wartość   nieodpłatnych   świadczeń, 
o których mowa w art.. 20 ust. 1 otrzymanych od 
świadczeniodawcy w związku z jego promocją 
lub reklamą (jeżeli jednorazowa ich wartość nie 
przekracza 10% min. wynagrodzenia za rok po 
przedni). Zwolnienie nie dotyczy pracowników 
świadczeniodawcy  lub  osoby  pozostającej   ze 
świadczeniodawcą w stosunku cywilnym 

Koszty uzyskania przychodów 
8. Zmiana w zakresie przychodów otrzymywanych 

przez osoby: 
- wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych, obywatelskich, 
- należące do składów zarządów, rad nadzor 

czych, komisji lub innych organów stanowią 
cych osób prawnych, 

- wykonujące prace w oparciu o kontrakty me- 
nadżerskie. 

Ustalono dla ww. przychodów koszty uzyskania 
prawie takie same, jak dla przychodów ze sto-
sunku pracy. 

9. Umożliwiono zaliczanie w koszty - składek opła 
canych na rzecz organizacji zrzeszających przed 
siębiorców i  pracodawców,  ale do wysokości 
0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w po 
przednim roku (dla msp bez znaczenia, b. niska 
kwota). Dla przedsiębiorców nie zatrudniających 
pracowników 0,15% najniższego wynagrodzenia. 

10. Będzie kosztem podstawowa opłata produktowa, 
0 której mowa w ustawie o obowiązkach przed 
siębiorców w zakresie gospodarowania niektóry 
mi odpadami oraz o opłacie produktowej (wyłą 
czono z kosztów z uwagi na sankcyjny charakter 
- dodatkową opłatę produktowa). 

11. Zmiany dotyczące amortyzacji (obowiązują od 
5.09.2002r) - umożliwiono odpisy w wysokości 
30% wartości fabrycznie nowych środków trwa 
łych, zaliczonych do grupy 3-6 KŚT, w pierw 
szym roku podatkowym, w którym zostały wpro 
wadzone do ewidencji. Grupa 3 - kotły i maszy 
ny energetyczne, grupa 4 - maszyny, urządzenia 
1 aparaty  ogólnego  zastosowania,   5-   specjali 
styczne maszyny, urządzenia i aparaty, 6- urzą 
dzenia techniczne. 

12. Wprowadzono możliwość odpisów amortyzacyj 
nych kwartalnych, raz na koniec roku. 

13. Deklaracje PIT-4, informacje roczne płatników 
(P1T II i P1T 8-B) 
Zmiana przekazywania deklaracji PIT-4. W przy-
padku płatników osób fizycznych - było wg siedzi- 

by, od 2003r. wg miejsca zamieszkania (art. 38). 
Ważna zmiana : PIT-11 i PIT 8-B (umowy zlecenia) 
informacje roczne płatnicy będą musieli sporządzić 
i przekazać u.s. i podatnikowi do 31 stycznia 
(dotychczas do 15 marca). 14. Zaliczki w 
działalności gospodarczej (PIT-5) Zmodyfikowano 
system zapłaty zaliczek w formie uproszczonej. 
Podatnicy mogą wpłacać zaliczki w wysokości  
1/12 kwoty obliczonej wg skali podatkowej od 
dochodu za poprzedni rok podatkowy, bez 
obowiązku składania deklaracji. Jeśli strata - to 
1/12 kwoty obliczonej od dochodu sprzed dwóch 
lat. Do 20 lutego zawiadomienie do u.s. o wyborze 
tej formy. 

II. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 

Ryczałt od przychodów 
1. Znaczne podwyższenie kwoty limitu przycho 

dów uprawniających do ryczałtu (do 250 tys. 
EURO) - wniosek Związku Rzemiosła Polskie 
go- 

2. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opodat 
kowania ryczałtem na niektóre dotychczas wyłą 
czone usługi - 17 % stawka oraz usługi świad 
czone w zakresie wolnych zawodów. Dla wol 
nych zawodów stawka podatku -20% . 

3. Nie  będzie   obowiązku   składania  oświadczeń 
o wyborze ryczałtu, jeśli w następnych latach po 
datnik nie zmienia formy opodatkowania. 

4. Zmiana zasad opodatkowania najmu (podnajmu, 
dzierżawy) - od 2003 r. możliwe opodatkowanie 
ryczałtem przychodów z najmu dla osób nie pro 
wadzących działalności gospodarczej. Nie będzie 
obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. 
Stawka   8,5%   do   kwoty   przychodów  4   000 
EURO, po przekroczeniu tej kwoty podatek bę 
dzie wynosił 20% od nadwyżki ponad 4 tys. 
EURO. 

5. W przypadku nie prowadzenia ewidencji lub pro 
wadzenia jej niezgodnie z przepisami a także 
w przypadku stwierdzenia związków gospodar 
czych - organ podatkowy określa wartość nie- 
ewidencjonowanego przychodu - opodatkowanie 
5-krotność stawki (maksym. 75% przychodu). 

6. Możliwość wyboru kwartalnego opłacania ry 
czałtu (dla podatników, których przychody nie 
przekroczyły w poprzednim roku 25.000 EURO). 
Zawiadomienie u.s. do 20 stycznia. 

Karta podatkowa 
1. Stawki nie ulegają zmianie. 
2. Firmy handlowe (nie tylko obnośny i obwoźny 

handel) do 2 zatrudnionych uzyskały prawo do 
karty podatkowej, ze stawkami dotychczasowy 
mi (od 384 zł do 3098 zł), w zależności od liczby 



pracowników i miejscowości. 
3. Lekarze, stomatolodzy i technicy dentystyczni - 

lekarze będą mogli korzystać z karty 
podatkowej. 

4. Wniosek o zastosowanie karty do 20 stycznia 
(było do 31 grudnia). 

5. Nie będzie stanowiło przeszkody do opodatko 
wania  kartą  przekroczenie  stanu  zatrudnienia 
w tabeli    usługowej    i    usługowo-wytwórczej 
(z wyjątkiem nowej tabeli dot. usług) : 

 

- nie więcej niż o 6-ciu pracowników (gminy 
zagrożone strukturalnym bezrobociem), 

- nie więcej  niż o 3  pracowników w latach 
2003-2005. 

III. Podatek od towarów i usług (VAT) 

1. Kwota uprawniająca do zwolnienia podmiotowe 
go od VAT nadal 10 tys. EURO (40.900 zł) 

2. Kasowa metoda rozliczeń VAT 
Od 1 października 2002r. weszła w życie ostatnia 
nowela ustawy o VAT. Wprowadza ona dla tzw. 
małych podatników (sprzedaż w poprzednim 
roku podatkowym - 800 tys. EURO - 3.079.000 
zł) kasową metodę rozliczeń VAT. Obowiązek 
zapłaty podatku powstanie z chwilą otrzymania 
należności, nie później jednak niż 90 dnia od 
dnia wydania towaru, wykonania usługi. Równo-
cześnie prawo do odliczania VAT naliczonego 
w fakturach dokumentujących zakupy uzyskuje 
się dopiero po uregulowaniu całej należności 
(w przypadku importu zapłaty podatku wynikają-
cego z dokumentu celnego). Trzeba złożyć w u.s. 
pisemne zawiadomienie o wyborze tej formy 
rozliczeń. Rezygnacja możliwa dopiero po roku. 
Deklaracje VAT i wpłaty podatku - kwartalnie. 
Równocześnie rozporządzeniem wykonawczym 
do ustawy o VAT wprowadzono obowiązek spe-
cjalnego oznaczania faktur wystawianych przez 
małych podatników, stosujących kasową metodę 
rozliczeń VAT (MP) oraz specjalne reguły wysta-
wiania tych faktur. 
Faktury wystawiane przez podatników stosują-
cych kasową metodę muszą dodatkowo zawierać 
oznaczenie „Faktura VAT- MP" i termin płatno-
ści należności określonej w fakturze. U 
nabywców towarów i usług dokumentowanych 
fakturą MP prawo do odliczenia VAT powstaje 
dopiero w miesiącu, w którym: 
- dokonali części zapłaty, 
- w całości uregulowali należność, 
- przypada 90 dzień od dnia otrzymania towaru 

lub usługi ( w pozostałych przypadkach) 
3. Kwartalne deklaracje 

Prawo do składania deklaracji raz na kwartał - dla 
małych podatników, którzy nie wybrali metody ka-
sowej (rezygnacja też możliwa dopiero po roku). 

 

4. Wprowadzono ograniczenia w wysokości zwrotu 
różnicy VAT dla podatników sprzedających to 
wary objęte stawką niższą niż 22%. Zwrot ten 
nie może przekraczać kwoty podatku naliczone 
go wynikającego z faktur, z których należności 
zostały uregulowane (przy zachowaniu dotych 
czasowego ograniczenia zwrotu do 22% obrotu 
opodatkowanego stawkami niższymi). Warunek 
ten nie dotyczy zakupu środków trwałych. Prze 
widziano możliwość większego zwrotu nadwyż 
ki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wy 
nika ona ze specyfiki prowadzonej działalności. 
Będzie to możliwe, jeśli nie ma rokowań na roz 
liczenie w zwykłym trybie w najbliższych 6 mie 
siącach. 

5. Zwolnienie w VAT dla podatników rozpoczyna 
jących działalność - będzie automatyczne, a nie 
przez złożenie oświadczenia. Zawiadomienie bę 
dzie składał tylko ten podatnik, który chce zrezy 
gnować z przysługującego mu zwolnienia (reali 
zacja wniosku Związku Rzemiosła Polskiego). 

6. Obecnie podatnik rezygnując ze zwolnienia traci 
je bezpowrotnie. W noweli ustawy przewidziano 
możliwość powrotu do zwolnienia po upływie 
3 lat od daty wcześniejszej rezygnacji (wniosek 
ZRP). Prawo powrotu do zwolnienia nie będzie 
przysługiwało   podatnikom,   którzy  je   utracili 
z powodu przekroczenia granicznej kwoty obro 
tów (10 tys. EURO). Tylko dobrowolna rezygna 
cja ze zwolnienia umożliwia ponowne z niego 
skorzystanie. Przepis będzie miał zastosowanie 
także do podatników, którzy zrezygnowali z ze 
zwolnienia przed 1.10.2002 r. 

Opracowała 
Elżbieta Lutof 

Główny Specjalista d/s Podatków 
Związku Rzemiosła Polskiego 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IV KONGRES KRIO - katalog firm 
uczestniczcjcych w wystawie optycznej 

ALBINEX 
Albina, Krzysztof i Andrzej Gatiko 
111. Trakt Brzcski 132, 05-070 Sulejowek 
tel: (22) 783 31 81, www.albinex.com.pl 
etui, iciereczki, iancuszki, szablony, oprawy okularowe. 

ALKON POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Zclazna 28/30, 00-832 Warszawa 
tel: (22) 820 34 50, www.alconlabs.com 
preparaty do pielegnacji soczewek kontaktowych - pfyriy 
wielofimkcyjne OPTI-FREE EXPRESS 

ANNE MARII Sp. z o.o. 
ul. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz, 
tel: (52) 345 38 51 
oprawy okularowe; okidary przeciwstoneczne 

CARL ZEISS Sp. z o.o. 
Dzial Optyki Okularowej 
Ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa 
tel: (22) 858 78 19, www.zeiss.pl 
Soczewki okularowe, okulary lornetkowe, urzqdzenia do ba- 
dania refrakcji i dopasowania   soczewek okularowych, dia- 
gnostyczny i terapeutyczny sprzet okulistyczny 

CIBA VISION; Novartis Poland Sp. z o.o. 
ul. Rydygiera 12, 01-793 Warszawa 
tel: (22) 832 32 05, www.cibavision.com.pl 
soczewki kontaktowe jednodniowe, miesieczne konwencjo- 
nalne i do ciqglego noszenia, fednoogniskowe,   toryczne 
i progresywne; bezbarwne i kolorowe. Plyny pielegnacyjne 
do soczewek kontaktowych: wielofimkcyjne, oksydacyjne 
i krople nawilzajqce. 

 

ART. DESIGN STUDIO s.c. 
Marta Modzcleska Adrian Krzystanck 
ill. Mostowa 14, 59-700 Boleslawiec 
tel: (75) 771 66 18 
oprawy okularowe i okulaiy przeciwsloneczne z kolekcji PE-
TER MILLER, ALISON, PERFECTPROJECT, ROCOCO-
CO, drobne urzqdzenia optyczne: rowkarki, centroskopy, 
myjki ultradzwiekowe, polerki itp. 

ASTIR F.H.U. Andrzej Glowacki 
111. Nyska 17; 41-808 Zabrze 
tel: (32) 274 61 57 
generalny   przedstawiciel   firm   SILHOUETTE,   ADIDAS, 
DANIEL SWAROVSKI 

AUSTER 
Chylice, ul. Broniewskiego 67, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel: (22) 754 60 60 
Wyrob opraw okularowych metalowych i z tworzyw sztucz-
nych: AUSTER, COLIN. FLOPPER, BEAUTIFUL EYES, 
/■/UP VOLENDAN, HALO 

BALTIC OPTYLAB Laboratorium Optyczne 
Malgorzata Duda-Szajna, Tadcusz Szajna 
ul. Dtuga 1 A, 81-622 Gdynia 
tel: (58) 624 77 47, www.balticopty.com.pl 
producent szerokiej gamv soczewek okularowych i powlok 
antyrefleksyjnych 

BEATA HANDWERKER KUSTRZETA, 
JANUSZ KUSTRZ^PA 
ul. Szafirowa 1/21, 40-762 Katowice 
tel: (32) 206 36 39 
wylqczny przedstawiciel firmy FLAIR; oprawy ,,wiercone", 
,,na zvlke" oraz stale, wykonane z tytanu i wysokojakoscio- 
wej stali luh metali szlachetnvch, np. zlota 

BINOMAR F.H. Mariusz Gorski 
ul. Traugutta 16/22, 33-101 Tarnow 
tel: (14) 627 38 64 
generalny przedstawiciel firm SILHOUETTE, ADIDAS, DA-
NIEL SWAROVSKI 

CONSULTRONIX SA 
ul. Raclawicka 58, 30-017 Krakow tel: (12) 626 11 26, 
www.consultronix.com.pl diagnostyczny sprzet okulistyczny, 
m.in.: lampy szczelinowe, autorefraktometry, 
autokeratorefraktometry, rzutniki optoty-pow, foroptery, 
dioptromierze, unity okulistyczne. 

DEK-OPTICA 
K. E. Daniluk 
ill. Kowalska 121, 51-424 Wroclaw 
tel: (71) 345 70 01, www.dckoptica.pl 
produkcja opraw okularowych wtryskowych i frezowanych 

DOCTOR W.BRYLL 
ul. Komandorska 175/23, 53-344 Wroclaw 
tel: ( 71) 357 96 80, www.doctorbryl.com 
Oprawy okularowe, etui, drobne akcesoria. 

DONAVIA Marian 
Szwagiel 
ul. Jainty 24/11, 41-902 Bytom 
tel: (32)281 26 80 
oprawv okularowe metalowe, plastikowe oraz okulary prze-
ciwsloneczne GIO FERRARI, EAGLES EYE, GIL LAMBER, 
DONAVIA. 

K.DROBNIK Hurtownia opraw okularowych 
ul. Korzeniowskiego 71, 83-000 Pruszcz Gd. 
tel: (58) 682 37 80 
oprawy okularowe: TAG HEUER, FRED, LANVIN, DI-
SNEY, HARRY POTTER, ELITE 

ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. 
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa 
tel:(22) 510 59 59 www.essilor.com.pl 
Oddzialy w Katowicach i Poznaniu 
produkcja i sprzedaz soczewek okularowych w pelnym asor- 
tymencie; instrumenty optyczne 



GROPTECH 2 
LJrszula (irygierczyk 
PI. Miarki 2/6, 40-035 Katowice 
tel: (32) 781 51 88 
soc ewki okularowe, lupy, galanteria okularowa, oprawy. 

JAWRO Firma Handlowa 
Jacck Wroniecki 
ul. Grunwaldzka 21, 63-500 Ostrzeszow 
tel: (62) 586 17 50 www.jawro.com.pl 
sprzedaz okularow przeciwslonecznych i opraw optycznych 

JELENIOGORSKIE ZAKLADY OPTYCZNE Sp. z o.o. 
ul. Warynskicgo 12, 58-500 Jclenia Gora 
tel.(75) 75 39 100, www.jzo.com.pl 
soczewki okularowe i akcesoria optyczne; wylqczny, oficjal-
ny dystrybutor automatdw szlifierskich firmy BRIOT INTER-
NATIONAL S.A; dzialania wspierajqce - szkolenia i doradz-
two branzowe 

JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o. 
ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa 
tel: (22)668 00 12 
przedstawiciele regionalni w Warszawie, Krakowie, WrocJa- 
wiu, Gdansku, Poznaniu, Lodzi 
soczewki kontaktowe systematycznej wymiany z filtrem UK 
sferyczne - jednodnowe, dwutygodniowe, miesieczne, torycz- 
ne, dwuogniskowe. 

KAMEX 
Marek Kamiriski 
ul. Spacerowa 31, 05-410 Jozefow 
tel: (22) 789 28 65, www.kamex.pl 
produkeja opraw okularowych wtryskowych; import opraw 
metalowych 

KAWIKO 
Zbigniew Przeslakiewicz 
111. Wilanowska 68, 05-520 Konstancin Jezioma 
tel: (22) 756 39 52 
Produkeja metalowych opraw okularowych 

LENSITA-POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wroclaw tel: (71) 78 50 
969 www.lensita.wroc.pl wylqczny przedstawiciel firm:   
CANON -sprzet medyczny (autorefraktomelry, tonometry, 
fundus kamery, dioptromie-rze),   CTP  COIL,   
SCHWEIZER,   SPECWELL   - pomoce optyczne dla osob 
slabowidzacych, LENSITA - plyny i soczewki kontaktowe; 
ponadto - drobny sprzet okulistyczny roznychfirm 

LENSSA 
Hurtownia Artykulow Optycznych 
ul. Piotra Skargi 54, 03-516 Warszawa 
tel: (22) 678 53 28, www.optykwm.com.pl 
kolekcje opraw PILONI, LOUVRE, 
produkty firm  CIBA   VISION I ALCON,  system  COLOR 
CLIP, galanteria optyczna. 

LUXOTTICA POLAND Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 5 / 73, 30-350 Krakow, 
tel: (12) 269 50 00 
oprawy okularowe: GIORGIO ARMANI, EMPOR1O ARMA-
NI, CHANEL, BULGARI, MASCHINO, VOGUE, LUXOTTI-
CA. PERSOL, SFEROFLEX, RAY-BAN, LUXOTTICA COL-
LECTION 

LIW LEWANT Sp. z o.o. 
ul. Ostroszowicka 17 B, 58-260 Bielawa 
tel: (74) 833 56 20, www.liwlewant.com.pl 
produkeja okularowych opraw korekcyjnych oraz okularow 
ochronnych BHP 

MANA Sp. z o.o. 
ul. Piechoty Lanowej 46, 02-956 Warszawa 
tel: (22) 651 82 85 
wylqczny przedstawiciel firmy KEELER: oftalmoskopy bez-
posrednie i obuoczne, tonometry nieinwazyjne, lampy szcze-
linowe, skiaskopy, kasety szkiel probnych, dioptromierze, 
keratometry, lupy zabiegowe, Amsler, testy do dali i blizy; 
autoryzowany dystrybutor firmy VOLK: soczewki, testy 
ISHIHAR'y: 38,24,14,10 tablic. 

 

KOCZOROWSKI Sp. z o.o. 
111. Koscielna 3, 30-34 Krakow 
tel: (12)632 88 64 
oprawy okularowe i okulary sloneczne DUPONT,   CHO- 
PARD, BOSS,  OWP MEXX,  COTTET, MARIUS MOREL. 
KIOTO NAKAMURA i inne. 

KOH S.C. 
Andrzej Kochanski, Janusz Kochanski 
ill. Mikolajska 5/23, 76-200 Shipsk 
tel: 0-606 60 80 32 
oprawy okularowe BOKA, CIIANTELLE, RETRO, JULIAN 
B11MONTT MS&F,  ROSSINI-hi flex; akcesoria optyczne: 
etui, chusteczki mikrqfazowe. 

KRAK OPTIC Sp. z o.o. 
Ul. Reymonta 22, 30-059 Krakow tel: (12) 63 77 
141 www.weco-optik.pl Szlifierki i urzqdzenia 
warsztatowe firmy WECO 

MEDICAL PARTNER s.c. 
ul. 28 Czerwca 1956r. 213/215, 61-485 Poznaii 
tel: (61)831 19 61 www.medicalpartner.com.pl 
Oddzialy w Katowicach, Warszawie, Wroclawiu. 
Wyposazenie zakladow optycznych 
i gabinetow okulistycznych. 
Wylqczny dystrybutor firm INDO, MEDMONT, BON OPTIK 
oraz WELCH ALLYN, OCULUS, FRASTEMA i inne 

PH OKO 
ul. Gwarna 6, 50-001 Wroclaw tel: (71) 346 04 65, 
www.moonlight.pl wylqczny dystrybutor opraw kolekcji: 
MOONLIGHT,  VOYAGER, OPTIC UNION. 
w ofercie takze: pupilometry elektroniczne, kasety okuli-
styczne, oprawy probiercze, roznego rodzaju szczypce do 
okularow, etui i inne. 



OPMATIC 
ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa 
tel: (22) 86 25 625 
hurtownia artykułów oftalmicznych  i optometnstycznych; 
wyłączny dystrybutor firmy MARCOLIN; DOLCE&GABBA- 
NA, D&G, ROBERTO CAYALLI, REPLAY, CHLOE, MISS 
SIXTY 

OPTALEX 
ul. Patrolowa 4, 02-459 Warszawa 
tel: (22) 863 48 20 www.optalex.pl 
korekcyjne oprawy okularowe produkowane metodą wtry-
skową 

OPTIMEX & Viscom - Lens 
ul. Sady Żoliborskie 2 lok.01, 01-772 Warszawa 
tel: (22) 832 45 71 
Oprawy okularowe i okulary słoneczne firmy SAFILO i SO- 
VER, 
etui okularowe firmy FEDON 

OPTOPOL Sp. z o.o. 
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie tel: (32) 67 228 00, 
www.optopol.com.pl oferowane produkty: 
autorefraktometry, unity i fotele okulistyczne, lampy 
szczelinowe, oftalmometiy, perymetiy, stoliki, topografia 
rogówki, oraz inny sprzęt optyczno-okulistyczny. 

OPTIBLOK s.c. 
Jacek   Moser,   Robert   Kilen,   Andrzej   Krasnodębski, 
Jolanta Krasnodębska 
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
tel/fax: (42) 672 41 59 
wyłączny dysttybutor opraw okularowych BELUTTI, BAT- 
TERFLY, GOLF, GALAXY, MISAKI, NAVYJACK, UNLIMI- 
TED UVE 

OPTICON 
ul. Broniewskiego 85, 01-876 Warszawa tel. (22) 633 21 
33, kom. 0504 108 222, fax (22) 633 88 22 e-
maiI:opticon(a)opticon.com.pl, www.opticon.com.pl 
autorefraktometry, dioptriomierze komputerowe linii Cha-
rops, sprzęt okulistyczny 

OPTIMUM DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
ul. Półeczki 2 1 ,  02-822 Warszawa 
tel: 0800 120 180 
wyłączny dystrybutor soczewek kontaktowych i płynów do 
ich pielęgnacji firmy BAUSCH & LOMB; oprawy okularowe 
i   okulary   przeciwsłoneczne:   CALYIN  KLEIN,   AUBER, 
DKNY; akcesoria okularowe: etui, chusteczki TORAYSEE. 

OPTYKA „ARPIMA-HILAREX" 
ul. Sobicskiego 64 a, 41-200 Sosnowiec 
tel: (32) 761 51 51 www.optic.pl 
okulary przeciwsłoneczne: PURE, PRESTIGE, GRANITE, 
oprawy  okula/owe  korekcyjne:   winchester,   skaga,   cotton 
elub, elark. desire, bjorn borg, pak performance, face. 

OPTYKON Sp. z o.o. 
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 1, 83-110 Tczew tel: (58) 777 
55 99 www.optykon.prv.pl wyłączny przedstawiciel firm:   
BRE1TFELD   &   SCHLIE-KERT, OBE, BP1, GFC, 
NEUMAYER, BERLAC; maszyny, urządzenia, barwiarki i 
barwniki, materiały pomocnicze i części - wszystko dla 
warsztatu optycznegą. Części i półfabrykaty, profile, 
lakiery - wszystko do produkcji opraw okularowych. 

POLAND OPTICAL Sp. z o.o. 
ul. Michejdy 18, 43-400 Cieszyn 
tel: (33) 851 36 30 www.po.pl 
Przedstawiciele handlowi w Cieszynie i Łodzi. 
Sprzęt okulistyczny i opaczny; wyłączny przedstawiciel w 
Polsce firm CSO, MECCANOTTICA MAZZA, TINSLEY 

PSM OPTYKA Laboratorium produkcyjne szkieł okula-
rowych Paweł i Marek Smolińscy 
ul. M.C. Skłodowskiej 39, 05-420 Józefów tel: 922) 789 55 
61 www.psmoptyka.com.pl szeroki asortyment soczewek 
okularowych, w tym soczewki plastikowe dla dzieci, 
lentikularne, wieloogniskowe; półprodukty do soczewek 
plastikowych. 

PUNKTAL Joanna Ziółkowska 
BRILEX Wiesława Wąsowska 
ul. Rycerska 4, 05-510 Konstancin Jeziorna 
tel: (22) 756 48 53 
oprawy okularowe firm: METZLER, INDO, FACONNABLE. 

RODENSTOCK POLSKA Sp.z o.o. 
ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice 
tel:(32) 253 66 43, www.rodenstock.pl 
soczewki i oprawy okularowe 

SABIO OPTYKA 
ul. Wileńska 19, 03-414 Warszawa 
tel: (22) 818 13 81, www.medianet.pl/-sabio 
producent soczewek okularowych 

SOŁA OPTICAL POLAND Sp. z o.o. 
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków tel: 
(12) 656 16 62 www.solaoptical.pl 
soczewki okularowe 

TORA-OPTIC 
ul. Biernackiego 8, 20-089 Lublin 
tel: (81) 747 20 82 
eksport, import, dystrybucja opraw okularowych YIRGINIA, 
BOSTON, RICCARDO. 
RICCARDO KIDS, a także okularów przeciwsłonecznych 

ZOOM Perfect 
Andrzej Krasnodębski 
ul. Łukowska 2 c lok. 22, 04-113 Warszawa 
tel: (22) 879 97 93 
wyłączny dystrybutor opraw okularowych BELUTTI, BAT- 
TERFLY, GOLF, GALAXY, MISAKI, NAVYJACK, UNLIMI- 
TED LIVE 

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