
 



 



RAMOWY PROGRAM KONGRESU*** 

CZWARTEK 23.111.2006 - od godz.14.00 
rejestracja i zakwaterowanie uczestników; czas wolny 

PIĄTEK 24.111.2006 
od 7.00    śniadanie 

9.00 - 9.30    oficjalne otwarcie VI Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO 9.30 - 
11.00    Sytuacja ekonomiczna indywidualnych zakładów optycznych w Niemczech. 

Grupy marketingowo-zakupowe optyków - aspekty historyczne, ekonomiczne i emocjonalne. 
Dieter W. Nanzig - manager niemieckiej grupy OPTICLAND 11.00 - 11.30    przerwa kawowa 11.30 
- 13.30    Techniki sprzedaży: 10 % więcej !!! 

Birgit Schott - Schott Beratung & Training; specjalista marketingu optycznego 
13.30-16.00    przerwa obiadowa; czas wolny 16.00 - 17.30    Techniki sprzedaży: faza 
kontaktowa i informacyjna 

- warsztaty - Birgit Schott i Szymon Grygierczyk 
17.30 - 18.30    Spójrz na swój salon oczami klienta 

Carmen Lester - specjalista marketingu   CIBA VISION Wielka Brytania wykład 
sponsorowany przez   CIBA VISION Polska 20.00    Wspólna uroczysta kolacja 

SOBOTA 25.111.2006 
od 7.00    śniadanie 

9.00 - 9.45    Fizyka procesu widzenia - prof. dr hab. Ryszard Naskręcki; Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki 9.45 - 10.30    Dyfrakcyjne wieloogniskowe 
soczewki kontaktowe i wewnątrzgalkowe 

- prof. dr hab. Marek Kowalczyk; Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 
10.30 - 11.00    przerwa kawowa 
11.00 - 13.30    prezentacje firm biorących udział w Targach OPTYKA 2006 

11.00 - 11.40       ESSILOR  POLONIA  Sp. z o.o. 
Varilux® Physio™ - wprowadzenie Wysokiej Rozdzielczości Widzenia™ 

11.40-12.00      HOYA  LENS   POLAND   sp. z  o.o. 
Super  Hi-Vision   -  super nowość  firmy  Hoya. 

12.00-12.20      SEIKO - VISIO   Polska  sp. o.o. 
SEIKO SUPER   P-1 - prawdziwie indywidualne soczewki   progresywne. Nowa  generacja   
indywidualnych   soczewek progresywnych wyznaczająca   kierunek rozwoju  tego  segmentu   
rynku. 12.20-12.40      LAZURYT 
Wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych nowej generacji 
już w  Polsce. 12.40-13.00      JOHNSON & JOHNSON VISION   CARE 

Nowości w ofercie JOHNSON & JOHNSON VISION CARE. 
13.00 - 13.20      CIBA VISION   Polska 

Program rozwoju zakładów optycznych w oparciu o soczewki kontaktowe - CIBA VISION : nowa 
polityka cenowa. 13.30-15.30    przerwa obiadowa; czas wolny 15.30-17.00    Czynność 
okoruchowa w postrzeganiu wzrokowym -prof. dr hab. Jan Ober; 

Polska Akademia Nauk; wykład w porozumieniu i z rekomendacji PTOiO 17.00-
18.00    Forum Dyskusyjne optyków 20.00    Bankiet 

Uroczyste zakończenie VI Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO 21.00    Recital 
Kabaretu „Masztalscy" - sponsorowany przez firmę Poland Optical Sp. z. o.o. z Cieszyna 

NIEDZIELA 26.111.2006 
7.00 - 10.00    śniadanie; czas wolny; do godz. 

12.00    wyjazd uczestników Kongresu 

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



Marek Jakubowicz 
Sekretarz Zarządu KRIO 

X LAT KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBY OPTYCZNEJ 

W roku bieżącym, 20 stycznia, upłynęło dziesięć lat od zjazdu założycielskiego Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. 

Spotkanie odbyło się w Warszawie a władze statutowe KRIO powołali delegaci reprezentujący sześć branżo-
wych cechów optycznych powstałych wcześniej w Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wro-
cławiu. Natomiast wpis do rejestru Izb Rzemieślniczych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie dokonany został dnia 
22 kwietnia 1996 r. Jednak historia tworzenia różnych form organizacyjnych ogólnopolskiej reprezentacji rze-
mieślników uprawiających zawód optyka sięga początku lat sześćdziesiątych. Z inicjatywy optyków ze Śląska 
odbywały się od końca lat pięćdziesiątych okresowe spotkania optyków w Zakopanem. 

Stały się one swego rodzaju tradycją. Przyłączali się do nich koledzy z innych części kraju. Po pewnym cza-
sie utworzona została przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła Komisja Branżowa Optyków. Pierwszym jej 
przewodniczący został znany i ceniony optyk z Bydgoszczy Bernard Mroziński. Z ramienia CZR prace Komisji 
organizował i wspierał Stanisław Kuliński, który z czasem został jej następnym przewodniczącym. Po śmierci 
kolegi St. Kulińskiego pracami Komisji branżowej kierował kolega Wacław Sękul a następnie kolega Piotr Voigt. 
Z początkiem lat osiemdziesiątych w wyniku zachodzących zmian ustrojowo-gospodarczych Komisja Branżowa 
zaczęła tracić swoje znaczenie i uległa naturalnemu w tej sytuacji rozwiązaniu. 

Życie społeczne nie znosi próżni i w roku 1990 z inicjatywy środowiska śląskiego i krakowskiego powołano 
do życia Stowarzyszenie Optyków Polskich. Przewodniczącym Stowarzyszenia został Piotr Voigt. Praca SOP kon-
centrowała się wokół trzech problemów generalnych - organizowania okresowych zjazdów w Zakopanem, popra-
wy zaopatrzenia oraz kontaktów z optykami z krajów sąsiednich. SOP, który powstał w oparciu o ustawę o stowa-
rzyszeniach, nie posiadał formalnych prerogatyw reprezentowania optyków wobec struktur rzemiosła. To była 
jedna z jego podstawowych słabości i w roku 1993 stała się jedną z istotnych przyczyn samorozwiązania Stowa-
rzyszenia. Członkom władz SOP kolegom Czesławowi Dutkiewiczowi, Józefowi Kołderowi i Aleksandrowi Fila-
kowi optycy powierzyli misję utworzenia nowej struktury organizacyjnej zrzeszającej i reprezentującej optyków 
z całego kraju. Z pewnym wyprzedzeniem ale niejako równolegle ten rodzaj pracy podjął kolega Czesław Dutkie-
wicz reprezentujący środowisko poznańskie. Poznań i Cech poznański były miejscem organizowania ogólnokrajo-
wych giełd optycznych. Te okresowe spotkania były doskonałą naturalną okazją do tworzenia zrębu organizacji 
0 charakterze ogólnopolskim. Tak też zrodziła się idea Cechu Optyków Rzeczpospolitej jako jedynej organizacji, 
której członkami byliby indywidualni optycy. Nie udało się jednak w oparciu o obowiązujące wówczas ustawo 
dawstwo dokonać rejestracji tak pomyślanego cechu. 
Ponadto tego rodzaju organizacja cechowa nie dawała możliwości pełnego udziału przedstawicielom branży ze 
wszystkich regionów Polski. 

W tej sytuacji grupa inicjatywna, która poszerzona została o przedstawicieli z Warszawy (Tadeusza Ratajskie-
go, Andrzeja Biernackiego i Marka Jakubowicza), Gdańska (Aleksandra Lewandowskiego), Krakowa (Wiesława 
Koczorowskiego) i Wrocławia (Marka Kołodzieja i Antoniego Waligórskiego), podjęła intensywne prace nad two-
rzeniem nowej koncepcji przyszłej reprezentacji optyków polskich. Po blisko dwuletnich dyskusjach i konsulta-
cjach, pojawił się projekt powołania branżowej izby rzemieślniczej w oparciu o obowiązującą ustawę o rzemiośle. 
Koncepcja natknęła się na pewne opory i przeszkody w Związku Rzemiosła Polskiego ale po kilku debatach 
1 wzajemnych wyjaśnieniach, została przyjęta do realizacji. I tak jak wspomniałem na początku - 20 
stycznia 
1996 r. odbył się założycielski zjazd KRIO. 



Pierwszym prezesem zarządu KRIO został Marek Jakubowicz, natomiast Przewodniczącym Rady Starszych 
Andrzej Biernacki. Należy podkreślić, Że KRIO jest pierwszą w okresie powojennym izbą branżową powstałą 
z inicjatywy założycielskiej członków i wchodzącą w skład Związku Rzemiosła Polskiego. 

Zjazd założycielski podjął uchwałę o przyjęciu jednolitego znaku (logo) przez wszystkie cechy tworzące 
KRIO. Na jednym z pierwszych Zjazdów delegatów podczas I Kongresu przyjęto uchwałę o podjęciu działań 
mających na celu promowanie zrzeszonych w KRIO optyków oraz uchwalono kodeks etyczno-zawodowy. Były to 
bardzo ważne dokumenty programowe przekazujące wyraźny komunikat dotyczący priorytetów ideowych nowej 
organizacji oraz intencji otwarcia organizacji dla wszystkich, którzy chcą się z nią identyfikować pod wspólnym 
sztandarem i dla wspólnej idei. 

Opisałem dość szczegółowo wydarzenia poprzedzające powstanie KRIO, gdyż chciałem zwrócić uwagę na 
fakt ciągłości historycznej kolejnych struktur organizacyjnych o zasięgu krajowym jak też na ich wspólne korze-
nie. Można powiedzieć, że jest to wciąż ta sama reprezentacja ale dostosowywana do zmieniających się warunków 
politycznych, społecznych i gospodarczych. Innym powodem, dla którego o tym mówię jest fakt, że pojawiają się 
nowi młodsi koledzy, którzy nie koniecznie znają historię samorządu optyków. 

W okresie dziesięciu lat KRIO podejmowała wiele inicjatyw, interwencji urzędowych oraz cały szereg dzia-
łań integracyjnych, ma również znaczące sukcesy we współpracy z organizacjami zrzeszającymi optyków w in-
nych krajach europejskich. Nie sposób opisać ich wszystkich według chronologii zdarzeń. Przytoczę tu natomiast 
kilka najistotniejszych, o których wielu kolegów niewiele wie lub po prostu nie pamięta lub nie słyszało. Jedną z 
pierwszych inicjatyw było wprowadzenie w życie projektu promocji „Autoryzowanej Pracowni Optycznej". Celem 
tej inicjatywy było wyłonienie grupy optyków spełniających określone standardy jakościowe i marketingowe, 
wyróżniającej się w sposób zauważalny w stosunku do tzw. sieciowych salonów optycznych funkcjonujących w 
supermarketach. Wyróżnikiem dla tych optyków miał być fakt posiadania kwalifikacji, odpowiedniego wyposażenia 
warsztatowego i wypełniania podobnych świadczeń usługowych i serwisowych na rzecz klientów. Klient w każdej 
autoryzowanej pracowni miał spodziewać się takiego samego poziomu obsługi i serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego. Pracownie autoryzowane miały docelowo posiadać pewną część oferty taką samą. Docelowo 
pracownie autoryzowane miały przekształcić się w rodzaj sieci sklepów optycznych i stać się wizerunkiem optyka 
wykształconego i zrzeszonego w Izbie Optycznej. Optycy, którzy przystąpili do tego projektu, w dużej 
części liczyli na szybkie efekty wspólnych działań i wspólnej reklamy. Mimo wyświetlenia ponad dwudziestu 
„spotów reklamowych" w TV, dwóch miesięcznych edycji bilbordów, akcji plakatowej oraz kilku ogłoszeń w 
tygodnikach („Wprost") i gazetach lokalnych, oczywiście zauważalnego wzrostu liczby klientów nie było. Nie 
chcąc przyjąć założenia, że tego typu działanie musi mieć charakter akcji permanentnej, optycy stopniowo zaczęli 
się wycofywać, aż przedsięwzięcie zostało przerwane. 

Przygotowując się do tworzenia „sieci" opartej na wyżej opisanych założeniach podjęliśmy próbę utworzenia 
„grupy wspólnych zakupów". W fazie początkowej do grupy przystąpiło około 70-ciu optyków. Warunkiem jej 
istnienia i warunkiem osiągania przez jej członków korzyści były systematyczne zakupy i rzetelne rozliczanie się 
z zakupów dokonanych. Niestety w ciągu dwóch lat działania obydwa warunki nie były przestrzegane przez więk-
szość osób wchodzących w skład grupy i ta inicjatywa również upadła. 
Wciąż zastanawiamy się nad tym dlaczego tak dobre pomysły, realizowane z powodzeniem w innych krajach nie 
przyjęły się wśród optyków polskich. Jest zapewne wiele powodów, dla których to się stało ale niezależnie od 
pewnej skłonności Polaków do przekory i chęci działania na własna rękę, myślę, że być może obydwie inicjatywy 
były trochę przedwczesne. Być może dzisiaj tego rodzaju przedsięwzięcie mogłoby mieć więcej szans 
powodzenia. 

Zarząd Izby doceniając wagę kontaktów międzynarodowych, konieczność śledzenia zachodzących zmian 
prawnych, trendów rozwojowych zarówno technologicznych jak i edukacyjnych, dążył konsekwentnie do nawią-
zania dobrych kontaktów ze środowiskami optycznymi w innych krajach europejskich. W wyniku podjętych dzia-
łań w tej sprawie w roku 1998 KRIO stało się członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Optometrii i Optyki. 
Przedstawiciele KRIO są uczestnikami wszystkich walnych zgromadzeń tej organizacji a w roku 2005 byliśmy 
gospodarzem i organizatorem walnego zgromadzenia i konferencji wspólnej trzech organizacji europejskich 
(ECOO, AUESCO oraz IACLE) w Krakowie. 

Zasadniczą częścią działań integracyjnych są organizowane raz na dwa lata Kongresy. Pierwsze trzy odbywa-
ły się w Zakopanem w Hotelu Kasprowy. Od IV Kongresu zmieniło się miejsce spotkań. Jednym z powodów 
zmiany była wzrastająca liczba uczestników i wystawców. 
Obecnie kongresy odbywają się w Hotelu Gołębiewski, początkowo w Mikołajkach, a od 2004 roku w Wiśle. 
Każdy z kongresów charakteryzuje się innym przesłaniem programowym i dostosowanym do przesłania progra-
mem. Każdy kongres uświetniają znakomici goście, którzy przygotowują bardzo interesujące prezentacje związa-
ne z programem. 



 



Dieter W. Nanzig 

ZNACZENIE ŁĄCZENIA SIĘ W OPTYCE OKULAROWEJ W NIEMCZECH. 

Od dłuższego czasu możemy zaobserwować w Polsce próby tworzenia grup zakupowych. Ich skala, stopień zaawanso-
wania, liczebność członków oraz ich zaangażowanie różnią się od siebie. Obserwując działania podjęte przez kolegów z bran-
ży siłą rzeczy musieliśmy zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie próbujemy wyważać otwartych drzwi. W końcu grupy 
zakupowe nie są rzeczą nową i funkcjonują od wielu lat u naszych zachodnich sąsiadów. 

Oczywistą konsekwencją tego było zaproszenie referenta - osoby znającej „od wewnątrz" rynek zachodni i struktury 
zaawansowanych grup zakupowych. Korzystając z uprzejmości pani Birgit Schott zaprosiliśmy na nasz Kongres pana Dietera 
W. Nanziga, prezesa zarządu jednej z największych grup zakupowo-marketingowych w Niemczech. 

W prezentacji przygotowanej na potrzeby naszego Kongresu poruszonych zostanie wiele żywotnie interesujących nas 
tematów: na czym polega idea grupy zakupowej, jakie szansę i zagrożenia niesie członkostwo w takiej grupie, jak zmniejszyć 
koszty materiałowe przy coraz trudniejszym rynku i silniejszej konkurencji ze strony sieci. Podstawowym pytaniem jest to, 
czemu służyć członkostwo w grupie zakupowej. Czy jest to tylko kwestia negocjowania korzystniejszych cen zakupu, czy 
grupa taka może zaoferować mi coś więcej? Jakie są perspektywy rozwoju takich grup? 

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań możemy oczekiwać od wykładu pana Dietera W. Nanziga. Kluczem do właści-
wego zrozumienia prezentacji jest przyjrzenie się metodom oraz skali działań największych grup działających na niemieckim 
ryku. Otóż stosowane przez nas pojęcie „grupy zakupowej" stanowi duży anachronizm - istotą działania grupy nie są bowiem 
jedynie wspólne zakupy, lecz w dużo szerszej skali działania marketingowe służące przyciąganiu klienta i budowaniu jedno-
litego wizerunku grupy na rynku. Konsekwencji budowania jednolitego wizerunku jest wiele, i wiążą się one z daleko posu-
niętymi zmianami, na które być może już teraz warto się mentalnie przygotować. 

Krótkie spojrzenie na przygotowaną tematykę pozwala oczekiwać pasjonującego wykładu, wykładu tak naprawdę mogą-
cego stanowić o naszej nie tak odległej już przyszłości. Spoglądając na 
fakty zaskoczeniem może być dla nas to, iż w obecnej chwili już 75% 
optyków w Niemczech należy do jednej z działających na rynku grup 
zakupowych. 

Czy taki odsetek niemieckich optyków może dla nas oznaczać nad-
chodzący czas radykalnych przemian? Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie nie rozpatrując tego w kontekście konkretnego salonu 
optycznego, z pewnością jednak jedno możemy przewidzieć nie ko-
rzystając z usług jasnowidza - dla wielu z nas nadchodzi okres zmian. 

Czym jednak są te grupy zakupowe? Mamy zacząć się bać, czy 
cieszyć z niższych cen zakupu? Tak jak to napisaliśmy powyżej niełatwo o jednoznaczną odpowiedź. Działanie w grupie 
zakupowej umożliwia nam dostęp do zupełnie nowych narzędzi, które dla indywidualnego optyka są poza zasięgiem 
możliwości. Pozwolę sobie tylko podać przykład tzw. „private label", czyli produktów zrobionych tylko dla danej grupy. 
Produkty takie uniezależniają nas od innych graczy na rynku - dla klienta nie jesteśmy już jednym z wielu oferujących ten sam 
produkt, tylko zyskujemy pozycję wyjątkową oferując coś, czego konkurencja nie ma. To diametralnie zmienia postać rzeczy 
dając nam szansę na kształtowanie godziwych marż, mogących pokryć rosnące wydatki marketingowe. Elementów synergii 
jest jednak o wiele więcej: kwestia szkoleń sprzedażowych, administracji, budżetu na akcje marketingowe, reklamę, 
finansowanie doradztwa prawno-podatkowego, logistyki, centralnego warsztatu, itd. Szansę są ogromne! Czy jednak są to 
same korzyści? 
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Grupa zakupowa wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Jej siłą staje się jedność, ale by tą jedność osiągnąć trzeba przekonać 
osoby będące w grupie lub do niej wchodzące do realizacji postawionych celów poprzez wspólne działania. Niekoniecznie 
maksymalna ilość członków grupy, ale właśnie jej zgodne i konsekwentne postępowanie stanowić będą o sukcesie. Nie 
zdradzając zbyt dużo z wykładu pragniemy zachęcić Państwa raz jeszcze do spojrzenia, w którym kierunku rozwijać się 
będzie optyka, mająca za cel skuteczną konkurencję z nieustannie rosnącymi w siłę sieciami. 
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Marek Jakubowicz 
Sekretarz Zarządu KRIO 

„GRUPY ZAKUPU I WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MARKETINGOWE. 
CZY WARTO !!??" 

O losach grupy zakupu i realizacji projektu „Autoryzowana pracownia optyczna" wspomniałem w części po-
święconej X-leciu KRIO. Kilka przyczyn, które zdecydowały o przerwaniu tych przedsięwzięć zostało tam wy-
mienionych. 

Jednak nie tylko one były powodem zakończenia wspólnych zakupów oraz rezygnacji ze wspólnego wizerunku 
uczestników. Innymi dosyć ważnymi powodami, dla których przedsięwzięcie nie doprowadzone zostało do 
udanego końca była pewnego rodzaju skłonność do kompromisu inicjatorów akcji. Zapomnieliśmy o niezwykle 
ważnej sprawie, poddając się presji części uczestników czy też osób chcących przystąpić do projektu, a mianowicie 
poddaliśmy się tendencji wyrównywania szans przyjmując członkowstwo w cechach zrzeszonych w KRIO za jedyne 
kryterium przynależności do grupy. Początkowo próbowaliśmy wprowadzić pewien katalog warunków i 
wymagań jakościowych i lojalnościowych, ale w ostateczności zrezygnowaliśmy z tego rodzaju kryteriów nie 
chcąc dzielić optyków zrzeszonych i posiadających kwalifikacje na „lepszych" i „gorszych". Grupa tworząca 
przyszłą sieć „Autoryzowanych Pracowni Optycznych" była więc bardzo zróżnicowana i praktycznie niczym nie 
wyróżniała się w stosunku do innych optyków. Ponadto część uczestników nie była lojalna tzn. nie wywiązywała 
się z podjętych zobowiązań a było też wiele takich przypadków, że optycy rezygnowali z udziału nie zdejmując 
z witryny znaku pracowni autoryzowanej. Bardzo trudno a wręcz jest to niemożliwe aby promować poprzez rekla-
mę grupę mało wyrazistą, zróżnicowaną a tym samym niczym szczególnym nie wyróżniającą się na rynku. 

Wedle kryteriów i wymagań reklamy taka grupa musi stać się swego rodzaju „produktem" aby móc go wy-
raźnie zaprezentować i powiedzieć dlaczego jest lepszy od innych i dlaczego warto go wybrać. Czyli grupa, która 
chce „zaistnieć" na rynku musi bardzo świadomie określić swój wizerunek i swoje właściwości różniące ją wyra-
ziście od innych graczy rynkowych. Ten moment świetnie ilustruje pytanie, które zadają specjaliści od marketingu 
na rynku optycznym: „kto może zajmować się sprzedażą okularów ?". Otóż odpowiedź jest pozornie zaskakująca, 
gdyż sprzedażą okularów praktycznie mogą zajmować się wszyscy, czego mamy wiele przykładów, bo na tzw. 
„kratkach" sprzedawcy uliczni rozprowadzają okulary przeciwsłoneczne, w aptekach magistrowie i technicy far-
macji sprzedają gotowe okulary na równi z pracownikami sklepów „ wszystko po 4,00 zł ", w supermarketach 
w ramach samoobsługi może każdy sobie je wybrać sam, na bazarach „obnośni" handlarze itd. itd. Przykłady po-
wyższe uświadamiają, że w segmencie „sprzedawców okularów" jest największy tłok i niezwykle ostra konkurencja 
pozbawiona jakichkolwiek zasad i kryteriów jakościowych. Co powinien zatem sprzedawać optyk albo może 
mocniej dobry optyk czy też optyk różniący się od sprzedawcy okularów. 

Otóż optyk powinien zajmować się sprzedażą „dobrego widzenia". To jest właśnie „produkt", który powinien 
być poszukiwany przez klientów w pracowniach optycznych promowanych, autoryzowanych i wyróżniających się 
na rynku optycznym. Tak więc stworzenie grupy tworzącej przyszłą sieć pracowni czy też salonów lub sklepów 
optycznych wymaga przede wszystkim zdefiniowania kryteriów i warunków koniecznych i bezwzględnie nie-
zbędnych do spełnienia aby tworzyć wizerunek optyka a zatem całej grupy o wyróżniających się cechach jako-
ściowych i łatwo rozpoznawalnych. Każdy z uczestników takiego przedsięwzięcia musi bezwzględnie dostosować 
się do wspólnych kryteriów i ich przestrzegać na co dzień. Dopiero po spełnieniu takich warunków można rozpo-
cząć wszelkie akcje promocyjne, reklamowe zaznaczając swoją obecność na rynku. 

Można do tego podejść na różne sposoby, a cechy wspólne mogą dotyczyć różnych aspektów naszej działal-
ności. Na przykład cechą wspólną mogą być kryteria jakościowe zawarte w znanych i coraz częściej wymaganych 
certyfikatach jakościowych typu ISO. Certyfikat taki zawiera standardy wyposażenia, standardy procedur obsługi 
klienta oraz postępowania gwarancyjnego. Przestrzeganie takich standardów kontroluje firma certyfikująca po-
przez coroczne tzw. audyty. Jeśli certyfikat przyznaje firma szwajcarska jedna z największych w tym segmencie 
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możemy wtedy promować okulary czy też pracownie „ze szwajcarską solidnością" lub jakością. Można tworzyć 
mini sieć wedle kryteriów edukacyjnych, funkcjonalnych, czy też wyróżniających grupę poprzez specjalny rodzaj 
oferty czy to towarowej, czy też w zakresie usług. W każdym przypadku wspólnemu przedsięwzięciu należy 
nadać wyróżniające właściwości w stosunku do przeciętnych „nijakich" istniejących na rynku. Grupa musi być 
łatwo rozpoznawalna przez klientów, do których chce dotrzeć. 

Naturalną konsekwencją zaistnienia tego rodzaju „sieci" pracowni, salonów czy też zakładów optycznych, 
będzie dążenie do posiadania w dużej części wspólnej oferty handlowej. Dotyczy to zarówno soczewek 
jak i opraw okularowych. Wiązać się to również powinno z dogodnościami serwisowymi dla klientów sieci. Stąd 
też już prosta droga do zakupów wspólnych i występowania wobec producentów i dostawców jako jeden 
klient o wielkim potencjale ekonomicznym. Wtedy z dużą łatwością daje się uzyskać dużo lepsze warunki cenowe i 
rabatowe. 

Taka droga tworzenia grupy zakupu wydaje się najbardziej naturalna i oczywista. Przynosi ona korzyści 
zwielokrotnione bo zwiększa się liczba klientów dla sklepów zintegrowanych w „sieci" i jednocześnie następuje 
redukcja kosztów dzięki lepszym, warunkom dostaw. 

Oczywiście mogą powstawać i powstają autonomiczne grupy zakupowe. Tworzą je optycy, których celem są 
wspólne zakupy w celu stworzenia większego potencjału popytowego, co pozwala na uzyskanie korzystniejszych 
cen czy też rabatów. Optycy dobierają się wg kryteriów terytorialnych, towarzyskich czy też zależnie od potencjału 
poszczególnych firm. W każdym przypadku daje to określone korzyści finansowe. Zawsze podstawą pomyślności 
przedsięwzięcia jest rzetelne przestrzeganie przyjętych kryteriów i zasad współpracy. W Polsce z powodzeniem 
funkcjonuje kilka grup. Częściej we współpracy z firmami produkującymi lub sprzedającymi soczewki okularowe, 
nieliczne dokonujące wspólnych zakupów opraw. 

Oczywiście z powodzeniem ten sposób zakupów praktykują optycy w Niemczech, we Francji czy też 
w Skandynawii. Grupy te są zróżnicowane i liczą od kilkunastu do kilkuset osób. Powracając do pytania 
postawionego w tytule „czy warto ?". 

Odpowiedź jest prosta na pewno warto a im dłużej taki sposób kupowania trwa, tym większe korzyści osią-
gają członkowie grupy. Starałem się jednak zwrócić uwagę na przeszkody, które należy ominąć i na bezwzględ-
ność warunków koniecznych do spełnienie. Gdy zostaną spełnione powodzenie wydaje się być gwarantowane. 
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STUDIA Z ZAKRESU OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII 
NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Rozwój cywilizacyjny powoduje, że dobre widzenie staje się coraz ważniejszym atutem dla coraz większej 
grupy ludzi, nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. Coraz dłużej żyjemy i coraz dłużej jesteśmy aktywni 
zawodowo. Przybywa przedstawicieli zawodów intensywnie wykorzystujących wzrok, dla których oczy, chociaż z 
natury przystosowane do wysiłku i wielogodzinnej pracy, powinny być w sposób szczególny chronione. Szybki 
postęp w dziedzinie nowych technologii, stosowanych do poprawy widzenia, wymaga od optyków okularowych 
szerokiej wiedzy, nowych umiejętności i coraz większej motywacji do samodoskonalenia. Z kolei rosnąca 
automatyzacja procesu wytwarzania okularów powoduje, że umiejętności manualne, tak ważne dotychczas w tym 
zawodzie, mają coraz mniejsze znaczenie. W XXI wieku pojęcie umiejętności będzie ulegało daleko idącym prze-
wartościowaniom. Umiejętności wymagać będą coraz większego podbudowania wiedzą, zarówno ogólną jak 
i bardzo specjalistyczną. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że wiele złożonych umiejętności można łatwiej nabyć, 
jeśli posiada się większy zasób wiedzy z tego zakresu. Największe zapotrzebowanie będzie na tzw. umiejętności 
eksperckie, które w większości przypadków oparte są o wiedzę akademicką. Z tych też względów w wielu krajach 
Europy Zachodniej kształcenie wysoko wykwalifikowanych optyków okularowych oraz optometrystów prowa-
dzone jest w szkołach wyższych. 

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, przy współudziale Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rozpoczął w roku 1998 
kształcenie optyków okularowych i optometrystów. Zgodnie z konwencją bolońską prowadzone są studia dwu-
stopniowe (3+2), dzienne i zaoczne, a realizowany program studiów w dużym stopniu odzwierciedla wymagania 
zawarte w tzw. Europejskim Dyplomie Optometrii. 

Założenia programowe tych studiów oparto na trzech filarach: 
po pierwsze - na gruntownym wykształceniu optycznym na poziomie uniwersyteckim (kurs szeroko rozumianej 
optyki (geometrycznej, fizycznej, fizjologicznej i okularowej) obejmuje prawie 300 godzin wykładów, ćwiczeń 
i zajęć laboratoryjnych), 

po drugie - na szerokiej wiedzy medycznej, 
po trzecie - na rzetelnym praktycznym przygotowaniu do zawodu optyka okularowego i optometrysty. 

Studia te cieszą się, niemal od samego początku, wielką renomą - liczba kandydatów wielokrotnie przewyż-
sza liczbę oferowanych miejsc. Wśród wykładowców, oprócz wybitnych profesorów UAM i Akademii Medycznej są 
także, zapraszani co roku, znani optometryści amerykańscy oraz najlepsi lekarze okuliści z poznańskich szpitali. 

Studia I stopnia kończą się dyplomem licencjackim na kierunku Fizyka, specjalność Optyka okularowa, stu-
dia II stopnia kończą się dyplomem magistra na kierunku Fizyka, ze specjalnością Optometria. 

Nasi absolwenci w żadnym stopniu nie są konkurentami dla lekarzy okulistów. Potrafią przede wszystkim 
umiejętnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia optyki oftalmicznej do stworzenia warunków optymalnego wi-
dzenia, bardzo dobrze znają procedury pozwalające prawidłowo wykonać badanie refrakcji i wyznaczyć parame-
try układu wzrokowego, a następnie dobrać odpowiednią korekcję wady wzroku. Istotną rolę w procesie kształce-
nia optyków okularowych odgrywają zajęcia praktyczne. Realizujemy je przede wszystkim w ramach Pracowni 
Technologii Okularowej (300 godzin zajęć na studiach dziennych) oraz na zakończenie III  roku studiów, podczas 
dwutygodniowej praktyki w najlepszych zakładach optycznych w całej Polsce. Zajęcia praktyczne z zakresu pro-
cedur badania refrakcji studenci specjalności Optometria odbywają w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 

Najlepsi absolwenci studiów optometrycznych mają możliwość kontynuowania kształcenia oraz prowadzenia 
pracy naukowej na studiach doktoranckich. Wydział Fizyki posiada, jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce, 
prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie Biofizyka. 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Physicum, usytuowanym na uniwer-
syteckim kampusie Morasko przy ul. Umultowskiej w Poznaniu, jednym z najnowocześniejszych obiektów na-
ukowo-dydaktycznych w Polsce. 

Więcej informacji: 
Dziekanat Wydziału Fizyki UAM 
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań 
tel. (61) 8295153, 8295090 
lub: www.fizyka.amu.edu.pl 
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rynku optycznego. KRIO organizuje raz na dwa lata 
przy okazji Kongresu, wystawę sprzętu, materiałów 
i akcesoriów optycznych. Wystawa stanowi doskonałą 
okazję do zapoznania się z aktualnymi możliwościami 
technicznymi i technologicznymi. 

Ad 4 
KRIO prowadzi cały szereg działań o charakterze 

integracyjnym. Podstawową formą są systematyczne 
spotkania organizowane przez cechy regionalne. Do 
tradycji należy doroczne wyjazdowe uroczyste walne 
zgromadzenie każdego z cechów. W imprezach tych 
udział biorą przedstawiciele innych cechów. Bardzo 
uroczysty charakter ma impreza organizowana przez 
Cech w Krakowie. Połączona jest ona ze specjalną 
mszą w Katedrze Mariackiej oraz wycieczką statkiem 
do Tyńca, w którym odbywa się impreza plenerowa. 
Uroczyście każdego roku obchodzone jest święto pa-
trona optyków św. Hieronima. Bardzo ważną imprezą 
integracyjno-szkoleniowo-marketingową jest organizo-
wany raz na dwa lata Kongres Optyków zrzeszonych 
w KRIO. Ostatni V Kongres odbył się w listopadzie 
2004 roku w hotelu „Gołębiewski" w Wiśle i zgroma-
dził około 800 uczestników i blisko 50 wystawców. 
Kongresowi towarzyszą bardzo interesujące prezenta-
cje i wykłady oraz imprezy o charakterze rozrywko-
wym. Spotkania kongresowe stwarzają wyjątkowe 
możliwości dla zaprezentowania wszelkich aktualności 
oraz rzetelnej wymiany poglądów. W ramach działań 
wewnątrzśrodowiskowych KRIO podjęło w roku 2004 
decyzję o zakupie lokalu przeznaczonego na siedzibę 
Izby. Lokal będzie na tyle duży, że zamierzamy w nim 
ulokować ośrodek edukacyjny oraz siedzibę Towarzy-
stwa Wiedzy o Dobrym Widzeniu. Ulokowanie w jed-
nej przestrzeni biura KRIO, TWDW oraz ośrodka edu-
kacyjnego ułatwi znacząco możliwość koordynowania 
większości przedsięwzięć prowadzonych przez KRIO. 

Ad 5 
KRIO prowadzi również aktywną działalność w 

europejskich strukturach zajmujących się rynkiem 
optycznym. Od 1998 roku jest rzeczywistym człon-
kiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która jest 
członkiem Światowej Rady Optometrii. Przedstawicie-
le KRIO biorą aktywny udział w pracach tej organiza-
cji. Przedmiotem zainteresowania ECOO sa problemy 
edukacyjne oraz prawne związane z wykonywaniem 
obu zawodów w krajach zrzeszonych. Jeśli chodzi 
o pomoc prawną ma ona raczej charakter informacyj-
ny. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to podstawo-
wym narzędziem jest instytucja Europejskiego Dyplo-
mu Optometrysty. Program merytoryczny dla tego dy-
plomu jest modelem zalecanym wszystkim uczelniom 
europejskim. 

Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie pełnej 
kompatybilności wykształcenia. Jeśli ten postulat zo- 

stanie wprowadzony w życie w Polsce, to absolwenci 
szkół nie będą mieli trudności w podejmowaniu pracy 
w żadnym kraju stosującym tę zasadę. Nasz systema-
tyczny udział w pracach ECOO zaowocował tym, że 
w dniach 13-15 maja tego roku KRIO zostało organi-
zatorem połączonych Konferencji Walnego Zgroma-
dzenia ECOO, Konferencji AEUSCO (Stowarzyszenie 
Europejskich Nauczycieli Akademickich, kształcących 
optyków i optometrystów) oraz IACLE - stowarzysze-
nie zajmujące się problemami związanymi z aplikacją 
soczewek kontaktowych. Po raz pierwszy w historii 
ECOO wszystkie trzy organizacje obradowały jedno-
cześnie. Organizacja konferencji była zadaniem wyjąt-
kowo trudnym i w jakimś sensie nowatorskim. 

Konferencja odbyła się w Krakowie, co zobligo-
wało KRIO do starannego przygotowania imprez to-
warzyszących dających możliwość zaprezentowania 
miasta, zabytków kultury oraz polskich tradycji. So-
botni wieczór galowy odbył się w kopalni soli w Wie-
liczce. 

Jak wynika z przedstawionego katalogu spraw, 
Zarząd działał aktywnie w wielu ważnych dla nas spra-
wach. Większość z nich ciągle jest w toku, niektóre 
udało się doprowadzić do końca. Wszystko czym zaj-
muje się Zarząd ma charakter procesu ciągłego o cha-
rakterze ewolucyjnym i dopiero z perspektywy dłuż-
szego okresu daje się zauważyć postęp. Z całą pewno-
ścią można powiedzieć, że KRIO jest strukturą, która 
stała się rzeczywistym partnerem dla wszystkich insty-
tucji i urzędów ważnych dla środowiska. Osiągnęła 
dobrą pozycje w kontaktach międzynarodowych oraz 
w kontraktach z uczestnikami rynku optycznego. 
KRIO oraz cechy odgrywają decydującą rolę w procesie 
edukacyjnym. Taka ilość szkoleń i różnego rodzaju 
kursów, która odbywa się w ostatnim okresie możliwa 
jest tylko dzięki istnieniu KRIO i jej roli koordynacyj-
nej. W najbliższym okresie ważną sprawa jest stworze-
nie nowej siedziby i rozbudowa biura KRIO, gdyż wa-
runki obecne nie pozwalają na dobrą i sprawną pracę 
Izby, odpowiednią do zmieniającego się otoczenia 
i wymagań nadchodzących czasów. 

Doświadczenia ostatnich dwóch kadencji wska-
zują na duże możliwości działania KRIO, zależeć one 
jednak będą od stopnia identyfikacji zarządów Cechów 
regionalnych z działaniami na rzecz ogólnego dobra 
optyków. KRIO jest w stanie osiągnąć o wiele więcej 
jeżeli każdy cech i jego Zarząd myślał będzie o wspól-
nych interesach wszystkich optyków a nie o swoich 
partykularnych interesach czasami sprzecznych z inte-
resem ogółu. Jest to sprawa niezwykle ważna, gdyż jak 
wiadomo razem i zgodnie można znacznie, znacznie 
więcej. Przy wspólnym, świadomym i zgodnym, dzia-
łaniu możemy osiągnąć bardzo wiele. 

Za Zarząd KRIO Prezes 
Jan Witkowski 
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MINISTERSTWO FINANSÓW 
Departament Podatków Pośrednich 

Warszawa, 2005-05-16 
PP3-812-894/2004/BL/2750 PP 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna 
ul. Piekarska 6 lok. 5 
00-264 Warszawa 

W związku z pismami w sprawie opodatkowana podatkiem od towarów i usług dostaw okularów 
korekcyjnych, opraw okularowych, soczewek okularowych oraz świadczenia usług optycznych w za-
kładach optycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: 

Podstawowym zagadnieniem decydującym o sposobie opodatkowania dostawy okularów korek-
cyjnych jest kwestia zakwalifikowania tych towarów do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r., o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, póz. 896). 

W świetle informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, okulary korekcyjne spełniające 
określone w ustawie o wyrobach medycznych kryteria, zarówno gotowe jak i wykonywane na 
zamówienie - są wyrobem medycznym. 

Przez okulary wykonane na zamówienie należy rozumieć te, które są wykonane według specjal-
nej pisemnej instrukcji sporządzonej przez lekarza okulistę lub inną uprawnioną osobę. 

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że dostawa oku-
larów korekcyjnych, uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej - podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, zgodnie 
z art. 41 ust. 2 i póz. 106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 53, póz. 545 ze zm.). 

W innych sytuacjach dostawa okularów podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku od 
towarów i usług, tj. w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

Jeżeli przedmiotem dostawy są odrębnie soczewki i oprawki okularowe, każdy z tych towarów 
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej dla niego stawki, tj. dla so-
czewek okularowych (PKWiU 33.40.11) będzie to stawka 7%, a dla oprawek do okularów stawka 22%. 

Tym samym odrębna dostawa oprawek (co wiąże się z odrębnym ich wykazaniem na fakturze -
nie jako dostawa okularów, lecz np. soczewek i oprawek) podlega opodatkowaniu według stawki pod-
stawowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w efekcie w tych oprawkach później zostaną zamontowane 
szkła korekcyjne czy inne. 
Oprawki okularowe są bowiem wyposażeniem wyrobu medycznego dopiero po zamontowaniu w nich 
szkieł korekcyjnych, ale wówczas mamy do czynienia już z okularami korekcyjnymi, a nie oprawkami 
okularowymi. Natomiast świadczenie usług polegających na wykonaniu okularów korekcyjnych, jako 
nie wymienionych w załącznikach do ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. podlega opodatkowaniu 
stawką podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. usta-
wy. 

Jednocześnie Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że każdą sprawę dotyczącą zakresu 
stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostawy okularów korekcyjnych 
należy rozpatrywać na tle konkretnego stanu faktycznego u podatnika z zastosowaniem zasad okre-
ślonych w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005r. Nr 8,póz. 60). 

Ministerstwo Finansów przeprasza za opóźnienie w przekazaniu odpowiedzi. 

Dyrektor Departamentu 
Podatków Pośrednich 

Hanna Majszczyk 

Do wiadomości: 
Dyrektorzy Izb Skarbowych - wszyscy 
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BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 
Zespół Prawa Gospodarczego, 
Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta 

Warszawa, 2005-06- 07 
RPO-493269-W04/MC 

Pan 
Jan Witkowski 
Prezes Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej 
ul. Piekarska 6 lok. 5 
00-264 WARSZAWA 

Szanowny Panie 

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiadając na Pana pismo z dnia 
20.12.2004 r- w sprawie stosowania stawki podatku VAT na okulary korekcyjne, oprawy okularowe 
i usługi optyczne - informuję, że Rzecznik został powiadomiony przez Ministerstwo Finansów o udziele-
niu Panu odpowiedzi pismem z dnia 16.05.2005 r. (znak: PP3-812-894/2004/BL/2750 PP) w przedmio-
towej sprawie. 

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż podstawowym zagadnieniem, decydują-
cym o zasadzie opodatkowania dostawy okularów korekcyjnych jest kwestia zakwalifikowania 
ww. towarów do wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, póz. 896). 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. I pkt 17 lit. a) i b) ww. ustawy o wyrobach medycznych, 
przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub artykuł stoso-
wany samodzielnie lub w połączeniu, wyłączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania 
wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, 
monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób i diagnozowania, monitorowania, leczenia lub 
kompensowania urazów lub upośledzeń. Ministerstwo Finansów poinformowało - zgodnie z infor-
macją uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia - iż w powyższej definicji mieszczą się choroby i wady 
wzroku wymagające stosowania okularów. 

Dostawa okularów korekcyjnych, uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy 
o wyrobach medycznych, dopuszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opo-
datkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% - zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 
106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

W innym wypadkach dostawa okularów podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku od 
towarów i usług, tj. w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy 
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Stawka podstawowa w wysokości 22% ma zastosowanie również do dostawy oprawek okularowych 
(PKWiU 33.40.13.), które nie są uznane za wyrób medyczny, np. w przypadku gdy są odrębnym przed-
miotem dostawy. 

Natomiast świadczeni usług polegających na wykonaniu - okularów korekcyjnych leczniczych, jako 
nie wymienionych w załączniku do ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. jest opodatkowane stawką podsta-
wową podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. I ww. ustawy. 

Z poważaniem 
mgr Michał Czerepiński 

Radca 
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W tym celu należy: 
a) do wartości sfery dodać wartość cylindra z uwzględnieniem znaków matematycznych sfery i cylindra; 

otrzymana suma stanowi nową wartość mocy sfery 
b) zmienić znak cylindra na przeciwny, pozostawiając bez zmiany jego wartość mocy 
(przy powyższym przeliczeniu, ulega zmianie o 90 o oś ustawienia cylindra, jednakże nie ma to żadnego 
znaczenia dla wysokości refundacji, dlatego w przykładach podanych niżej oś nie jest uwzględniana) 

Przykłady poniżej, pokazują sposób przeliczania zapisu z cylindrem ujemnym na zapis z cylindrem 
dodatnim: przykład 1: 

zlecenie z cylindrem ujemnym: sfera - 2,00 dptr cyl. - 1,00 
po przeliczeniu: sfera - 3,00 dptr cyl. + 1,00 

przykład 2: 
zlecenie z cylindrem ujemnym: sfera + 1,25 dptr cyl. - 5,50 po 

przeliczeniu: sfera - 4,25 dptr cyl. + 5,50 

Uzasadnienie: 
1. Jak obszernie wyjaśnione zostało w naszym piśmie WMZ -65/05, zapis korekcji astygmatyzmu może 
być dokonany na dwa równoważne sposoby: podając wartość mocy cylindra jako liczbę dodatnią lub 
ujemną; 
Proponujemy, aby w tabeli LIMITÓW CEN SOCZEWEK OKULAROWYCH, dla potrzeb refundacji NFZ, 
stosowany był zapis cylindra ze znakiem dodatnim, podobnie jak ma to miejsce we wszelkiego rodzaju 
katalogach i cennikach soczewek, publikowanych przez producentów i dostawców. 

Wszyscy oni przyjęli jako obowiązujący, zapis cylindra dodatniego; ma to na celu ułatwienie tworze-
nia poszczególnych grup zakresów produkcyjnych mocy soczewek, a zatem, również ich zakresów ce-
nowych, a także, umożliwia optykom porównywanie zakresów produkowanych soczewek i ich cen 
u różnych producentów. 

Zastosowanie tej samej zasady zapisu w tabeli LIMITÓW CENOWYCH NFZ pozwoli uniknąć wszel-
kich wątpliwości co do zaliczania danej soczewki do właściwej grupy cenowej. 

Zaproponowana reguła przeliczania mocy soczewek torycznych z zapisu z cylindrem ujemnym na 
zapis z cylindrem dodatnim zgodna jest z zasadami optyki okularowej ("OPTYKA OKULKAROWA" dr 
Marek Zając, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003, str.126 - Transpozycja w zapisie 
sferocylindrycznym). 
2. dotychczasowy zapis w kolumnie CYLINDER: „do + 2,00 dptr", bez podania dolnej granicy wartości 
cylindra, mylnie sugeruje uwzględnianie w tej grupie soczewek, oprócz wartości dodatnich cylindra od 
0,00 do + 2,00 dptr, również wszystkich jego wartości ujemnych 
Powoduje to wielokrotnie, zaliczanie soczewek o odpowiednio dużych wartościach mocy cylindra do niż-
szej grupy cenowej; i odwrotnie, np.: 
zlecenie z cylindrem ujemnym: sfera + 1,25 dptr cyl. - 5,50, według aktualnej tabeli, zaliczone byłoby do 
grupy: „cylinder do + 2,00 dptr" podczas gdy faktycznie, soczewka ta winna być zaliczona do grupy „cy-
linder powyżej + 4,00 dptr (patrz wyżej ; przykład 2 ) 

Natomiast, soczewka: sfera + 7,00 dptr cyl. - 1,75 dptr, według aktualnego zapisu, zaliczona była-
by do grupy wyższej, niż w przypadku zastosowania dla niej zapisu cylindra dodatniego ( sfera + 5,25 
dptr cyl. + 1,75). 

Jan Witkowski -  Prezes KRIO 

Do wiadomości: 
1. NFZ Centrala; 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 
2. Cechy optyczne wszystkie zrzeszone w KRIO (Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, 
Opole, Wrocław) 
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przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, póz. 719 z późn. zm.) przewidują stosowanie zróżnicowanych sta-
wek ryczałtu, w zależności od zakresu działalności wykonywanej przez optyków. Stawki te w latach 
1996 -1997 wynoszą: 

9,5% przychodów z działalności usługowej, 
6,0% przychodów z działalności wytwórczej, 
9,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału po-
wierzonego przez zamawiającego, 3,3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. 

Za działalność usługową, zgodnie z § 6 ust. I powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 14 grudnia 1995 r. uważa się działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności określone 
w Klasyfikacji wyrobów i usług (KWiU) - wydanej na podstawie odrębnych przepisów, tj. zarządzenia Nr 
47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (znak:OBRS-BD-1451/93) w sprawie Klasyfikacji wyro-
bów i usług. 

Za działalność usługową, w rozumieniu KWiU, uważa się działalność, której przedmiotem są: 
wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 
o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla 
celów produkcji, 

- wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, 
przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 

Według KWiU do usług zalicza się między innymi czynności o charakterze naprawczym, remonto-
wym i konserwacyjnym, z wyłączeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych przez producenta wła-
snymi siłami. 

W odniesieniu do usług oftalmicznych, w rozumieniu powołanej KWiU, ma zastosowanie stawka 
ryczałtu w wysokości 9,5% przychodu (np. naprawa okularów korekcyjnych). 

Zwrócić należy jednak uwagę, że w rozumieniu KWiU do usług nie zalicza się czynności, objętych 
obowiązującą poprzednio Klasyfikacją usług, polegających na: 

wytwarzaniu niektórych wyrobów na zamówienie ludności z materiałów własnych producenta, 
uwzględniających indywidualne cechy lub życzenia konsumenta, 

- wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego. 

Za działalność wytwórczą uważa się działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby. Również 
sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzona przez podatnika, który te wyroby wytworzył nie jest 
traktowana jako oddzielny rodzaj działalności, lecz jest zaliczana do działalności wytwórczej. A zatem 
sprzedaż okularów korekcyjnych własnej produkcji, w tym na zamówienie klienta z materiałów 
własnych optyka prowadzącego działalność gospodarczą (oprawki, szkła stanowią własność 
optyka), stanowi działalność wytwórczą, w odniesieniu do której stosuje się stawkę ryczałtu 
w wysokości 6% przychodu; stawka w tej wysokości stosowana jest w latach 1996 - 1997. 

Natomiast przychody osiągane z wytwarzania okularów korekcyjnych z materiału powierzonego 
przez zamawiającego (klient powierza szkła, oprawki) opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 
9,5% przychodu. 

W świetle powyższego ulega zmianie stanowisko zawarte w pismach PO 2/AŁ-575/97/0116 z dnia 
28 stycznia 1997 r. oraz PO 2/AŁ-128 5/97/02 3 5 z dnia 21 lutego 1997 r. 

Natomiast przychody w części dotyczącej sprzedaży towarów handlowych, należy zaliczyć do 
przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, o której mowa w § 6 ust. 3 powołanego rozpo-
rządzenia, opodatkowanej według stawki 3,3%. W zakładach optycznych towarami handlowymi są głów-
nie: płyny i pasty do czyszczenia szkieł, łańcuszki do okularów, okulary słoneczne. 

Przedstawiając powyższe Ministerstwo Finansów podziela stanowisko Izby Skarbowej w Bielsku 
Białej w zakresie wysokości stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedstawione w pi-
śmie PD 11-82/11-202/96 z dnia 24 marca 1997 r. skierowanym do Śląskiego Cechu Optyków w Katowi-
cach. 

Wicedyrektor Departamentu 
Jadwiga Kozłowska 

Do wiadomości: Izby skarbowe wszystkie 
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MIĘDZYWOJEWODZKI CECH RZEMIOSŁ 
OPTYCZNYCH W POZNANIU 

Historyczna data powstania Cechu wyznacza po-
stanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpisie do 
rejestru cechów z dnia 05. 09. 1990, ale już 23. 06. 
1990 r. powołano M. C. Rz. O. w Poznaniu, w skład 
pierwszego zarządu weszli Koledzy: 
* Cz. Dutkiewicz - Starszy Cechu 
* W. Kotelak - członek zarządu 
* H. Piguł - członek zarządu 
* K. Błanowicz - członek zarządu 
* J. Rychlik - członek zarządu 
* Cz. Kaczmarek -członek zarządu 

Z krótkiej retrospekcji historycznej należy wymie-
nić datę 29. 07. 1982, gdzie uchwałą Zarządu Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu został powołany Zespół 
Opiniodawczo - Doradczy dla Rozwoju Rzemiosła 
Optycznego. 
Były to próby, początki usamodzielnienia się naszej 
branży, zawodu. To właśnie przy pomocy kolegów tu 
wcześniej wymienionych i w ramach istniejących ów-
czesnych struktur, rozpoczęto batalię o edukację za-
wodową, o udostępnienie jej różnych poziomów za-
awansowania. Stworzono również formy uporządko-
wania handlu w postaci cyklicznych giełd 
optycznych. 
Twórczy niepokój i poszukiwanie własnych dróg, roz-
wiązań w zakresie edukacji optyki okularowej dopro-
wadziło do nawiązania współpracy z prof. B. Kędzią i 
dr A. Styszyńskim. 
Organizowanie wykładów, szkoleń, kursów dokształ-
cających pozwoliło naszym koleżankom i kolegom 
uzyskiwać coraz to szerszą wiedzę. To właśnie nasz 
Cech na tak szeroką skalę był prekursorem tych dzia-
łań. 

Mamy ogromny szacunek i uznanie dla prof. 
B. Kędzi i dr A. Styszyńskiego za to dokonania, stały 
one na wysokim poziomie i miały formę pionierską. 
Skutkuje to tym, że właśnie w Poznaniu powstały na 
Uniwersytecie A. Mickiewicza studia w zakresie optyki 
okularowej i optometrii, a na Akademii Medycznej 
studia podyplomowe w zakresie optometrii. Absolwen-
tami tych kierunków jest bardzo wielu członków na-
szego Cechu. 
W swoich działaniach, każdy urzędujący Zarząd Cechu 
na pierwszym miejscu stawiał na edukację i tworzenie 
mechanizmów samorządu zawodowego. 

Zmiany ustrojowo - rynkowe powstałe w Polsce 
na przełomie lat 1989 - 90, doprowadziły do stworze-
nia wolnego rynku. Regulacje prawne nie zawsze były 
i są naszym sprzymierzeńcem w prowadzeniu wła-
snych firm. Rolą Cechu jako organizacji była zawsze 

i jest ochrona, pomoc prawna w tych warunkach go 
spodarczych. * 
Przykładem jest między innymi wejście w życie nowe 
lizacji ustawy o Wyrobach Medycznych i ustawy 
„unijnej" o podatku VAT w okresie 04.2004. Kontro 
wersje i niejasności interpretacyjne ustaw spowodowa 
ły, że Zarząd Cechu zorganizował spotkanie z doradcą 
podatkowym w celu określenia sposobu postępowania 
z organami podatkowymi - urzędy skarbowe. Przygo 
towano wzór pisma do właściwych urzędów skarbo 
wych w temacie 7% podatku VAT na okulary korekcyj 
ne, z kolei działania naszych kolegów zarządu w Urzę 
dzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Środków 
Biobójczych w Warszawie w znacznym stopniu przy 
czyniły się do interpretacji wydanej na piśmie przez 
prezesa tego Urzędu, że okulary korekcyjne są wyro 
bem medycznym. Miało to znaczenie w kontekście 
wystąpień izb skarbowych, ponieważ została zachowa 
na jedna treść odpowiedzi naszym członkom, którzy 
występowali do urzędów skarbowych. 

W obecnej sytuacji ówczesnych realiów często 
zadajemy sobie pytanie o rolę cechu w środowisku 
optycznym. Pragniemy zaproponować inną formę or-
ganizowania dawniejszych giełd optycznych. Przy 
współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznański-
mi w roku 2006, na terenie targów w trzech terminach: 

* 03 - 04. 03. 2006 
* 09 - 10. 06.2006 
* 29 - 30. 09. 2006 

powstanie Poznański Salon Optyczny, ma on na celu 
zaproponować wszystkim wystawcom i kupującym 
inną wyższą jakość działań związanych z naszą branżą. 
Nowe miejsce, doskonała profesjonalna organizacja 
ma utrwalić image optyki okularowej jako doskonale 
działającej i funkcjonującej w dzisiejszych czasach. 
Programy edukacyjne dla zwiedzających i kupujących 
już w czerwcu i wrześniu będą również podnosić 
atrakcyjność tego przedsięwzięcia. 

W dniu 01. 10. 2005 w dworku Skrzynki koło 
Poznania spotkaliśmy się z członkami naszego Cechu 
i gośćmi zaproszonymi na jubileuszu XV M.CRz. O. 
Stanowiło to uhonorowanie pracy społecznej wielu ko-
legów i koleżanek, którzy swoim ogromnym zaanga-
żowaniem przyczynili się do świetności naszej organi-
zacji. Odznaczenia, które otrzymali nasi członkowie 
z rąk prezesa Z. Rz. P. p. J. Bartnika, prezesa KRIO 
p. J. Witkowskiego, były bardzo miłym akcentem sym-
patycznej zabawy i dyskusji o naszym zawodzie. 

Z przyjemnością informujemy, że na wniosek Za- 
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Katalog firm uczestniczących w 
Targach OPTYKA 2006 

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 
WISŁA, 23 - 26 marca 2006 

AJG OFFICE Andrzej Jakub Gackowski Biuro 
Pośrednictwa Handlowego/Trade Agency 
ul. Batorego 43 05-510 Konstancin 
tel: (22) 754 68 10; fax: (22) 754 68 03 
kom.0-601 23 78 32 
e-mail: ajgoffice@poczta.onet.pl 
szeroki asortyment artykułów branży optycznej: 
* do napraw - 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, galante 
ria- sznureczki, łańcuszki, opaski. 
przedstawiciel i dystrybutor włoskiej firmy 
CENTROSTYLE - światowego lidera w naszej branży. 

ANNĘ MARII S.A. 
ul. Startowa 3; 85-744 Bydgoszcz; tel: 
(52) 345 38 51; fax: (52) 348 92 52 
www.annemarii.com.pl e-mail: 
biuro@annemarii.com.pl 
producent opraw okularowych; kolekcje: : MEZZO, BLUET, 
ANNĘ MARII, CUBE, SOLANO i SOLANO CLIP-ON, LE-
ONARDO i LEONARDO CLIP-ON, JOHNNY, HENRY 
I.OYD, PAR/S oraz BELLA VITA. 
producent okularów przeciwsłonecznych, m. in.: CUBE SUN-
GLASSES, SOLANO, SOLANO SPORT, SOLANO FISHING, 
LEONARDO SUNGLASSES, JOHNNY SUNGLASSES, PO-
LA R VISION oraz COOL 
W wiciu kolekcjach oferujemy zarówno modele dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Nasze oprawki zrobione są z plastiku 
lub metalu, a w niektórych przypadkach także z tytanu. 
W okularach przeciwsłonecznych dostępne jest szerokie 
spektrum soczewek - od akrylowych do polaryzacyjnych 
(Polaroid lub TAC). 

BINOKL Ewa Prasol 
Jabłonowo; Al. Krakowska 83; 05-552 Wólka Kosowska tel: 
22 756 16 96; fax: 22 756 15 31 www.binokl.pl e-mail: 
biuro@binokl.pl produkcja opraw do okularów korekcyjnych, 
przeciwsłonecznych, produkowanych metodą frezowania i 
wtryskową, oraz szkieł prezentacyjnych. 
Szeroka gama modeli,  różnorodność kolorów,   wysoka ja-
kość. 

CIBA VISION Centrum Informacyjno-Konsultacyjne 
ul. Bokserska 66; 02-690 Warszawa; 
tel: 22/ 375 75 85; fax 22/ 375 75 80, 
www.cibavision.pl 
e-mail: biuro.obslugi@cibavision.com 
Soczewki kontaktowe: 
- soczewki silikonowo-hydrożelowe nowej generacji i do cią 
głego noszenia - O2Optix™, Night&Day™ 
- rodzina soczewek jednodniowych — Focus® Dailies 
- soczewki kolorowe - FreshLook™ 
- soczewki specjalne oferujące szeroką gamę parametrów 
Płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych: 
- wielofunkcyjny - SOLOCARE® Aąua 
- oksydacyjny — AOSept Plus 
- krople nawilżające - Aąuify 

CLEX POLSKA 
ul. Pocztowa 16/5; 70-361 Szczecin 
tel/fax: (91)484 37 15 
www.clex-polska.pl 
e-mail: biuro@clex-polska.pl 
wyłączny importer markowych soczewek mineralnych oraz 
organicznych CLEX. 

 

ASTIR 
F.H.LJ. Andrzej Głowacki 
ul. Nyska 17; 41-808 Zabrze; 
tel: (32) 376 61  10; fax: (32) 376 61  11 
e-mail: astir@neostrada.pl 
oprawy okularowe i okulary przeciwsłoneczne: SILHOUET- 
TE, ADIDAS, DANIEL SWAROYSK1 

AUSTER 
WYRÓB OPRAW OKULAROWYCH 
-ANDZREJ BODYCH 
Chylice, ul. Broniewskiego 67; 
05-510 Konstancin-Jeziorna; 
tel/fax: (22) 754 63 30; e-mail: auster@wp.pl 
oprawy okularowe metalowe i z tworzyw sztucznych 

CONSULTRONIX SA 
ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków 
tel.012 290 22 22; fax.O12 290 22 23 
www.consultronix.com.pl 
email:biuro@consultronix. com.pl 
- dystrybutor wysoko specjalistycznego sprzętu okulistyczne 
go renomowanych firm tj: ELLEX,  CLARITY,  OPTOGLO- 
BAL, TOMEY,  WAVELIGHT, KATENA, FCI, KOWA, OTI, 
VOLK, BAUSCH & LOMB, SBISA, INAMI, GRAND SEIKO, 
REICHERT,    WELLCH ALLYN,   BKG,   B1OTECH  ORAZ 
PULS1ON. 
- producent najnowszej generacji perymetrów, paneli LCD 
i rzutników. 
Firma współpracuje z 18 wyspecjalizowanymi inżynierami 
serwisowymi. 
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DEK-OPTICA K.E.Daniluk 
u l .  Kowalska 121;  51-424 Wrocław; tel/fax: (71)  345 70 01 
www.dekoptica.pl e-mail: dek@dekoptica.pl 
produkcja opraw okularowych wtryskowych i frezowanych. 

DOCTOR W.BRYLL 
ul. Komandorska 175/23; 53-344 Wrocław 
tel: (71 )  791 30 10; fax: ( 7 1 )  791 30 11 
e-mail: biuro@doctorbryl.com 
oprawy okularowe, okulary słoneczne i okulary sportowe: 
- okulary słoneczne, sportowe i korekcyjne - ADIDAS 
- okulary  słoneczne  i  oprawy  korekcyjne:   TOM FORD, 
MONTBLANC,   TIMBERLAND,   KENETH  COLE, LUCIO 
SALVADORI, ESTRO, CHIARO&SCURO 
- posiadamy   w   sprzedaży   końcowe   ilości   opraw   DO- 
LCE&GABBANA i D&G Dolce&Gabbana 

HOYA LENS POLAND Sp. z o.o. 
ul. Olkuska 9; 02-604 Warszawa Centrum Obsługi 
Klienta: tel.: (22) 844 88 77; fax: (22) 844 64 45 
Sekretariat: tel.: (22) 646 12 00; fax: (22) 646 53 36 
www.hoya.pl e-mail: hoya@hoya.pl 
szeroki asortyment soczewek organicznych (i mineralnych, 
zarówno magazynowych, umożliwiających natychmiastową 
realizację zamówień, jak i recepturowych, zapewniających 
maksymalną satysfakcję klientów, dzięki swej różnorodności, 
najwyższej jakości i zaawansowanemu poziomowi technolo-
gicznemu. 
W naszej ofercie - pierwsze na świecie soczewki ze zintegro-
waną, podwójną powierzchnią progresywną, Hoyalux iD 
oraz supernowoczesna powloką anty refleksyjna Super Hi- Vi- 

 

ESSILOR POLONIA Sp.z o.o. 
ul. Annopol 3; 03-236 Warszawa; tel: 
(22) 510 59 59 fax: (022)510 59 60 
www.essilor.pl Oddział w Katowicach: 
Al. Korfantego 79; 40-161 Katowice 
tel/fax: (32) 258 99 56 
Szeroka oferta soczewek okularowych najwyższej jakości oraz 
nowoczesnych instrumentów optycznych. Najważniejsze mar-
ki: VARILUX, AIRWEAR, TRANSITIONS, CRIZAL ALIZE. W 
tym roku kolejna wielka innowacja — soczewki progresywne 
VAR1LUX® PHYSIO™ 

INTERCONTI S.C. 
Ryszard Barańczuk & Jarosław Suszek 
ul. Rudnowska 30; 67-200 Głogów; 
tel./fax: (76) 835 59 33 e-mail: 
interconti@go2.pl 
- import i dystrybucja opraw korekcyjnych i okularów prze 
ciwsłonecznych 
- import i dystrybucja sprzętu okulistycznego 
- import i dystrybucja urządzeń optycznych 
- import i dystrybucja szkieł barwionych CR 39 i szkieł pola 
ryzacyjnych 
( zaopatrzenie fabryk okulistycznych) 

 

EXPERT KRAK Sp. z o.o. 
ul. Mackiewicza 17a; 31-214 Kraków 
tel/fax: (12)  278 18 49; 288 30 52 
e-mail: zeiss@excitesun.com.pl 
Wyłączny dystrybutor na Polskę soczewek kontaktowych ZE- 
ISS CONTACT DAY1 ;CD 30 (miesięczne) CONTACT.PLUS 
(kwartalne), oraz płynów do ich pielęgnacji ZEISS All-in- 
one, ZEISS Peroxyd. 
Dystrybutor francuskich opraw MINIMA, włoskich EXCITE, 
NO END, OKKI. 
Wyłączny dystrybutor opraw  CARDUCCCI,  BMX,   SOLO 
Collection, FLEXIT. 

FACEit 
ul. Ametystowa 6/6; 80-180 Gdańsk 
tel: (58)309 19 04; fax: (58)309 19 05 
www.swisstlex.pl e-mail: faceit@wp.pl 
Wyłączny   dystrybutor   najlżejszych,   szwajcarskich   opraw 
okularowych SWISSFLEX w Polsce. 

FLAIR POLSKA 
ul. Kościuszki 1C; 44-100 Gliwice; tel: (32) 231 10 74 
wyłączny dystrybutor opraw okularowych niemieckiej firmy 
FLAIR 

ITALO OPTICA 
ul. Rząba 6; 95-100 Zgierz tel/fax: (42) 
715 27 85 www.italooptica.pl 
www.italooptica.com e-mail: 
biuro@italooptica.pl 
Producent  i dystrybutor wysokiej jakości opraw  okularo-
wych: 
SCANDINAYIAN FRAMES - SWEDEN 
ARCHIPELAGO OF SCANDINAYIA - SWEDEN 
DEVIZZA BY GIUL1O CEZARE - ITALY LA 
MATTA- GERMANY KAOS - GERMANY NAFTA 
- ITALY X-OPTIX - BELGIUM 
Dystrybutor komputerowego urządzenia do doboru opraw 
okularowych CAMIRROR (www. camirror. com) 

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

 

FRAGRANCE PH Arkadiusz Matejko 
ul. Domańskiego 7; 77-100 Bytów; tel: (58) 320 71 97 
Oferta /inny: oprawy okularowe, m.in. ZENS, I.D. TOKYO, 
CHANTAL, MIYAZAWA co miesiąc nowe modele: ok. 800 
referencji w ofercie 

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE 
ul. Szyszkowa 20; 02-285 Warszawa 
tel: (22) 668 00 12; fax: (22) 668 01 96 
www.acuvue.pl email: vispl@jnjpl.jnj.com 
miękkie soczewki kontaktowe jednodniowe ( 1-DAY ACUWE), 
dwutygodniowe   (ACUWE   ADYANCE   z   HYDRACLEAR, 
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ACWUE 2 ) do korekcji krótkowzroczności i nadwzroczno-
ści, oraz ACWUE ADVANCE for ASTIGMATISM do korek-
cji astygmatyzmu i ACWUE BIFOCAL korygujące prezbio-
pię. W ofercie posiada również soczewki kolorowe dwutygo-
dniowe ACWUE 2 COLOURS i jednodniowe 1-DAY 
ACWUE COLOURS. 

JZO Sp. z o.o. 
ul.Waryńskiego 12; 58-500 Jelenia Góra 
lel.(75) 75 39 100; fax (75) 75 39 379 
www.jzo.com.pl e-mail: kontakt@jzo.com.pl 
JZO - firma produkcyjno-handlowa kreatywnie doskonaląca 
i rozwijająca zaawansowane technologie, ukierunkowana na 
produkcję soczewek organicznych. 
W ofercie posiada najnowocześniejsze produkty: 
- organiczne soczewki progresywne SIGMA EVOLIS oraz 
SINGULAR, 
- organiczne soczewki fotochromowe TRANSITIONS, 
- powlokę antyrefleksyjną IDEAŁ na soczewki organiczne, 
- automaty szlifierskie BRIOT, 
- urządzenia SMART LOOK,   SMART CENTER,  SMART 
MIRROR. 

K.DROBNIK FHU 
ul. Korzeniowskiego 71; 83-000 Pruszcz Gdański 
tel/fax: (58) 682 37 80; kom. 0-604 139 559 e-
mail: fhukdrobnik@poczta.onet.pl marki 
sprzedawanych produktów: 
TAG HEUER SPORT VISION - awangardowe, najwyższej 
jakości oprawy i okulary przeciwsłoneczne (np. soczewki fo-
tochromowe z polaryzacją); FRED -ekskluzywna, jubilerska 
marka opraw i okularów przeciwsłonecznych powlekanych 
zlotem lub srebrem; ELITĘ - młodzieżowa, kolorowa marka 
dla młodych ludzi w dobrym stylu; DISNEY, HARRY POT-
TER - bardzo dobrej jakości oprawy i okulary przeciwsło-
neczne dla dzieci i młodzieży; BOURGEOIS - francuskie 
oprawy o znakomitej jakości, malowane ręcznie, powlekane 
metalami szlachetnymi. 

KOH s.c. 
Andrzej Kochański Janusz Kochański ul. 
Mikołajska 5/23; 76-200 Słupsk tel: (59) 
85 85 128; fax: (59) 85 85 029 e-mail 
:office@koh.pl 
dystrybucja opraw do okularów korekcyjnych oraz okularów 
przeciwsłonecznych. 
Na rynku optycznym istniejemy od 1998 roku. Dewizą naszej 
firmy jest: „Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda 
zajmują chwilę" 
Współpracujemy z producentami z Wielkiej Brytanii, Wioch, 
Francji oraz z krajów Dalekiego Wschodu, gwarantując sze-
roki asortyment produktów wysokiej jakości połączonej z 
nowoczesnym wzornictwem. Nasze kolekcje: RETRO, 
BOKA, JILIAN BIIMONT, CHITOS BAMBINA, EXTREME. 

KRAK OPTIC Sp.z o.o. 
ul. Reymonta 22; 30-059 Kraków; tel/fax; (12) 285 22 35 
www.weco-optik.pl e-mail: biuro@weco-optik.pl 
kompleksowe wyposażenie warsztatów optycznych oraz ga-
binetów okulistycznych. 
Jedyny autoryzowany przedstawiciel handlowy i serwis fir-
my WECO oraz firmy RODENSTOCK Instrumente. 

LAZURYT 
ul. Kazimierza Wielkiego 69/4; 50-058 Wrocław tel. : (071) 
374 13 21; fax:: (071) 374 13 22 www.eyesee.pl e-mail: 
biuro@lazuryt.pl W naszej ofercie posiadamy 
wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych 
EYE SEE Onły one Solution, wielofunkcyjny płyn nowej 
generacji z hialuronianem 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 Herbal Eye Wash - płyn do 
płukania oraz krople z wyciągiem z ziół. EYE SEE Herbal 
Eve Drops. Jesteśmy generalnym dystrybutorem produktów 
holenderskiej firmy Lapis Lazuli Int. NV. 

LIW LEWANT Sp. z o.o. 
ul. Ostroszowicka 17 B; 58-260 Bielawa 
tel: (74) 833 56 20; fax: (74) 833 15 21 e-
mail:  liwlewant@liwlewant.com.pl 
produkcja opraw okularowych od ponad 15 lat; w ofercie ok. 
2000 modeli oraz, m.in. marki: 
PERFECT PATRYCJA MARKOWSKA, oraz najnowsza: 
.ARKAD1US. Powłoki galwaniczne, którymi pokrywane są 
oprawy, posiadają właściwości antyalergiczne; nowość: po-
wloką TRIO TYTAN 

MEDICAL PARTNER Sp. z o.o. 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213/215; 61-485 POZNAŃ 
tel:.(61) 831 19 61; fax: (61) 831 19 60 
www.medicalpartner.com.pl Poznań - Marcin Jóźwiak tel: 
0-600 035 046 Wrocław - Mariusz Częścik tel: 0-606 207 
249 Warszawa - Korol Parakiewicz tel: 0-602 292 404 
Katowice - Jarosław Miś tel: 0-606 207 228 Trójmiasto - 
Bogdan Radwański tel: 0-604 523 339 wyposażenie 
gabinetów okulistycznych i salonów optycznych ; wyłączny 
lub autoryzowany dealer, m. in. takich producentów jak: 
NIKON-R1GHTON, INDO, NETZ, BON OPTIC, 
FRASTEMA, TOMEY, UNICOS, CARL ZEISS, MEDMONT, 
RIESTER,  OCULUS,   WELCH ALLYN, A.R.C.LASER, AC-
CUTOME, SBISA, VOLK, REICHERT, SCAN OPT1CS, STE-
REO OPTICAL, COSIMCO, GFC. 
Oferujemy również wysoki poziom usług serwisowych oraz 
fachowe doradztwo w zakresie optymalizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 

2J MOTORS 
ul. Bairda 28/22; 05-827 Grodzisk Mazowiecki tel: (22) 792 
15 14; tel/fax: (22) 734 02 95 www.2jtools.pl e-mail: 
2jtools@2jtools.pl producent narzędzi specjalnych / 
ściernic diamentowych do automatów optycznych: HOYA,   
WECO, BRIOT, ESSILOR, D1A„ INDO, HELBRECHT,  
NIDEK,  COBURN i innych. Produkujemy również 
ściernice w rozmiarach według życzeń zamawiającego.   
Regenerujemy  wszystkie  rodzaje  ściernic diamentowych.   
Wykonujemy  wiertła,   trzpienie,   tarcze  do rowkarek, 
osełki do załamywania krawędzi i do ostrzenia tarcz 
diamentowych. W ofercie posiadamy także: 
- automaty szlifierskie WECO, konwencjonalne i bezszablo- 
nowe oraz osprzęt współpracujący. 
- wyposażenie gabinetów optycznych i okulistycznych — auto- 
refraktometry, lampy szczelinowe, 
dioptriomierze, unity, itp. 
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ACUVUE 2 ) do korekcji krótkowzroczności i nadwzroczno-
ści, oraz ACUYUE ADVANCE for ASTIGMATISM do korekcji 
astygmatyzmu i ACUWE BIFOCAL korygujące prezbio-pię. 
W ofercie posiada również soczewki kolorowe dwutygo-
dniowe ' ACUWE 2 COLOURS i jednodniowe 1-DAY 
ACUWE COLOURS. 

JZO Sp. z o.o. 
ul.Waryńskiego 12; 58-500 Jelenia Góra 
tel.(75) 75 39 100; fax (75) 75 39 379 
www.jzo.com.pl e-mail: kontakt@jzo.com.pl 
JZO - firma produkcyjno-handlowa kreatywnie doskonaląca 
i rozwijająca zaawansowane technologie, ukierunkowana na 
produkcję soczewek organicznych. 
W ofercie posiada najnowocześniejsze produkty: 
- organiczne soczewki progresywne SIGMA EVOLIS oraz 
SINGULAR, 
- organiczne soczewki fotochromowe TRANSITIONS, 
- powlokę anty refleksyjną IDE AL na soczewki organiczne, 
- automaty szlifierskie BRIOT, 
- urządzenia SMART LOOK,   SMART CENTER,  SMART 
MIRROR. 

K.DROBINIK FHU 
ul. Korzeniowskiego 71; 83-000 Pruszcz Gdański 
tel/fax: (58) 682 37 80; kom. 0-604 139 559 e-
mail: lliukdrobnik@poczta.onet.pl marki 
sprzedawanych produktów: 
TAG HEUER SPORT YISION - awangardowe, najwyższej 
jakości oprawy i okulary przeciwsłoneczne (np. soczewki fo-
tochromowe z polaryzacją); FRED -ekskluzywna, jubilerska 
marka opraw i okularów przeciwsłonecznych powlekanych 
zlotem lub srebrem; ELITĘ - młodzieżowa, kolorowa marka 
dla młodych ludzi w dobrym stylu; DISNEY, HARRY POT-
TER - bardzo dobrej jakości oprawy i okulary przeciwsło-
neczne dla dzieci i młodzieży; BOURGEOIS - francuskie 
oprawy o znakomitej jakości, malowane ręcznie, powlekane 
metalami szlachetnymi. 

KOH s.c. 
Andrzej Kochański Janusz Kochański ul. 
Mikołajska 5/23; 76-200 Słupsk tel: (59) 
85 85 128; fiut: (59) 85 85 029 e-
mail:office@koh.pl 
dystrybucja opraw do okularów korekcyjnych oraz okularów 
przeciwsłonecznych. 
Na rynku optycznym istniejemy od 1998 roku. Dewizą naszej 
firmy jest: „Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda 
zajmują chwilę" 
Współpracujemy z producentami z Wielkiej Brytanii, Wioch, 
Francji oraz z krajów Dalekiego Wschodu, gwarantując sze-
roki asortyment produktów wysokiej jakości połączonej z 
nowoczesnym wzornictwem. Nasze kolekcje: RETRO, 
BOKA, JILIAN BI1MONT, CH1TOS BAMBINA, EXTREME. 

KRAK OPTIC Sp.z o.o. 
ul. Reymonta 22; 30-059 Kraków; tel/fax; (12) 285 22 35 
www.weco-optik.pl e-mail: biuro@weco-optik.pl 
kompleksowe wyposażenie warsztatów optycznych oraz ga-
binetów okulistycznych. 
Jedyny autoryzowany przedstawiciel handlowy i serwis fir-
my WECO oraz firmy RODENSTOCK Instrumente. 

LAZURYT 
ul. Kazimierza Wielkiego 69/4; 50-058 Wrocław tel. : (071) 
374 13 21; fax:: (071) 374 13 22 www.eyesee.pl e-mail: 
biuro@lazuryt.pl W naszej ofercie posiadamy 
wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych 
EYE SEE Only one Solution, wielofunkcyjny płyn nowej 
generacji z hialuronianem 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 Herbal 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. 
ul. Ostroszowicka 17 B; 58-260 Bielawa 
tel: (74) 833 56 20; fax: (74) 833 15 21 e-
mail:  liwlewant@liwlewant.com.pl 
produkcja opraw okularowych od ponad 15 lat; w ofercie ok. 
2000 modeli oraz, m.in. marki: 
PERFECT PATRYCJA MARKOWSKA, oraz najnowsza: 
.ARKADJUS. Powłoki galwaniczne, którymi pokrywane są 
oprawy, posiadają właściwości anty alergiczne; nowość: po-
włoka TRIO TYTAN 

MEDICAL PARTNER Sp. z o.o. 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213/215; 61-485 POZNAŃ 
tel:.(61) 831 19 61; fax: (61) 831 19 60 
www.medicalpartner.com.pl Poznań - Marcin Jóźwiak tel: 
0-600 035 046 Wrocław - Mariusz Częścik tel: 0-606 207 
249 Warszawa - Korol Parakiewicz tel: 0-602 292 404 
Katowice - Jarosław Miś tel: 0-606 207 228 Trójmiasto - 
Bogdan Radwański tel: 0-604 523 339 wyposażenie 
gabinetów okulistycznych i salonów optycznych ; wyłączny 
lub autoryzowany dealer, m. in. takich producentów jak: 
NIKON-R1GHTON, INDO, NETZ, BON OPTIC, 
FRASTEMA, TOMEY, UNICOS, CARL ZEISS, MEDMONT, 
RIESTER,  OCULUS,   WELCH ALLYN, A.R.C.LASER, AC-
CUTOME, SBISA, FOLK, REICHERT, SCAN OPTICS, STE-
REO OPTICAL, COSIMCO, GFC. 
Oferujemy również wysoki poziom usług serwisowych oraz 
fachowe doradztwo w zakresie optymalizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 

2J MOTORS 
ul. Bairda 28/22; 05-827 Grodzisk Mazowiecki tel: (22) 
792 15 14; tel/fax: (22) 734 02 95 www.2jtools.pl e-mail: 
2jtools@2jtools.pl producent narzędzi specjalnych / ściernic 
diamentowych do automatów optycznych: HOYA,   WECO, 
BRIOT, ESSILOR, D1A„ INDO, HELBRECHT,  N1DEK,  
COBURN i innych. Produkujemy również ściernice w 
rozmiarach według życzeń zamawiającego.   Regenerujemy  
wszystkie  rodzaje  ściernic diamentowych.   Wykonujemy  
wiertła,   trzpienie,   tarcze  do rowkarek, osełki do 
załamywania krawędzi i do ostrzenia tarcz diamentowych. 
W ofercie posiadamy także: 
- automaty szlifierskie WECO, konwencjonalne i bezszablo- 
nowe oraz osprzęt współpracujący. 
- wyposażenie gabinetów optycznych i okulistycznych — auto- 
refraktometry, lampy szczelinowe, 
dioptriomierze, unity, itp. 

59 



OKO 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
ul. Dąbrowskiego 42B; 50-457 Wrocław 
tel: (71) 346 04 65; fax: (71) 346 04 66 
www.moonlight.pl e-mail: oko@moonlight.pl 
firma o I6-letniej tradycji w branży optycznej, posiadająca 
w ofercie oprawki m.in.  takich marek jak: MOONLIGHT, 
PRIME, SUCCESS, OPTIC UNION, VOYAGER, 
jak również drobny sprzęt optyczno-okulistyczny i etui. 
Poprzez  naszych przedstawicieli  docieramy  do  znaczącej 
części optyków polskich i stale powiększamy teren działania. 

OPTIMEX Bogusław 
Florczak 
ul. Sady Żoliborskie 2 lok.01; 01-772 Warszawa 
tel: (22) 832 45 71; fax: (22) 832 45 76 e-mail: 
optimex@tlen.pl 
przedstawiciel firmy SAFLLO : ALEXANDER MCOUEEN, 
BLUE BAY, BOSS, HUGO BOSS, CARRERA, DIOR, DIE-
SEL, EMPOR1O ARMANl, GIORGIO ARMANI, GUCCI, 
MAX MARA, 
OLWER, OXYDO, PIERRE CARDIN, POLO RALPH LAU-
REN, SAFILO, SEYENTH STREET, YALENTINO, YVES 
SAINT LAURENT. 

 

OPHTALMICA NOWAKOWSKI 
Sebastian Nowakowski 
ul. Parandowskiego 21; 54-622 Wrocław tel. 071/7X5-09-
68; tel.kom. 609-841-696 www.ophtalmica.pl e-mail: 
biuro@ophtalmica.pl Oferujemy:   pomoce   optyczne   dla   
niedowidzących firm: CO1L, SCHWEIZER, MULTILENS, 
SPECWELL, BECHER MIR AG E. 
Soczewki kontaktowe firm: TOPLENS, HYDROGEL VISION 
CORPORATION, HANITA. 
Sprzęt optyczno-okulistyczny: autorefraktometry, tonometry, 
fundus kamery firm Canon i Luneau. Organizujemy również 
i prowadzimy szkolenia z zakresu doboru pomocy optycz-
nych. 

OPMATIC 
ul. Wolska 84/86; 01-141 Warszawa tel: 
(22) 63 20 120; fax:(22) 86 25 625 e-mail: 
biuro@opmatic.com.pl 
wyłączny dystrybutor opraw i okularów przeciwsłonecznych: 
TRUSSARDI, ICEBERG, LAURA BIAGIOTTI, BLUMARI-
NE, ALESSANDRO DELL' ACQUA, MANDARINA 
DUCK, STEFANEL, FREE LAND, CEBE, BARBIE, AC-
TION MAN, HOT WHEELS, FISHER PRICE, KALEIDO. 

OPTIBLOK Krasnodębski i S-ka Sp. j. 
ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź 
tel: (42) 672 41 59; fax: (42) 672 44 30 
Filia: 
ul. Igańska 20; 04-087 Warszawa 
tel: (22) 870 23 31; fax: (22) 810 25 96 
www.optiblok.com e-mail: info@optiblok.com 
modne  oprawy  okularowe;   oferowane  marki:   BELUTTI, 
EXTETE, OLAF CARREN, CARLO AUBERA 
i TRENDY, a także NAVY JACK, CROWN, COR1DA, 1M- 
PRESSION, FIESTA, ATAK I EXE. 
Tegoroczną nowością w ofercie firmy jest linia okularów 
przeciwsłonecznych BEL UTTI. 
wysokiej klasy soczewki organiczne i mineralne, zarówno 
jednoogniskowe jak i wieloogniskowe oraz bogaty wybór 
soczewek progresywnych. 

OPTICON PHU 
ul. Broniewskiego 85; 01-876 Warszawa tel: (22) 633 21 
33; fax: (22) 633 88 22 wyłączny dystrybutor firmy 
HUVITZ Co.Ltd. w ofercie: szlifierki automatyczne, 
dioptriomierze, projektory, autorefraktokeratometry. 

OPTIMUM DISTRIBUTION Sp.z o.o. 
ul. Półeczki 21; 02-822 Warszawa 
tel: (22) 545 13 18; fax: (22) 545 13 13 
wyłączny dystrybutor soczewek kontaktowych i płynów do 
ich pielęgnacji firmy BAUSCH & LOMB; oprawy okularowe 
i okulary przeciwsłoneczne: CALYIN KLEIN, AUBER, SO- 
NIA RYK1EL, ROCHAS, ALP1NA, KENZO,  COLUMBIA, 
MARCO MORGANI, ELEGANCE, DKNY, NIKE, FENDI, 
DONNA KARAN 
soczewki okularowe i chusteczki TORAYSEE. 

OPTOPOL HANDLOWY Sp. z o.o. 
ul. Żabia 42; 42-400 Zawiercie; 
tel/fax: (32) 67 22 800 
www.optopol.com.pl e-mail: optopol@optopol.com.pl 
Biura handlowe: 
w Zawierciu, Warszawie, Poznaniu, Olsztynie. OPTOPOL 
HANDLOWY Sp. z o. o. wchodzi w skład grupy OPTOPOL 
prowadzącej działalność handlowo - produkcyjną. W chwili 
obecnej jesteśmy wyłącznym lub autoryzowanym 
przedstawicielem w Polsce takich firm, jak: TOP-CON - 
światowy lider w produkcji aparatury diagnostycznej dla 
okulistyki i optometrii oraz wyposażenia warsztatu 
optycznego, HEINE, OCULAR, SCHWIND, VISTEC oraz 
firmy IRIDEX. Specjalizujemy się m.in. w wyposażaniu za-
kładów optycznych, gabinetów i oddziałów okulistycznych. 
Produkujemy: unity okulistyczne, stoliki pod aparaturę dia-
gnostyczną stoły operacyjne, specjalistyczne fotele dla oku-
listyki oraz perymetry komputerowe i inny sprzęt diagno-
styczny. Wszystkie nasze produkty posiadają deklarację 
zgodności CE i odznaczają się wysoką jakością. 

OPTYKA HILAREX S.C. 
ul. Modrzejowska 80; 42-500 Będzin 
tel./fax 0 32 761-51-51 
www.optic.pl maił: office@optic.pl 
oprawy okularowe: OXYS; MARINER; ZTRADA; NATURĘ; 
COTTON CLUB; OLIYIER1 STUDIO; DES1REE 

PROSTAF 
ul. Jasielska 7A; 60-476 Poznań; 
tel. 061 822 10 00 
www.bergman.pl 
e-mail: bergman@bergman.pl 
dystrybucja markowych opraw okularowych: 
BERGMAN - oprawki metalowe 
NORDIK, PACO RABANNE - oprawki metalowe i z płyty 
ORANGE - oprawki dla dzieci 
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POLANO OPTICAL Sp. z o.o. 
ul. Michejdy 18; 43-400 Cieszyn tel/fax: (33) 852 
10 16; infolinia: 0 800 488 428 www.po.pl e-mail: 
biuro@po.pl 
urządzenia okulistyczne oraz wyposażenia gabinetów optycz-
nych znanych i cenionych producentów: NI DEK - światowy 
lider w produkcji bezszablonowych systemów szlifierskich,   
autorefraktometrów oraz wielu  innych urządzeń 
stosowanych w optyce i okulistyce CSO - renomowany 
producent lamp szczelinowych, których jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem w Polsce i jedynym bezpośrednim importerem 
MECCANOTTICA MAZZA - szeroki wachlarz ciekawych 
stylistycznie, dobrych jakościowo i przystępnych cenowo 
unitów okulistycznych 
MSD - wioski producent kaset szkieł próbnych i akcesoriów 
Zapewniamy rzetelną informację o produktach, profesjonalne 
doradztwo, dogodne warunki sprzedaży, autoryzowany 
serwis produktów ww. firm oraz korzystny leasing operacyj-
ny i kapitałowy. 

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

SEIKO - VISIO Polska Sp. z o.o. 
ul. Bogusława Linki bud.3/4; 10-535 Olsztyn 
tel:(89) 521 34 45; fax (89) 521 34 25 
bezpłatna infolinia: 0-800 20 77 50 bezpłatny 
fax: 0-800 14 01 64 
www.soczewki-seiko.pl e-mail: info@soczewki-seiko.pl 
dystrybucja markowych soczewek okularowych japońskiej 
firmy SEIKO na terenie Polski. Firma SEIKO specjalizuje 
się w soczewkach progresywnych i soczewkach wysoko - in-
deksowych. Celem firmy jest wprowadzanie na rynek pro-
duktów najbardziej zawansowanych technologicznie wyzna-
czających kierunki rozwoju rynku soczewek okularowych. 

UNIOPTIC PH 
ul. Społeczna 36; 93-329 Łódź tel:(42) 646 68 
72; fax:(42) 646 68 87 www.swissoptic.pl e-
mail: unioptic@hot.pl Soczewki okularowe 
SWISSOPTIC. 

VENI VIDI VICI 
ul.Sikorskiegol8/7; 95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel: 0-502 266 111; fax: (42) 276 91 31 
e-mail: biancorosso@wp.pl 
wyłączny dystrybutor,wielokrotnie nagradzanych za design i 
innowacyjne rozwiązania, włoskich opraw z kolekcji EXALT 
CYCLE, VANNI, DERAPAGE. 

 

PUNKTAL 
ul. Rycerska 4; 05-510 Konstancin 
tel/fax: (22) 756 48 53; e-mail punktal-brilex@isf.pl 
Dystrybutor firm: 
INDO- CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA 212 
NIGURA - METZLER - LONGINES, PALOMA PICASSO, 
MARCO POLO, METZLER 

ZBOROWSKI GRZEGORZ EXPORT - IMPORT 
Zagłówki 15; 97-425 Żelów 
tel: 0-602 24 81 88 
oprawy korekcyjne i okulary przeciwsłoneczne firm:   WA-
GNER &KUHNER i ARLECHINO 

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

SEICOM POLAND Sp. z o.o. 
ul. Rynek Łazarski 4a; 60-731 Poznań 
tel: 0 801-88 55 66; fax: 0 801-88 55 67 
hurtowa  sprzedaż  soczewek  okularowych   -  organicznych 
oraz mineralnych. Sprzedaż wysyłkowa i osobista. Bogata 
oferta magazynowa. 

SERV - OPTIC s.c. 
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 itp.) oraz akcesoria dla optyków 
(narzędzia, przylepce, szablony, płyny i chusteczki do 
czyszczenia okularów, koperty itp.) pozwalająca na podsta-
wowe wyposażenie warsztatu i sklepu. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia naszego stoiska wystawowego. 

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