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Szanowni Państwo, 

Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa na VIII Ogólnopolskim 
Kongresie Optyków KRIO oraz towarzyszących Targach OPTYKA 2009. 

Po raz kolejny Kongres odbywa się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski, który jest doskonale przygoto-
wany do organizacji dużych konferencji i profesjonalnych wystaw, zapewnia swoim gościom doskonale 
warunki, świetną kuchnię i niezwykle szeroką bazę rekreacyjno - wypoczynkowo - rozrywkową. 

Kongres ma charakter otwarty - zaprosiliśmy do uczestnictwa również optyków nie zrzeszonych 
w KRIO, których poglądy i doświadczenie mogą wnieść wiele do działań naszej Izby. 

Organizując kolejne Kongresy odbieraliśmy sygnały, iż środowisko oczekuje profesjonalnej imprezy 
typowo wystawienniczej - Targów Optycznych, które to udało nam się zorganizować po raz pierwszy 
w Poznaniu jesienią ubiegłego roku. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dla celów spotkań optyków zasadne 
jest organizowanie naprzemiennie co roku Targów i Kongresu z towarzyszącą imprezą targową. 

Gośćmi tegorocznego Kongresu są przedstawiciele uczelni kształcących optyków i optometrystów 
w naszym kraju. W części edukacyjnej mają Państwo możliwość wysłuchania interesujących wykładów 
prof. dr. hab. Jana Obera z IBiB PAN, prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego, prof. dr. hab. Antoniego 
Woźniaka i mgr. Roberta Szuby z Wydziału Fizyki U AM w Poznaniu oraz prof. dr. hab. Henryka Ka-
sprzaka i dr. hab. Marka Zająca z WPPTz Politechniki Wrocławskiej dotyczących m.in. refrakcji oka, 
korekcji różnowzroczności czy też roli aberracji w procesie widzenia, jak również interesujących 
seminariów i prezentacji. 

Stałą i ważną częścią Kongresu jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z producentami i dys-
trybutorami firm oraz poznawanie nowości i aktualnych trendów w świecie soczewek, opraw, okularów 
słonecznych, soczewek kontaktowych i urządzeń optycznych. 

Zmieniamy dotychczasową formułę: Kongres i Targi odbywają się w tym roku na dwóch poziomach: 
na całej powierzchni poziomu VI organizujemy wystawę targową, na piętrze V w jednej sali będą odby-
wały się wykłady i obrady Kongresu, a w drugiej również Targi. 

Oprócz dyskusji, wykładów oraz zwiedzania stoisk targowych Kongres po raz kolejny stwarza okazję 
do spotkań towarzyskich, interesujących rozmów, pogłębiania wiedzy i informacji na temat optyki oraz 
doskonałej zabawy i odpoczynku. Uroczystą kolację, która odbędzie się w piątek, uświetni swoim wystę-
pem Jerzy Kryszak i zespół Nikiel Band, natomiast podczas bankietu będziemy mogli podziwiać występ 
artystów Teatru Polskiego z Bielska-Białej. 

Witam serdecznie wszystkich działających w branży optycznej w Wiśle, życząc dobrego nastroju 
i doskonałej zabawy podczas VIII Kongresu KRIO. 

z poważaniem 

Prezes 
Krajowej Rzemieślniczej 

Izby Optycznej 



PROGRAM VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * 
CZWARTEK 1 9 . X I . 2 0 0 9 

od 14.00 zakwaterowanie uczestników Kongresu, czas wolny 
18.00 -21.30 kolacja w RESTAURACJI CZERWONEJ (bufet szwedzki) 

PIĄTEK 2 0 . X I . 2 0 0 9 
7.00 - 9.00 śniadanie 
9.15 - 9.45 Oficjalne otwarcie VIII Kongresu Optyków KRIO 

10.00 -11.30 Jak zmierzyć czytanie i co dalej ? - prof, dr hab. Jan Ober; Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk 

11.30-12.00 przerwa kawowa 
12.00-13.00 O roli aberracji w procesie widzenia - prof, dr hab. RyszardNaskręcki; 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
13.00-14.00 Korekcja różnowzroczności metodami optometrycznymi - mgr Robert Szuba; 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu 
13.30-16.00 obiad (Restauracja Czerwona) 
15.30-16.15 Academy for Eyecare Excellence™ CIBA VISION. 

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne dla branży optycznej 
- mgr inż. Tomasz Tokarzewski; firma CIBA VISION 

16.15-17.00 Tajemniczy Klient - wyniki badania w branży optycznej. Szkolenie i motywowanie 
pracowników - czy to działa ?; firma STAINER CONSULTING 

17.00-17.45 Nowoczesne narzędzia poprawiające konkurencyjność zakładu optycznego w dobie 
internetu - Optyka - Serwis Wnuk, Błażejowski Sp.J. 

20.00 Uroczysta kolacja (sala Konferencyjna II nad Parkiem Wodnym) 
wystąpi Jerzy Kryszak; grać będzie zespól Nikiel Band 

Sobota 2 1 . X I . 2 0 0 9 
7.00 - 9.00 śniadanie 
9.15 - 9.45 Oko nieznane - prof, dr hab. inż. Henryk Kasprzak; 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 
9.45 -10.30 Co optyk okularowy z optyki wiedzieć powinien - prof, dr hab. Antoni Wójcik; 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
10.30-11.15 Okularowe soczewki asferyczne - doc. dr hab. inż. Marek Zając; 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 
11.15-12.00 przerwa kawowa 
12.00-13.30 Forum dyskusyjne optyków 
13.30-16.00 obiad (Restauracja Czerwona) 
15.00-16.00 Prezentacje firm uczestniczących w Targach OPTYKA 2009 

15.00-15.20 Formuła I - jak promować właściwe nawyki użytkowników soczewek kontaktowych -
CIBA VISION 

15.20-15.40 Hi-Vision Long Life - nowy standard w technologi powłok antyrefleksyjnych 
- Hoy a Lens Poland 

15.40-16.00 MORMAII - okulary słoneczne i oprawy z Brazylii - OXER 
16.00-18.00 Warsztaty Silhouette (sala 52, V piętro) 

16.00-16.15 Historia i dzień dzisiejszy Silhouette International Schmied AG 
16.15-16.45 Marketing i sprzedaż opraw i okularów przeciwsłonecznych Silhouette 

z kolekcji 2009/2010 
16.45-17.15 Montaż, demontaż i regulacja opraw bezobwódkowych marki Silhouette 
17.15-18.00 Warsztaty 

20.00 Uroczyste zakończenie Kongresu; Bankiet; (sala Konferencyjna II nad Parkiem Wodnym) 
„Koncert przebojów festiwalowych" w wykonaniu artytów Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej; zabawa taneczna - zespół Sweet Combo 

N i e d z i e l a 2 2 . X I . 2 0 0 9 
7.00 - 10.00 Śniadanie 

do 12.00 wykwaterowanie i wyjazd uczestników Kongresu 
TARGI OPTYKA 2 0 0 9 zapraszają : p iątek, sobota 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
* Rozkład czasowy poszczególnych punktów programu może ulec zmianom. 



prof . d r h a b . inż. J a n O b e r 
Pracownia Badań Czynności Okoruchowej, 
Instytut Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej PAN 

Jan Ober (M, 60) dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1969 w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki (LITMO) 
w Leningradzie (obecnie Skt, Petersburg). 

Stopień doktora nauk technicznych w Politechnice Częstochowskiej w 1972. Tytuł rozprawy: „Badanie pato-mechaniki 
bocznych skrzywień kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej". 

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biomechaniki technicznej uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki 
I Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej w roku 1977. Tytuł pracy: „Synteza systemów blo-technicznych dla zastępowania i wspo-
magania utraconych funkcji (notorycznych człowieka". Mentor Prof. Adam Morecki. 

W okresie 1969-1974 pracuje jako Inżynier kliniczny w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej (I0R-AM) 
w Poznaniu. Organizuje i kieruje Zakładem Biomechaniki i Protezowania. 

W latach 1974-1980 organizuje, a następnie kieruje Grupą Badawczą Protetyki i Ortotykl Kończyn Górnych, Centralnego 
Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie i IOR-AM w Poznaniu. 

Od roku 1980 do 2007, organizuje oraz kieruje Samodzielną Pracownią Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki, 
a następnie od 2008 do chwili obecnej, kieruje Pracownią Badań Czynności Okoruchowej, Instytutu Biocybernetyki I Inżynierii 
Biomedycznej PAN w Poznaniu. 

Obecne zainteresowania badawcze: 
Funkcje wzrokowe, czynność okoruchowa, bezpieczeństwo w lotnictwie, metody i aparatura do badania „czynnika ludzkiego", 
nabywanie umiejętności czytania Dysleksja. 

Ważniejsze projekty: 

1992-1996 Biała Skrzynka-system monitorowania statusu psychofizjologicznego 
pilotów w trakcie lotu bojowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe, Komitet Badań Naukowych. 

2000-2003 VINTHEC - I I Badanie Interakcji wzrokowej pilotów w kokpicie samolotu 
pasażerskiego. V-ty Europejski Program Ramowy. 

2005- 2006 VITA, Krytyczne Infrastruktury - zagrożenia i przeciwdziałanie. Specjalny Program Badawczy Unii Europejskiej 
PASR. 
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prof. dr hab. inż. Jan Ober 

JAK ZMIERZYĆ CZYTANIE I CO DALEJ? 

Omawiane zagadnienia 

Dwa procesy składowe funkcji czytania: dekodowanie znaczeń wyrazów i rozumienie czytanego tekstu, 
dwu-wymiarowa przestrzeń rozwoju funkcji czytania. 

Dlaczego czytanie może dla niektórych dzieci może być tak trudne. 

Równoległość zadań w obszarach funkcji wzrokowych, warstwy dźwiękowej mowy oraz języka. 

Ograniczenia przydziału zasobów uwagi dziecka, niepodzielność uwagi, szeregowa obsługa zadań, zasady prze-
łączania uwagi między zadaniami. 

Główne zagrożenia w procesie nabywania umiejętności czytania: 

Brak świadomości fonologicznej naturalnych dźwięków mowy - rozerwanie koartykulacji sylab. 

Brak jednoznaczności cech dystynktywnych znaku literowego. Litera jest symbolem fonemu, a nie obiektem pod-
legającym uniwersalizacji kształtu. 

Segmentacja sylabiczna, modularność dźwiękowa i graficzna wyrazu, świadomość grafo-fonologiczna. 

Czy i kiedy w procesie uczenia się czytania można zacząć wykorzystywać czytanie do uczenia się z podręcznika? 

Początkowe etapy tworzenia się funkcji czytania, tylko jeden proces do uzyskania sprawności wymaganej do przej-
ścia do kolejnego etapu. Szybkość, dokładność oraz płynność dekodowania. 

Automatyzacja czynności składowych, zwolnienie zasobów uwagi koniecznej dla opanowania kolejnych etapów 
rozwoju funkcji czytania. 

Funkcje wzrokowe w procesie czytania: 

Postrzeganie wzrokowe jest procesem zachodzącym w dyskretnych chwilach czasu w trakcie fiksacji. Fiksacje 
przedzielone są skokowym przeniesieniem linii wzroku na kolejno odczytywany fragment wyrazu lub zdania. 

Czas trwania fiksacji ich kolejność i zakres dekodowania znaków tekstu. 

Okno czytania dwa segmenty, obszar dekodowania znaków literowych i przylegający do niego obszar podglądu 
całościowych cech graficznych wyrazów. 

Efekt natłoku na centralnym obszarze wybiórczego widzenia i w jaki sposób dzieci mogą go pokonać? 

Czy obuoczność może być przeszkodą w nabywaniu umiejętności czytania? 

Dwa aspekty rozdzielczości widzenia, ostrość rzutowania obrazu na siatkę i stabilność projekcji. 

Obuoczne rozmazanie obrazu, w sytuacji dziecka z nadaktywnością ruchową. 

Ograniczenia reakcji przedsionkowo-ocznej, odpowiedzialnej za stabilizację obrazu na siatkówce. 

Czy naprawdę wyrazy mogą znikać? Ruch obrazu na siatkówce tylko jednego oka, w chwili rozpoczęcia fiksacji 
wzroku. 

Zjawisko maskowania dynamicznego obrazu statycznego odbieranego systemem drobno-komórkowym jednego 
oka, poprzez ruch rejestrowany systemem wielko-komórkowym oka przeciwnego. 

Czynnik czasu w czynności akomodacji wzroku podczas czytania, utrzymywanie napięcia akomodacyjnego bliskie-
go maksymalnemu, ograniczenia i ich wpływ na zapewnienie obuoczności. 

Jak sprawdzić czy czytamy obu czy jedno-ocznie i dowiedzieć się którym okiem to robimy? 

Dlaczego niektóre dzieci czytają 'z nosem w książce'? 

Czego możemy dowiedzieć się z preferowanej przez dziecko odległości czytania i charakterystycznego ustawienia 
głowy w trakcie czytania? 

Czy jako optometrzy możemy pomóc dzieciom w przezwyciężeniu trudności w nabywaniu umiejętności czytania? 
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Ryszard Naskręcki 
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Specjalizuje się w fotofizyce I spektroskopii optycznej. 

W latach 1978-1983 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W tymże uniwersytecie obronił w 1992 roku rozprawę doktorską, a stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk 
fizycznych uzyskał w 2001 roku. W 2003 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki UAM. Obecnie 
pełni funkcję dziekana Wydziału Fizyki oraz kieruje Pracownią Fizyki Widzenia I Optometrii. 

Jest członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Fizyki UAM. 
Od roku 2005 jest Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. 
Od roku 2008 Przewodniczący Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej I Optometrii. 

Brał udział w licznych konferencjach kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, jest współautorem standardów 
kształcenia dla takich kierunków studiów jak: astronomia, fizyka, fizyka techniczna, biofizyka oraz techniczne zastosowania In-
ternetu. W latach 2005-2007 był społecznym doradcą ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

W latach 1994 - 1999 odbył trzy długoterminowe staże naukowe w Centrum Badań Nuklearnych w Saclay oraz w Uniwersytecie 
w Lille (Francja); był stypendystą rządu francuskiego oraz Commisariat â l'Énergie Atomique. Opublikował ponad 70 artykułów na-
ukowych i dydaktycznych, wypromował ponad 40-tu magistrów i 2. doktorów. Autor licznych wykładów popularno-naukowych. 

O roli aberracji w procesie widzenia 

Aberracje optyczne w dużym stopniu determinują jakość widzenia oraz w coraz większym stopniu wpływają 
na stosowane metody korekcji. Pomimo, że destrukcyjny wpływ aberracji monochromatycznych na jakość obrazu 
siatkówkowego znany był od dawna to dopiero w ostatnim czasie stało się możliwym niemalże rutynowe mierze-
nie wielkości aberracji w warunkach klinicznych. 

Aberracja optyczna to ujmując najprościej wada odwzorowania układu optycznego, objawiająca się znie-
kształceniem, pogorszeniem ostrości lub niepożądanymi zmianami chromatycznymi (zmianami zabarwienia). 

Idealny, a więc wolny od aberracji układ optyczny powinien wiernie odwzorować punkt w punkt, a płasz-
czyznę w płaszczyznę. Wówczas przedmiot i odwzorowany obraz powinny mieć idealnie taki sam kształt. Aby 
określić aberracje występujące w danym układzie optycznym należy opisać zmiany kształtu frontu falowego wy-
chodzącego ze źrenicy wyjściowej. Stosowany obecnie formalizm opisu aberracji optycznych wyróżnia aberracje 
monochromatyczne (aberracja sferyczna, aberracja komatyczna - koma, astygmatyzm, krzywizna pola i dystorsja) 
oraz aberracje chromatyczne. 

Wiedza na temat aberracji optycznych w coraz większym stopniu przyczynia się do poprawy jakości odwzo-
rowania przyrządów optycznych, a w ostatnich latach także do poprawy jakości widzenia. 

Badania topografii rogówki pozwalają ocenić kształt i tym samym wyznaczyć topograficzne wzorce rogów-
kowe, z którymi związany jest rodzaj i wielkość aberracji rogówkowych. 

Wyniki badań pokazują zmianę wielkości aberracji ze wzrostem akomodacji oraz z wiekiem. 
Metody pomiaru aberracji dzieli się na subiektywne i obiektywne, a przyrządy służące do pomiaru aberracji -
aberrometry - oprócz informacji o refrakcji dostarczają ilościowych informacji o aberracjach wyższego rzędu. 

Badania wykonane przez nas pokazują, że aberracje monochromatyczne wykazują znaczną różnorodność 
wewnątrz populacji, a większość aberracji to aberracje drugiego rzędu (znaczenie aberracji spada gdy stopień 
aberracji wzrasta). 
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Robert Szuba 
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Korekcja różnowzroczności metodami optometrycznymi 

Różnowzroczność, nazywana także anizometropią, kojarzona jest z różną wartością mocy optycznej potrzeb-
nej do tego, by uzyskać miarowość obu oczu. Innymi słowy oznacza to, że każde oko posiada inną wartość re-
frakcji (mocy optycznej) przynajmniej w jednym przekroju. Jaka jest natura anizometropii, jej rodzaje i częstość 
występowania. 

Jednym ze skutków anizometropii jest różne odwzorowanie obrazów przez układy optyczne obu oczu na 
siatkówkach i w zależności od „plastyczności" układu wzrokowego może dochodzić do percepcji takich różnic, 
a stan taki nazywa się anizeikonią 

Jakie są więc możliwości i perspektywy korekcji różnowzroczności? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy 
rozważyć: 
• dotychczasową korekcję okularową (główne elementy, które powodują trudności w korekcji, problem oprawek 

i anizoforii); 

• korzyści i przeciwwskazania w wypadku korekcji soczewkami kontaktowymi; 

• pożądane i niepożądane efekty (zasada lornetki i możliwe jej wykorzystanie); 

• metody badania, diagnozowania i oszacowania możliwości adaptacyjnych do korekcji; badanie na miarę moż-
liwości (jak się bada, czym się bada i jak można badać przy ograniczonych możliwościach); 

• propozycje rozwiązań, (kilka słów o sposobach korekcji). 

W wykładzie omówionych zostanie kilka przykładów, w szczególności przedstawione zostaną najkorzystniej-
sze rozwiązania dla podstawowych przypadków jak i poruszone zostaną problemy rozwiązywalne w niewielkim 
stopniu: 
• oczy nadwzroczne, 

• oczy krótkowzroczne i wady mieszane, 

• anizometropia osiowa, 

• sytuacje bez wyjścia - szukanie kompromisów. 

Badanie i korekcja anizometropii są dla optometrysty i optyka okularowego prawdziwym wyzwaniem. 
Wymagają nie tylko wiedzy, czasu i cierpliwości ze strony specjalisty, ale również determinacji ze strony pa-
cjenta. 
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KAPITAŁ LUDZKI 
N A R O D O W A STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ryszard Naskręcki 
Dziekan Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uczenie się przez całe życie staje się jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Odsetek Polaków 
uczestniczących w kształceniu ustawicznym, na tle krajów Zjednoczonej Europy, jest bardzo niski, a kształcenie 
ustawiczne jest traktowane dość marginalnie. Przyczyn jest wiele, a jedną z najważniejszych jest brak społecznego 
przekonania o koniczności ciągłego aktualizowania swojej wiedzy oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji. 
Rozwój nowoczesnych koncepcji uczenia się przez całe życie wymagać będzie przede wszystkim zwiększenia 
dostępności kształcenia ustawicznego w powiązaniu z potrzebami szybko zmieniającego się rynku pracy. 

Środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone na rozwój kształcenia ustawicznego w Polsce przewidzia-
no w takich programach jak Europejski Fundusz Społeczny czy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będąc jednym z wiodących ośrodków 
kształcenia optyków okularowych w Polsce pozyskał środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, które pozwolą sfinansować kształcenie ustawiczne czynnych zawodowo optyków okularowych. Kształ-
cenie to realizowane będzie w postaci specjalistycznych kursów akademickich, realizowanych w systemie cało-
rocznym, od stycznia do grudnia. Przewiduje się cztery kolejne edycje kursów, a pierwszy nabór 50 kandydatów 
przewidywany jest na listopad b.r. Zgodnie z założeniami tego programu pierwszeństwo mieć będą czynni zawo-
dowo optycy okularowi z grupy wiekowej 45+. 

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim gruntowne zrewitalizowanie wiedzy zawo-
dowej oraz umożliwienie nabycia nowych, często unikatowych umiejętności słuchaczy. W progra-
mie kształcenia przewidziano wykłady i seminaria z optyki geometrycznej i fizycznej, z zakresu fizy-
ki procesu widzenia oraz biologii układu wzrokowego, a także z optyki fizjologicznej, optyki okularo-
wej. Kurs zakończą specjalnie przygotowane zajęcia wprowadzające do optometrii. Ważnym elementem 
składowym kursu będą ćwiczenia i zajęcia pracowniane towarzyszące wykładom (z optyki fizjologicznej 
i okularowej oraz wstępu do optometrii), a także zajęcia warsztatowe z technologii okularowej i nowych mate-
riałów optycznych. Tam chcemy kształtować umiejętności praktyczne optyków okularowych, często nabywane 
intuicyjnie, bez rzetelnej podbudowy wiedzą ogólną i specjalistyczną. Pragniemy także, aby kursy te stały się 
znakomitym forum wymiany wiedzy i kształtowania postaw proinnowacyjnych dla środowiska optyków. Przyjęta 
formuła kursów akademickich powinna pozwolić skorzystać z tej oferty szerokiej grupie osób, które z różnych, 
formalnych i poza formalnych przyczyn, nie mogą podnosić swoich kwalifikacji poprzez studia stacjonarne lub 
niestacjonarne. 

Zajęcia będą realizowane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednym 
z najnowocześniejszych kampusów uniwersyteckich w Polsce. Przewidujemy kilkanaście zjazdów weekendowych 
w ciągu całego roku kształcenia. Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii udostępni słuchaczom nowoczesne 
zaplecze laboratoryjne i warsztatowe oraz unikatową bibliotekę, a zajęcia poprowadzą doświadczeni nauczyciele 
akademiccy, zarówno z UAM jak i z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Należy podkreślić, że dla wszystkich uczestników kurs jest całkowicie bezpłatny, 
a absolwenci otrzymają stosowny dyplom wraz z suplementem, w którym szczegółowo zostanie opisana nabyta 
wiedza i umiejętności. 

Specjalistyczny kurs akademicki 
„Postępy optyki okularowej" 

w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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prof . dr h a b . Antoni Wójcik 
Wydział Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Antoni Wójcik (ur. 1963) - nauczyciel akademicki, fizyk specjalizujący się w dziedzinie informatyki kwantowej. Absolwent Wy-
działu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z roku 1986. Doktoryzował się w roku 1992, 
a habilitację uzyskał w roku 2003. Obecnie pracuje na Wydziale Fizyki UAM na stanowisku profesora pełniąc jednocześnie 
funkcję prodziekana. Członek Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. Autor ponad czterdziestu 
artykułów naukowych z dziedziny fizyki atomowej oraz informatyki kwantowej. Popularyzator fizyki. 

Antoni Wójcik i Ryszard Naskręcki 

Co optyk okularowy z optyki wiedzieć powinien? 

Co optyk okularowy z optyki wiedzieć powinien, a raczej powinien rozumieć? Odpowiedź na tak postawio-
ne pytanie nie jest ani krótka ani łatwa. Optyka jako dziedzina fizyki stanowi bez wątpienia fundament wiedzy 
merytorycznej optyków okularowych. W coraz też większym stopniu wpływa zarówno na relacje z klientami jak 
i na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. 

Czy raz zdobyta wiedza z zakresu szeroko rozumianej optyki wystarcza na całe zawodowe życie? Czy wiedza 
ta jest na tyle głęboka, że pozwala odpowiedzieć na coraz bardziej dociekliwe pytania, coraz lepiej wykształco-
nych klientów? 

W wykładzie zostanie omówionych kilka fundamentalnych pojęć z zakresu wydawałoby się szkolnej optyki. 
Czy naprawdę pojęcia te rozumiemy? 

Współczynnik załamania światła, nazywany często indeksem. Dlaczego jego wartość zmienia się w tak nie-
wielkim zakresie? Czy nowe materiały optyczne pozwolą dowolnie zwiększyć wartość współczynnika załamania 
światła? Czy możliwe jest wyprodukowanie materiałów o ujemnej wartości współczynnika załamania światła? 
Jakie właściwości miałyby takie materiały? Czy właściwości te można będzie wykorzystać do konstrukcji so-
czewek? Wreszcie czy dyspersja współczynnika załamania światła jest złem koniecznym, z którym należy wal-
czyć? 

Równania Fresnela pozwalają opisać zachowanie się promienia świetlnego na granicy dwóch ośrodków. 
Pozwalają odpowiedzieć nie tylko na pytania jak światło się odbija i załamuje, ale przede wszystkim ile światła 
(jaki procent) ulegnie odbiciu, a ile ulegnie załamaniu? Jak wykorzystujemy te abstrakcyjne równania do poprawy 
jakości soczewek okularowych? 

Czy falowa natura światła determinuje jakość naszego wiedzenia? Czy zrozumienie zjawisk dyfrakcji i inter-
ferencji może być pomocne w rozmowie z „trudnym" klientem? 
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Ryszard Naskręcki 
Dziekan Wydziału Fizyki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

w Poznaniu 

Szybki postęp w dziedzinie nowych technologii stosowanych do poprawy jakości widzenia oraz postęp w za-
kresie metod diagnostycznych narządu wzroku wymaga coraz częściej od optyków okularowych i optometrystów 
z jednej strony wiedzy szerokiej i interdyscyplinarnej, z drugiej zaś wiedzy głęboko specjalistycznej i unikatowych 
umiejętności. Bez wątpienia współczesny optyk okularowy i optometrysta to połączenie kompetencji eksperta 
i kompetencji omnibusa. Niewątpliwie to właśnie z tych względów w wielu krajach Europy Zachodniej kształ-
cenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie zostało przeniesione do systemu szkolnictwa 
wyższego. 

Kształcenie optyków okularowych i optometrystów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu trwa już ponad dziesięć lat. W tym czasie studia I stopnia (licencjackie) na specjalności 
Optyka okularowa ukończyło ponad 140 osób, z czego duża część kontynuowała studia II stopnia (magister-
skie) na specjalności Optometria. W roku 2003 obok studiów stacjonarnych uruchomiono studia niestacjonarne 
(zaoczne) I i II stopnia. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia studiuje łącznie 
nieco ponad 200 osób. 

Po uzyskaniu przez Wydział Fizyki prawa do prowadzenia unikatowego kierunku studiów Biofizyka 
oraz prawa do doktoryzowania w dyscyplinie naukowej Biofizyka gruntownie przebudowano program stu-
diów optycznych i optometrycznych. Nowe, znacznie bardziej elastyczne standardy kształcenia pozwoliły 
przeznaczyć znacznie więcej czasu na przedmioty specjalistyczne i na kształcenie umiejętności. To nowe ure-
gulowanie prawne przyczyniło się także do przypisania optometrii w ramy dyscypliny naukowej, uznawanej 
i uprawianej na polskich uniwersytetach. Umożliwiło także najlepszym absolwentom kontynuację kształcenia 
na studiach doktoranckich. 

Realizowany obecnie na kierunku studiów Biofizyka program obejmuje studia I stopnia (licencjackie) 
ze specjalnością Optyka okularowa i studia II stopnia (magisterskie) ze specjalnością Optometria. Studia 
te realizowane sa zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia obejmują przedmioty 
podstawowe - matematykę, fizykę i biologię, przedmioty kierunkowe - chemię, biologię człowieka (obej-
mującą elementy anatomii, fizjologii, patologii i histologii), biofizykę i biochemię. Blok przedmiotów spe-
cjalistycznych, łącznie ponad 1000 godzin, obejmuje optykę geometryczną i fizyczną, optykę fizjologiczną, 
optykę okularową, biologię układu wzrokowego, procedury badania refrakcji i badanie refrakcji, percepcję 
wzrokową, niedowidzenie i środowisko wzrokowe. Bardzo ważny element kształcenia praktycznego optyków 
okularowych stanowi pracownia technologii okularowej, łącznie 210 godzin oraz 3-tygodniowa praktyka 
w najlepszych zakładach optycznych w całej Polsce. 

Studia II stopnia na kierunku Biofizyka, ze specjalnością optometria obejmują przedmioty kierunkowe, ta-
kie jak metody eksperymentalne biofizyki, bioinformatykę i fizykę układów makromolekularnych. Przedmioty 
specjalistyczne obejmują badanie refrakcji, badania optometryczne, soczewki kontaktowe, patologię układu 
wzrokowego, widzenie obuoczne, terapie widzenia, psychologię procesu widzenia, postrzeganie wzrokowe, 
elementy farmakologii i elementy etyki lekarskiej oraz praktykę optometryczną i badania przesiewowe. 

Duże znaczenie przywiązujemy do umiejętności praktycznych przyszłych optometrystów. Realizowany 
program studiów pozwala studentom zdobyć umiejętności określania parametrów układu wzrokowego za po-
mocą szerokiej gamy odpowiednich przyrządów i testów przeznaczonych do jego badania. Wydział dysponu-
je bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami do ćwiczeń w zakresie badań optometrycznych. Umiejętności 
postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okulistów i optometry-
stów także w przychodni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 
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Ważnym elementem składowym kształcenia magisterskiego są realizowane prace magisterskie. Prace te za-
wierajązawsze element badawczy, który z jednej strony pozwala poznać elementy metodologii naukowej, z dru-
giej zaś pozwala wzmocnić jakże ważne umiejętności praktyczne. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano tak-
że prace magisterskie we współpracy z naszymi partnerami: Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi, Szpitalem 
Wojewódzkim w Poznaniu, firmąEssilor oraz KlinikąOkulistycznąlntermedica w Poznaniu. Należy także podkre-
ślić, że od samego początku tych studiów partnerem strategicznym w zakresie kształcenia optyków okularowych 
i optometrystów jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 

Miarą aktywności naukowej w zakresie szeroko rozumianej optometrii i fizyki procesu widzenia są realizo-
wane na Wydziale prace doktorskie. Dotychczas zostały zakończone trzy doktoraty, a kolejne trzy są w trakcie 
realizacji. 

Ukoronowaniem działań organizacyjnych w zakresie kształcenia i prowadzenia badań było powołanie 
w roku 2008 na Wydziale Fizyki UAM Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii. To bez wątpienia jedna 
z najlepiej wyposażonych i kompetentnych tego typu jednostek w Polsce. 

Warto także dodać, że Wydział Fizyki mieści się w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium 
Physicum na poznańskim Morasku, co sprawia, że zarówno warunki pracy naukowej jak i prowadzenia zajęć 
dydaktycznych są znakomite. Struktura zajęć dydaktycznych została tak opracowana, że zarówno wykłady jak 
i ćwiczenia odbywają się w bardzo małych grupach, często przypominając studia indywidualne. Daje to stu-
dentom niezwykły komfort studiowania i poczucie własnej wartości. 

Studenci specjalności Optyka okularowa i Optometria dysponują na Wydziale nowoczesną infrastruktu-
rą laboratoryjną i warsztatową. Pracownia technologii okularowej posiada pełne wyposażenie warsztatowe, 
a pracownie refrakcji oprócz tradycyjnych (i dobrze wyposażonych) unitów okulistycznych posiadają wiele 
innych urządzeń diagnostycznych. Wydział posiada także bogate zbiory biblioteczne z zakresu optometrii -
600 książek oraz ponad 2500 woluminów czasopism. 

Wielkie nadzieje na rozwój optometrii jako dyscypliny naukowej Wydział wiąże z realizowanym obecnie 
na poznańskim Morasku Centrum BioNanoMedycznym. W tym wartym ponad 100 min zł infrastrukturalnym 
projekcie przewidziano także funkcjonowanie Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki. To niewątpliwie 
największa szansa, jaka otrzymała optometria w Polsce od początku jej istnienia. 

Studia z zakresu optyki okularowej i optometrii nieustannie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród 
kandydatów. Na I rok studiów stacjonarnych I stopnia z zakresu optyki okularowej przyjmowanych jest 25 
studentów, z co najmniej 120 kandydatów. Najlepsi absolwenci kontynuują kształcenie na studiach II stopnia 
z zakresu optometrii. Na studiach niestacjonarnych także liczba kandydatów na studia znacznie przekracza 
liczbę oferowanych miejsc. 

Reasumując - można niewątpliwie stwierdzić, że prowadzone od ponad dziesięciu lat na Wydziale Fizyki 
UAM kształcenie z zakresu optyki okularowej i optometrii to elitarne studia z perspektywą dobrej i ciekawej 
pracy. Rozwój cywilizacyjny sprawia bowiem, że coraz dłużej żyjemy i coraz dłużej jesteśmy aktywni zawo-
dowo. W konsekwencji dobre widzenie staje się coraz bardziej ważne dla coraz większej grupy ludzi. 

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie internetowej Wydziału: www.fizyka.amu.edu.pl 

łub na miejscu: Dziekanat Wydziału Fizyki 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85 

tel (61) 8295090 
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prof . dr hab. inż . Henryk Kasprzak 
Prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej 

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Zarówno stopień doktora nauk fizycznych (1980) jak i stopień doktora habilito-
wanego (1993) uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Od 1993 roku jest kierownikiem zespołu naukowego Optyki Widzenia. 
Wypromował 8 doktorów fizyki zajmujących się badaniami właściwości optycznych oka, przebywał na szeregu pobytach nauko-
wych na Uniwersytetach w Münster, Brisbane, Alicante, Heraklion, Darmstadt, zajmując się badaniami naukowymi wybranych 
właściwości optycznych oka. 

Oko nieznane 
Oko pomimo bardzo intensywnych i szeroko rozumianych badań naukowych pozostaje nadal pod wieloma 

względami niepoznane, i ciągle wymaga dalszych wszechstronnych badań naukowych. Badaniami oka zajmują 
się biolodzy, fizycy, chemicy, matematycy, mechanicy i inni. Corocznie publikuje się tysiące prac naukowych do-
tyczących badań oka lecz ilość pytań rośnie szybciej niż liczba odpowiedzi. Właściwości optyczne oka i procesu 
widzenia należą do najważniejszych, które interesują optyków i optometrystów. 

Pierwszą powierzchnią oka na którą pada światło jest powierzchnia filmu łzowego na rogówce oka, któ-
ra odgrywa bardzo ważną i zbyt często niedoceniana rolę optyczną. Struktura i właściwości filmu łzowego są 
w znacznym stopniu niepoznane i panuje w tym zakresie ciągle wiele hipotez. Dopiero po przejściu przez film 
łzowy światło pada i przechodzi przez rogówkę oka. Moc optyczna rogówki stanowi około 2/3 mocy optycznej 
oka i z tego powodu rogówka należy do najintensywniej badanych elementów optycznych oka. Rogówka jako 
element optyczny ale również powłoka biomechaniczna ma bardzo złożoną strukturę, budowę oraz geometrię. 
Problem pomiaru tych wielkości i tworzenia nowych metod diagnostyki właściwości rogówki jest ciągle otwarty 
i aktualny. 

Soczewka oczna odpowiadająca za akomodację oka i zachowanie dobrej jakości widzenia przy różnych sta-
nach akomodacji dzięki asferycznej geometrii oraz gradientowemu rozkładowi współczynnika załamania - budzi 
duże zainteresowanie naukowców. Rozkład i dynamika zmian współczynnika załamania wewnątrz soczewki bu-
dzą ożywione dyskusje i spory pomiędzy naukowcami. Dotyczy to przykładowo prób wyjaśnienia tzw. paradoksu 
soczewkowego. 

Ciało szkliste pozornie nie mające dużego znaczenia w procesie widzenia jest jakby niedoceniane w bada-
niach naukowych lecz skrywa ono wiele tajemnic dotyczących jego roli i struktury wewnętrznej. 

Badania naukowe dotyczące siatkówki są chyba najbardziej zaawansowane ze względu na jej rolę w procesie 
widzenia lecz ciągle nie rozumiemy wielu procesów zachodzących w czopkach i pręcikach. 
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dr hab. inż. Marek Zając 
Prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej 

Jest docentem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się zagadnieniem jakości widzenia (np. w przypadku 
oka ze wszczepioną sztuczną soczewką) oraz technikami badania wzroku zwłaszcza u pacjentów o specjalnych potrzebach. 
Prowadzi różnorodne zajęcia z zakresu optyki widzenia i optometril na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 

ASFERYCZNE SOCZEWKI OKULAROWE 

Soczewki okularowe znane są już od XII wieku. Pierwotnie miały postać płasko-wypukłych „kamieni do 
czytania" kładzionych na kartach księgi, później zaczęto je oprawiać w ten sposób, by można je trzymać ręką 
przed oczyma, wreszcie dodano zauszniki i okulary przybrały niemal dzisiejszy wygląd. Bardzo długo, bo aż do 
połowy ubiegłego wieku soczewki okularowe miały powierzchnie sferyczne. Przyczyna była prosta. Nie znano 
ekonomicznie opłacalnej technologii pozwalającej wykonywać masowo soczewki o powierzchniach innych niż 
płaskie lub kuliste. Dopiero wynalezienie i udoskonalenie obrabiarek sterowanych numerycznie umożliwiło wy-
twarzanie soczewek (także okularowych) o powierzchniach niesferycznych. Obecnie takie soczewki dominują już 
na rynku. 

Dlaczego soczewki asferyczne wypierają soczewki o powierzchniach kulistych? Co takiego specyficznego je 
wyróżnia, że uważamy je za „lepsze" i „nowocześniejsze"? 

Aby rozważyć tę sprawę trzeba zacząć od podstawowego pytania: Czemu służą soczewki okularowe? Otóż, 
nie mają one bynajmniej modyfikować układu optycznego niemiarowego oka. Ich celem jest odwzorowanie ob-
serwowanego przedmiotu do punktu dali wzrokowej (dla uproszczenia rozważmy tylko przypadek niemiarowości 
sferycznej). Zasadnicze znaczenie ma więc jakość obrazu tworzonego przez soczewkę okularową. W klasycznym 
opisie jakości odwzorowania rozważa się tzw. aberracje trzeciorzędowe (Seidela). W układzie optycznym oko plus 
okulary aberracja sferyczna, a także koma nie mają wielkiego znaczenia ze względu na niewielką średnicę źrenicy 
oka która ogranicza aperturę wiązki światła. Najważniejszymi są aberracje polowe: astygmatyzm wiązek skośnych 
oraz krzywizna pola (tzw. „oblique astigmatic error i „dioptrie error"). Tak długo jak długo możliwymi do wyko-
nania były tylko soczewki o powierzchniach sferycznych i torycznych nie można było skorygować równocześnie 
tych aberracji. Co prawda intensywne prace wielu uczonych na przełomie wieków XIX. i XX. doprowadziły 
do matematycznego wyliczenia krzywizn powierzchni soczewek zapewniających korekcję astygmatyzmu wiązek 
skośnych (tzw. „elipsy Tscherninga"), ale równocześnie udowodniono, że soczewki dodatnie o mocach większych 
niż około +7 dioptrii i powierzchniach sferycznych zawsze będą obarczone astygmatyzmem. 

Poszukując rozwiązania zainteresowano się powierzchniami stożkowymi (elipsoidalnymi, paraboloidalnymi, 
hiperboloidalnymi). W latach 50. ubiegłego wieku zajmowano się intensywnie obliczaniem parametrów takich 
powierzchni zapewniających korekcję aberracji polowych. Największą trudność sprawiał jednak wciąż problem 
ich wykonywania. Ciekawe, że w pierwszych opisach patentowych soczewek progresywnych (to też soczewki 
asferyczne !) dużo miejsca zajmują szkice schematów kinematycznych obrabiarek do ich szlifowania. 

Postęp w technologii obróbki - precyzyjne maszyny szlifujące i polerujące sterowane numerycznie - umoż-
liwił wykonywanie powierzchni o złożonych kształtach. Równocześnie szybkie komputery o dużych mocach 
obliczeniowych spowodowały zmianę w sposobie projektowania soczewek. Nie dąży się już do analitycznego 
rozwiązania równań opisujących zerowanie się aberracji Seidela. Metodami komputerowymi szuka się „punkt po 
punkcie" parametrów powierzchni zadanej w postaci wielomianu wyższego rzędu, przy których wybrane miary 
opisujące globalnie jakość obrazu (np. aberracja falowa, punktowa funkcja rozmycia czy funkcja przenoszenia) 
osiągają najbardziej pożądane wartości. Obliczenia takie można wykonywać nie ograniczając się do standardo-
wych wielkości charakteryzujących kształt oprawki okularowej i montaż soczewek (np. odległość wierzchołkowa, 
kąt pantoskopowy, rozstaw źrenic itp.) ale równie łatwo dla parametrów odnoszących się do konkretnego klienta. 
To pozwala zindywidualizować kształt powierzchni soczewki i dobrać ją najlepiej do potrzeb korekcji. ^ 
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Współczesne soczewki asferyczne umożliwiają uzyskiwanie znacznie lepszego odwzorowania, przede wszyst-
kim przy patrzeniu skośnym, niż tradycyjne soczewki sferyczne. Poza tym powierzchnie asferyczne są z reguły 
bardziej płaskie, a całe soczewki - cieńsze niż odpowiednie soczewki o powierzchniach kulistych przez co ich 
płaszczyzny główne leżą bliżej oka. Skutkiem jest zmniejszenie powiększenia oka widzianego z zewnątrz przez 
okulary. Jest to efekt bardzo pożądany przez większość „okularników". 

Wciąż jeszcze soczewki okularowe pozwalają korygować tylko wady sferyczne i cylindryczne. Otwartym za-
gadnieniem jest możliwość korygowania aberracji wyższych rzędów. Co prawda można je zmierzyć (aberrometry 
weszły już do praktyki), można też wyliczyć kształt soczewki korygującej także i te aberracje, ale problemem jest 
ich zmienność, i niestabilność usytuowania soczewki przed okiem. Być może dopiero soczewki o dynamicznie 
zmieniającym się kształcie wykonane w technice optyki adaptywnej będą rozwiązaniem. Czy jednak praktycznie 
użytecznym i ekonomicznie opłacalnym - trudno to dziś przewidzieć. 

OPTYKA OKULAROWA I OPTOMETRIA WE WROCŁAWIU 

Jak zdobyć wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu optyka okularowego lub optometrysty? Drogą 
do takiego celu mogą być studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej Na Wydziale Podstawowych Proble-
mów Techniki prowadzony jest między innymi kierunek: Fizyka Techniczna. Istnieją tam specjalności, które 
nas interesują: Optyka Okularowa i Optometria. 

Zaczyna się wszystko od studiów pierwszego stopnia (inżynierskich). Trwają 7 semestrów (trzy i pół 
roku). Na początku trzeba przejść przez zestaw przedmiotów wspólny dla całego kierunku: matematykę, 
fizykę, chemię, informatykę. Od połowy studiów zaczyna się już specjalizacja - wybór przedmiotów spe-
cyficznych dla optyki okularowej, a więc ^ ^ ^ 
optyka, dużo optyki (bo to nasza podstawa). 
Mamy więc do czynienia z optyką geome-
tryczną i fizyczną, pomiarami optycznymi, 
instrumentami i przyrządami optycznymi fM 
a nawet projektowaniem układów optycz-
nych. To wszystko - jako przygotowanie 
teoretyczne. Druga grupa przedmiotów to 
wprowadzenie do anatomii i fizjologii oka, 
elementy okulistyki i optyki fizjologicznej. 
Wreszcie część ściśle zawodowa: materiało-
znawstwo optyczne, technologie optyczne, 
oftalmika i podstawy pomiarów refrakcji. 

Zajęcia na studiach to wykłady, ćwiczenia, seminaria i laboratoria. Jest więc możliwość zapoznania się 
nie tylko z teorią, ale także zagadnieniami praktycznymi. Oczywiście laboratoria studenckie nie wystarczą, 
dlatego przewidujemy obowiązkową praktykę w czasie studiów. 

Jak dostać się na nasze studia? Rekrutacja jest wspólna dla całego kierunku (specjalizacje wybiera się 
dopiero po 4 semestrze). Zasady przyjęć są ustalane centralnie dla całej Politechniki; już od lat obowiązują 
takie same: oczywiście matura (bo to studia wyższe) a o kolejności przyjęć decydują oceny na świadectwie 
dojrzałości. Szczegóły co roku mogą się nieco różnic dla-
tego polecam sprawdzenie na stronie internetowej: https:// 
rekrutacja.pwr.wroc.pl. Można też zajrzeć do internetowej 
witryny rekrutacyjnej naszego Wydziału: http://wwr.wppt. 
pwr.wroc.pl/. Tam w zakładce: „kierunki studiów" a na-
stępnie „fizyka techniczna" można dotrzeć do szczegóło-
wych planów i programów studiów na interesujących nas 
specjalnościach i sprawdzić, jakie konkretne przedmioty 
czekają na studentów optyki okularowej. 

Już wiadomo, jak zacząć, pytanie jak zakończyć? Pra-
cą dyplomową i egzaminem dyplomowym, a potem już 
uroczyste rozdanie dyplomów i w świat. 
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Jaka inna możliwość? Absolwentom studiów pierwszego stopnia, posiadającym tytuł inżyniera lub licen-
cjata, uzyskany na kierunku fizyka bądź fizyka techniczna (np. na naszym wydziale, ale także na uniwersyte-
cie), lub na kierunku pokrewnym (a więc np. na wydziale elektroniki czy informatyki politechniki) proponu-
jemy studia drugiego stopnia. Jak widać zapraszamy nie tylko „naszych" absolwentów, ale wszystkich tych, 
którzy skończywszy studia I. stopnia chcieliby zostać optometrystami. Oczywiście jest pewne ograniczenie, 
0 którym już wspomniano: możemy przyjąć tylko te osoby, które na pierwszym stopniu zaliczyły wystarczają-
co obszerny kurs fizyki i matematyki (a więc niestety nie absolwentów wydziałów typowo humanistycznych). 
Dlaczego takie ograniczenie? Bo nasz wydział nadaje absolwentom stopień magistra fizyki, a to jednak na-
kłada pewne ograniczenia. Chętnych zapraszamy w październiku 2010 roku. 

Studia magisterskie na kierun-
ku „Fizyka techniczna", specjalność 
„Optometria" trwają 4 semestry fi J 
(dwa lata). Oprócz kilku przedmio- L -
tów ogólnych jest wiele specjali-
stycznych, takich jak anatomia o s ¿ i ^ M L ' W t • & 
fizjologia (ogólna i oka), farmako-
logia, podstawy okulistyki, procesy ^^^^^^LW^^HB"? 
wzrokowe, aparatura okulistyczna, u ^ ^ H H n M M i ^ i l ^ ^ H i i 
optometria, pomiary refrakcji, słabowidzenie, czy soczewki kontaktowe. Szczegóły podobnie jak w przypad-
ku studiów I stopnia - znaleźć można na tej samej stronie http://wwr.wppt.pwr.wroc.pl/. Staramy się kłaść 
duży nacisk na wiedzę praktyczną dlatego sporo zajęć ma charakter laboratoriów i ćwiczeń. 

W prowadzeniu zajęć pomagają nam specjaliści spoza Politechniki, przede wszystkim z Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, tam odbywają się także niektóre zajęcia kliniczne. 

Na wydziale istnieje Koło Naukowe Optyki Widzenia, gdzie zainteresowani mogą poszerzać swą wiedzę 
1 nabywać koniecznego doświadczenia. Dziełem członków Koła Naukowego są badania przesiewowe wzroku 
u dzieci przedszkolnych i szkolnych, które w różnych środowiskach prowadzone są już piąty rok. 

Dla tych, którzy nie chcą, czy nie mogą podjąć dziennych stu- t>, M J- • 
diów magisterskich mamy inną propozycję. Nasze studia podyplo- L v JSUmśjMi Jjj. 
mowe z optometrii maja już długą, ponad dziesięcioletnią tradycję. liyM^fe " j S H W W im • 
Są prowadzone w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów (przecięt- WWfe-tS^^Z-W^ag^^^^M 
nie co dwa tygodnie od października do czerwca). Trwają dwa łata 
i przez ten czas odbywa się ponad 600 godzin zajęć. Program jest ^ H * , 
podobny do programu dziennych studiów magisterskich, ale oczy- fH 
wiście nie ma przedmiotów związanych z fizyką. Plany i progra- ^ ^ H H f t k ^ ^ ^ ^ j J ^ J p ^ ' • ifiBF 
my można znaleźć na stronie internetowej http://www.if.pwr.wroc. a g l f l 
pl/~zajac/PODYPLOMOWE/index.htm. Rekrutacja prowadzona \ - J H P f 
jest poprzez Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wro- ® - ^ • M B B / J H 
cławskiej (adres internetowy: http://www.cku.pwr.wroc.pl/) - tam 
należy sprawdzić aktualne warunki przyjęć. Studia te są płatne (około 2.500 zł za semestr). 
Inżynierowie optycy okularowi - absolwenci naszego Wydziału pracują już od dawna w różnych zakładach 
optycznych Wrocławia i całej Polski. Podobnie ma się rzecz z optometrystami - absolwentami studiów po-
dyplomowych. Od ubiegłego roku cieszymy się także z pierwszych naszych optometrystów - absolwentów 
dziennych studiów magisterskich. 

A więc, do zobaczenia we Wrocławiu ! 
Doc. dr hab. inż. Marek Zając 

Na koniec dane teleadresowe: 
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 
Politechnika Wrocławska 
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 
tel. 071 - 320-25-23, (0-71)320-34-09 
fax: (0-71)320-34-09 
e-mail: dziekan.wppt@pwr.wroc.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Politechnika Wrocławska 
ul. Karola Szymanowskiego 
51-609 Wrocław 
tel:. (071) 348-42-30 lub (071) 348-42-38 
fax: (071) 348-42-39 
e-mail: cku@pwr.wroc.pl 

15 

http://wwr.wppt.pwr.wroc.pl/
http://www.if.pwr.wroc
http://www.cku.pwr.wroc.pl/
mailto:dziekan.wppt@pwr.wroc.pl
mailto:cku@pwr.wroc.pl


W F 
U N 
W E R 
Y T E T 
W A R S Z A 
W S K I E G O 

I 
s 
u 

Optyka 
okularowa 
bezpłatne 
licencjackie 
studia na 

Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

B E Z P Ł A T N E 
L I C E N C J A C K I E 

S T U D I A NA 
WYDZIALE 

FIZYKI 

G w a ł t o w n y rozwój mater iałów i technologi i optycznych, a także powszechny trend do p r z y z n a w a n i a optykowi o k u l a r o w e m u p o d s t a w o w y c h 

kompetencj i optometrysty, tj. specja l isty mierzącego rodzaj i wielkość wady wzroku i dobierającego okulary lub soczewki kontaktowe korygujące 

wadę, spowodowały, że współczesny optyk o k u l a r o w y powinien posiadać wykształcen ie z a w o d o w e na poziomie wyższym. Oferta e d u k a c y j n a 

Wydziału Fizyki wychodzi naprzeciw o c z e k i w a n i o m młodzieży chcącej zdobyć ten a t r a k c y j n y zawód, możl iwy do u p r a w i a n i a z a r ó w n o w ramach 

własnej działalności gospodarczej jak i przy zatrudnieniu się w dużych s ieciach optycznych. 

Absolwenci specja lnośc i Optyka okularowa będą przygotowani do s a m o d z i e l n e g o p r o w a d z e n i a warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru 

refrakcji oka oraz do współdziałania z optometrystą w zakresie skompl ikowanych przypadków wad wzroku, jak również z lekarzem okul istą 

w przypadku schorzeń organicznych. Oprócz przedmiotów ściś le z a w o d o w y c h , program studiów na specja lnośc i Optyka okularowa u w z g l ę d n i a 

również przedmioty biologiczne i medyczne, a także informatyczne. 

Cały program studiów obejmuje 2065 godzin zajęć oraz dwie miesięczne praktyki zawodowe. Po drugim roku studiów przewidziana jest praktyka 

optometryczna, n a t o m i a s t po trzecim roku - praktyka okularowa. W ramach n a u c z a n i a przedmiotów s p e c j a l i s t y c z n y c h najwięcej godzin za jęć 

przewidziano d la optometri i , optyki okularowej i kontaktologii . 

Naukę będzie można kontynuować na studiach II stopnia, których uruchomienie jest p lanowane na październik 2012 roku. 

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć na stronie: 
h t t p : / / o p t o m e t r i a . f u w . e d u . p l 

i KAPITAŁ L U D Z K I 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

^.ÍOVlí^ 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Projekt współf inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego 

ul. Rokietnicka 5D 
60-806 Poznań 
www.optometria.ump.edu.pl 

tel. 061 854-73-62, 854-73-64 
fax: 061 854-73-63 
e-mail: opto@ump.edu.pl 

Katedrę Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu powołano ponad 25 lat temu z inicjatywy prof. dr hab. Bolesława Kędzi, który był jej wieloletnim kierow-
nikiem. Przy Katedrze działa od 1995 roku Studium Podyplomowe Optometrii. Opracowano tu i wdrożono pierwszy 
w Polsce program kształcenia z zakresu optometrii - 4 semestralny program kształcenia podyplomowego. 

W każdej z dwuletnich edycji Studium uczestniczy ok. 25 słuchaczy (obecnie w październiku br rozpoczęło VII 
edycja Studium). Ramowy Program Studium Podyplomowego Optometrii obejmuje następujący program (ponad 600 
godzin) do zrealizowania w ciągu 4 semestrów: 
Moduł 1: Nauki biologiczno - medyczne (anatomia, histología, fizjologia, biochemia, biologia układu wzrokowego) 
Moduł II: Optyka (optyka geometryczna, optyka fizjologiczna, środowisko wzrokowe, opyka okularowa,) 
Moduł III: Podstawy patologii układu wzrokowego (patologia ogólna, mikrobiologia , farmakologia, percepcja 
wzrokowa, niedowidzenie, patologia układu wzrokowego, zez, wady refrakcji) 

Moduł IV: Badania optometryczne - procedury optometryczne, widzenie obuoczne, soczewki kontaktowe. 
Praca końcowa i egzamin 

W realizacji programu kształcenia podyplomowego oprócz nauczycieli akademickich UM w Poznaniu biorą 
udział także członkowie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, a także zaproszeni profesorowie i specjaliści 
z innych polskich uczelni. 
Program ten zyskał w 2004 roku pozytywną opinię zespołu akredytacyjnego Światowej Rady Optometrii. 

Kandydaci do podjęcia studiów podyplomowych przyjęci zostają w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 
opartego na wynikach testowego egzaminu wstępnego z zakresu biologii człowieka i optyki przeprowadzonego po 
wysłuchaniu wykładów z ww. tematyki. 

Absolwenci Studium Podyplomowego Optometrii uzyskują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
w zakresie optometrii". Realizowany dydaktyczny program Studium spełnia wymogi przewidziane dla zawodu Opto-
metrysty. Ponadto Katedra współuczestniczy w realizacji programu licencjackiego z optyki okularowej i magister-
skiego - fizyka, specjalność optometria, realizowanego od dwunastu lat we współpracy z Wydziałem Fizyki UAM. 

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego prowadzi także badania z zakresu procesu widzenia, na-
wiązała też międzynarodową współpracę - głównie z ośrodkami optometrii w USA w zakresie nauki, jak i edukacji. 
Przedstawiciele Katedry biorą aktywny udział w stworzeniu w Polsce nowego kierunku studiów - optometria, jak 
i we wprowadzeniu w naszym kraju standardów kształcenia optometrystów. 

Katedra prowadzi też kształcenie dla studentów na kierunku lekarskim, stomatologii, zdrowia publicznego 
i pielęgniarstwa z zakresu takich zagadnień jak: „Optyczna korekcja narządu wzroku" i „Profilaktyka chorób narządu 
wzroku". 

Studium Podyplomowe Optometrii zorganizowało już dwukrotnie międzynarodowe warsztaty z zakresu socze-
wek kontaktowych z udziałem wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii, Francji Kanady i Australii. Wzięło w nich 
udział każdorazowo ponad 200 uczestników (lekarzy okulistów, optometrystów, studentów optometrii). 

Katedra współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Pracownicy Katedry 
uczestniczą w międzynarodowych i krajowych zjazdach i sympozjach - w ostatnim okresie w Europejskim Sympo-
zjum Optometrystów - Brno 2008 i 2009 oraz Second World Conférence on Optometric Globalisation organizowa-
nym przez WCO - Londyn - 2008. 

W 2003 roku Katedra byłą gospodarzem spotkania międzynarodowego zespołu roboczego, powołanego przez 
Światową Radę Optometrii (WCO) do spraw przeprowadzenia badań epidemiologicznych procesu widzenia u dzieci 
w wieku 5-15 lat w Polsce w ramach ogólnoświatowego programu „Vision 2020 - The right to sight". 

W Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego przebywali na długoterminowych stypendiach fundowa-
nych przez stronę amerykańską profesorowie: Timothy Wingert z University of Missouri w St. Louis oraz Joseph 
Pizzimenti z Nova Southeastern University, Floryda, a także prof. W.C. Maples z Southern College of Optometry 
Memphis, TN. Ww. prowadzili także zajęcia dydaktyczne z klinicznej optometrii. 
Dodatkowe informacje o działalności Katedry znajdują się na stronie internetowej: www.optometria.ump.edu.pl 

Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 
Kierownik Katedry 
Kierownik Studium Podyplomowego Optometrii 
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mgr i ni. Tomasz Tokarzewski 
Optometrysta, Konsultant Techniczny CIBA VISION 

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika Precyzyjna, specjalizacja Optyka. Wykłada na kierunku 
Optometria Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Wrocławskiej. Członek Brytyjskiego Towarzy-
stwa Kontaktologicznego (BCLA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Kontaktologii (IACLE), Polskiego Towarzystwa 
Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. 

Academy for Eyecare Excellence™ CIBA VISION 
Nowoczesne rozwiązania edukacyjne dla branży optycznej 

Academy for Eyecare Excellence™ CIBA VISION 
Mamy przyjemność przedstawić Państwu platformę edukacyjną Academy for Eyecare Excellence™. Celem 

Akademii jest umożliwienie dostępu do szkoleń i materiałów edukacyjnych na najwyższym poziomie oraz zapew-
nienie wsparcia niezbędnego w codziennej pracy, wszystkim osobom zawodowo zajmującym się aplikacją i sprze-
dażą soczewek kontaktowych, oraz tym, które się do tego przygotowują. Platforma została stworzona, aby ułatwić 
Profesjonalistom z Polski dostęp do najnowszych danych klinicznych dotyczących soczewek kontaktowych oraz 
środków do ich pielęgnacji, informacji na temat zarządzania praktyką w ujęciu biznesowym, zasad efektywnej 
komunikacji z pacjentem oraz informacji, jakie rozwiązania w dziedzinie korekcji wad wzroku powinny być 
polecane klientom, aby w jak najlepszy sposób sprostać zarówno ich oczekiwaniom, jak i zapewnić im zdrowie 
oczu. Platforma edukacyjna składa się z 4 sekcji. Celem każdej z nich jest pomoc Profesjonalistom w osiągnięciu 
sukcesu zarówno w sferze klinicznej, jak i biznesowej. 
Są to: 

Dlaczego warto stać się aktywnym członkiem Akademii? 
Źródło profesjonalnej i wielowymiarowej wiedzy 

Źródło wiedzy praktycznej dla lekarzy okulistów i optometrystów - publikacja najczęściej zadawanych 
pytań 

Prezentacja danych klinicznych z zakresu kontaktologii 

ABC zarządzania praktyką w ujęciu biznesowym 

Zasady efektywnej komunikacji z pacjentem 

E-learning - możliwość gromadzenia punktów edukacyjnych 

Wymiana doświadczeń w środowisku medycznym - forum dyskusyjne 

Informacja o wydarzeniach branżowych 

System zgłoszeń w warsztatach/konferencjach 

• Możliwość wzięcia udziału w testach klinicznych / badaniach użytkowych 

18 



Profesjonaliści dla Profesjonalistów 
Platforma edukacyjna Academy for Eyecare Excellence™ wspierana jest merytorycznie przez grupę znamie-

nitych i szanowanych Specjalistów w Polsce. 

Specjaliści tworzący Radę Programową nadzorującą wysoki poziom merytoryczny treści edukacyjnych 
i szkoleniowych kierowanych do członków Akademii. Zespół ten nadzoruje wszystkie aspekty działalności plat-
formy, zapewnia najwyższą jakość szkoleń, programu edukacyjnego oraz przygotowanie oferty spełniającej Pań-
stwa oczekiwania. 

www.cibavisionacademy.pl 
Wejdź, zobacz i dowiedz się więcej 
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Dorota Frejek 
Tomasz Krawczyk 
STAINER CONSULTING 

Dorota Frejek - Trener Stainer Consulting, koordynator Programu Intensywnego Rozwoju Branży Optycznej, absolwent studiów 
MBA w Oxford Brooks University oraz Studiów Podyplomowych na UE w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru 
technik sprzedaży, negocjacji i motywacji. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży optycznej. 
Tomasz Krawczyk - Dyrektor Programowy Stainer Consulting jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej, spe-
cjalizującym się w metodyce sprzedaży i obsługi klienta oraz pro klientowskiej organizacji systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem. Jest autorem szkoleń poświęconych zagadnieniom Skutecznej Komunikacji w Biznesie, Metod 
Profesjonalnej Obsługi Klienta, Technik Skutecznej Sprzedaży i Metodyki Negocjacji. Jest autorem publikacji po-
święconych zagadnieniom zarządzania jakością, sztuki komunikacji oraz dzisiejszym standardom obsługi klienta 
prezentowanych m.in. na łamach gazety „Puls Biznesu" i kwartalnika „Praca i Zdrowie". 

Tajemniczy Klient - wyniki badania w branży optycznej. 
Szkolenie i motywowanie pracowników - czy to działa ? 

W dobie stale rosnącej konkurencyjności branży optycznej istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań za-
pewniających wyróżnienie się salonów optyczno - okulistycznych spośród innych konkurencyjnych praktyk 
i międzynarodowych sieci optycznych. 

Obszarem stałej, możliwej przewagi konkurencyjnej, przy tym trudnej do skopiowania, jest z całą pewnością 
jakość oferowanych usług, w tym jakość obsługi klienta. Jednym z podstawowych elementów działań, mających 
na celu poprawę jakości obsługi klienta jest badanie Tajemniczy Klient. Badanie to jest realną oceną poziomu 
jakości obsługi klienta. Pozwala ocenić postawę, kompetencje i umiejętności wszystkich pracowników salonu 
optycznego - okulistycznego. Badanie pokazuje również skuteczność działań w salonie, dzięki czemu możliwe 
jest wskazanie silnych i słabych stron funkcjonującego systemu komunikacji z klientami. 

Efektem tego badania jest analiza i pisemny raport, który zawiera podsumowanie obecnego stanu obsługi klienta 
w salonie oraz wskazuje możliwe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości i efektywności pracy salonu. 
Podczas Kongresu przedstawimy Państwu wyniki badania Tajemniczy Klient przeprowadzonego w kilku-
dziesięciu salonach optyczno-okulistycznych w Polsce. Pokaże ono obiektywną ocenę obecnego poziomu 
obsługi klienta w branży optycznej. 

Stainer Consulting jest firmą szkoleniowo-doradczą plasującą się na poziomie merytorycznego lidera ryn-
ku szkoleń biznesowych w zakresie metodyki sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Efektem działania firmy są 
zaawansowane i unikalne, autorskie programy szkoleniowe oceniane jako wyjątkowe przez wszystkich klientów 
Stainer Consulting. 

Zgodnie z misją firmy, miarą sukcesu naszej działalności jest stabilna i ciągle umacniana pozycja rynkowa 
naszych Klientów. Taka orientacja działań gwarantuje naszym Partnerom usługi przemyślane, zaplanowane i re-
alizowane ze 100% zaangażowaniem. 
Firma posiada duże doświadczenie w realizacji projektów i szkoleń dla branży optycznej. 
• Szkolenia opracowane przez Stainer Consulting dla branży optycznej jako jedyne na rynku otrzymały reko-

mendację Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych. 
• Projekt Program Intensywnego Rozwoju Branży Optycznej, w tym projekt Tajemniczy Klient zyskał zainte-

resowanie i poparcie KRIO oraz rekomendację przez Zarząd Cechu Optyków w Warszawie. 
• Opracowanie Strategii Rozwoju Biznesu Optycznego w Polsce. W realizowanych na terenie całego kraju 

warsztatach uczestniczyło blisko 200 właścicieli salonów optycznych. 

• Na zlecenie firmy Johnson&Johnson Vision Care opracowano model komunikacji specjalisty z pacjentem oraz me-
todykę obsługi Klienta i skutecznej sprzedaży w salonie optycznym. W realizowanych na terenie całego kraju szko-
leniach uczestniczyło ponad 200 lekarzy okulistów oraz optometry stów oraz ponad 800 asystentów sprzedaży. 

• Na potrzeby organizowanego przez Stainer Consulting cyklu szkoleń pt. Zaawansowane Techniki Sprzedaży De-
talicznej opracowano zasady i metody skutecznej sprzedaży okularów, bazując m.in. na produktach firmy Essilor. 
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Marcin Blażejowski 
Jerzy Wnuk 
OPTYKA -SERWIS 

Jak poprawić konkurencyjność swojego zakładu optycznego 
w dobie Internetu? 

Szybko rosną wymagania klientów. To co wystarczało wczoraj do uzyskania zadowolenia klienta i jego 
lojalności, dziś to często już za mało. Oczekiwanie, że klienci zawsze będą przyjeżdżać po kolejne opakowanie 
soczewek kontaktowych boleśnie weryfikuje dziś rynek. Rośnie popularność Internetu' i zakupów w sieci2 oraz 
nie słabnie moda na przebywanie w centrach handlowych, gdzie w soboty i niedziele zabiegani klienci robią 
zakupy. 

Większość konsumentów noszących soczewki kontaktowe jest zainteresowana zamawianiem ich przez inter-
net i dostawami do domu lub pracy. I nie zawsze chodzi o najniższą cenę, a często o czas i wygodę. Sprzedaż 
soczewek kontaktowych w sklepach internetowych rośnie z miesiąca na miesiąc, a największe z nich chwalą się, 
że posiadają już tysiące klientów. 

Najwyższa jest więc pora aby podjąć walkę o utrzymanie swoich klientów poprzez zaproponowanie nowo-
czesnego serwisu, na który sklepy internetowe już otworzyły klientom oczy. A czasu jest coraz mniej, bo sklepy 
internetowe zaczęły otwierać tradycyjne zakłady okulistyczno-optyczne. To już nie znana konkurencja wielkich 
sieci optycznych, to nadchodzący huragan, który może zmieść z rynku nieprzygotowanych do jego nadejścia. 

Firma OPTYKA-SERWIS dostarcza zakładom optycznym nowoczesne narzędzia, służące do zwiększania 
zadowolenia klientów i utrzymywania ich lojalności. 
• Atrakcyjną stronę internetową oraz nowoczesny system zamówień soczewek kontaktowych i płynów czynny 

24 godziny na dobę, 

• Serwis dostaw do domu lub pracy, dostępny tylko dla klientów Zakładu, 

• System umożliwiający utrzymywanie regularnych kontaktów ze swoimi klientami. 

Właściciele firm mają pełny podgląd wszystkich transakcji, pełną kontrolę bazy danych klientów i cen deta-
licznych produktów. Pakowaniem i wysyłką przesyłek zajmuje się firma OPTYKA-SERWIS, która po dokonaniu 
transakcji zwraca marżę Zakładowi. A to wszystko bez wielkich inwestycji, w cenie miesięcznego abonamentu. 

Odpowiedź na pytanie tytułowe brzmi: TAK, ale trzeba się trochę się spocić, wdrażając system w swojej 
firmie i profesjonalnie komunikując swoim klientom te korzyści, których na razie nie mogą zaproponować sklepy 
internetowe. Więcej w czasie naszej prezentacji w piątek 20.11.2009 w Wiśle. Zapraszamy! 

Marcin Blażejowski, Jerzy Wnuk 
OPTYKA-SERWIS 
tel. 0-22 872 20 16 

1 96% młodych ludzi w wieku 15-19 lat używa Internetu (02.2009, Gik Net Index). 
2 66% użytkowników internetu przyznało, że w tym roku już robiło zakupy w sieci. Badania przeprowadzone 

przez Puls Biznesu (10 września 2009). 
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MIĘDZY KONGRESAMI -
KIERUNKI ZMIAN OPTYKI OKULAROWEJ. 

STRAREGIA EDUKACYJNA ZAWODU 
- wprowadzenie do dyskusji. 

Mijają dwa lata od poprzedniego - VII Kon-
gresu KRIO. Mimo zawirowań będących wynikiem 
spowolnienia gospodarczego, wyniki ekonomiczne 
za okres minionych 10-ciu miesięcy oraz prognoza 
do końca roku wskazują na to, że podstawy ekono-
miczne branży nadal są w dobrej kondycji. 

Oczywiście odnotowujemy przypadki zamy-
kania niektórych firm, ale również powstawania 
nowych i otwierania nowych sklepów czy też sa-
lonów optycznych. Nie jest to nowy trend, gdyż 
ten stan rzeczy obserwujemy nieustannie od po-
czątku transformacji ustrojowej i gospodarczej. Po-
wstawaniu nowych salonów optycznych sprzyjają 
obowiązujące dosyć liberalne przepisy ignorujące 
konieczność posiadania kwalifikacji. Taka sytuacja 
sprzyja jednak tworzeniu się dość licznej ale nie-
koniecznie silnej i skutecznej konkurencji. Słabą 
stroną powstających nowych sklepów optycznych 
jest brak dostatecznego doświadczenia zawodowe-
go ich personelu, a przede wszystkim najczęściej 
brak wykształcenia optycznego właścicieli czy też 
tzw. menager'ów . 

Mam bardzo silne wrażenie, że w chwili obec-
nej branża funkcjonuje w bardzo stabilnych warun-
kach rynkowych. Znacząco spowolniony został, 
jeszcze do niedawna bardzo dynamiczny wzrost 
liczby otwieranych salonów sieciowych (głównie 
Vision Express i Fielmann). W naszej wyobraźni 
tworzył on ogromne zagrożenie, dzisiaj, pomimo 
agresywnej reklamy sieci - zredukowało się ono 
znacząco (tak to odczuwamy). Dynamika przyro-
stu nowych zakładów optycznych była najwięk-
sza w ciągu pierwszych dziesięciu lat transformacji 
kiedy to wzrost sięgał 250%. W następnych latach 
osiągnięty został pewnego rodzaju stan nasycenia 
albo inaczej mówiąc stan równowagi rynkowej 
i przyrost został zahamowany a w ostatnich kilku 
latach liczba zakładów, salonów, pracowni i punk-
tów optycznych jest w zasadzie niezmienna i zawie-
ra się w liczbie przekraczającej nieznacznie 3 tys. 
Można więc powiedzieć, że zakończył się już okres 
budowania konkurencji ilościowej. 

Wyraziście ukształtował się również struktu-
ralny podział branży na sklepy (salony, pracownie) 
należące do: 

- optyków indywidualnych - niezależnych 

- optyków indywidualnych - zrzeszonych w KRIO 

- właścicieli sklepów sieciowych 

Optycy indywidualni, niezależni jest to naj-
większa grupa uprawiająca zawód optyka w Polsce. 
Zarazem jest to grupa najbardziej zróżnicowana pod 
względem wykształcenia i doświadczenia zawodo-
wego. W skład tej grupy wchodzą zarówno osoby 
doskonale wykształcone, a więc optometryści czy 
też optycy, którzy ukończyli kursy refrakcji, często 
z dużym doświadczeniem zawodowym, niejedno-
krotnie wielkimi tradycjami optycznymi i pełnymi 
kompetencjami zawodowymi - ale często również 
ludzie niekompetentni, bez jakichkolwiek kwalifika-
cji zawodowych w zakresie optyki. Optycy zaliczani 
do tej grupy należą czasem do cechów branżowych, 
często są zaś przeciwnikami jakiegokolwiek zrze-
szania. 

Grupa druga to optycy związani z KRIO. Jest 
to grupa najbardziej jednorodna pod względem wy-
kształcenia zawodowego. Absolutnie wszyscy są 
co najmniej czeladnikami lub technikami optykami, 
a duża część mistrzami w zawodzie optyka lub 
absolwentami wyższych studiów optycznych. Są 
wśród nich również optometryści i osoby, które były 
uczestnikami kursów refrakcji. Sposób wykonywa-
nia zawodu, kompetencje zawodowe są wśród osób 
tworzących tę grupę również dość mocno zróżnico-
wane, lecz nie zdarzają się sytuacje zarządzania za-
kładami przez osoby bez kwalifikacji zawodowych. 

I wreszcie grupa trzecia to sklepy czy też sa-
lony sieci optycznych. Najczęściej są to duże salo-
ny optyczne funkcjonujące w centrach handlowych. 
Tam gdzie istnieją - przejmują dość dużą część rynku 
optycznego (klientów). Konkurencyjność tych salo-
nów uzależniona jest w dużym stopniu od poziomu 
aktywności marketingowej, agresywności reklamy 
oraz kompetencji personelu w poszczególnych salo-
nach. Ich obroty w niektórych przypadkach sięgają 
obrotów kilku do kilkunastu niewielkich sklepów 
optycznych, a w niektórych przypadkach nie prze-
kraczają średniej wielkości sprzedaży przeciętnego 
sklepu optycznego. 
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Biorąc pod uwagę fakt, że nastąpiło nasyce-
nie ilościowe rynku optycznego (liczba sklepów 
optycznych), wszelkie przetasowania konkurencyj-
ne dokonywać się muszą w obszarze działań pod-
noszących jakość naszej oferty. Wiemy doskonale, 
że klienta przyciąga wyjątkowość i wysoki stan-
dard oraz odpowiednie kompetencje. Te właściwo-
ści tworzą jakość, atrakcyjność i budują lojalność 
klientów. One również powinny stać się podstawą 
strategii rozwojowej, a zatem przede wszystkim 
edukacyjnej dla optyków. Powyższe przesłanki legły 
więc u podstaw aktualnych działań strategicznych 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 

Po blisko piętnastu latach istnienia KRIO 
wkroczyła w fazę swoistej stabilności i stabilizacji. 
Znakomita część przedsięwzięć związanych z two-
rzeniem i budowaniem struktury organizacji została 
zakończona. Od trzech lat mamy własną siedzibę 
w znakomicie wyposażonym lokalu w Warszawie. 
Od czternastu lat jesteśmy członkiem Europejskiej 
Rady Optometrii i Optyki. W ramach przedsięwzięć 
środowiskowo-zawodowych co dwa lata spotykamy 
się na ogólnopolskich kongresach KRIO, a począw-
szy od roku 2008, co drugi rok wraz z Międzynaro-
dowymi Targami Poznańskimi jesteśmy współorga-
nizatorem targów optycznych OPTYKA. 

Powyższe fakty tworzą poczucie stabilizacji 
oraz sensu dotychczasowej pracy, jednak zawsze 
pewien rodzaj niepokoju wywołuje pytanie o przy-
szłość, czyli po prostu co dalej... !? 

Odpowiedź wydaje się w miarę oczywista, choć 
już wprowadzenie w życie zamierzeń strategicznych 
nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że znakomita ich 
część jest w trakcie realizacji ale tempo tych prac 
jest powolne, a życie tworzy wciąż nowe okolicz-
ności. 

A więc co dalej - przede wszystkim powinni-
śmy wykorzystać atuty, które posiadamy aby wy-
przedzać konkurencję. Jednym z najważniejszych 
atutów w branży jest wykształcenie. Musimy dbać 
o to by optycy mieli coraz większe możliwości zdo-
bywania lepszego wykształcenia. Oczywistym jest, 
że lepsze wykształcenie równoznaczne jest z lepszy-
mi kompetencjami w stosunku do konkurencji. Sy-
tuacja taka pozwala również na pełniejszą realizację 
misji społecznej zawodu. 

Sprawa druga, niezwykle istotna, to tworzenie 
nowych czy też przekształcanie dotychczasowych 
warunków prawnych wykonywania zawodu. W du-
żym skrócie postulat ten sprowadza się do wprowa-
dzenia ustawowego wymogu aby zawód optyka oraz 
optometrysty mogły wykonywać tylko osoby posia-

dające odpowiednie wykształcenie i potwierdzone 
kwalifikacje zawodowe. 

W obydwu przedstawionych sprawach KRIO 
prowadzi dość intensywną aktywność. W sprawie 
ustawy o niektórych zawodach medycznych, obej-
mującej swymi zapisami obydwa zawody KRIO 
była i ciągle jest konsultantem Ministerstwa Zdro-
wia. Wprawdzie prace nad projektem zostały za-
kończone w Ministerstwie Zdrowia i projekt został 
przekazany do decyzji Komitetu Rady Ministrów, 
ale wciąż nie wszedł na sejmową ścieżkę legi-
slacyjną i jego losy nie są jednoznaczne i pewne. 
Na dalszy bieg procesu legislacyjnego KRIO ma 
wpływ ograniczony, lecz pozostajemy w stałym 
kontakcie z autorem projektu - Departamentem Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. 

W kwestiach edukacyjnych prowadzone są in-
tensywne prace w ramach utworzonej (w dużym 
stopniu z inicjatywy KRIO) Środowiskowej Komi-
sji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii 
(SKAOOiO) zmierzającej do ujednolicenia standar-
dów edukacyjnych na wszystkich poziomach eduka-
cji łącznie z edukacją ustawiczną (szkolenia i kur-
sy dokształcające dla osób czynnych zawodowo). 
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszyst-
kich uczelni i szkół kształcących optometrystów 
i optyków oraz przedstawiciele PTOiO oraz KRIO. 
Pierwsza akredytacja rozpocznie rzeczywistą dzia-
łalność komisji. 

Program VIII Kongresu jak również program 
konferencji edukacyjnej podczas Targów OPTYKA 
2008 w Poznaniu są potwierdzeniem zaintereso-
wania optyków edukacją. Wszystkie, cieszące się 
ogromnym zainteresowaniem wykłady i omówie-
nia prezentowane przez naukowców Uniwersytetu 
Poznańskiego, Politechniki Wrocławskiej, Instytu-
tu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 
wykłady prowadzone przez szefów katedr oraz 
pracowników naukowych tych uczelni są żywym 
świadectwem wyjątkowego poziomu konferencji. 
Jednoznacznie określają również strategię rozwojo-
wą KRIO. A gdyby ktoś zadał pytanie co jest naj-
ważniejsze dla stabilności ale też rozwoju zawodu 
optyka - należałoby odpowiedzieć, że zadecydują 
o tym trzy czynniki: po pierwsze edukacja, po dru-
gie edukacja i po trzecie edukacja. 

I niech te słowa staną się przesłaniem dla VIII 
Ogólnopolskiego Kongresu Optyków KRIO. 

Marek Jakubowicz 
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Optyk okularowy - zawód medyczny ? 
9.02.2009 Ministerstwo Zdrowia przekazało do 

Komitetu Rady Ministrów kolejną wersję projektu 
ustawy o niektórych zawodach medycznych, która 
nosi obecnie nazwę ustawy o niektórych zawodach 
medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specja-
listy w innych dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Pomimo zapowiedzi tzw. „ szyb-
kiej ścieżki legislacyjnej" i przewidywanego wejścia 
w życie ustawy od 1.010.2010, projekt ten do dnia 
dzisiejszego nie został przekazany do Sejmu RP. Jest 
więc oczywiste, że ustawa nie wejdzie w życie w prze-
widywanym przez Ministerstwo Zdrowia terminie. Co 
więcej, powstała zwłoka pozwala domniemywać, iż 
projekt ten budzić musi wiele wątpliwości nie tylko 
wśród osób reprezentujących zawody objęte jego zapi-
sami, lecz zapewne również w gronie Rady Ministrów. 
Stawia to pod znakiem zapytania jego przekazanie do 
Sejmu w obecnej postaci i może zapowiadać zwróce-
nie projektu do autora - Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia - do dalszych 
zmian, lub rezygnację z prób uchwalania ustawy obej-
mującej swymi zapisami tak wiele, tak istotnie różnią-
cych się od siebie zawodów. 

Chcąc jednak przybliżyć zapisy aktualnego pro-
jektu ustawy, należy stwierdzić, iż uległ on dalszej 
rozbudowie i w swej treści znacząco odbiega zarów-
no od projektu opracowanego przez ministerstwo 
w poprzedniej kadencji, złożonego do sejmowej Ko-
misji Zdrowia w kwietniu 2008r przez grupę posłów 
PIS, gdzie oczekuje na procesowanie wspólne z za-
powiadanym projektem rządowym, jak i wszystkich 
wcześniejszych projektów tejże ustawy. 

Wśród 23 zawodów objętych zapisami projektu 
znajdują się zawody optometrysty, optyka okularowe-
go i ortoptystki . Objęcie przez Ministerstwo Zdro-
wia optyka okularowego zapisami projektu ( i od-
mowa jego wykreślenia pomimo takich żądań formu-
łowanych na wcześniejszych etapach konsultacji przez 
Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Naczelną Radę 
Lekarską) wynika ze zdefiniowania w ustawie o za-
kładach opieki zdrowotnej jako świadczenia zdro-
wotnego m.in„czynności z zakresu zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" 
(a takimi są okulary korekcyjne i inne pomoce 
wzrokowe), oraz przypisania prawa do wykonywa-
nia świadczeń zdrowotnych wyłącznie osobom wy-
konującym zawody medyczne. W świetle tych zapi-
sów zawód optyka okularowego jest więc zawodem 
medycznym! Projekt ustawy reguluje zaś zasady 
wykonywania zawodów medycznych. Dodatkowo 
w negocjacjach poprzedzających przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej określona została lista zawodów 

regulowanych w Polsce (tych, dla których już istniały 
regulacje, oraz tych, dla których Polska zobowiązała 
się do wydania regulacji prawnych), a na niej w gru-
pie zawodów medycznych wymieniony został m.in. 
zawód optyka okularowego i optometrysty. 

Podczas spotkań konsultacyjnych jak i w kierowa-
nej do Ministerstwa Zdrowia korespondencji dotyczą-
cej kolejnych projektów ustawy - aby uniknąć jakiej-
kolwiek różnicy stanowisk- KRIO ustosunkowywała 
się praktycznie wyłącznie do zapisów dotyczących 
optyka okularowego, natomiast PTOiO - optometry-
sty. Wsparciem dla stanowisk obydwóch organizacji 
były opinie uczelni kształcących optyków i optome-
try stów jak również Stowarzyszenia Polskich Produ-
centów na Rzecz Korekcji i Ochrony Wzroku. 

Wiele z uwag KRIO dotyczących kolejnych pro-
jektów zostało uwzględnionych przez Ministerstwo 
Zdrowia, niestety jednak nie wszystkie i stąd zapisy 
dotyczące zawodu optyka okularowego pozostawia-
ją nadal wiele zastrzeżeń, a wręcz, w niektórych przy-
padkach budzić muszą sprzeciw naszego środowiska. 
Zmuszać to będzie do ponowienia zabiegów o zmianę 
zapisów projektu ustawy odnoszących się do nasze-
go zawodu na etapie prac Sejmowej Komisji Zdrowia 
i ewentualnych dalszych etapach procesu legislacyjnego. 

Projekt ustawy w art. 2 stwierdza, iż „wykony-
wanie zawodu medycznego polega na realizacji 
właściwych dla danego zawodu medycznego zadań 
służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych za-
dań związanych z procesem leczenia ...", które dla 
każdego zawodu objętego projektem określa załącznik 
nr 1 do ustawy. 

Można się zgodzić, że zadania przypisane opty-
kowi pomimo znacznej ogólnikowości zapisów oddają 
w pełni zakres czynności zawodowych optyka okula-
rowego. Trzeba jednak pamiętać, że zapisy te mogą 
ulec zmianie w trakcie prac Sejmu. Równocześnie pro-
jekt przyznaje Ministrowi Zdrowia prawo określenia 
w drodze rozporządzenia szczegółowego wykazu czyn-
ności w ramach zadań zawodowych poszczególnych 
zawodów medycznych, do wykonywania których wy-
magane będzie zlecenie lekarskie lub dodatkowe kwa-
lifikacje uzyskane w toku doskonalenia zawodowego. 

Według zapisów projektu ustawy „ zawód me-
dyczny wykonuje się zgodnie z aktualną wiedzą 
i umiejętnościami (..) oraz należytą starannością." 

Osoba wykonująca zawód medyczny miedzy in-
nymi: 

„ma prawo i obowiązek posługiwać się tytułem 
zawodowym odpowiadającym nazwie zawodu 
medycznego..." , 
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„nie może przekraczać swoich uprawnień ...", 
chyba, że „przekroczenie uprawnień jest niezbęd-
ne dla ratowania życia lub zdrowia człowieka 
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego", 
„ ma obowiązek wykonywać zawód medyczny 
w poszanowaniu intymności i godności osobistej 
pacjenta", 
„ ma obowiązek zachowania w tajemnicy informa-
cji związanych z pacjentem...", 
„ ma obowiązek prowadzić dokumentację medycz-
ną w zakresie niezbędnym do udokumentowania 
wykonywanych zadań zawodowych". 

Art. 36 stanowi, że „ osoba wykonująca za-
wód medyczny (...) ma prawo i obowiązek sta-
łego aktualizowania wiedzy i umiejętności w da-
nym zawodzie medycznym przez uczestnictwo 
w różnych rodzajach doskonalenia zawodowego", 
zwanego również w treści projektu ustawy kształce-
niem podyplomowym. W przypadku optyka okula-
rowego oznaczać to będzie obowiązek uczestnictwa 
w kursach doskonalących i/lub samokształcenie, 
w ramach którego projektodawca wymienia udoku-
mentowany udział w posiedzeniach szkoleniowych 
i kursach towarzystwa naukowego lub stowarzy-
szenia zawodowego, udział w warsztatach szkole-
niowych i innych formach szkoleń organizowanych 
przez pracodawców, udział w internetowych pro-
gramach edukacyjnych, udział w kongresach, zjaz-
dach, konferencjach lub sympozjach naukowych, 
przygotowanie referatu naukowego, prenumeratę 
fachowego czasopisma medycznego indeksowanego 
przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub 
Index Copernicus, przygotowanie rozprawy doktor-
skiej lub habilitacyjnej, opublikowanie jako autor 
lub współautor, lub tłumaczenie książki lub artykułu 
naukowego .... 

„Kurs doskonalący ma na celu pogłębienie i ak-
tualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Kurs 
doskonalący odbywa się na podstawie programu ...", 
wobec którego jednak projektodawca podobnie jak 
wobec organizatora takiegoż kursu postawił tak wy-
górowane i szczegółowe wymogi formalne, że trudno 
wyobrazić sobie ich spełnienie przez organizatorów 
dotychczasowych kursów dla optyków. Stawia to pod 
znakiem zapytania organizowanie kursów doskonalą-
cych dla optyków w ogóle, lub stworzenie szerokiego 
pola do popisu dla „instytucji edukacyjnych", które 
dotychczas żadnych kursów dla optyków nie organi-
zowały i żadnego w tej mierze doświadczenia nie po-
siadają, lecz z pewnością będą w stanie zaoferować 
komercyjną ofertę kursową (porównywalną z ofertą 
innych wymaganych prawem szkoleń) gdy ustawa 
nałoży na optyków obowiązek udziału w takich kur-
sach! 

Oprócz kursów doskonalących i samokształcenia 
projekt ustawy przewiduje również kursy kwalifika-
cyjne i szkolenie specjalizacyjne dla przedstawicieli 
tych zwodów medycznych, od których wymagane jest 
posiadanie dodatkowej wiedzy lub kwalifikacji do wy-
konywania określonych zadań zawodowych. 

Zgodnie z projektem ustawy „osoby wykonujące 
zawód medyczny podlegają odpowiedzialności za-
wodowej za naruszenie przepisów o wykonywaniu 
zawodu medycznego....". Postępowanie wszczyna 
się na wniosek osób pokrzywdzonych lub ich pełno-
mocników, lecz art. 25 stanowi, iż „1. Jeżeli osoba 
wykonująca dany zawód medyczny stwierdziła naru-
szenie zasad wykonywania zawodu w postępowaniu 
innej osoby wykonującej ten zawód, jest zobowiązana 
niezwłocznie przekazać swoje uwagi osobie narusza-
jącej zasady wykonywania zawodu.. 2. W przypad-
ku gdy działanie, o którym mowa w ust. 1, okaże się 
nieskuteczne, a dalsze naruszanie zasad wykonywa-
nia zawodu może prowadzić do zagrożenia życia lub 
zdrowia pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny 
niezwłocznie zawiadamia o tym rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej." 

Karami za przewinienia są: upomnienie, nagana, 
kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania za-
wodu medycznego na okres od 6 miesięcy do 3 lat, 
lub nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu 
medycznego. Zapisy projektu szczegółowo precyzują 
tryb postępowania sprawdzającego i wyjaśniającego 
prowadzonego przez Rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej oraz postępowania przed Komisją Odpo-
wiedzialności Zawodowej, w której każdy zawód me-
dyczny będzie miał swoich przedstawicieli. 

Do wykonywania zawodu medycznego upraw-
niona jest osoba, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, posiada odpowiedni stan zdro-
wia, wykazuje wystarczającą znajomość języka pol-
skiego ( to dotyczy obcokrajowców), nie była skazana 
za przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu 
, posiada dyplom potwierdzający posiadanie kwalifi-
kacji niezbędnych do wykonywania zawodu medycz-
nego i została wpisana do ogólnopolskiego Rejestru 
osób uprawnionych do wykonywania zawodów me-
dycznych, prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. 
Do wniosku o wpis dołączać należy oprócz potwier-
dzonych kopii dyplomów kwalifikacyjnych i zaświad-
czeń o odbytym kształceniu podyplomowym m. in. 
orzeczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie z Krajo-
wego Rejestru Karnego. Wpis jest odpłatny. Wpis na-
leży odnawiać co 5 lat 

Zgodnie z art. 15 „ osoba uprawniona do wyko-
nywania zawodu medycznego, przed rozpoczęciem 
wykonywania zadań zawodowych wykonywanych na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnopraw-
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nej, albo przed rozpoczęciem wykonywania zadań za-
wodowych w ramach działalności gospodarczej, jest 
obowiązana przedłożyć podmiotowi zatrudniającemu 
albo odpowiednio organowi prowadzącemu ewidencję 
działalności gospodarczej zaświadczenia ".... potwier-
dzające dokonanie wpisu do Rejestru. Podmiot za-
trudniający osobę wykonującą zawód medyczny jest 
obowiązany do żądania przedłożenia tegoż zaświad-
czenia, podobnie jak organ prowadzący ewidencję 
działalności gospodarczej. Harmonogram rejestracji 
osób wykonujących zawody medyczne w chwili wej-
ścia w życie ustawy wyda Minister Zdrowia. 

Przepisy karne stanowią w art.101, że „1. Kto 
bez uprawnień, posługując się tytułem zawodowym 
(...) wykonuje dany zawód medyczny - podlega ka-
rze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega ten, kto zatrudnia na 
stanowisku odpowiadającym nazwie zawodu me-
dycznego osobę, która nie posiada uprawnień do 
wykonywania tego zawodu." 

Jakie wobec tego kwalifikacje zawodowe zdaniem 
projektodawcy - Ministerstwa Zdrowia uprawniają do 
wykonywania zawodu optyka okularowego. Kwalifi-
kacje te określa załącznik nr 2 do ustawy w pozycji 
12, a są to: 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub 
w specjalności optyka okularowa lub opto-
metria, obejmujących co najmniej 700 godzin 
kształcenia w zakresie niezbędnym do przygo-
towania w zawodzie optyk okularowy i uzyska-
nie tytułu licencjata lub inżyniera, 
ukończenie szkoły policealnej lub trzyletniego 
technikum i uzyskanie tytułu technika optyka 
lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-
wodowe w zawodzie technik optyk, 
uzyskanie do 31.12.2010 dyplomu mistrza w za-
wodzie optyk okularowy, 
uzyskanie wykształcenia średniego i dyplo-
mu mistrza w zawodzie optyk okularowy po 
31.12.2010. 

Art. 107 stanowi, iż „1. Osoba, która w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy spełnia wymagania 
określone a art.4 pkt 1-5 "(a więc wszystkie, o których 
wspominaliśmy wcześniej i kwalifikacje wymienione 
w załączniku nr 2- przyp. wł. ), „może wykonywać 
dany zawód medyczny, bez konieczności posiadania 
wpisu do Rejestru, do czasu upływu terminu rejestracji 
określonego w harmonogramie rejestracji (...), jednak 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012r. 
2. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej usta-
wy wykonuje w Rzeczypospolitej Polskiej dany zawód 
medyczny i spełnia wymagania określone w art. 4 pkt 

1-4, posiadająca kwalifikacje inne ( niż wymienione 
w załączniku nr 2- przyp. wł.) (....), może wykonywać 
ten zawód, pod nadzorem osób posiadających kwalifi-
kacje, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, 
do czasu uzupełnienia kwalifikacji albo uzyskaniu de-
cyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu 
w danym zawodzie medycznym (...) nie dłużej jednak 
niż do 31.12.2012r." 

Oznacza to, iż osoby posiadające kwalifikacje za-
wodowe inne niż wymienione w załączniku nr 2 do 
ustawy (m.in. czeladnik optyk, robotnik wykwalifiko-
wany optyk) chcąc po 31.12.2012 pracować w zawo-
dzie optyka okularowego muszą do tego terminu zdo-
być kwalifikacje wymienione w załączniku. Zgodnie 
z projektem ustawy alternatywą jest uzyskanie przez 
te osoby indywidualnych decyzji ministra zdrowia 
0 uznaniu ich kwalifikacji zgodnie z art. 5 ust. 1, jeżeli 
wnioskodawca przedstawi : 
„1) dokumenty potwierdzające, że program kształce-

nia lub szkolenia odbytego przez wnioskodawcę 
odpowiada programowi kształcenia lub szkolenia 
w danym zawodzie medycznym, lub 

2) inne dokumenty potwierdzające zdobycie wiedzy 
i umiejętności właściwych dla danego zawodu 
oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie za-
dań zawodowych, o których mowa w załączniku 
nr 1 do ustawy, co najmniej przez 2 lata w czasie 
odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy 
lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywa-
nia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 
ostatnich 10 lat." 

Zgodnie jednak z art.5 ust. 5 „ jeżeli wiedza 
1 umiejętności osoby występującej z wnioskiem 
o uznanie kwalifikacji budzą wątpliwości co do ich 
równoważności z wymaganiami kwalifikacyjnymi, 
minister właściwy do spraw zdrowia może wydać 
decyzję o odmowie uznania kwalifikacji lub uzależ-
nić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez 
tę osobę stażu kwalifikacyjnego albo przystąpienia do 
testu kwalifikacyjnego", o których mowa w projekcie 
ustawy. 

Zapisy projektu ustawy wydają się w tym 
względzie wyraźnie naruszać prawa nabyte osób 
o kwalifikacjach zawodowych innych niż wymienione 
w załączniku nr 2, nie dając im ze względu na nazbyt 
krótki okres przejściowy faktycznej możliwości uzupeł-
nienia kwalifikacji, nie wspominając o osobach w star-
szym - niejednokrotnie przedemerytalnym wieku. 

Trudno wyobrazić sobie aby grono kilku tysię-
cy czeladników optyków i robotników wykwalifiko-
wanych optyków ( nie wspominając o zatrudnionych 
w zakładach optycznych osobach bez potwierdzonych 
kwalifikacji optycznych) miało na przestrzeni trzech 
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lat uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe i zdo-
być przed jedną z zaledwie czterech funkcjonujących 
w naszym kraju Komisji Egzaminacyjnych tytuł mi-
strza optyka, ukończyć technikum lub policealną 
szkołę optyczną i zdobyć tytuł technika optyka lub 
ukończyć wyższe studia. Trudno również oczekiwać, 
iż Ministerstwo Zdrowia uzna ich kwalifikacje za rów-
noważne kwalifikacjom osób wymienionych w załącz-
niku nr 2 i wyda wszystkim tym osobom indywidualne 
decyzje o uznaniu ich kwalifikacji za wystarczające do 
wykonywania zawodu optyka okularowego. 

Oznacza to utratę prawa do wykonywania za-
wodu optyka okularowego dla osób, które nie zdążą 
podnieść swoich kwalifikacji do 31.12.2012, a rów-
nocześnie paraliż funkcjonowania wielu zakładów 
optycznych, w których pod nadzorem mistrza lub 
technika optyka pracują osoby o niższych kwali-
fikacjach lub osoby niewykwalifikowane. Projekt 
ustawy nie przewiduje natomiast żadnego okre-
su przejściowego dla osób które posiadając niż-
sze kwalifikacje zawodowe prowadzą samodzielną 
działalność gospodarczą i nie zatrudniają żadnego 
pracownika o kwalifikacjach wymienionych w za-
łączniku nr 2. Osoby te, zgodnie z zapisami projektu 
wraz z dniem wejścia w życie ustawy muszą zatrudnić 
osobę legitymującą się wymienionymi w załączniku 
kwalifikacjami lub zlikwidować działalność. 

Jedynym odstępstwem od wymogu posiadania 
wymienionych w załączniku nr 2 kwalifikacji jest za-
pis art. 2 ust 3 stwierdzający, ze „ zadania zawodowe 
mogą być również wykonywane przez osoby niepo-
siadające uprawnień do wykonywania danego zawo-
du medycznego, jeżeli są wykonywane pod nadzorem 
osoby uprawnionej do wykonywania danego zawodu 
medycznego w ramach uzyskiwania kwalifikacji nie-
zbędnych do wykonywania danego zawodu medycz-
nego". Brak jest jednak jakichkolwiek dalszych wyja-
śnień tego ( zmienionego w stosunku do poprzedniej 
wersji projektu) zapisu. Stąd 
trudno dzisiaj wyrokować czy może on objąć osoby, 
które po upływie okresu przejściowego będą chciały 
kształcić się w zawodzie optyka drogą praktycznej 
nauki zawodu i przystępować do egzaminów czelad-
niczych i mistrzowskich ( a jeżeli tak to jakie ramy 
czasowe będzie miał okres uzyskiwania kwalifikacji), 
czy też tylko osoby w trakcie praktyk zawodowych lub 
staży pracy, jak na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym 
objaśniali ten zapis urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. 

KRIO wielokrotnie, zarówno podczas spotkań 
konsultacyjnych jak i w kierowanej do Ministerstwa 
Zdrowia korespondencji podkreślała istotne różnice 
pomiędzy zawodem optyka okularowego, a innymi za-
wodami objętymi projektem ustawy (co zapewne jest 
jedną z przyczyn, iż pomimo, że w 18 krajach Unii 

Europejskiej zawód optyka jest zawodem regulo-
wanym, w żadnym z tych krajów nie jest zawodem 
medycznym). Oprócz starań o właściwe określenie za-
kresu zadań zawodowych optyka okularowego KRIO 
wskazywała również na kwestię zróżnicowanych 
kwalifikacji osób pracujących w zakładach optycz-
nych. Zdaniem KRIO ustawa powinna uwzględniać 
możliwość wykonywania zawodu optyka przez osoby 
o niższych kwalifikacjach zawodowych - w określo-
nym zakresie i pod nadzorem osób posiadających peł-
ne kwalifikacje zawodowe, tak jak funkcjonuje obecnie 
zdecydowana większość zakładów optycznych w Pol-
sce, i jak ma to miejsce w większości państw europej-
skich ( i nie tylko). Niestety, powołując się na rzeko-
mą dbałość o wysoki poziom świadczeń zdrowotnych, 
a równocześnie zapewne pragnąc zachować jednoli-
te dla wszystkich opisanych zawodów ogólne zasady 
ich wykonywania i uniknąć precedensu, Ministerstwo 
Zdrowia pozostało na stanowisku, że wszystkie oso-
by o niższych kwalifikacjach zawodowych powinny 
w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy uzu-
pełnić swoje kwalifikacje lub uzyskać indywidualne 
decyzje Ministra Zdrowia o uznaniu kwalifikacji. Nie 
zgadzało się również na przedłużenie okresu przej-
ściowego dla tych osób. 

KRIO niezmiennie stoi na stanowisku, iż powie-
rzanie osobom o niższych kwalifikacjach określonych 
zadań zawodowych wykonywanych pod nadzorem, 
nie tylko nie oznacza obniżenia jakości udzielanych 
świadczeń, ani też zagrożenia dla zdrowia pacjentów, 
ale jest świadomą praktyką w większości zakładów 
optycznych na całym świecie i od lat stanowi dosko-
nałą drogę zdobywania umiejętności i doświadczenia 
zawodowego w zawodzie optyka okularowego. Stąd, 
pragnąc zapobiec nieuzasadnionym utrudnieniom 
w funkcjonowaniu zakładów optycznych i pozba-
wieniu prawa wykonywania zawodu części optyków 
0 niższych kwalifikacjach zawodowych, w przypadku 
podjęcia prac nad kolejną wersją projektu przez Mi-
nisterstwo Zdrowia - KRIO ponownie uczestniczyć 
będzie w konsultacjach, prezentując powyższe stano-
wisko w imieniu naszego środowiska zawodowego. 

W przypadku zaś skierowania obecnego projektu 
na dalszą ścieżkę legislacyjną, KRIO zamierza kon-
tynuować starania i przekonać do tego stanowiska 
posłów Sejmowej Komisji Zdrowia, dążąc do zmia-
ny projektu, lub dla uniknięcia negatywnych konse-
kwencji obecnych zapisów dla funkcjonowania rynku 
usług optycznych w Polsce, rozważa możliwość wnio-
skowania o wykreślenie zawodu optyka okularowego 
z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych 
1 zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dzie-
dzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Paweł Kołder 
Wiceprezes Zarządu KRIO 
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Powołanie Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki 
Okularowej i Optometrii 

Marek Jakubowicz, Sekretarz Zarządu KRIO 

Dnia 14 stycznia 2009 roku w siedzibie Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie podpisane 
zostało porozumienie osób - wybitnych specjalistów: 
nauczycieli akademickich związanych z uczelniami, 
nauczycieli szkół policealnych kształcących optyków 
i optometrystów polskich oraz osób zajmujących się za-
wodowo optyką okularową i optometrią - związanych 
z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną (KRIO) oraz 
Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki (PTOO). 
Treścią porozumienia jest powołanie Środowiskowej Ko-
misji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii. 

W skład grupy założycielskiej wchodzą: 
1. Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 
2. Prof. dr hab. Henryk Kasprzak 
3. Prof. dr hab. Marek Kowalczyk 
4. Dr hab. Marek Zając 
5. Dr Anna Przekoracka-Krawczyk 
6. Dr Monika Feltzke 
7. Dr Rafał Kasztelanie 
8. Mgr Iwona Brzezowska 
9. Artur Bramora 
10. Marek Ożóg 
11. Tomasz Steinke 
12. Jan Witkowski 
13. Paweł Kołder 
14. Marek Jakubowicz 

W wyniku dyskusji ustalono, że Środowiskową Ko-
misję Akredytacyjną tworzyć będzie docelowo 18 osób: 

8 związanych z uczelniami kształcącymi optyków 
i optometrystów, 
4 związane ze szkołami kształcącymi w zawodzie 
optyka okularowego, 
3 związane zawodowo z optyką oraz organizacją 
samorządu zawodowego (KRIO), 
3 wykonujące zawód optometrysty i wywodzące się 
z organizacji samorządu zawodowego (PTOO). 
Uzgodniono, że do czasu przyjęcia statutu oraz 

zdefiniowania wszelkich procedur i zasad działania 
Środowiskowej Komisji, funkcję jej przewodniczącego 
pełnić będzie prof. dr hab. Ryszard Naskręcki. Następ-
ne posiedzenie komisji odbędzie się 15 .III. 2009. 

Tyle suchych faktów. Należy jednak odnotować 
wagę i wyjątkowość tego wydarzenia. Idea utworzenia 
tego rodzaju struktury pojawiła się już w 2003 roku. 
Na zaproszenie KRIO spotkali się wówczas wszyscy 
zainteresowani wprowadzeniem jej w życie, ale trze-
ba było blisko sześciu lat, aby stało się to możliwe. 
Należy podkreślić, że komisja powstała z inicjatywy 
założycielskiej. Jest to niezwykle ważne, bowiem ze 

względu na to wypełniać będzie ona swoje zadania 
na zasadach pełnej dobrowolności i jedynie z potrzeb 
merytorycznych. Droga zawodowa oraz aktywność 
społeczna tworzących ją osób są gwarantem obiekty-
wizmu, najwyższej jakości jej prac i podejmowanych 
w przyszłości decyzji akredytacyjnych, które nie będą 
wiążące formalnie, ale będą ważne dla poziomu i spo-
sobu kształcenia, znakomicie ułatwiając wybór przy-
szłym uczniom, studentom i słuchaczom kursów uzu-
pełniających i doskonalących wiedzę zawodową. 

Wstępnie założone zadania komisji przewidują, że 
będzie ona zajmować się między innymi: 

akredytacją programów kształcenia we wszystkich 
rodzajach szkół, uczelni oraz kursów doskonalą-
cych w ramach edukacji ustawicznej dla osób już 
wykonujących swoje zawody, 
określaniem minimalnych wymagań kadrowych 
dla jednostek edukacyjnych, 
określaniem warunków materialno-organizacyj-
nych koniecznych do zapewnienia wysokiego po-
ziomu kształcenia. 

O swoich pracach komisja będzie informować 
na bieżąco opinię publiczną poprzez prasę branżową 
oraz bezpośrednio instytucje i osoby zainteresowane. 
W myśl założeń poddawanie się procedurze akredytacji 
odbywać się będzie na zasadach pełnej dobrowolności 
i decyzji placówki zainteresowanej akredytacją. Opinie 
i decyzje komisji nie będą wiążące w świetle obowią-
zujących regulacji prawnych ani nie będą zawierały in-
tencji, aby ingerować w obowiązujące przepisy. Będą 
miały one jedynie charakter merytoryczny, a ich zasto-
sowanie nie może wywoływać kolizji prawnych. 

Cel działania komisji został bardzo precyzyjnie 
zdefiniowany w drugim akapicie porozumienia założy-
cielskiego. Przytoczę jedynie fragment, kładąc szcze-
gólny nacisk na słowa: podstawowym celem Komisji 
jest wspomaganie uczelni i szkól w budowaniu stan-
dardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzor-
ców obowiązujących w Europie i świecie. 

Cel, jak widać bardzo ambitny, ale bynajmniej nie 
na wyrost. Doniosłość wydarzenia wiąże się z aspira-
cjami środowisk wykonujących obydwa zawody, zain-
teresowanych rozwojem i jak najszybszym wyrówna-
niem wiedzy i umiejętności zawodowych w stosunku 
do krajów bardziej zaawansowanych gospodarczo 
i cywilizacyjnie. 

Polska optyka okularowa jest branżą posiadającą 
dostęp do wszystkich światowych możliwości materia-
łowych, technicznych, technologicznych oraz najno-
wocześniejszych konstrukcji soczewek korekcyjnych. 
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Aby w pełni, a czasem i w ogóle, móc wykorzystać 
te możliwości, musimy jako cała grupa zawodowa być 
coraz lepiej wyedukowani. Wtedy będziemy znacznie 
lepiej służyć społeczeństwu, ale też będziemy znacznie 
mniej zagrożeni przez konkurencję z zewnątrz. Pamię-
tać musimy, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, 
a rynki usług są i będą coraz bardziej otwarte. 

Wydaje się, że dzięki takiej inicjatywie środowiska 
wykonujące obydwa zawody zyskają potężne narzędzie 
pomagające dokonywać trafniejszych wyborów, gdzie i jak 
się dokształcać i gdzie kształcić następców. Poziom i sys-
tem kształcenia w obydwu zawodach, będzie się doskonalić 
i w coraz większym stopniu dopasowywać do wymogów 
rozwojowych i standardów europejskich i światowych. 

Ponadto w dosyć nieodległym czasie spodziewać 
się możemy ustanowienia ustawy regulującej wykony-
wanie niektórych zawodów medycznych. 

Na liście tych zawodów umieszczeni zostali rów-
nież optyk okularowy i optometrysta. Ustawa nakładać 
będzie obowiązek posiadania odpowiedniego poziomu 
wykształcenia oraz kształcenia ustawicznego. Powin-
niśmy być do tych wymogów jak najszybciej i jak naj-
staranniej przygotowani. Inicjatywa utworzenia takiej 
instytucji, jak Środowiskowa Komisja Akredytacyjna, 
stwarza nam (KRIO i PTOO) takie możliwości, dając 
też szansę przejęcia inicjatywy w stosunku do systemów 
zbiurokratyzowanych oraz stworzenia systemu kształ-
cenia ustawicznego i wkomponowania go w sformali-
zowaną rzeczywistość edukacyjną (MEN i MZiOS). 

Jest zapewne wiele pól i obszarów, które objęte 
będą skutkami tej inicjatywy. Należy podkreślić jej wy-
jątkowość z uwagi na sposób powołania, podkreślam 
jeszcze raz - nie decyzją administracyjną, ale z ini-
cjatywy założycielskiej osób zajmujących się eduka-
cją i wykonujących zawód optyka i optometry sty. Tak 
więc twórcy i odbiorcy edukacji zawodowej wyrazili 
taką potrzebę nie jedynie dla dobra i bezpieczeństwa 
własnego, ale z autentycznej potrzeby podwyższania 
poziomu wiedzy i umiejętności oraz z woli lepszego 
służenia społeczeństwu. To rokuje dobrze tak nowator-
skiemu i doniosłemu przedsięwzięciu. 

Porozumienie zawarte w dniu 14 stycznia 2009 
roku w Warszawie, w siedzibie Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej, powołało Środowiskową Ko-
misję Akredytacyjną Optyki Okularowej i Optometrii 
- niezależną strukturę, będącą reprezentacją środowi-
ska optyków okularowych i optometrystów, uczelni 
oraz szkół, działającą na rzecz jakości kształcenia. 
Przedstawiciele KRIO (3 osoby), Polskiego Towarzy-
stwa Optometrii i Optyki (3 osoby), uczelni wyższych 
(8 osób) oraz innych szkół (4 osoby) szczegółowo prze-
dyskutowali treść porozumienia (poniżej) w kontekście 
podstawowych celów i zadań komisji. Ustalono także 
harmonogram prac komisji nad wewnętrznymi doku-
mentami oraz wybrano jej przewodniczącego - prof. 
Ryszard Naskręckiego. 

OTO TREŚĆ POROZUMIENIA 

My, niżej podpisani, powołujemy Środowisko-
wą Komisję Akredytacyjną Optyki Okularowej 
i Optometrii, niezależną strukturę będącą reprezenta-
cją środowiska optyków okularowych i optometrystów, 
uczelni oraz szkół, działającą na rzecz jakości kształ-
cenia. 

Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie 
uczelni i szkół w budowaniu standardów edukacyjnych 
na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w Eu-
ropie i na świecie. Działania te zmierzać będą do za-
pewnienia absolwentom wysokiej pozycji na krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia 
konkurencyjności uczelni i szkół. 

Komisja realizuje swoją misję poprzez dokony-
wanie ocen zakresu i jakości kształcenia. Nadrzędną 
wartością, którą Komisja kieruje się w swoich pracach, 
jest obiektywizm ocen i opinii. 

Troską Komisji jest to, by jej oceny pozostawiały 
szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promują-
cych innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wy-
soką kulturę jakości kształcenia. 

Warszawa, 14 stycznia 2009 r. 
Inicjatorzy i sygnatariusze porozumienia związani są 
z następującymi uczelniami, szkołami i instytucjami: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna 

Policealna Szkoła Optyczna w Łodzi, Centrum Kształ-
cenia Optyczno-Medycznego w Częstochowie, Prywatne 

Policealne Studium Optyczne ., Oculus ", Policealna 
Szkoła Optyczna dla Dorosłych Fundacji Pomocy Szkole 

Optycznej oraz Policealna Szkoła Zawodowa nr 19 w 
Warszawie, PTOO, KRIO 

POST SCRIPTUM 
Od czasu podpisania porozumienia ŚKAOOiO 

spotkała się dwukrotnie. Na pierwszym marcowym 
posiedzeniu potwierdzając wcześniejszy wybór Prze-
wodniczącego prof. Ryszarda Naskreckiego, dokonała 
wyboru Sekretarza w osobie Marka Jakubowicza oraz 
przyjęła założenia merytoryczne i redakcyjne statutu. 

Na drugim czerwcowym spotkaniu dokonano dal-
szych uzgodnień redakcyjnych i merytorycznych statu-
tu, praktycznie kończąc jego opracowywanie. 

Na najbliższym spotkaniu spodziewamy się uchwa-
lenia statutu i dokonania pełnych wyborów władz sta-
tutowych w oparciu o przepisy w nim zawarte. 

Następnym niezwykle ważnym krokiem będzie 
przeprowadzenie pierwszej akredytacji. 

Ten fakt wyznaczy granicę przełomu w filozofii 
edukacji zawodowej w polskiej optyce i optometrii, 
taką przynajmniej wyrażamy nadzieję. 
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NOWA KLASYFIKACJA PKD 
W związku ze zmianą w 2007r klasyfikacji PKD wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

w tym również zakłady optyczne są zobowiązane do zmiany dotychczasowych zaświadczeń o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej oraz REGON w terminie do 31.12.2009 

Zmiana dotychczasowych symboli PKD na nowe wiąże się w niektórych sytuacjach również ze zmianą opisu 
działalności objętej danym symbolem PKD. Urzędy Statystyczne oraz Urzędy Miejskie dysponują tzw. kluczami 
przejścia, które umożliwiają odnalezienie nowych symboli PKD i opisów, odpowiadających dotychczasowym 
symbolom klasyfikacji PKD z 2004r. 

W nowej klasyfikacji PKD przy symbolu 47.78. Z określającym „sprzedaż detaliczną pozostałych no-
wych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach", zastępującym dotychczasowe symbole 52.48. B 
i 52.48.G, znaleźć można adnotację, że ta pozycja obejmuje działalność optyków. Niektórzy urzędnicy opierając 
się na tej uwadze nakłaniają optyków do przyjmowania tego symbolu jako oznaczenia działalności przeważającej. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby podstawową działalnością zakładu optycznego była sprzedaż wyrobów 
gotowych, wykonywanych przez inne podmioty. Jeżeli jednak wyroby te wykonywane są w zakładzie, a taka 
sytuacja ma miejsce w zdecydowanej większości zakładów optycznych w naszym kraju, to należy raczej przyjąć, 
że przeważająca działalność zakładu optycznego polega na ich wykonywaniu (produkcji) i stąd symbolem, który 
ją definiuje powinna być pozycja 32.50. Z. Pozycja ta obejmuje „produkcję urządzeń, instrumentów oraz wy-
robów medycznych, włączając dentystyczne - w tym m.in. produkcję okularów korekcyjnych, okularów 
przeciwsłonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych". 
Niestety przy symbolu tym znajdujemy również dopisek, że pozycja ta nie obejmuje m.in. „działalności opty-
ków, która sklasyfikowana została w pozycji 47.78.Z". Pojawia się wobec tego pytanie - kto, zgodnie z klasy-
fikacją PKD produkuje okulary korekcyjne - skoro optycy zajmować się mają wyłącznie ich sprzedażą ? 

Rzecz może wydawać się pozbawiona głębszego znaczenia, lecz część optyków, którzy zetknęli się z tą 
sytuacją wyraża zaniepokojenie, czy zmiana oznaczenia przeważającej działalności nie stanie się podstawą do 
kwestionowania stawki 7% podatku VAT jako właściwej dla okularów korekcyjnych. Dodatkowym argumen-
tem przeciwko zmianie oznaczenia może być np. analiza udziału w całkowitych przychodach firmy przychodów 
z działalności oznaczonej jako podstawowa i działalności dodatkowych, mająca miejsce w przypadku ubiegania 
się o dofinansowanie ze środków unijnych np. na zakup wyposażenia zakładu. Tu chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać, że zakup nowego automatu szlifierskiego związany jest z produkcją okularów, a nie z ich sprzedażą. 

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc jednak przyjęcie symbolu 32.50.Z dla oznaczenia działalności 
przeważającej, przy równoczesnym wpisaniu pozostałych symboli, które opisywać będą działalność dodatkową 
zakładu optycznego. Czyni tak wielu optyków, w tym niżej podpisany. 

Paweł Kołder 

Poniżaj zamieszczamy nowe symbole PKD wraz z opisami, odpowiadające 
dotychczasowym symbolom PKD, obejmującym zakres czynności przykładowego zakładu optycznego. 

Stare PKD Nowe PKD Opis 
33.40. Z 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 

dotyczy wyłącznie - produkcji okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, 
soczewek wykonywanych na receptą, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych) 

52.32. Z 47.74. Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

52.48. B 
52.48. G 47.78. Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (jeden numer zastępuje obydwa 
dotychczasowe, jest sugerowany jako podstawowa działalność optyków) 

70.20. Z 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 

71.34. Z 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.14. F 86.90. E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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Dofinansowanie zatrudnienia pracownika 
w ramach przygotowania zawodowego dorosłych 

Starosta za pośrednictwem właściwego Powiatowego Urzędu Pracy organizuje przygotowanie zawodowe 
dorosłych u Przedsiębiorców posiadających odpowiednie uprawnienia do szkolenia praktycznego ( kwalifikacje 
zawodowe umożliwiające kształcenie w zawodzie i ukończony kurs pedagogiczny). 

Pracodawca ( np. zakład optyczny) zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego doro-
słych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia zawierający 
dane określone w § 6 ust.2 pkt. 1 - 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 07 kwietnia 
2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. nr 61 poz. 502 z 2009 r.) 

Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę ( np. zakład optyczny) 
o sposobie jego rozpatrzenia. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się w formie: 
a) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu czeladniczego ( ta forma 

może być brana pod uwagę w przypadku zawodu optyka), 
b) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji lub umiejętności. 

Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy trwa od 3 do 6 miesięcy. 
Uczestnikowi przygotowania zawodowego przysługuje stypendium wypłacane przez PUP. Przedsiębiorca nie 
nawiązuje z nim stosunku pracy 

Pracodawcy z którymi starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 
przysługuje jednorazowa premia ze środków funduszu Pracy w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc progra-
mu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika pod warunkiem 
że ukończył on program praktycznej nauki i zdał egzamin czeladniczy. 

Ponadto starosta refunduje z Funduszu Pracy dla pracodawcy wydatki poniesione na uczestnika przygotowa-
nia zawodowego w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie za każdy pełny miesiąc realizacji 
programu. 

Szczegółowe przepisy dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych zawarte są w następujących przepi-
sach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zmiana z 19.12.2008 r. 
Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 2009 r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego dorosłych. (Dz. U. Nr 61 poz. 502 z 2009 r.) 
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REFUNDACJA NFZ WEDŁUG ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW 
Bezpośrednio po VII Kongresie KRIO, kiedy w 

uszach uczestników brzmiały jeszcze słowa wykładu 
Przewodniczącego ZVA Thomasa Noscha o kierunkach 
rozwoju niemieckiej optyki, dążeniu do stałego podno-
szenia jakości usług i związanej z tym konieczności 
przeprowadzania pomiarów refrakcji i doboru okularów 
przez optyków, ale i o korzyściach, jakie niemieccy 
optycy zyskali po wycofaniu się państwa niemieckiego 
z refundacji okularów korekcyjnych przyszło nam się 
zmierzyć z „ konkursem ofert" jaki na rok 2008 przy-
gotował Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowi-
cach. Zapewne w bliźniaczych „konkursach" przyszło 
uczestniczyć kolegom z innych części kraju. 

Rozdęte ponad granice zdrowego rozsądku proce-
dury biurokratyczne, konieczność sporządzania szcze-
gółowych ofert dla każdej grupy szkieł okularowych 
(oczywiście oddzielnie dla dzieci i dorosłych, oddziel-
nie do dali i bliży, pomimo, że stosowane są te same 
szkła !?), konieczność dodatkowego ubezpieczania za-
kładów m.in. od ryzyka zakażenia wirusowym zapa-
leniem wątroby i HIV (co jak wszyscy wiemy zdarza 
się nagminnie w zakładach optycznych !?), wymóg 
zadeklarowania poddania się kontrolom prowadzo-
nym przez urzędników NFZ i zaakceptowania kar za 
niespełnianie wymogów ( np. posiadania w zakładach 
termometrów i higrometrów - przy braku sprecyzowa-
nia przez NFZ dopuszczalnych dla zakładu optyczne-
go zakresów temperatur i wilgotności !?), konieczność 
zaopatrzenia się w programy komputerowe i obowią-
zek sporządzania coraz bardziej szczegółowych zesta-
wień w formie pisemnej, a docelowo elektronicznej, 
przy równoczesnym pozostawieniu wartości refundacji 
na żenująco niskim - dotychczasowym poziomie. Pod 
groźbą odrzucenia wniosku wszyscy oferenci zostali 
zobowiązani do zaoferowania w cenie nie wyższej od 
wysokości limitu co najmniej jednego rodzaju szkieł 
okularowych (w każdej grupie szkieł odpowiadających 
danemu kodowi), co pozwala NFZ twierdzić, iż osoby 
ubezpieczone mogą otrzymywać przedmiot refundacji 
- szkła, w cenie równej limitowi. Prezes NFZ nie za-
prząta sobie głowy kosztami obróbki szkieł, utrzyma-
nia zakładu - limity są nadal utrzymane na poziomie 
cen hurtowych najtańszych szkieł mineralnych. 

Trudno nie dostrzegać dysproporcji pomiędzy kwo-
tami refundacji, które otrzymują osoby ubezpieczone, 
a kosztami funkcjonowania stworzonego przez NFZ 
systemu potwierdzania zleceń i sprawdzania przesy-
łanych zestawień przez urzędniczą armię wyposażoną 
w dziesiątki komputerów z jednej strony i rosnącymi 
kosztami rozliczeń zakładów optycznych z NFZ z dru-
giej (czas poświęcony na sporządzanie zestawień, pro-
gramy, komputery, internet). Trudno oprzeć się wraże-
niu, że dla przekazania ubezpieczonemu niemalże nie-
odczuwalnej kwoty- niejednokrotnie równej lub niższej 

od kosztów jego dojazdu do punktu ewidencyjnego, 
w skali kraju wydatkowane są olbrzymie kwoty, które 
w sytuacji braku pieniędzy w służbie zdrowia - mogą 
z pewnością zostać lepiej wykorzystane. 

Po przedyskutowaniu tych kwestii w gronie Zarządu 
Śląskiego Cechu Optyków stwierdziliśmy, że rozwiąza-
niem problemu nie jest rezygnacja kolejnych zakładów 
z realizacji „refundowanych" recept (zazwyczaj zrażo-
nych biurokracją i urzędniczą arogancją), bo to pozwa-
la twierdzić urzędnikom NFZ, że system jest dobry 
i tylko optycy zamiast uwzględniać należne ubezpie-
czonym zniżki, wolą zawyżać ceny okularów. Jedynym 
rozwiązaniem jest uświadomienie Ministerstwu Zdro-
wia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia jak wielkie środki 
są wydawane w skali kraju na obsługę systemu, który 
w efekcie przekazuje ubezpieczonym przysłowiowe 
już 8,40 zł. Wiele wskazuje na to, że koszty obsługi 
tego systemu są wyższe niż kwoty refundowane ubez-
pieczonym. I to w sytuacji ograniczania nakładów na 
inne potrzeby systemu ochrony zdrowia. W tej sytuacji, 
naszym obowiązkiem winno być uświadomienie tego 
marnotrawstwa środków Ministerstwu Zdrowia i - wo-
bec zrozumiałego w obecnej sytuacji finansowej służby 
zdrowia braku możliwości zwiększenia nakładów na 
refundację okularów - wnioskowanie o odstąpienie od 
refundacji fikcyjnej, z jaką mamy do czynienia obec-
nie. Najlepszą drogą wiodącą do tego celu może być 
wystąpienie do Ministra Zdrowia o wykreślenie szkieł 
okularowych z rozporządzenia wymieniającego środ-
ki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne podlegające 
refundacji. Aby poznać opinię optyków na ten temat, 
przygotowaliśmy ankietę wraz z pismem przewodnim 
i rozesłaliśmy ją zarówno do członków Śląskiego Ce-
chu Optyków, jak i za pośrednictwem innych Cechów 
do pozostałych optyków zrzeszonych w KRIO. W su-
mie ankiety dotarły do ponad 800 optyków - powróciło 
nieco ponad 200 wypełnionych, z których tylko dwie 
były przeciwne wnioskowaniu o odstąpienie od refun-
dacji okularów. Wszyscy pozostali optycy zgadzali się 
z propozycją Śląskiego Cechu Optyków ! 

Pismo z propozycją wystąpienia do Ministra 
Zdrowia zostało skierowane do Zarządu KRIO wraz 
z załączonymi ankietami. Niestety podczas dyskusji 
nad nią w gronie Zarządu KRIO podniesione zostały 
argumenty, że optycy i Izba zostaną w przekazie me-
dialnym wskazani, jako wnioskujący o likwidację re-
fundacji nie ze względu na dbałość o finanse publiczne, 
ale ze względu na wygodę i dążenie do podnoszenia cen 
okularów. Ostatecznie pomysł wystąpienia do Ministra 
Zdrowia o zmianę rozporządzenia nie zyskał poparcia 
Zarządu KRIO, a zamiast tego, na wniosek jednego 
z członków Zarządu sporządzona została interpelacja 
poselska dotycząca złego traktowania optyków przez 
NFZ, wnioskująca o uproszczenie procedur. Docelowo 
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Z prac KRIO 
Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

L.dz.: WMZ/I - 108 / 07 Warszawa, 19 grudnia, 2007r. 

Pan Jacek Paszkiewicz 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
ul. Grójecka 186, 02-390 WARSZAWA 

dotyczy : aneksowania dotychczasowych długoterminowych umów w rodzaju zaopatrzenie w zakresie optyki 
okularowej oraz zawierania nowych umów w zakresie optyki okularowej. 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, reprezentując zrzeszonych w Izbie optyków okularowych 
z obszaru całego kraju, zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania aneksów, umożliwiających 
kontynuowanie realizacji refundowanych przez NFZ zleceń na okulary korekcyjne, lub uproszczenie procedury 
aneksowania tychże umów. 

Wyjątkowo rozbudowane programy komputerowe i aplikacje niezbędne do sporządzenia aneksów i umów, 
konieczność drukowania zestawów dokumentów przekraczających niejednokrotnie 100 stron (!) w zestawieniu 
z bardzo późnym podaniem przez O W NFZ informacji o trybie postępowania sprawiają, że wiele zakładów 
optycznych nie jest w stanie sporządzić wymaganych aneksów i dostarczyć ich do OW NFZ w wyznaczonych 
terminach, narażając tym samym ubezpieczonych pacjentów na niemożność realizacji refundowanych zleceń na 
okulary. 

Dla przykładu, informacja o trybie aneksowania umów zawartych na okres trzech lat (do 31.12.2009 !) zo-
stała zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w dniu 
6.12.2007r. Szkolenie w zakresie posługiwania się nowym programem wraz z aplikacjami i wypełniania doku-
mentów zorganizowane zostało 13.12.2007, a termin składania aneksów wyznaczony na 19.12.2007. Wypełnienie 
wniosku, który po wydrukowaniu mieści się na ponad 100 stronach formatu A4 wymaga sporych umiejętności 
obsługi komputera lub skorzystania z usług wykwalifikowanych informatyków. 

Dzieje się to w sytuacji, gdy wszystkie zasadnicze dane oraz oferta zakładu optycznego zazwyczaj nie uległa 
żadnym zmianom od podpisania długoterminowej (mającej rzekomo obowiązywać w okresie trzech lat: 1.01.2007 
- 31.12.2009 ) umowy na zaopatrzenie w środki optyczne. 

W tej sytuacji, w przekonaniu większości optyków, wystarczającym dla kontynuowania umowy byłby lako-
niczny aneks wraz z oświadczeniem o braku istotnych zmian w funkcjonowaniu zakładu optycznego i dołączoną 
aktualną polisą OC zakładu. 

Wszelkie zmiany w oprogramowaniach stanowią wewnętrzną sprawę NFZ i wobec braku istotnych zmian 
w ofercie lub sposobie funkcjonowania świadczeniodawców winny być wprowadzane przez pracowników NFZ. 

Jeżeli jednak O W NFZ przerzucają ten ciężar na świadczeniodawców - winny zapewnić wystarczająco długi 
okres czasu, aby osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania okularów, a nie do obsługi systemów 
informatycznych mogły sprostać nowym wymaganiom, nie narażając ubezpieczonych pacjentów na niemożność 
korzystania z przysługujących im refundowanych świadczeń. 

Wobec powyższego Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej wnioskuje o przedłużenie terminu anek-
sowania umów długoterminowych oraz zawierania nowych umów będących kontynuacją wcześniejszych umów 
co najmniej do 15.01.2008 lub uproszczenie procedury aneksowania i zawierania tychże umów. 

Z poważaniem 

/hsk^uj 
Prezes KRIO 
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ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW W KATOWICACH 
Plac Wolności 12 
40-078 Katowice 

l.dz. 7/2008 Katowice, 10.01.2008 

Zarząd 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
Warszawa, ul. Przy Agorze 28 

Zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu w dniu 9.01.2008 Zarząd Śląskiego Cechu Optyków wnosi o rozwa-
żenie wystąpienia KRIO do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zmianę stosownego rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i odstąpienie od refundacji szkieł okularowych przez NFZ na dotychczasowych zasadach. 

Rozbudowane procedury biurokratyczne, których najlepszą ilustracją było zawieranie lub aneksowanie umów 
na 2008 sprawiają, że przy skandalicznie niskich kwotach dopłat wielu optyków zrezygnowało ze współpracy 
z NFZ, odmawiając realizacji refundo-wanych recept lub udzielając z własnej kieszeni upustów dla pacjentów. 
Optycy, którzy kontynuują współpracę z NFZ zmuszani są do spełniania coraz nowych wymogów, angażowania 
czasu i ponoszenia coraz wyższych kosztów tejże współpracy. Trudno w obecnej sytuacji finansowej kraju żywić 
nadzieję na urealnienie wysokości refundacji, podczas gdy dalsze zwiększanie wymogów dla optyków przez NFZ 
wydaje się pewne. 

Wysokość indywidualnych dopłat - skalkulowana w odniesieniu do cen hurtowych najtańszych szkieł mine-
ralnych, przy całkowitym pominięciu wartości pracy optyka, sprawia, że refundacja nie ma obecnie praktycznie 
żadnego znaczenia dla zdecydowanej większości ubezpieczonych. Równocześnie te rozproszone i w istocie nie-
zauważalne dla pacjentów kwoty, powiększone o koszta funkcjonowania biurokratycznej machiny NFZ obsłu-
gującej refundację, pochłaniają w skali kraju miliony złotych . Wydaje się to być ogromnym marnotrawstwem 
publicznych pieniędzy, które w sytuacji ich zauważalnego niedoboru w systemie ochrony zdrowia mogły by zostać 
spożytkowane w lepszy sposób. 

Powyższe względy sprawiają że Zarząd Śląskiego Cechu Optyków wnioskuje o podjęcie przez KRIO działań 
w celu zlikwidowania refundacji szkieł okularowych na obecnych zasadach. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy 
wnioskując o likwidację refundacji dla ogółu ubezpieczonych optycy winni sugerować przeznaczenie pozyska-
nych kwot na realną refundację np. dla osób o wysokich wadach wzroku lub dzieci. Niezależnie od zasadności 
takiego spożytkowania środków, pozostawienie obecnych lub zbliżonych do nich procedur refundacyjnych NFZ, 
pochłaniałoby zapewne nadal środki porównywalne do samej refundacji, a więc wiązałoby się to z dalszym mar-
notrawstwem publicznych pieniędzy, zmuszało optyków do identycznej lub podobnej do obecnej biurokratycznej 
procedury. Ewentualna podwyższona wycena refundacji dla wybranej grupy osób pozostawiona w gestii NFZ 
wydaje się wątpliwa w świetle dotychczasowych praktyk tej instytucji. 

Dla ułatwienia zarządowi KRIO podjęcia decyzji w powyższej kwestii Zarząd Śląskiego Cechu Optyków 
opracował wzór ankiety wraz z pismem przewodnim, które wszystkie cechy zrzeszone w KRIO winny rozesłać 
do swoich członków. Analiza odesłanych ankiet pozwoli poznać stanowisko poszczególnych optyków w kwestii 
refundacji, tym samym dając stosowną legitymację do podjęcia działań, których ocena bez właściwego uzasad-
nienia, może być różnie odbierana w środowisku optyków, jak i w społeczeństwie. 

Niezależnie od rozesłania ankiet do optyków zrzeszonych w KRIO, wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa 
Zdrowia winno zostać poprzedzone publikacją stanowiska KRIO w prasie branżowej. 

Za Zarząd Śląskiego Cechu Optyków 
Aleksander Filak 

Prezes Zarządu ŚCO 
W załączeniu: 
1. Projekt ankiety dla optyków 
2. Projekt pisma przewodniego do ankiety 
( Wersja elektroniczna ankiety i pisma dostępna w ŚCO ) 

Do wiadomości : 
1. Wszystkie Cechy zrzeszone w KRIO, z prośbą o rozesłanie ankiet do członków. 
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MINISTER ZDROWIA 
MZ-UZ-ZR-71-11581-5/TK/08 Warszawa, 2008-05-05 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku 
W odpowiedzi na interpelację Pani Urszuli Augustyn, Pani Danuty Jałowieckiej i Pani Katarzyny Mrzy-

głockiej, Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 26 marca 2008 roku ( znak: SPS-023-2114/08), 
w sprawie współpracy optyków z Narodowym Funduszem Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 
wyjaśnień. 

Szczegółowe unormowania prawne regulujące kwestie zasad zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz ich realizacji zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środkow publicznych (Dz.U. nr210, poz. 2135 z późn. zm.), akty wykonawcze do ww. ustawy 
oraz zarzadzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Odnosząc się do kwestii podwyższenia stawek kwot refundacji cen okularów korekcyjnych i usług optycz-
nych, uprzejmie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych 
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobior-
cy w cenie ich nabycia, kryteriów przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących 
przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zle-
cenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U. Nr 276, poz.2739 z późn. zm.), w tym w części dotyczącej 
soczewek okularowych korekcyjnych. 

Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie limitu cen dla wyrobów 
medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, 
ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw ma być również nowelizowane. W chwili obecnej prowadzone są 
działania zmierzające do kompleksowej analizy, która obejmuje również sposób refundacji soczewek. Powyższe 
rozporządzenie jest szczegółowo analizowane, gromadzone są materiały i informacje, które mają być pomocne 
przy ustalaniu limitów kwot refundacji także soczewek kontaktowych. 

Jednocześnie pragnę zapewnić, iż ostateczne decyzje zostaną podjęte z uwzględnieniem dobra zarówno 
świadczeniobiorców jak i świadczeniodawców, mając na uwadze możliwości finansowe płatnika środków pu-
blicznych. 

W kwestii potwierdzania przez Narodowy Fundusz Zdrowia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, uprzejmie informuję, iż zgodnie z zarządzeniem 
Nr 62/2007/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 roku w sprawie określe-
nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami 
ortopedycznymi i środakami pomocniczymi, zlecenie na realizację przedmiotu ortopedycznego lub środka po-
mocniczego, przed przyjęciem przez świadczeniobiorcę do realizacji, wymaga potwierdzenia przez oddział wo-
jewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zameldowania świadczeniobiorcy. Zlecenie na zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze składa osobiście świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu 
w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto zlecenie to może zostać przesłane do Fundu-
szu za pośrednictwem poczty. 

Mając na uwadze zawartą w treści interpelacji kwestię dotyczącą konieczności przedstawiania rozbudowa-
nej oferty handlowej, którą przygotowują oferenci ubiegający się o zawarcie umowy z Narodowym funduszem 
zdrowia na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przed-
miotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, w zakresie optyki okularowej, uprzejmie informuję, iż wszy-
scy oferenci powinni przestawić podstawową ofertę handlową zawsze dostępną w miejscu realizacji świadczeń. 
Jak informuje Narodowy fundusz Zdrowia, wskazany powyżej sposób komunikowania się świadczeniodawców 
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z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez portal NFZ pozwala na bieżącą aktualizację 
danych dotyczących asortymentu, które zgłoszone drogą elektroniczną, po wprowadzeniu do umowy rozszerzają 
ofertę handlową i pozwalają na zrealizowanie zleconego świadczenia. Przedstawienie oferty handlowej w za-
łączniku do umowy jest wymagane w pozostałych zakresach omawianego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej, 
ponieważ pozwala określić w jakich cenach poszczególni świadczeniodawcy oferują zrealizowanie świadczeń 
zdrowotnych rzeczowych, polegających na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Odnosząc się do poruszonej w treści interpelacji kwestii rozbudowanych systemów informatycznych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie informuję, iż w 2008 roku, jak informuje Fundusz, sposób kontraktowania 
wszystkich rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi odbywa się poprzez portal NFZ. Portal NFZ jest śro-
dowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami, a Narodowym Funduszem 
Zdrowia, obsługi umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, sprawozdawczości i rozliczeń, prowadzenia 
postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak i aktualizacji wprowadzo-
nych danych. Zaletą portalu jest usprawnienie komunikacji między świadczeniodawcą, a oddziałami wojewódz-
kimi NFZ w zakresie bieżącej aktualizacji wszystkich danych dotyczących potencjału wykonawczego, w tym 
również dotyczących asortymentu ( oferty handlowej), a także możliwość skutecznego poinformowania świadcze-
niobiorców o tym gdzie znajdują się poszukiwaneświadczenia opieki zdrowotnej. 

Ponadto jak informuje Fundusz, Centralny Monitoring Zaopatrzenia Ortopedycznego umożliwia oddziałom 
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskiwanie wiarygodnej informacji o zrealizowanych świad-
czeniach opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 
i środkami pomocniczymi, a tym samym umożliwia pełną kontrolę realizacji świadczeń zgodnie z cytowanymi na 
wstępie rozporządzeniami Ministra Zdrowia. 

Jednocześnie, Centralne Zasoby Słownikowe, a przede wszystkim centralny słownik przedmiotów ortope-
dycznych i środków pomocniczych, za pomocą którego oddziały wojewódzkie NFZ kontraktują świadczenia 
z nowymi świadczeniodawcami oraz aneksują zawarte już umowy, umożliwia stworzenie jednolitych umów elek-
tronicznych w skali kraju. 

Pozwala to, jak uzasadnia Fundusz, na udostępnianie zawartych ze świadczeniodawcami umów drogą elektro-
niczną poprzez Centralny Monitoring Zaopatrzenia Ortopedycznego, a tym samym umożliwia rozliczanie świad-
czeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczy-
mi, które świadczeniobiorca ma prawo zrealizować na terenie całego kraju. 

Wobec powyższego, zakres danych wprowadzanych przez świadczeniodawców do systemu na początku jego 
funkcjonowania, jak wyjaśnia Fundusz, musi być znacznie szerszy niż w kolejnych latach jego działania, co po-
zwoli w przyszłości na mniejsze obciążenie świadczeniodawców przy uzupełnianiu nowych danych. 

Mając na uwadze poruszoną w treści interpelacji kwestię dotyczącą posiadania przez zakład optyczny polisy 
OC rozszerzoną o ryzyko chorób zakaźnych i zakażeń w tym WZW i HIV, uprzejmie informuję, iż z dniem 29 
września 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166 poz. 1172), która 
w art. 136b nałożyła na świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ustawowy obowiązek 
ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, 
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w art,136b ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy, Minister Finansów 
wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 3 poz. 10). Cytowane rozporzą-
dzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, terminu powstania obowiązku 
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż do dnia 29 marca 2008 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogolnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (dz.U. Nr 197, poz. 1643), które w $ 4 ust.l wskazywało, iż umowa z Narodowym Funduszem Zdro-
wia mogła zawierać zastrzeżenie o zobowiązaniu świadczeniodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na okres obowiązywania umowy, 
Jednocześnie, jak wynika z ust. 4 tego paragrafu, ubezpieczenie OC obejmuje w szczególności odpowiedzialność 
cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotro-
powymi powodującymi WZW. 
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Zmiana podstawy prawnej obowiązku posiadania przez świadczeniodawcę polisy OC nie odnosi się jednak 
do zakresu ubezpieczenia, co będzie każdorazowo regulowane postanowieniami umownymi. W zalezności zatem 
od danej umowy, zakres ubezpieczenia OC, będzie mógł być skonstruowany odmiennie. Nie będą bowiem w tym 
zakresie obowiązywać kategoryczne i jednoznaczne, powszechnie obowiązujące przepisy rozporządzenia. Nowy 
mechanizm uelastyczni zatem proces kontraktowania i pozwoli umownie skonkretyzować wymagany zakres ry-
zyka ubezpieczeniowy, dostosowując go do danego świadczeniodawcy. Inaczej bowiem oceniać należy zasadność 
objęcia ryzykiem wystąpienia chorób zakaźnych i zakażeń WZW i HIV w związku z wykonywaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę, który wyłącznie prowadzi Zakład Optyczny, zaś inaczej w przypadku 
gdy również świadczy np. usługi okulistyczne. 

Z poważaniem 
Z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA 

SEKRETARZ STANU - Krzysztof Grzegorek 

Z O S T A T N I E J C H W I L I ! -

l£> 
Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

l.dz. WMZ - 071/09 Warszawa, 6 listopada, 2009r. 

MINISTERSTWO ZDROWIA 
ul. Miodowa 15, 00-952 WARSZAWA 

Pani Ewa Kopacz 
MINISTER ZDROWIA 

Dot. : refundacji szkieł okularowych (korekcyjnych soczewek okularowych<) przez NFZ 

Szanowna Pani Minister, 
Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, biorąc pod uwagę opinie optyków zrzeszonych w Cechach, 

wnioskuje o odstąpienie od realizowanej przez NFZ refundacji szkieł okularowych. 
Wysokość indywidualnych dopłat - wynoszących zazwyczaj 8,40zł , skalkulowana w odniesieniu do cen 

hurtowych najtańszych szkieł mineralnych, przy całkowitym pominięciu kosztu ich obróbki i montażu, sprawia, 
że refundacja nie ma obecnie praktycznie żadnego znaczenia dla zdecydowanej większości ubezpieczonych. Rów-
nocześnie te rozproszone i w istocie niezauważalne dla pacjentów kwoty, powiększone o koszta funkcjonowania 
biurokratycznej machiny NFZ obsługującej refundację, pochłaniają w skali kraju miliony złotych. Wydaje się to 
być ogromnym marnotrawstwem publicznych pieniędzy, które w sytuacji ich zauważalnego niedoboru w systemie 
ochrony zdrowia mogą zostać spożytkowane w lepszy sposób. 

Limity cenowe szkieł okularowych (soczewek korekcyjnych) zostały ustalone przez NFZ na poziomie odno-
szącym się do cen hurtowych najtańszych szkieł mineralnych. Całkowicie pominięty został koszt obróbki szkieł, 
który niejednokrotnie jest wyższy niż koszt samego materiału, pominięty został również koszt opraw okularowych 
- pomimo, iż nieobrobionych szkieł bez oprawy nikt nie jest w stanie użytkować. Sprawia to, że limity cenowe 
dalece odbiegają od kosztów zakupu okularów korekcyjnych. 

Wysokość refundacji jest często niższa niż koszt dojazdu do punktu ewidencyjnego, gdzie ubezpieczony po-
twierdzić musi zlecenie! W niektórych przypadkach oznacza to wyprawę do innej dzielnicy miasta, innego miasta, 
lub w skrajnych przypadkach konieczność wyjazdu do miasta wojewódzkiego (np. zlecenia dla ubezpieczonych 
ze Skarżyska Kamiennej potwierdzane są tylko w Kielcach). Sprawia to, że wielu ubezpieczonych rezygnuje w 
ogóle z potwierdzania zleceń i z refundacji, lub - nie znając wysokości limitów cen - wydaje na dojazd do punktu 
ewidencyjnego kwoty przekraczające często wysokość samej refundacji. Ubezpieczeni, którzy wysyłają zlecenia do 
punktu ewidencyjnego pocztą - ponoszą na opłatę pocztową wydatek niewiele mniejszy od uzyskanej refundacji. 

Równocześnie, przy stale rosnących kosztach współpracy z NFZ ( coraz większe nakłady czasu pracy na spo-
rządzanie zestawień zbiorczych, konieczność zakupu programów komputerowych, wymagany dostęp do internetu, 
dodatkowe ubezpieczenia OC - m.in. od ryzyka przeniesienia zakażenia WZW i HIV w zakładzie optycznym !) 
z roku na rok maleje liczba zakładów optycznych zawierających umowy z NFZ, a przez to maleje dostępność 
świadczeń dla ubezpieczonych, którzy dokonali potwierdzenia zleceń. 
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Z kolei obsługa refundacji w wykonaniu NFZ od lat sprowadza się do stałego rozbudowywania biurokratycz-
nych procedur, angażujących pracę urzędników i komputerów w celu drobiazgowego sprawdzania coraz bardziej 
szczegółowych zestawień zbiorczych przesyłanych przez zakłady optyczne, oraz odsyłania zestawień i odwlekania 
w czasie wypłaty refundacji z powodu np. nieczytelnego podpisu ubezpieczonego czy też pomyłki w numerze 
PESEL. Wśród optyków powszechne jest przekonanie, że obsługa refundacji szkieł okularowych przez NFZ po-
chłania środki porównywalne z kwotami refundacji przekazywanej ubezpieczonym, co dodatkowo podważa jej 
zasadność. 

Kwoty jednostkowej refundacji ( w wysokości zazwyczaj 8,40 , czasem kilkunastu, w sporadycznych przy-
padkach kilkudziesięciu złotych - więc zazwyczaj całkowicie nieodczuwalne dla ubezpieczonych) powiększone 
o koszta funkcjonowania obsługującego refundację NFZ, pochłaniają w skali kraju znaczne środki. Wydaje się to 
być ogromnym marnotrawstwem publicznych pieniędzy, które w sytuacji ich zauważalnego niedoboru w systemie 
ochrony zdrowia mogą zostać spożytkowane w sposób bardziej użyteczny społecznie. 

Wobec powyższego Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej wnioskuje o wykreślenie szkieł okularo-
wych (soczewek okularowych korekcyjnych) ze szczegółowego wykazu środków pomocniczych przysługujących 
świadczeniobiorcom stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wy-
robów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych i przeznaczenie zaoszczę-
dzonych w ten sposób środków na inne potrzeby służby zdrowia, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach 
Unii Europejskiej (np. Niemcy). 

Z poważaniem 

Prezes KRIO 

Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

l.dz. WMZ - 080/08 Warszawa, 5 wrzesień 2008 

MINISTERSTWO ZDROWIA 
ul. Miodowa 15 
00-952 WARSZAWA 

Pani Mariola Dwornikowska 
MINISTER ZDROWIA 
PODSEKRETARZ STANU 

Dotyczy : projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 11.08.2008 
w odniesieniu do zawodu optyka okularowego 

Szanowna Pani Minister 
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna wielokrotnie podkreślała potrzebę prawnego uregulowania za-

sad wykonywania zawodu optyka okularowego w Polsce i dwukrotnie inicjowała prace nad niezależną ustawą 
o zawodzie optyka. Od początku prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych przedstawi-
ciele KRIO włączyli się w tok konsultacji w Ministerstwie Zdrowia, podkreślając konieczność uwzględnienia 
pełnego zakresu czynności zawodowych optyka okularowego, różnych poziomów kwalifikacji zawodowych 
polskich optyków oraz wprowadzenie ustawowego wymogu zatrudnienia w każdym zakładzie optycznym 
(oraz wszystkich filiach zakładów optycznych ) przynajmniej jednego optyka, legitymującego się pełnymi 
kwalifikacjami zawodowymi. 

Zawód optyka okularowego istotnie różni się od pozostałych zawodów opisanych w projekcie ustawy, 
zarówno pod względem kształcenia zawodowego jak i form wykonywania zawodu. W żadnym z krajów Unii 
Europejskiej, w którym zawód optyka okularowego jest zawodem regulowanym, nie jest on uregulowany 
jako zawód medyczny, co dodatkowo potwierdza konieczność uwzględnienia w zapisach projektu ustawy 
jego odrębności w stosunku do pozostałych zawodów medycznych. 
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Wiele z uwag zgłaszanych przez KRIO zostało uwzględnionych w kolejnych wersjach projektu ustawy, nie 
wszystkie jednak, wobec czego po analizie zapisów ostatniej jego wersji i przeprowadzeniu konsultacji z Za-
rządami regionalnych Cechów, Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna pragnie przedstawić swoje stanowisko 
w odniesieniu do niektórych kwestii. 

Nieuwzględnienie poniższych zastrzeżeń może spowodować uchwalenie regulacji prawnych nieadekwatnych 
do aktualnego poziomu rozwoju zawodu optyka w Polsce lub ograniczających jego rozwój w przyszłości, nie-
uzasadnione zakwestionowanie uprawnień zawodowych części optyków wykonujących obecnie swój zawód, a 
równocześnie brak skutecznej ochrony bezpieczeństwa osób korzystających z usług nowopowstających zakładów 
optycznych, pomimo objęcia zawodu optyka okularowego zapisami ustawy o niektórych zawodach medycznych. 

I Załącznik nr 2 do projektu ustawy, określający Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania regulo-
wanych zawodów medycznych w poz. 12. optyk okularowy, wymienia trzy poziomy kwalifikacji zawodowych : 
1. Ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących 

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

2. Ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dy-
plomu technika optyka, lub trzyletniego technikum uzupełniającego publicznego lub niepublicznego z upraw-
nieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka. 

3. Uzyskanie do dnia 31 grudnia 2010r dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy . 

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

Nie znajdujemy uzasadnienia dla kwestionowania rzemieślniczej drogi kształcenia w zawodzie optyka i ogra-
niczania jej datą 31 grudnia 2010r, po której zdanie egzaminu mistrzowskiego nie będzie równoznaczne z uzyska-
niem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu optyka okularowego.Osoby przystępujące do egzaminu 
czeladniczego legitymują się trzyletnim okresem pracy w zakładzie optycznym, gdzie w warunkach naturalnych 
zapoznają się ze wszystkimi aspektami pracy optyka okularowego, pod nadzorem mistrza. Po kolejnych minimum 
trzech latach pracy mogą starać się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego. 

Okres trzech lat pracy poprzedzający egzamin czeladniczy odpowiada prawie 6 000 godzin pracy i praktycz-
nej nauki zawodu, kolejne minimum trzy lata poprzedzające przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego oznacza 
kolejne ponad 6 000 godzin pracy i praktycznej nauki zawodu, a więc łącznie prawie 12 000 godzin. Dla po-
równania, zaoczny program nauki technika optyka w szkole policealnej obejmuje ok. 700 godzin i w zapisach 
projektu ustawy uznawany jest za wystarczający dla samodzielnego wykonywania zawodu optyka okularowego, 
bez wymogu jakiegokolwiek stażu pracy po uzyskaniu dyplomu ! 

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

Zasady przeprowadzania egzaminów określone są przez standardy egzaminacyjne odpowiednio dla egzami-
nów praktycznych i teoretycznych, czeladniczych i mistrzowskich, wydane przez Związek Rzemiosła Polskiego na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (standardy przekazane zostały do Ministerstwa Zdrowia 
na wcześniejszych etapach konsultacji). 

W Niemczech, gdzie spośród krajów europejskich rynek usług optycznych jest najbardziej zbliżony do pol-
skiego i stąd często jest przedmiotem porównań - kwalifikacje mistrza optyki okularowej uznawane są jako 
równorzędne z kwalifikacjami absolwentów wyższych uczelni. 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna wnioskuje o rezygnację z ograniczania uznawania dyplomów 
mistrza w zawodzie optyk okularowy jako kwalifikacji do wykonywania zawodu optyk okularowy, wyłącz-
nie do dyplomów uzyskanych przed 31 grudnia 2010r . 

43 



Równocześnie uważamy, iż w przypadku osób, posiadających kwalifikacje zawodowe w zakresie optyki 
okularowej zdobyte w ramach nauki w szkołach optycznych lub na wyższych uczelniach o których mowa w Za-
łączniku nr 2 do projektu ustawy, poz. 12, punkt 1 i 2 należy wprowadzić wymóg stażu pracy po okresie nauki 
teoretycznej : 1 rok stażu pracy po ukończeniu studiów wyższych i 2 lata stażu pracy po ukończeniu poli-
cealnej szkoły optycznej, tak jak jest to obecnie wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy zawieraniu 
umów na realizację refundowanych recept okularowych. Przez staż pracy należy w tym wypadku rozumieć okres 
pracy zawodowej wykonywany pod nadzorem osoby posiadającej pełne kwalifi-kacje zawodowe. 

Umiejętności praktyczne optyka są równie istotne jak jego wiedza teoretyczna, a fakt ten nabrał dodatkowego 
znaczenia odkąd egzaminy praktyczne w szkołach optycznych przeprowa-dzane są w formie pisemnej, zamiast 
jak dotychczas w formie próby pracy. 

Odrębną kwestię stanowią pominięte w projekcie ustawy kwalifikacje zawodowe czeladników optyków 
i robotników wykwalifikowanych optyków ( tytuł obecnie nie nadawany), z których wielu wykonuje pracę nie 
pod nadzorem mistrzów lub techników optyki okularowej, lecz prowadzi działalność samodzielnie jako własną 
działalność gospodarczą lub zatrudnionych jest w filiach zakładów optycznych. Osób tych nie obejmują zapisy 
cytowanych powyżej art. 2 ust. 2 oraz art.88 ust. 2 . Liczbę takich osób szacować należy na kilkaset lub więcej. 
Trudno przyjąć, iż wszystkie z tych osób przystąpią i z powodzeniem sprostają wymogom egzaminu mistrzow-
skiego do 31.12.2010. Trudno również wyobrazić sobie aby tak liczne grono osób miało występować do Ministra 
Zdrowia o indywidualne decyzje w sprawie uznania kwalifikacji . 

Należy podkreślić, iż kwalifikacje zawodowe czeladnika po trzyletnim stażu pracy po uzys-kaniu dyplomu 
od wielu lat uznawane są za wystarczające do samodzielnej pracy zawodowej w zakresie ograniczonym - bez 
uprawnień do przeprowadzania pomiarów refrakcji. Są również formalnie uznawane za wystarczające do sa-
modzielnej pracy przez Narodowy Fundusz Zdrowia i od wielu lat z osobami tymi podpisywane są umowy na 
realizację zaopatrzenia w zakresie optyki okularowej refundowanego przez NFZ. 

Stąd, zdaniem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, uwzględniając bezsprzeczne prawa nabyte osób 
legitymujących się tytułem czeladnika optyka (oraz nie nadawanym obecnie tytułem robotnika wykwalifi-
kowanego optyka) i co najmniej dwu- lub trzyletnim stażem pracy w zawodzie optyka okularowego, należy 
w przepisach przejściowych zawrzeć zapisy umożliwiające tym osobom wykonywanie zawodu optyka okularo-
wego w ograniczonym zakresie ( bez pomiarów refrakcji), lub określić wystarczająco długi - kilkuletni, okres 
czasu umożliwiający samodzielne wykonywanie zawodu w ograniczonym zakresie do czasu zdania egzaminu 
mistrzowskiego, lub ukończenia policealnej szkoły optycznej i uzyskania tytułu technika optyka. Przystąpienie 
do egzaminu mistrzowskiego jest w przypadku czeladnika optyka naturalnym zwieńczeniem praktycznej nauki 
zawodu i stanowi kolejny argument przemawiający za utrzymaniem możliwości przystępowania do egzaminów 
mistrzowskich po 31 grudnia 2010. 

Należy uwzględnić fakt, że cztery zaoczne, policealne szkoły optyczne są w stanie w cyklu dwuletnim wy-
kształcić nie więcej niż ok. 120 techników optyków, wobec czego nie ma prak-tycznej możliwości uzupełnienia 
kwalifikacji tą drogą przez grono kilkuset lub kilku tysięcy czeladników optyków w okresie krótszym niż kilka 
lub kilkanaście lat, uwzględniając napływ innych kandydatów do szkół. 

II Należy zwrócić również uwagę na zapis art. 88 ust. 2., gdzie czytamy : 
Osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje w Rzeczypospolitej Polskiej dany zawód medyczny i speł-

nia wymogi określone w art. 9 pkt 1-4 lecz posiada kwalifikacje inne niż określone w art. 9 pkt 5 może wykony-
wać ten zawód, pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w załączniku nr 1, do chwili 
uzupełnienia kwalifikacji łub uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu kwalifikacji 
w danym zawodzie medycznym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012r . 

Zapis ten jest w sprzeczny z zapisem art. 2 ust. 2 projektu ustawy : 
2. Wykonywanie zadania zawodowego pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania danego zawodu me-
dycznego nie stanowi wykonywania zawodu medycznego. 

i sprawia, iż w odniesieniu do zawodu optyka okularowego (jak i innych zawodów objętych projektem ustawy) 
pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do dalszej pracy zawodowej, po wejściu w życie ustawy, a w szcze-
gólności po 31.12.2012 optyków posiadających kwalifikacje zawodowe nie wymienione w Załączniku nr 2 do 
ustawy - czeladników i robotników wykwalifikowanych optyków, którzy mieliby wykonywać pracę pod nadzorem 
osób o pełnych kwalifikacjach zawodowych. 

Wobec tego zapis art. 88 ust. 2 należy zmienić lub skreślić. 
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III Zakres zadań zawodowych optyka okularowego zawarty w poz. 12. Załącznika nr 1 do ustawy pomimo 
pewnych uogólnień oddaje zakres czynności optyka okularowego . 
Dla uniknięcia jednak jego nadinterpretacji, a w szczególności ewentualnych prób jego kwestionowania na dal-
szych etapach procesu legislacyjnego, proponujemy doprecyzowanie zapisów pkt. 1: 
„ wykonywanie pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb dobierania i wykonywania okularów, " przez dopi-
sanie „ w tym przeprowadzanie pomiarów refrakcji u osób dorosłych ". 
Przeprowadzanie pomiarów refrakcji ( określenia wady wzroku ) stanowi integralną część zakresu zadań za-
wodowych optyka okularowego w większości krajów, w których zawód optyka okularowego jest uregulowany 
prawnie. W zakresie dotychczasowego prawodawstwa polskiego potwierdzają to zapisy charakterystyki zawodu 
w ramach Klasyfikacji Zawodów i Specjalności ( przekazane do Ministerstwa zdrowia na wcześniejszych etapach 
konsultacji ). 

Oferowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie soczewek okularowych jest wręcz uzależnione od 
przeprowadzania pomiarów refrakcji przez optyka - ze względu na konieczność uwzględnienia specyficznych 
parametrów, różnych w zależności od rodzaju konkretnych soczewek progresywnych lub asferycznych, które nie 
są uwzględniane w ramach standardowego badania wzroku i nie są zamieszczane na receptach lekarskich ( przy-
kładowe formularze zamówień soczewek i recept lekarskich przekazane na wcześniejszych etapach konsultacji). 

Jest to zgodne z zakresem kształcenia zawodowego i wymaganiami egzaminacyjnymi stawianymi optykom oku-
larowym, a równocześnie nie narusza w żadnym stopniu uprawnień zawodowych lekarzy okulistów i optometrystów. 

IV Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej z dużym zaniepokojeniem przyjął zapisy Rozdziału 4 - Do-
skonalenie zawodowe, oceniając je jako wysoce sformalizowane i niemalże niemożliwe do spełnienia przez naszą 
organizację - jedynego obecnie organizatora doskonalenia zawodowego optyków okularowych. Równocześnie 
trudno wyobrazić sobie innego niż KRIO i regionalne cechy optyczne organizatora kursów doskonalących dla 
kilkutysięcznego grona optyków okularowych uwzględniając fakt, że żadna z instytucji oświatowych takich form 
kształcenia dotychczas nie organizowała i nie posiada żadnego w tym względzie doświadczenia . 

Dlatego wnioskujemy, o analizę zapisów Rozdziału 4 i dostosowanie ich w zakresie kształcenia doskona-
lącego ( zawodu optyka okularowego nie dotyczy kształcenie specjalizacyjne ani kwalifikacyjne) do realnych 
możliwości organizacyjnych. W przeciwnym wypadku, wobec wymogów ustawowych nałożonych na optyków, 
z pewnością pojawią się instytucje edukacyjne, które pomimo braku doświadczenia w zakresie optyki podejmą 
się organizacji „kursów" i „szkoleń" traktując to jako działalność komercyjną. 

Dodatkowy problem stanowi również wymóg uzyskania pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego, 
właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia, skoro wszyscy konsultanci wojewódzcy oraz kon-
sultant krajowy w dziedzinie okulistyki podczas konsultacji w Ministerstwie Zdrowia oficjalnie oprotestowali 
obejmowanie zawodu optyka okularowego zapisami ustawy o niektórych zawodach medycznych , kwestionując 
uznawanie zawodu optyka za zawód medyczny . Jest to równocześnie jeden z argumentów przemawiających 
za powołaniem konsultantów krajowych dla poszczególnych zawodów medycznych . 

V Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu ustawy „ Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie 
w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które są dotychczas 
nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce, a są uregulowane w innych państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej" . Dalej znajdujemy : ,frojekt ustawy wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania 
zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie. " 

Trudno w pełni zgodzić się z tymi sformułowaniami. Czytając zapisy Rozdziału 6 projektu ustawy, stwier-
dzamy, iż zakres oddziaływania zapisów ustawy o niektórych zawodach medycznych na rynek usług optycznych 
, a zapewne również w odniesieniu do innych zawodów został istotnie ograniczony zapisami art. 84 ust. 1 : 
1. Kto bez uprawnień posługując się tytułem zawodowym, o którym mowa w art. 23, 

wykonuje dany zawód medyczny - podlega karze grzywny. 
Analizując zapis art. 84 ust. 1 stwierdzamy, iż osoba, która nie używa tytułu zawodowego „optyk okularowy" 

będzie mogła bezkarnie wykonywać zawód optyka okularowego pomimo 
braku jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych lub posiadania kwalifikacji innych niż wymienione w załączniku 
nr 1 do ustawy. Może przy tym używać tytułu „optyk", „optyk dyplomowany" lub wielu innych, które nie będą 
zastrzeżone zapisami ustawy. 
Wobec wszystkich tych osób zapisy ustawy pozostaną bezskuteczne . W praktyce nie spotyka się osób, które 
stosowałyby nazwę tytułu zawodowego „optyk okularowy ", używając tytułów „optyk", „mistrz optyk", „mistrz 
optyki okularowej", „technik optyk", „optyk dyplomowany", lub,, optyk-optometrysta". Tak więc ochrona bez-
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pieczeństwa pacjentów poprzez zastrzeżenie tytułu zawodowego „optyk okularowy" wydaje się być zabez-
pieczeniem nieskutecznym. 

Uwzględniając specyfikę zawodu optyka okularowego, a zapewne również innych zawodów objętych projek-
tem niniejszej ustawy należy zrezygnować z ograniczenia przepisów karnych wyłącznie do osób „posługujących 
się tytułem zawodowym, o którym mowa w art. 23 ", lecz objąć nimi wszystkie osoby wykonujące zadania za-
wodowe przypisane danym zawodom medycznym pomimo braku wymaganych kwalifikacji, za wyjątkiem osób, 
które zgodnie z zapisem art. 2 ust. 2 wykonują zadania zawodowe przypisane danemu zawodowi medycznemu 
pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania danego zawodu medycznego, oraz osób których uprawnienia 
w tym zakresie wynikają z zapisów innych ustaw. 
W przeciwnym wypadku skuteczne obchodzenie zapisów ustawy oraz unikanie jej obostrzeń sprowadzi się wy-
łącznie do unikania używania tytułów zawodowych, o których mowa w art.23 ustawy . 

VI Doprecyzowania wymaga nadzór nad wykonywaniem zadań zawodowych przez osoby nie posiadające kwa-
lifikacji zawodowych (o czym stanowi art. 2 ust. 2.) poprzez określenie na czym polegać ma nadzór, pracę ilu 
osób nadzorować może osoba uprawniona do wykonywania danego zawodu medycznego oraz, czy nadzór może 
być sprawowany na odległość czy tylko w miejscu przebywania osoby uprawnionej. 

VII Wątpliwości budzi zapis art.2 ust 4 „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający 
im poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania, w tym rodzaj czynności zawodowych, do udzielania któ-
rych jest wymagane zlecenie lekarskie, lub dodatkowe kwalifikacje uzyskane w toku doskonalenia zawodowego, 
wraz z określeniem tych kwalifikacji, kierując się w szczególności potrzebami rynku pracy w ochronie zdrowia 
i zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów ". 
Zapis ten daje możliwość ograniczania zadań zawodowych zawartych w Załączniku nr 1 do ustawy poprzez akt 
niższej rangi jakim jest rozporządzenie, co może być wykorzystywane dla zmiany zapisów ustawy w sytuacji 
ewentualnych sporów co do zakresu uprawnień zawodowych danego zawodu medycznego. 

VIII Nieadekwatny w odniesieniu do zawodu optyka okularowego wydaje się zapis art. 11 ust. 1 stanowiący, 
iż „Staż kwalifikacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia" ,gdyż żadne jednostki służby zdrowia nie 
realizują zadań zbliżonych do zadań zawodowych optyka okularowego. 

IX Nieadekwatne do zawodu optyka okularowego wydają się również zapisy art. 28 nakładające na osobę wyko-
nującą zawód medyczny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do udokumen-
towania wykonywanych zadań zawodowych, wobec braku jakichkolwiek regulacji określających zakres informacji 
zawartych w tejże dokumentacji w odniesieniu do zadań zawodowych optyka okularowego. 

Zawód optyka okularowego istotnie odróżnia się od większości zawodów objętych zapisami projektu usta-
wy o niektórych zawodach medycznych, co wielokrotnie podkreślane było w pismach KRIO oraz podczas spotkań 
konsultacyjnych. Niestety wiele z naszych uwag nie zostało uwzględnionych w ostatecznej wersji projektu ustawy. 

Dlatego po zapoznaniu się z zapisami projektu przekazujemy powyższe uwagi, wyrażając obawę, że zakwe-
stionowanie uprawnień zawodowych znacznej liczby doświadczonych optyków, bez faktycznej możliwości 
uzupełnienia przez nich kwalifikacji może spowodować nieuzasadnione, poważne zaburzenia w funkcjono-
waniu rynku usług optycznych. 

Równoczesne umożliwienie obchodzenia zapisów ustawy osobom wykonującym zawód optyka bez 
jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych, o ile nie będą posługiwały się tytułem „optyk okularowy" wydaje 
się podważać zasadność proponowanych zapisów projektu us-tawy w odniesieniu do zawodu optyka oku-
larowego, a tym samym zasadność obejmowania zawodu optyka okularowego zapisami projektu ustawy 
o zawodach medycznych w ogóle. 

Z poważaniem 

Prezes KRIO 
Do wiadomości : / 
1. Związek Rzemiosła Polskiego 
2. Stowarzyszenie Polskich Producentów na rzecz Korekcji i Ochrony Wzroku 
3. Cechy zrzeszone w KRIO 
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Targi i Konferencja Naukowa OPTYKA 2008 

Efekty pierwszej edycji Targów OPTYKA 2008 są 
dla organizatorów w pełni zadowalające. Blisko 100 firm, 
w tym również zagraniczne, zaprezentowało swoją ofer-
tę w sposób bardzo atrakcyjny, w przestrzennych halach 
targowych MTP. Targi odwiedziło ponad 1500 osób. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się towarzy-
sząca Targom, konferencja naukowa, prezentująca sze-
rokie spektrum prac prowadzonych na polskich uczel-
niach, w dziedzinie optyki okularowej i optometrii. 

W listopadzie 2008, KRIO zrealizowała kolej-
ny, planowany od wielu lat, projekt - Targi Optyczne 
i Konferencję Naukową OPTYKA 2008. Projekt został 
zrealizowany w partnerskiej współpracy z firmą Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie. 

Koncepcja organizacji targów optycznych w Pol-
sce, zrodziła się już wiele lat temu, po pierwszych 
Kongresach KRIO, kiedy to uczestnicy Kongresów, 
zarówno optycy jak i firmy uczestniczące w wysta-
wach optycznych towarzyszących Kongresom, sygna-
lizowały nam potrzebę i celowość organizacji imprezy 
prawdziwie profesjonalnej, dającej firmom możliwość 
pełnej prezentacji produktów, a optykom - możliwość 
kompleksowego zapoznania się z ofertą firm. Warunki 
hotelowe nie pozwalały na swobodną realizację takich 
zamierzeń. 

Zarząd KRIO także podzielał tę opinię i rozważał 
różne aspekty organizacyjne, mając na względzie w 
szczególności w pełni profesjonalną obsługę firm pod 
względem wystawienniczym, dogodną komunikację 
ze wszystkich rejonów kraju, łatwość zakwaterowania 
uczestników, atrakcyjność miejscowości. Prowadzili-
śmy rozmowy z wieloma znaczącymi firmami targo-
wymi i rozważane były m.in., takie miasta jak Kraków, 
Warszawa, Katowice. Ostatecznie wybraliśmy firmę 
o niewątpliwie największej renomie - Międzynarodowe 
Targi Poznańskie i miasto Poznań. 

Doniosłym wydarzeniem było przyznanie 9 produk-
tom prezentowanym na Targach, Złotych Medali MTP. 

Pozytywne opinie wszystkich uczestników Tar-
gów OPTYKA 2008, utwierdziły nas w przekonaniu, 
że było to wydarzenie oczekiwane, potrzebne, efek-
tywne i satysfakcjonujące wszystkie uczestniczące 
w nim strony. Wierzymy, że z czasem przerodzi się 
w dużą renomowaną w tej części Europy, branżową 
imprezę handlową. 

Kolejna edycja - Targi OPTYKA 2010 
- Poznań, 26-27 XI 2010 r. Zapraszamy ! 

KONFERf 
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OPTYKA 2010 
targi optyczne 

O r g a n i z a t o r z y : 

Targom towarzyszyć będzie 
Konferenc ja O P T Y K A 2 0 1 0 

Krajowa 
Rzemieślnicza 
Izba Optyczna 

Międzynarodowe 
w-, .mm largi 

Poznańskie 

^ B i u r o O r g a n i z a c j i T a r g ó w : M i ę d z y n a r o d o w e T a r g i Poznańsk ie , te l . 6 1 / 8 6 9 2 2 4 1 , 4 8 6 1 / 8 6 9 2 5 5 2 , o p t y k a @ m t p . p l , w w w . t a r g i o p t y k a . m t p . p l 
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INFORMACJE 
O CECHACH 

ZRZESZONYCH W KRAJOWEJ 
RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 

Lubelski Cech Optyków jest członkiem Kraj 
owej Rzemieślniczej Izby Optycznej i członkiem Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Powsta-
nie Lubelskiego Cechu Optyków w listopadzie 1998 
roku poprzedzone było dyskusją środowiska dotyczącą 
wyboru najlepszej struktury organizacyjnej mogącej 
go reprezentować. Obowiązująca od 1989 roku libe-
ralna ustawa o działalności gospodarczej zezwalała 
na otwieranie dużych salonów optycznych usytuowa-
nych w supermarketach, a także na otwieranie sklepów 
optycznych przez osoby nie mające przygotowania za-
wodowego. Zniesiony został również obowiązek zrze-
szania jako wymogu dla prowadzących działalność go-
spodarczą. Tak więc do powstania Lubelskiego Cechu 
Optyków przyczyniła się głównie potrzeba skonsolido-
wania środowiska optyków z regionu lubelskiego oraz 
konieczność wypracowania wspólnego rozwiązywania 
problemów zawodowych. Podstawowym kryterium 
przynależności do Cechu jest posiadanie właściwych 
kwalifikacji zawodowych oraz stosowanie w codzien-
nej praktyce „Kodeksu Etyczno-Zawodowego Opty-
ków" i Statutu Cechu. 

Za główne cele swojego działania Lubelski Cech Opty-
ków stawia sobie reprezentowanie swoich członków 
w kontaktach z władzami lokalnymi oraz poprzez 
KRIO z władzami na szczeblu centralnym. Orga-
nizowanie spotkań dających możliwość informacji 
o zmieniających się realiach prawnych zawodu, a przy 
okazji wymiana poglądów i doświadczeń. Praca na 
rzecz podniesienia jakości świadczonych usług przez 
członków LCO poprzez organizację szkoleń i spotkań 
umożliwiających zdobywanie i uzupełnianie wiedzy. 
Zdobywanie i przekazywanie informacji z bieżących 
wydarzeń oraz zmian ustawodawczych dotyczących 
zawodu optyka. Promowanie zakładów zrzeszonych 
w Cechu, między innymi za pomocą strony interneto-
wej, adresu e-mail Biura LCO, a także lokalnej prasy. 
Placówki Lubelskiego Cechu Optyków można rozpo-
znać po niebieskim znaku Cechu Optyków umieszczo-

nym przy wejściu do każdego zakładu. 
Nawiązując do wielowiekowej tradycji cechów 

LCO postanowił ufundować Sztandar Cechu. W dniu 
21 października 2006 roku w obecności licznie przyby-
łych gości i Pocztów Sztandarowych z Małopolskiego 
Cechu Optyków i Cechu Optyków w Warszawie od-
było się uroczyste poświęcenie Sztandaru Lubelskiego 
Cechu Optyków. Wielu gości upamiętniło swój udział 
w zorganizowanej uroczystości poprzez zakupienie tra-
dycyjnego „Gwoździa". 

Najbardziej spektakularną formą działalności Lubel-
skiego Cechu Optyków jest działalność szkoleniowa. 
Organizowane są szkolenia zarówno dla właścicieli 
jak i pracowników zakładów optycznych. W ostatnim 
okresie czasu odbyło się między innymi spotkanie 
z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Zdobyta tam wiedza 
jest niezbędna w codziennym życiu zawodowym. 

Zorganizowano szkolenia poprowadzone przez 
przedstawicieli firm CARL ZEISS oraz ESCHEN-
BACH. Prezentacje i prelekcje w ramach szkolenia 
umożliwiły członkom Cechu zapoznanie się z nowo-
ściami, nowymi technologiami produkcyjnymi, a także 
ofertą cenową proponowaną przez obie firmy. 

Odbyła się także konferencja, a następnie szko-
lenie poświęcone roli oprogramowania komputerowe-
go w zakładach i salonach optycznych na przykładzie 
systemu DAPP Optic. Szkolenie odbywało się na zasa-
dzie prezentacji z możliwością zadawania pytań przez 
uczestników. 

W tym roku miało też miejsce okresowo powta-
rzane szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy zarówno dla właścicieli zakładów optycznych 
jak i zatrudnionych w nich pracowników. 

Członkowie Cechu aktywnie uczestniczą w im-
prezach organizowanych przez środowisko optyczne. 
Kilkunastoosobowa reprezentacja Lubelskiego Cechu 
Optyków brała udział w targach optycznych „Optyka 
2008" w Poznaniu. Od kilku lat delegacja LCO bierze 
także udział w obchodach Święta Patrona Optyków 
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-Świętego Hieronima, którego organizatorem jest Cech 
Małopolski. 

Cech Lubelski uczestniczy także w pracach Kra-
jowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie. 
Starszy Lubelskiego Cechu Optyków pan Artur Polar 
bierze udział w posiedzeniach zarządu KRIO. 

Terenem działania Lubelskiego Cechu Optyków 
jest województwo lubelskie. Aktualnie Cech skupia 
44 członków zwyczajnych i trzech Członków Honoro-
wych (panią Marię Leśniak, panią Krystynę Skoczyłaś 
i pana Józefa Wiśniewskiego) z Lublina i województwa 
lubelskiego, ale wciąż jest organizacją otwartą, dlate-
go nadal zapraszamy do współpracy wszystkie osoby 
prowadzące działalność w zakresie optyki okularowej 
i posiadające kwalifikacje zawodowe. 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Lubelskie-
go Cechu Optyków w dniu 24 marca 2007 roku został 
wybrany obecny Zarząd Cechu. 

Skład Zarządu: 

Starszy Cechu 
Podstarszy Cechu 
Sekretarz 
Skarbnik 
Członkowie Zarządu 

Artur Polar 
Andrzej Mąjsterek 
Zbigniew Przeździecki 
Bożena Stompor 
Bożena Kliza-Puszka 
Anna Domańska 
Robert Polak 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony interne-
towej www.cechoptvk.lublin.pl i korzystania z adresu 
e-mail Biura LCO: cechoptykbiuro@neostrada.pl 

LUBELSKI CECH OPTYKOW 
ul. Łęczyńska 53, 20-313 Lublin 
tel.\fax 0-81/ 746 39 33 
www.cechoptyk.lublin.pl 

WARMIŃSKO-MAZURSKI CECH OPTYKOW 

W M C O 
Warmińsko-Mazurski C e c h O p t y k ó w 

Warmińsko - Mazurski Cech Optyków zarejestro-
wany został w olsztyńskim sądzie w dniu 27-05-1999 
roku, czyli już ponad dziesięć lat realizuje swoje statu-
towe obowiązki. 

Nasz Cech jest członkiem Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej w Warszawie oraz członkiem Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. 
Członkowie Cechu zaangażowani są w pracę KRIO 
i organizacji samorządowych. 

Kolejnym Zarządom Cechu udało się wypracować 
wspólne, spójne stanowisko zrzeszonych wobec poli-
tyki Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz w sposób 
znaczący zintegrować środowisko optyków naszego 
województwa. 

Nasz Cech, jako aktywnie działająca organiza-
cja posiadająca osobowość prawną, nieźle radzi sobie 
z problemami wobec których samodzielne działanie 
rzemieślnika może nie odnieść pożądanych skutków. 

Działający przy WMCO rzeczoznawcy cechowi, 
nie raz pomogli rozwiązywać kłopotliwe konflikty, ra-
czej nieuchronne na styku usługodawca - usługobiorca. 

O tym, że działania WMCO są skuteczne świadczy 
,między innymi systematycznie zwiększająca się licz-
ba optyków zrzeszonych w Naszym Cechu. Zrzeszamy 
prawie 50 optyków. Większość z tej grupy otrzymała 
Certyfikaty WMCO dla swoich zakładów optycznych. 
Wydawanie certyfikatów inspiruje optyków do popra-
wy wyposażenia zakładów oraz większą dbałość o ja-
kość wykonywanych usług. 

Członkami naszego Cechu mogą zostać osoby po-
siadające kwalifikacje zawodowe i pracujące w zakła-
dach spełniających wymagania certyfikatu. 

Założony i konsekwentnie realizowany, przez 
czwarty już Zarząd WMCO , program szkoleniowy 
obejmuje zarówno właścicieli zakładów optycznych 
jak i personel pracujący „za ladą". 

Cech organizuje swoim członkom kursy refrak-
cji, kursy doskonalenia umiejętności warsztatowych 
i zarządzania firmą, prezentacje nowoczesnego wypo-
sażenia dla zakładów, spotkania z przedstawicielami 
producentów i importerów. 

Obok działalności branżowej WMCO podejmuje 
również różne inicjatywy społeczne. 

Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Cechu Opty-
ków mieści się przy Hurtowni Optycznej „Opticus" 
w Olsztynie. Miesięczna składka w WMCO wynosi 40 
złotych. 

Obecny Zarząd Cechu: 
Starsza Cechu Beata Rutecka 
Podstarszy Cechu Piotr Prusiewicz 
Sekretarz Cechu Andrzej Turkiewicz 
Skarbnik Cechu Bronisława Romanik 
Członek Zarządu - Zbigniew Arentowicz 
Członek Zarządu - Kazimierz Rutecki 
Członek Zarządu - Ryszard Wójcik 
Honorowy Starszy Cechu - Marian Toczyski 

WARMIŃSKO - MAZURSKI 
CECH OPTYKÓW 
10-006 Olsztyn, ul. S. Pieniężnego 18B 
www.wmco.pl 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 

1995 r. Historia Cechu 
wiąże się bezpośrednio z działalnością Izby Rzemieśl-
niczej w Gdańsku noszącej obecnie nazwę Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
. W okresie poprzedzającym powstanie Pomorskiego 
Cechu Optyków od lat siedemdziesiątych przy Izbie 
Rzemieślniczej w Gdańsku istniała Komisja Branżo-
wa Optyków prowadząca działalność w środowisku 
pomorskich optyków. Pomorski Cech Optyków obej-
mował wtedy zasięgiem działania teren ówczesnego 
województwa gdańskiego i elbląskiego oraz częściowo 
pozostałych województw sąsiadujących. Pierwszemu 
Zarządowi przewodniczył Aleksander Lewandowski 
a w skład Zarządu wchodzili: Wiktoria Adamek, 
Krzysztof Mężyk, Zbigniew Domowicz, Jerzy Chirek, 
Bernard Nalzakowski i Edward Greszczyński. Pan Alek-
sander Lewandowski za całokształt swojej działalności 
na rzecz optyki w 2005 roku został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Obecnie pracami Cechu kieruje 
Zarząd pod przewodnictwem Pana Henryka Sworczuka 
w składzie :Zbigniew Stojałowski, Kazimierz Chudoba 
, Emilia Puławska i Jerzy Wysiecki. Zarówno pierwszy 
Zarząd jak i kolejne władze Cechu podejmowały dzia-
łania zmierzające do rozbudowy ilościowej i jakościo-
wej Cechu a szczególną uwagę przywiązywały do pod-
noszenia kwalifikacji swoich członków a także całego 
środowiska pomorskich optyków poprzez organizacją 
szkoleń w zakresie przygotowującym do egzaminów 
na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie. Pomorski 
Cech Optyków był jednym z inicjatorów powołania 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie. 
Wielu członków Cechu sprawowało i nadal sprawuje 
wiele odpowiedzialnych funkcji we władzach KRIO. 
Warto przypomnieć ,że Pan Jerzy Wysiecki był wice-
prezesem a Pan Henryk Sworczuk członkiem Zarządu 
KRIO. Obecnie Pan Kazimierz Chudoba pełni funkcję 
członka Zarządu KRIO a także inni członkowie Cechu 
w poszczególnych komisjach. Poszczególne Zarządy 
Cechu w swoich programach starały się na plan pierw-
szy przedkładać interes członków podejmując działania 
i formułując pod adresem władz sprawy najistotniej-
sze. Dotyczy to zarówno spraw wynikających z ustawy 
o VAT z 2004 r. jak i spraw kontraktacji usług z NFZ 
a także projektu ustawy o niektórych zawodach me-
dycznych - prezentując w imieniu swoich członków 
ich zdanie. Pomorski Cech Optyków jest organizatorem 

Pomorski Cech Opty-
ków w Gdańsku powstał 
w dniu 22 października 
1994 r. i został zareje-
strowany w dniu 7 lutego 

od 2005 roku Ogólnopolskiego Turnieju Plażowej Piłki 
Siatkowej Optyków w Gdańsku . Cech od wielu lat 
organizuje dwa razy w roku Pomorskie Targi Optyczne 
. Zarząd Cechu już kilkakrotnie zorganizował cieszące 
się dużym powodzeniem wśród optyków kursy pod-
staw dokonywania refrakcji oraz kursy przygotowujące 
do egzaminu czeladnika i mistrza w zawodzie. Zarząd 
Cechu pomaga swoim członkom za pośrednictwem 
Biura w zakresie spraw prawno- administracyjnych 
związanych z prowadzeniem działalności. Popularność 
Cechu wzrasta co powoduje ,że do Cechu wstępują 
optycy młodszej generacji. Cech w dalszym ciągu sta-
wia na rozwój swoich szeregów oraz na podnoszenie 
kwalifikacji optyków. Czynione są starania o powoła-
nie w Gdańsku studiów wyższych w zakresie optyki 
okularowej i optometrii. 

Obecnie pracami Pomorskiego Cechu Optyków 
kieruje Zarząd w składzie: 
Sworczuk Henryk 

Zbigniew Stojałowski 

Kazimierz Chudoba 
Emilia Puławska 
Jerzy Wysiecki 

- Prezes Zarządu 
- Starszy Cechu, 
- Wiceprezes Zarządu 
- Podstarszy Cechu, 
- Podstarszy Cechu, 
- sekretarz, 
- członek Zarządu. 
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MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH RZEMIOSŁ 
OPTYCZNYCH W POZNANIU 

POMORSKI CECH OPTYKÓW 
ul. Piwna 1.2 
80-831 Gdańsk 
tel. 0-58/ 305 45 77 

Miło nam powitać uczestników VIII Ogólnopol-
skiego Kongresu Optyków KRIO odbywającego się 
w Wiśle w hotelu Gołębiewski. Informacje, które pra-
gniemy Państwu przekazać mają na celu przybliżenie 
działań organizacyjno-statutowych jakie wypełnia-
liśmy wobec członków Cechu w ostatnich dwóch 
latach. 

Działalnością naszą pragniemy integrować śro-
dowisko zawodowe, stwarzać warunki do poszerza-
nia wiedzy jak i promować dobrą organizację imprez 
wystawienniczych w zakresie Poznańskich Salonów 
Optycznych odbywających się na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. 

Takie założenia były i są priorytetowym działa-
niem obecnego zarządu Międzywojewódzkiego Cechu 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu. 

Nowe warunki gospodarcze i zarządzania powo-
dują, że staramy się jako organizacja środowiskowa 
zarabiać i inwestować. Oczywiście w zakresie przewi-
dzianym w statucie naszego Cechu. 

Cenimy sobie współpracę z zarządem Między-
narodowych Targów Poznańskich, co przekłada się 
w organizację Poznańskich Salonów Optycznych jako 
imprezę wystawienniczą których odbyło się już 8 edy-
cji. Stwarzamy możliwość pokazania swojego dorobku 
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firmom obecnym na rynku optycznym w Polsce w wa-
runkach i na poziomie europejskim. 

Atrakcyjność i profesjonalizm tych imprez została 
doceniona przez nasze środowisko i możemy z satys-
fakcją stwierdzić, że przyjęta strategia promowania 
optyki w Polsce jest zasadna. 

Doświadczenie wyniesione przy organizowaniu 
Poznańskich Salonów Optycznych staraliśmy się prze-
nieść przy tworzeniu TARGÓW OPTYKA 2008 orga-
nizowanych przez KRIO w dniach 21-22.11.2008 na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Były 
to pierwsze targi optyczne w Polsce w szacie i miejscu: 
teren, hale i infrastruktura MTP, co jest już standardem 
w Europie i na świecie. Tak dobrze zorganizowany 
i dysponujący partner handlowy jakim są MTP jest dla 
naszej branży szansą i „oknem" na współczesne tren-
dy i poziom wymagany przez zwiedzających imprezy 
targowe. 

Mając doświadczenie i spostrzeżenia wyniesione 
przy tworzeniu tych wydarzeń jesteśmy przekonani, że 
kolejna edycja Targów Optyka 2010 w Poznaniu będzie 
dla Państwa wydarzeniem na miarę imprezy roku, a ry-
nek optyczny wzbogaci się o nowe rozwiązania, które 
pozwolą Państwu być beneficjentem tych działań. 

Wszystkie osoby i organizacje pracujące przy tym 
projekcie mają świadomość możliwości promocji na-
szego rynku optycznego i zawodów w zakresie optyki 
okularowej. 

Rzeczą zrozumiałą jest, że w zakresie edukacji 
staramy się stworzyć dla uczestników kursów-szkoleń, 

c -

pragnących rozszerzać swoją wiedzę jak najlepsze wa-
runki do tych zadań. 

Salę do ćwiczeń w zakresie procedur refrakcji 
wyposażyliśmy w dwa kompletne zestawy foropterów 
z rzutnikami. Daje to możliwości a zarazem stwarza 
warunki do praktycznych ćwiczeń. 

Na różnych szczeblach zaawansowania z tej for-
my szkoleń skorzystało już ok. 80 słuchaczy. 



DOLNOŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 

Stwierdzić możemy, że z roku na rok będziemy 
rozwijać naszą bazę edukacyjną, a współpraca i korzy-
stanie z wiedzy i doświadczenia dr A. Styszyńskiego 
oraz firmy firmy Medical Partner przynosi stronom 
satysfakcję. 

Miło nam też poinformować, że w roku 2010 ob-
chodzić będziemy jubileusz 20-lecia powstania naszej 
organizacji - MCRO. 

Obchody tej rocznicy pragniemy zorganizować 
w uroczym kompleksie pałacowym w Wiejcach k/Mię-
dzychodu w dniu 04.09.2010 r. 

Dzisiaj już serdecznie zapraszamy wszystkich 
optyków, przyjaciół naszego Cechu do wzięcia udziału 
w tej niecodziennej uroczystości. 

Obecnie Cech nasz zrzesza 109 członków. 
Jesteśmy członkiem Krajowej Rzemieślniczej Izby 

Optycznej, jak również należymy do struktur Wielko-
polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

Pracami Cechu kieruje obecnie zarząd w składzie: 
Kol. Leszek Gołuch - Starszy Cechu 
Kol. Wiesław Kotelak - Podstarszy Cechu 
Kol. Karol Machtel - Podstarszy Cechu 
Kol. Kazimierz Kempski - Sekretarz 
Kol. Grażyna Sosnowska - Skarbnik 
Kol. Zdzisław Motowidło - członek zarządu 
Kol. Ewa Górska-Bernaciak - członek zarządu 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH 
RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH 
W POZNANIU 
ul. Kościuszki 57, 61-874 Poznań 
tel. 0-61/ 853 78 05 w. 229 

Protoplastą Dolnośląskiego Cechu Optyków było 
Stowarzyszenie Optyków Dolnośląskich, które powsta-
ło w roku 1991 z inicjatywy mistrzów optyków Marka 
Kołodzieja i Antoniego Waligórskiego. Podstawowym 
celem Stowarzyszenia było reprezentowanie optyków 
i ich pacjentów w kontaktach z przedstawicielami sa-
morządu i administracji państwowej. 

Ponieważ forma stowarzyszenia nie dawała peł-
nych możliwości działania, przekształcone zostało ono 
w roku 1994 w Dolnośląski Cech Optyków który zo-
stał zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w dniu 
3 czerwca 1994 roku. 

DCO nie tylko kontynuuje rolę przedstawiciela 
optyków wobec samorządu i administracji państwo-
wej, ale poprzez swoje działania dąży do podniesienia 
jakości świadczonych przez członków cechu usług. 

Sprawując nadzór nad przestrzeganiem Kodek-
su Etyczno-Zawodowego Optyków, obowiązujące-
go członków DCO oraz zapewniając rzeczoznawców 
w dziedzinie optyki okularowej, którzy stanowią we-
wnątrz cechową kontrolę w zakresie utrzymania wy-
sokiej jakości usług okularowych, świadczonych przez 
optyków zrzeszonych w DCO. 

Zarząd cechu mając stały kontakt z KRIO, pełni 
rolę informatora swoich członków w sprawach aktu-
alnie obowiązujących przepisów prawnych oraz za-
chodzących zmian w przepisach dotyczących zawodu 
optyka okularowego. Informuje o aktualnych wydarze-
niach mających miejsce w środowisku optyków oraz 

firm pracujących w naszej branży. 
DCO jest także współzałożycielem i czynnym 

członkiem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 
będącej ogólnopolską organizacją zawodową optyków. 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna zrzesza 
Cechy Optyków z terenu całej Polski. 

Dolnośląski Cech Optyków jest organizacją o cha-
rakterze regionalnym, poprzez KRIO możemy docierać 
z problemami środowiska optyków dolnośląskich do 
organów centralnych. 

Uważasz, że można lepiej i więcej, masz więcej 
pomysłów, chcesz aktywnie uczestniczyć w pracy i roz-
woju cechu, DCO jest organizacją otwartą i dlatego za-
chęcamy do wstępowania do cechu wszystkie osoby pro-
wadzące działalność w zakresie optyki okularowej oraz 
posiadające poświadczone kwalifikacje zawodowe. 

Obecny skład Zarządu Cechu: 
Starszy Cechu - Marek Kołodziej 
Podstarszy Cechu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

- Józef Wróblewski 
- Iwona Sochacka 
- Andrzej Prokopowicz 
- Wiesław Wojtkowiak 

DOLNOSLĄSKI CECH 
OPTYKÓW we WROCŁAWIU 
50-061 Wrocław, PI. Solny 13 
Tel. 71 314-96-60, 71 354-55-37 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 

Na szkoleniach przeważała tematyka produktowo 
- marketingowa, ale dzięki zaproszeniu na spotkanie 
w Ustroniu w dniu 25.10.2008 r. p. Adriany Witkow-
skiej ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, uczest-
nicy spotkania mogli również zapoznać się z dostęp-
nymi dla optyków programami pomocy unijnej oraz 
terminami i procedurami wnioskowania o nią. 

Ostatnie spotkanie miało miejsce 3-4.10.2009 
w Hotelu Jura w Kroczycach na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej, gdzie uczestniczyliśmy w wymaganych 
przepisami prawa pracy szkoleniu BHP poszerzonym 
o zagadnienia ochrony przeciwpożarowej oraz szkole-
niu z pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Tradycją stały się już spotkania szkoleniowo-inte-
gracyjne organizowane dwa razy do roku przez Śląski 
Cech Optyków dla swoich członków i sympatyków. 
Gromadzą zawsze liczne grono uczestników, którzy 
oprócz wysłuchania wykładów i prezentacji dotyczą-
cych nowości asortymentowych zapraszanych firm 
zyskują możliwość uczestnictwa w szkoleniach mar-
ketingowych, zapoznania się z nowymi maszynami 
i urządzeniami wspomagającymi sprzedaż, jak rów-
nież poznania nowych kolekcji opraw okularowych 
i okularów przeciwsłonecznych firm uczestniczących 
w towarzyszących spotkaniom ekspozycjach. 

Pozwalają również na przekazywanie bezpośred-
nich informacji dotyczących działań Cechu i KRIO, 
a dzięki organizowaniu ich w atrakcyjnych turystycznie 
miejscach, mają również charakter integracyjno-rekre-
acyjny. W minionych dwóch latach Śląscy optycy spo-
tykali się czterokrotnie, a naszymi gośćmi były firmy 
: JZO, Hoya Lens Poland, Johnson & Johnson, CIBA 
Visio, Eschenbach Polska, Ophtalmica Nowakowski, 
Poland Optical, PSP, AM Group, OKO, Italo Optica, 
Optimal. 
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Dzięki zaproszeniu przedstawicieli firmy Essilor 
Polonia mieliśmy także możliwość poznania najnow-
szego zestawu szlifierskiego Mr Blue oraz urządzenia 
Visioffice. W spotkaniu brali również udział przedstawi-
ciele firmy Ophtalmica Nowakowski oferującej pomo-
ce dla słabo widzących, oraz firmy importujące oprawy 
okularowe : Veni Vidi Vici, Italo Optica, Prestige. 

Po zapadnięciu zmroku Jurajski Ekspres zabrał 
uczestników spotkania na nocne zwiedzanie okolicz-
nych ostańców i jaskini, gdzie przy ognisku i szkla-
neczce grzańca mogli wysłuchać miejscowych gawęd. 

n ł n R H S S I 3 

Po powrocie zastaliśmy szykującą instrumenty orkie-
strę i stoły uginające się od miejscowych specjałów. Po 
zgaszeniu świateł szef kuchni wniósł na salę płonącą 
kitę wieprzową a zabawa przy muzyce trwała niemal-
że do białego rana. 

Niezależnie od szkoleń wyjazdowych Cech orga-
nizuje dla swoich członków oraz pracowników zakła-

dów również kursy i szkolenia odbywające się sie-
dzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach. 15.12.2007 
w Katowicach odbyło się całodniowe szkolenie po-
święcone zagadnieniom widzenia obuocznego i do-
boru korekcji pryzmatycznej, w którym udział wzięli 
uczestnicy wcześniejszych kursów refrakcji. Wykła-
dowcą był Marek Ożóg, a interesująca tematyka spo-
tkania, oraz osoba wykładowcy sprawiły, że szkolenie 
cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Dwukrotnie 
w 2009 r. zorganizowane zostały szkolenia marketingo-
we prowadzone przez Szymona Grygierczyka, w któ-
rych udział brali zarówno właściciele jak i pracownicy 
naszych zakładów. Poznawszy tematykę szkoleń wielu 
z kolegów zaprasza wykładowcę bezpośrednio do swo-
ich firm lub organizuje obecnie podobne szkolenia dla 
pracowników zaprzyjaźnionych zakładów. 

Po raz kolejny przedstawiciele Śląskiego Cechu 
Optyków zajmują się organizacją Kongresów KRIO. 
W ramach działań Zarządu KRIO - przedstawiciele na-
szego Cechu zajmowali się śledzeniem postępu prac nad 
ustawą o niektórych zawodach medycznych, korespon-
dencją z Ministerstwem Zdrowia i reprezentowaniem 
naszego środowiska na spotkaniach konsultacyjnych w 
ministerstwie. Wcześniej podobnie śledzili i opiniowali 
zapisy nowelizowanej ustawy o rzemiośle. Bezpośred-
ni przekaz informacji podczas spotkań cechowych, 
otwarte dyskusje sprawiają, że członkowie Śląskiego 
Cechu Optyków mają pełny wgląd w działania Izby, 
identyfikują się z działaniami KRIO, udzielając rów-
nocześnie Zarządowi KRIO tak potrzebnego wsparcia. 
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To zapewne również dlatego członkowie Śląskiego 
Cechu Optyków stanowią tak liczną grupę uczestników 
imprez organizowanych przez KRIO - niezależnie czy 
jest to Kongres w Wiśle, czy jak kiedyś w Zakopanem 
lub Mikołajkach, czy też Targi w Poznaniu, na które 
Cech zorganizował zbiorowy wyjazd . 

Już od pięciu lat część członków Śląskiego Cechu 
Optyków, zrzeszonych w Grupie OPTYK RODZINNY 
prowadzi wspólne działania marketingowo-zakupowe. 
Dzięki połączeniu sił i wyborowi partnerów handlo-
wych uzyskiwane są korzystne warunki zaopatrzenia 
zakładów i organizowane wspólne akcje promocyjne. 
Działania Grupy nagłaśniane były początkowo w pro-
gramie TVP3 Katowice , co pozwoliło nam na dotarcie 
do świadomości mieszkańców Śląska i wypromowanie 
rozpoznawalnej już nazwy OPTYK RODZINNY. 

r 
PROMOCJA! PROMOCJA! 

Ł 

Druga para szkieł z anłyrefleksem 
gratis 

przy zakupie okularów ze szkłami progresywnymi 
lub wybranymi szkłami jednoogniskowymi 
z powłoka Super Hi-Vision i B l 

wvvw.optykiodiinny.pl 

Obecnie reklamy Grupy na stale goszczą na ła-
mach regionalnej prasy i w internecie. Członkowie 
Grupy zaopatrywani są w plakaty, ulotki i inne wspól-
nie wykonywane materiały reklamowe- wszystko po to, 
by w sytuacji nasilającej się konkurencji, nie obniżać 
zyskowności zakładów, lecz móc zaoferować klientom 
naszych firm atrakcyjną ofertę i promocje w profesjo-
nalnej oprawie. Koniec roku to czas kiedy spotykamy 
się z naszymi partnerami by rozmawiać o warunkach 
współpracy i działaniach promocyjnych planowanych 
na następny rok. 

O śląskim spojrzeniu na refundację okularów 
przez NFZ napisaliśmy na str. 35. 

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW 
PI. Wolności 12 
40-078 Katowice 
tel./fax 0-32/ 781 06 58 
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MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW 

Skład Zarządu: 
1. Grzegorz Mielnicki - Podstarszy Cechu 

pełniący funkcję 
Starszego Cechu 

- Podstarszy Cechu 
- Podstarszy Cechu 
- Członek Zarządu 

(rezygnacja z Podstarszego Cechu) 
5. Jarosław Jobs - Członek Zarządu 

2. Marian Wójcik 
3. Edward Kluza 
4. Stanisław Sałwiński 

6. Izabela Barczyk 
7. Anna Skrzypek 
8. Marek Szwed 
9. Roman Brożek 
10. Jerzy Dobrowolski 
11. Stanisław Mężyk 
12. Halina Góral - Bulek 

- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 
- Członek Zarządu 

mm 

RODOWOD CECHU: 
Po rozwiązaniu Stowarzyszenia Optyków Pol-

skich w dniu 20.11.1993r. na zjeździe w Zakopanem 
- z inicjatywy krakowskich optyków, postanowiono 
zorganizować zgodnie z tradycją Rzemiosła Polskiego 
- Cech Optyków. 

Na zebraniu założycielskim w dniu 
14.01.1995r., na które zaproszono optyków z regionu 
całej Małopolski - postanowiono powołać Małopolski 
Cech Optyków z siedzibą w Krakowie, uzasadniając 
to koniecznością integracji zawodowej i społecznej 
optyków w regionie Małopolski. 

Założycielami Cechu byli: 
- Wiesław Koczorowski - optyk z Krakowa 
- Marian Wójcik - optyk z Krakowa 
- Edward Kluza - optyk z Tarnowa 
- Stanisław Salwióski - optyk z Krakowa 
- Mieczysław Walczyk - optyk z Nowego Sącza 
- Adam Makarewicz - optyk z Rzeszowa 

Na zebraniu założycielskim na Starszego cechu 
wybrano Wiesława Koczorowskiego - optyka z Kra-
kowa. W dniu 25.05.1995r. Małopolski Cech Optyków 

został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krako-
wa - Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestro-
wy pod Nr. Rej. CRz - 17 ns. Rej CRz - 1/95/S. 

Po rezygnacji Wiesława Koczorowskiego z funk-
cji Starszego Cechu - ze względu na stan zdrowia -
w dniu 29.06.1996r. Walne Zebranie członków Mało-
polskiego Cechu Optyków - Starszego Cechu wybrało 
jednomyślnie Mariana Wójcika - optyka z Krakowa. 

Cech w okresie dotychczasowej działalności głów-
ną uwagę koncentrował m.in. na informowaniu człon-
ków o aktualnych przepisach prawno - skarbowych, 
Państwowej Inspekcji Pracy, pomoc w opracowywaniu 
cenników itp. 

W tym celu Zarząd Cechu organizuje okresowe 
zebrania członków Cechu zapraszając na nie przed-
stawicieli Instytucji Państwowych, przedstawicieli Izb 
Rzemieślniczych i innych. 

Małopolski Cech Optyków jest jednym z dwu-
dziestu pięciu Cechów, które tworzą i skupiają się 
w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie. 

MCO jest członkiem i wraz z ośmioma cecha-
mi z całej Polski tworzą Krajową Rzemieślniczą Izbę 
Optyczną. Izby te mają pieczę i dbają o cechy oferując 
pomoc prawną oraz inną wraz ze Związkiem Rzemiosła 
Polskiego tworzą parasol ochronny nad rzemiosłem. 

Związku z powołaniem Mariana Wójcika na 
w-ce prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości (niemożliwe łączenie tych dwóch funkcji), 
Zarząd Małopolskiego Cechu Optyków powołał Grze-
gorza Mielnickiego na Podstarszego Cechu pełniące-
go obowiązki Starszego Cechu MCO. Do priorytetów 
organizacji należą praktyczna i teoretyczna pomoc nie 
tylko w podnoszeniu kwalifikacji, ale także przedsta-
wianiu najnowszych osiągnięć optyki światowej. Cech 
zrzesza tylko prawdziwych fachowców posiadających 
wykształcenie czeladnicze i mistrzowskie, dzięki cze-
mu może być pewny utrzymywaniu, przez jego człon-
ków, wysokiego poziomu usług, najnowocześniejszego 
sprzętu i kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Małopolski Cech Optyków organizuje Kurs Re-
frakcji. Pierwszy stopień kursu już się odbył i było na 
nim aż 26 osób. Prowadzi go jak zawsze Dr Andrzej 
Styszyński. Drugi stopień kursu refrakcji odbywa się 
w terminie 28-30.09.2009r. oraz 12-14.10.2009r. Bę-
dziemy również organizować trzeci stopień tegoż kur-
su w terminie późniejszym. 

Jak co roku organizujemy święto patrona optyków 
polskich Św. Hieronima. W tym roku bawiliśmy się 
w Cieniawie koło Nowego Sącza. Frekwencja jak za-
wsze dopisała i w niemal 120 osobowym towarzystwie 
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przyjaciół optyków bawiliśmy się hucznie. Pierwszego 
dnia wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu fortepiano-
wego w Dworku Ignacego Paderewskiego w miejsco-
wości Kąśna Dolna. Po nim udaliśmy się do kościoła 
na Mszę Świętą. Tego dnia to nie był koniec atrakcji, bo 
wieczorem spotkaliśmy się na terenie hotelu gdzie mia-
ło miejsce wspólne grillowanie. Przy muzyce na żywo 
zabawa trwała bardzo długo. W drugim dniu zwiedza-
liśmy bardzo ciekawy skansen pszczelarstwa polskiego 
a wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Jak co roku 
zbieraliśmy pieniądze na dom dziecka licytując szereg 
bardzo wartościowych przedmiotów. Wspaniała zabawa 
przy muzyce lokalnego zespołu trwała do białego rana. 

r%, A Zr ' l ""I M 
w i 1 
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Z inicjatywy Mariana Wójcika członka Zarządu 
Małopolskiego Cechu Optyków wydajemy kwartalnik 
„Optyk Polski". Zapraszamy do współpracy. 

Dnia 15 marca 2009 odszedł do Wieczności nasz 
kolega Wiesław Koczorowski. Polska optyka okula-
rowa poniosła dotkliwą, niepowetowaną stratę. Zmarł 
wybitny optyk i działacz organizacji rzemieślniczych. 

Ś.p. Wiesław Koczorowski pracę w zawodzie 
optyka rozpoczynał w latach sześćdziesiątych XX 
stulecia. Jednocześnie działał w Komisji Branżowej 

Usług Optycznych a następnie w Stowarzyszeniu Opty-
ków Polskich. Po rozwiązaniu S.O.P. został jednym 
z założycieli Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
Zmarły był jednym z inicjatorów powstania Małopol-
skiego Cechu Optyków i jego pierwszym Starszym 
a następnie Honorowym Starszym. 

Ś.p Wiesław był prekursorem kontaktów bizne-
sowych optyków polskich z firmami zagranicznymi 
i dzięki Jego inicjatywie optycy mieli dostęp do naj-
nowocześniejszych w tym czasie technologii w branży 
optycznej. W latach 80 tych uruchomił w Krakowie-
Nowej Hucie salon optyczny, który był wzorem jak po-
winien wyglądać i funkcjonować nowoczesny zakład 
optyczny. 

Zmarły był znakomitym nauczycielem zawodu. 
Wykształcił wielu mistrzów i czeladników optyki oku-
larowej. Był wielkim przyjacielem optyków. Wszyscy 
korzystaliśmy z Jego jakże cennych rad i spostrzeżeń. 
Każdy z nas mógł liczyć na Jego życzliwą pomoc. Po-
mimo ciężkiej choroby interesował się i w miarę sił ak-
tywnie uczestniczył w pracach Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej oraz Małopolskiego Cechu Optyków. 

W 2010 roku planujemy kolejny wyjazd integra-
cyjny z optykami Unii Europejskiej. W pierwszej ko-
lejności kraje Skandynawii. 

Wszystkie bieżące informacje dostępne na nowej 
stronie Małopolskiego Cechu Optyków www.cech-
optykow.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania. 
Liczba członków na dzień 30.09.2009r. - 112 optyków. 

MAŁOPOLSKI CECH OPTYKOW 
ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków 
tel. (012) 430-03-88, tel/fax 421-90-77 
e-mail: cechoptykow@op.pl 
www.cech-optykow.pl 

CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE 

Inicjatywa powstania Cechu 
Optyków w Warszawie zrodziła 
się w tym czasie, kiedy optycy 
byli członkami Cechu Złotników, 
Zegarmistrzów, Optyków, Grawe-
rów i Brązowników. Cech Opty-
ków został powołany na wniosek 

licznej grupy optyków działającej w ramach Sekcji 
Optyków podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia 14 stycznia 1995 r. Formalnie zarejestrowany 
17.10.1995 r. roku pod nazwą Cech Optyków w War-
szawie. Starszym Cechu pierwszej kadencji został 
wybrany jeden z inicjatorów powstania Cechu - An-
drzej Biernacki, a Podstarszym Cechu - Marek Jaku-

bowicz. W skład pierwszego Zarządu weszli również 
Tadeusz Ratajski, Wiesław Gabrysiak, Marek Sękul, 
Grzegorz Trzaska, Tomasz Bednarski, Krzysztof Pi-
skorski, Stanisław Sławecki. W tym czasie działania 
Zarządu koncentrowały się na stworzeniu możliwości 
funkcjonowania nowopowstałej, samodzielnej organi-
zacji. Obok Statutu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
zostały stworzone Regulaminy Pracy Zarządu i Sądu 
Cechowego oraz Regulamin Wewnętrzny Rady Mężów 
Zaufania, określający kryteria jakie powinien spełniać 
zakład optyczny oraz zakres dokumentów wymaga-
nych przy przyjęciu nowego członka Cechu. 

Powstał również Kodeks Etyczno- Zawodowy, 
zawierający obok definicji zawodu optyka, wymagania 
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zarówno formalne dla członka organizacji, jak również 
obowiązki dotyczące jakości wykonywania usług oraz 
etyki zawodowej i kultury wymaganej od każdego 
z optyków będących członkami Cechu. Kodeks Etycz-
no-Zawodowy stworzony przez Cech stanowił pod-
stawą Kodeksu przyjętego przez Zjazd Delegatów 
KRIO, którym do dzisiaj posługują się cechy zrzeszone 
w Izbie. Cech Optyków w Warszawie był jednym 
z inicjatorów i założycieli Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. Stworzone w tym okresie logo Ce-
chu Optyków w Warszawie zostało przyjęte jako znak 
KRIO i pozostałych cechów w niej zrzeszonych. 

Tak przedstawiały się początki działalności cecho-
wej, które dały podstawy dla obecnej działalności, kon-
centrującej się na przedsięwzięciach głównie zwianych 
z doskonaleniem zawodowym optyków. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom stawianym przez obecny ry-
nek, Cech od marca 2003 r. organizuje kursy podstaw 
refrakcji odbywające się pod patronatem Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej, mające na celu pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych. Początkowo był 
to tylko kurs pierwszego stopnia obejmujący swym 
zakresem podstawy refrakcji. Obecnie organizujemy 
również kursy drugiego stopnia będące kontynuacją 
zagadnień z zakresu refrakcji, jak również zawierające 
zagadnienia dotyczące doboru soczewek kontaktowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się zorganizowany po 
raz pierwszy w 2007 roku kurs refrakcji III stopnia, 
mający charakter warsztatów. Głównym celem kursu 
są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji 
oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur 
optometrycznych. Zajęcia na kursach I, II i III stopnia 
prowadzone są przez dr med. Andrzeja Styszyńskiego 
i odbywają się w siedzibie KRIO. Tam również powstał 
profesjonalny gabinet optometryczny zorganizowany 
przez Cech na potrzeby ćwiczeń z zakresu refrakcji. 
Począwszy od 2003 roku w kursach refrakcji uczestni-
czyło 492 osoby, w tym 264 osoby ukończyły stopień 
pierwszy kursu, 181 - drugi stopień i 47 osób uzyskało 
świadectwa ukończenia kursu refrakcji III stopnia. Ko-
lejne edycje kursów rozpoczną się jesienią br. 

Zajęcia na kursie refrakcji II stopnia -marzec 2009. 

Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie 
ograniczamy się jedynie do kursów refrakcji. Du-
żym powodzeniem cieszą się również organizowane 
przez Cech, kursy komunikacji klientem, uwzględ-
niające specyfikę funkcjonowania zakładów optycz-
nych. Szkolenia prowadzi p. Szymon Grygierczyk, 
wg. autorskiego programu Brigit Schott. Zajęcia na 
kursie obejmują głównie zagadnienia z zakresu psy-
chologii sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem 
kolejnych faz rozmowy z klientem, indywidualną 
analizę jego potrzeb oraz umiejętność ich zaspokajania. 
W tym roku w czerwcu odbyła się jedna edycja szkoleń I 
i II stopnia, w których uczestniczyło łącznie 32 osoby 

Kurs komunikacji z klientem -czerwiec 2009 

Mając świadomość, iż życie składa się nie 
tylko z pracy i nauki, a również musi się w nim 
znaleźć czas na spotkania towarzyskie przeprowa-
dziliśmy również szereg imprez. Kolejnym kro-



kiem na drodze do jeszcze lepszego zintegrowania 
naszych członków było ufundowanie sztandaru 
cechowego wraz z insygniami, poświeconego pod-
czas uroczystej mszy w dniu 28 września 2002 r. 
w Kościele Św. Marcina na Starym Mieście. Nie-
zapomniane wrażenia w środowisku pozostawiła 
również zorganizowana przez nas impreza z okazji 
Jubileuszu X-lecia Cechu Optyków w Warszawie, 
w dniu 28 maja 2005 r. 

Chcąc stworzyć cykliczną, karnawałową imprezę 
taneczną dla optyków, ich przyjaciół i znajomych zor-
ganizowaliśmy w dniu 21 lutego 2009 r Bal Optyków. 
Zabawa miała miejsce w przepięknej sali teatru Equus, 
w Klubie Galop w Zielonce. Optycy i przedstawiciele 
firm optycznych doskonale bawili się, przy dźwiękach 
muzyki na żywo, wykonywanej przez pięcioosobowy 
zespół „Chłopcy z Placu Bema". Atrakcją balu był wy-
stęp aktorki Hanny Śleszyńskiej, która tryskając natu-
ralną energią i humorem przedstawiała ponad godziny 
program złożony z piosenek satyrycznych oraz skeczy. 
Wprawdzie od pierwszych taktów muzyki, nikogo nie 
trzeba było zachęcać do tańca, gdyż parkiet zapełnio-
ny był świetnie bawiącymi się parami, jednak dla pod-
trzymania atmosfery zabawy wspólne tańce i konkursy 
organizował wodzirej. W konkursie tańca towarzyskie-
go brało udział pięć par. Zwycięzcami zostali Państwo 
Dorota i Artur Polar. Nagrody dla zwycięzców oraz 
wszystkich uczestników konkursu ufundowała firma 
Hoya Lens Poland. W imieniu Zarządu Cechu serdecz-
nie dziękujemy. 

Uczestnicy imprezy mogli skosztować wyśmie-
nitej kuchni, jaką serwował Klub Galop. Dużym po-
wodzeniem cieszył się stół staropolski zorganizowany 
dodatkowo w formie szwedzkiego bufetu. 

Szczególnym atutem imprezy było miejsce wybra-
ne na jej organizację. Przestronna, posiadająca swoisty 
klimat i charakter sala oraz towarzyszące jej pomieszcze-
nia sprzyjały dobrej zabawie. Optycy świetnie się bawili, 
parkiet, aż do rana wypełniony był tańczonymi parami. 

W związku z wielkim powodzeniem zeszło-
rocznej imprezy serdecznie zapaszmy na kolejny -
II KARNAWAŁOWY BAL OPTYKÓW w dniu 
16 stycznia 2010 r. do Klubu Galop w Zielonce. 
Więcej informacji na plakacie. 

Aktualny skład Zarządu Cechu: 

Starszy Cechu 
Podstarszy Cechu 
Sekretarz 
Skarbnik 
Członek 
Członek 
Członek 

Jerzy Wysocki 
Andrzej Biernacki 
Andrzej Dąbrowski 
Zbigniew Gajewski 
Robert Kilen 
Joanna Mikulska 
Wojciech Błaszczyk 

Karnawałowy Bal Optyków- 21 luty 2009 r. 
- Klub Galop w Zielonce 

CECH OPTYKOW 
W WARSZAWIE 
ul. Piekarska 6/5, 02-264 Warszawa 
teł. 0-22/ 635 78 67 
e-mail: cech.optyk@interia.pl 
www.cechoptykwar.for.pl 
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VIII KONGRES KRIO 
TARGI OPTYKA 2009 

LISTA WYSTAWCÓW 
1.2J GROUP W1 5 piętro 38. NASA PH Hl 6 piętro 

2. AJG OFFICE P26 piętro 39. NEW LINE OPTICS PI 6 piętro 

3. ALBINEX Sp.J. M4 6 piętro 40. OKO PH SC K2 6 piętro 

4. ALFA-MEDICA PRESS Hall 6 piętro 41. OPHTALMICA Nowakowski E4 6 piętro 

5.ASTIR FHU NI 6 piętro 42. OPMATIC S C. PHU El 6 piętro 
6. ATS Hall 5 piętro 43. OPTALEX F2 6 piętro 
7. BINOKL F4 6 piętro 44. OPTICUM HB Hall 5 piętro 
8. BINOMAR FHU NI 6 piętro 45. OPTIM-1 PH T4 5 piętro 
9. CAMRO S2 6 piętro 46. OPTIMAL A.K. Chudoba L2 6 piętro 

10. CIBA VISION J2 6 piętro 47. OPTIMUM DISTRIBUTION Sp. z o.o . Dl 6 piętro 
11.CONSULTRONIX RI 5 piętro 48. OPTILUX T1 5 piętro 
12. CRYSTALEX Hall 5 piętro 49. OPTISOFT Hall 6 piętro 
13. DAPP-ECOSERVICE Hall 5 piętro 50. OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. B2 6 piętro 
14. DEKOPTICA Sp.J. Gl 6 piętro 51. OPTOTECHNIKA M3 6 piętro 
15. DG GROUP Dariusz Grzelak J3 6 piętro 

52. OPTYKA-HILAREX S C. N2 6 piętro 
16. Doctor W.BRYLL 0 2 6 piętro 

53. OPTYKA-SERWIS Sp.J. Hall 5 piętro 
16. Doctor W.BRYLL 6 piętro 

53. OPTYKA-SERWIS Sp.J. Hall 5 piętro 
17. ELITE OPTICA S C. M2 6 piętro 

53. OPTYKA-SERWIS Sp.J. 

R2 

5 piętro 
6 piętro 

54. OXER Sp.zo.o. R2 5 piętro 
18. ESCHENBACH Optik Polen Sp.zo.o. AI 6 piętro 

54. OXER Sp.zo.o. 

S3 

5 piętro 
6 piętro 

55. OWP Brillen GmbH S3 5 piętro 
19. ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. Fl 6 piętro 

5 piętro 
19. ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. 6 piętro 

56. POLAND OPTICAL Sp. z o.o. B1 6 piętro 
20. EUROPEEN OPTICS Sp. z o.o. Ml 6 piętro 

56. POLAND OPTICAL Sp. z o.o. 6 piętro 
20. EUROPEEN OPTICS Sp. z o.o. 6 piętro 

57. PRESTIGE PH F3 6 piętro 
21. EXPERT KRAK Sp. z o.o. U2 5 piętro 

6 piętro 
21. EXPERT KRAK Sp. z o.o. 

T3 

5 piętro 
58. PROSTAF Sp. J. S2 6 piętro 

22. FERVO S C. T3 5 piętro 
58. PROSTAF Sp. J. 6 piętro 

23. FOCUS S C. P3 

5 piętro 
59. PUNKTAL E3 6 piętro 

23. FOCUS S C. P3 6 piętro 
6 piętro 

24. HAYNE POLSKA Sp. z o.o. J4 6 piętro 
60. RODENSTOCK Polska SD. Z o.o. D2 6 piętro 

24. HAYNE POLSKA Sp. z o.o. J4 6 piętro 
6 piętro 

24. HAYNE POLSKA Sp. z o.o. 

E2 6 piętro 61. RUDY PROJECT POLAND T2 5 piętro 
25. HIGH DEFINITION LENS E2 6 piętro 61. RUDY PROJECT POLAND T2 5 piętro 

26. HOYA LENS POLAND Sp. z o.o. SI 6 piętro 62. SERV- OPTIC SC G2 6 piętro 

27. ITALO OPTICA C3 6 piętro 63. SKORPION PH P4 6 piętro 

28. J&M GROUP S C. Hall 6 piętro 64. SKORPION PPHU Cl 6 piętro 

29. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. J5 6 piętro 65. STAINER CONSULTING Hall 5 piętro 

30. JZO Sp. z o.o. Kl 6 piętro 66. TEGRA U3 6 piętro 

31. KOH S C. H3 6 piętro 67. TISARD EYEWEAR S C. H2 6 piętro 

32. KRAK OPTIC Sp. z o.o. Ol 6 piętro 68. TOPCON POLSKA Sp. z o.o. II 6 piętro 

33. Krasnodębski i s-ka OPTIBLOK Sp J. A2 6 piętro 69. TRIO 12 6 piętro 

34. LAZURYT Ul 5 piętro 70. VENI VIDI VICI C2 6 piętro 

35. LIW LEWANT Sp. z o.o. J1 6 piętro 71. VERSO PI 6 piętro 

36. MAGOTT S C Hall 5 piętro 72. VISION & FASHION LI 6 piętro 

37. MAŻEX. Hall 6 piętro 73. WENS Hall 5 piętro 
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The most comfortable glosses on earth. 
What a joy each day! 
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# NOWA POWŁOKA 
ANTYREFLEKSYJNA 

HI-VISION 

Najwyższa odporność na zarysowania 
Znakomite właściwości antystatyczne 

Wyjątkowe właściwości hydrofobowo-oleofobowe 
Bardzo łatwa w czyszczeniu 

Doskonała jakość widzenia 

HOYA 



z autoblokerem CAB-4000 

Cl OPTOPOL 
handlowy 

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. 
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42 
tel./fax: 032 672 28 00 

www.optopol.com.pl 

Biura handlowe: 

Zawiercie ul. Żabia 42, 
tel./fax: 0 32 672 28 00, kom. 502 196 127 
Warszawa ul. Łukowska 2a 
tel./fax: 0 22 612 10 00, kom. 502 196 129 
Poznań ul. Górki 13 
tel./fax: 0 61 865 14 19, kom. 502 196 138 
Gdynia ul. Pionierów 4 
tel./fax: 0 58 620 14 04, kom. 510 045 602 

http://www.optopol.com.pl




f^Sza JZO - widzenie bez granic 

SOCZEWKI OKULAROWE 

Urządzenia dla profesjonalistów 

Alta Pro 

Wybierz 
urządzenia najlepsze 
dla swojego Zakładu 

Automat szlifierski 
najszybszy automat na rynku 

(oszczędność czasu do 45%) 

opcja szlifowania soczewek do opraw sportowych 

przyjazny dla środowiska i ekonomiczny 

(mniejsze zużycie wody i energii) 

oprogramowanie w języku 

polskim 

Alta NX 
Automat szlifierski 

wykonuje dowolne prace, 

nawet te dotąd niewykonalne 

w automatach, takie jak: wiercenie 

z rowkowaniem na soczewce 

0 dużej krzywiźnie bazowej 

niespotykana jakość wykończonych 

krawędzi, bezstresowa 

1 bezpieczna obsługa 

oprogramowanie w języku polskim 

Alta SP 
Automat szlifierski 

wykonuje nawet bardzo skomplikowane prace • 

umożliwia rowkowanie i załamywanie krawędzi • 

oprogramowanie w języku polskim • 

Alta XL 
Skanocentroskop 

automatycznie odczytuje kształt demolensu • 

albo szablonu włącznie z otworami i wcięciami 

pozwala na szybką zmianę kształtu • 

automatyczne rozpoznawanie parametrów soczewki • 

Alta XS 
Skanocentroskop 

automatycznie odczytuje 

kształt demolensu albo szablonu 

włącznie z otworami i wcięciami 

intuicyjna i prosta obsługa 

oprogramowanie w języku polskim 

O szczegóły pytaj w JZO Optyk Serwis: 
tel. 075 64 14 452 • 075 64 14 453, 075 75 39 452 • 075 75 39 453, fax 075 64 14 460 • 075 75 39 460 
JZO sp. z o.o., ul. Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, o p t y k s e r w i s @ j z o . c o m . p l • w w w . o p t y k s e r w i s . j z o . c o m . p l 

www.jzo.com.pl 
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Oni już wybrali... S e r v ^ Optic 
Hurtownia optyczna 

z najlepszymi cenami 

Mamy już nowy 
sklep internetowy! 

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! 

4 J { 

Przyjdź: 30-820 Kraków, 
ul. Szara 24 A 

Zadzwoń: tel./fax: +48 (012) 659 10 10 

Zobacz: www.servoptic.pl 

http://www.servoptic.pl


Wydanie II, rozszerzone książki dr. Andrzeja Styszyńskiego 
„Korekcja wad wzroku 
- procedury badania refrakcji" 
wydane we współpracy z 
Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną 

przy wsparciu firm: 

CIBA0VISION H O Y A 
TOPCOf\ do nabycia w 

Wydawnictwie Medycznym „a-medica press" 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cygański Las 11, tel./fax: 033 828 13 72 
e-mail: poczta@alfamedica.pl www.alfamedica.pl 
Konto: Bank PeKaO SA o/Bielsko-Biała 43 124011701111 0000 2408 6754 
Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest po złożeniu zamówienia (listownie, telefonicznie, faksem lub mailem) 
Koszt przesyłki pokrywa Wydawnictwo (za wyjątkiem przesyłek za zaliczeniem pocztowym 
- Kupujący ponosi wówczas koszt opłaty za pobranie - 1 0 zł). 

Cechy zrzeszone w KRI0 dokonały zbiorowego zamówienia książek dla swoich członków. 
Książki w cenie promocyjnej do nabycia w biurach Cechów. 

mailto:poczta@alfamedica.pl
http://www.alfamedica.pl


POLAND OPTICAL 
Spółka z o.o. 

jesteśmy w zasięgu wzroku N I D E K 

Japońska technologia 
nieograniczone możliwości 

z e s t a w y ref rakc 

s y s t e m y szl i f ier 

LEX 

W Y Ł Ą C Z N Y DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK 
P O L A N D O P T I C A L S p . z o . o . 
43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18 
tel. 033 851 36 30, tel. 033 852 10 16 
fax: 033 851 36 31 
e-mail: biuro@po.pl, infolinia 0 800 488 428 

Przedstawiciele handlowi: 
C ieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930 

Warszawa - Piotr Tabor, tel. 0 506 1 28 363 
Poznań - Dariusz Rospara, tel. 0 506 128 383 

d r i l l / L e x 1 0 0 0 / I C E 1 0 0 0 

mailto:biuro@po.pl
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA STOISKO JZO. 

DLA NAJLEPSZYCH 

Zapoznamy Państwa 
nowymi produktami 
i usługami. 

z naszymi 

Z przyjemnością informujemy, 

że soczewki okularowe JZO zostały uznane przez Klientów 

za najlepszą ofertę na rynku polskim. 

Firmie JZO sp. z o. o. przyznano 

ZŁOTY LAUR KLIENTA 2009 

w kategorii 

SOCZEWKI OKULAROWE 

Jesteśmy przekonani, że powyższa nagroda 

będzie dla Państwa doskonałym argumentem sprzedażowym 

podczas polecania Klientom naszych produktów. 

www.jzo.com.pl 

http://www.jzo.com.pl

