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REGULAMIN NUMERACJI ORAZ SPOSOBU 

NUMERACJI OPTOMETRYSTÓW 
BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI ORAZ REZYDENTÓW 

INNYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH 

UNII EUROPEJSKIEJ CHCĄCYCH UZYSKAĆ NUMER 

OPTOMETRYSTY 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPTOMETRII I OPTYKI  
 

§1 

 

Niniejszy Regulamin określa sposób nadawania numerów optometrystom w Polsce oraz 

organ uprawniony do nadawania numeracji. 

 

§2 

 

Z dniem 1.09.2014r wprowadza się numerację optometrystów. Organem uprawnionym do 

nadania numeru optometrysty jest Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. 

Numer optometrysty (NO) może otrzymać obywatel polski lub rezydent innego kraju 

członkowskiego Unii Europejskiej, legitymujący się dokumentem potwierdzającym 

wykształcenie w zakresie optometrii, zamieszkały i wykonujących swój zawód w Polsce lub 

na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności nadaje się 

numery optometrystom, będącym członkami Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. 

 

§3 

Definicje: 

- Numer optometrysty (NO) – 7-znakowy numer nadany przez Zarząd PTOO.  

W szczególnych przypadkach numer może być 8-znakowy.1 

- Optometrysta: 

1. absolwent studiów z zakresu optometrii, których program uzyskał pozytywną opinię 

zarządu PTOO, 

2. rezydent kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który uzyskał kwalifikacje w zawodzie 

optometrysty w kraju członkowskim Unii Europejskiej potwierdzone stosownymi 

dokumentami. 

- PTOO – Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zwane dalej „Towarzystwem” – 

organizacja zrzeszająca i reprezentująca interesy optometrystów, 

- Zarząd – statutowy kolegialny organ wykonawczy Towarzystwa, w którego skład 

wchodzą osoby wybrane przez członków PTOO podczas Walnego Zebrania, 

reprezentujące je, wykonujący zadania statutowe oraz nadający numer optometrysty. 

- Optometrysta – zawód medyczny sklasyfikowany pod numerem 229501 zgodnie  

z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

                                                           
1
 Zmiany w Regulaminie wprowadzone dnia 09.07.2018 zapisano pogrubioną czcionką. 
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klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

(Dz.U. 2014 poz. 1145). 

 

§4 

 

Numer optometrysty składa się z 7 znaków w formacie NOAABCC podzielonych na bloki: 

1) blok pierwszy (NO) – określa skrót od Numer Optometrysty, 

2) blok drugi (AA) – dwa znaki (cyfry) oznaczające rok ukończenia szkoły, 

3) blok trzeci (B) – jeden znak (cyfra lub litera) oznaczająca kod uczelni, 

4) blok czwarty (CC) – dwa znaki (cyfry) oznaczające numer porządkowy. W szczególnych 

przypadkach blok czwarty może mieć trzy znaki (CCC). 

 

 

§5 

 

1. Numer optometrysty członkom PTOO nadaje Zarząd Towarzystwa w oparciu  

o posiadaną dokumentację każdego członka Towarzystwa oraz jego pisemny wniosek 

wraz z załącznikiem wymienionym we wniosku, a następnie podaje go do wiadomości 

osobie, której został nadany oraz umieszcza na stronie www.ptoo.pl  

2. Osobie niebędącej członkiem PTOO numer optometrysty nadaje Zarząd Towarzystwa 

na jej pisemny wniosek. Do prawidłowo wypełnionego wniosku osoba taka winna załączyć 

kserokopię dyplomu studiów z zakresu optometrii potwierdzoną za zgodność                               

z oryginałem własnoręcznym podpisem. Złożenie wniosku obejmuje wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i ich publikację na stronie www.ptoo.pl  

3. Wzór wniosku wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na 

stronie www.ptoo.pl w zakładce „do pobrania”. 

4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać korespondencyjnie pocztą 

na adres biura PTOO. 

 

§6 

 

Wszystkie numery optometrystów z przyporządkowanymi do nich nazwiskami 

publikowane będą na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.ptoo.pl  

 

 

Zarząd PTOO 
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