
KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ 

zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas 

tegorocznych Targów Optycznych OPTYKA 2012.
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Na powierzchni 40 000 m2 w czterech halach 
swoją ofertę zaprezentuje 450 wystawców       
z 26 krajów. Targi organizowane od 1998 roku 
po przejęciu ich przez spółkę targową rzemio-
sła (GHM GmbH) i przeniesieniu ich do Mo-
nachium, odnotowują systematyczny wzrost 
zarówno wystawców jak i zwiedzających.
Na gości, oprócz oferty wystawienniczej, cze-
kają dodatkowe imprezy towarzyszące jak 
opti-Forum, konkursy, wzorcowy salon optycz-
ny oraz perfekcyjnie przygotowana informacja 
(Online-Katalog) i organizacja zarówno zwie-
dzania targów jak też komunikacji, bazy noc-
legowej i zaplecza turystycznego.
Po raz pierwszy na OPTI będzie włoski pawilon 
narodowy. Jedenaście firm zaprezentuje się 
tutaj pod trójkolorową zielono-biało-czerwo-
ną flagą. Stoisko, które będzie można znaleźć 
w hali C1, organizuje stowarzyszenie produ-
centów SIPAO (Sezione Industrie Produttrici 
Articoli Occialeria). „OPTI zapewnia doskona-
łą okazję do zaprezentowania swojej oferty,” 
mówi Prezes SIPAO, Lorraine Berton. 
Ok. 300 firm optycznych zatrudniających po-
nad 11.000 pracowników w regionie Belluno 
to jest serce włoskiego przemysłu optycz-
nego. Dostawcy półproduków i producenci 
opraw z Belluno to ok. 80 % produkcji optycz-
nej Włoch. 
Więcej informacji na YOU TUBE oraz na: 
www.opti-munich.com

MONACHIUM
Pod nowym LOGO 
25-27.01.2013r 
odbywać się będą 
międzynarodowe 
targi optyczne 
OPTI.

läche und rund 450 Aussteller

fot. GHM GmbH

Informacja wł.
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Optycy odwiedzili firmę 
Liw Lewant 

W piątek 19 października br. do Bie-
lawy zjechali przedstawiciele cechu 
optyków z Katowic, by przyjrzeć się 
procesowi produkcji jedynych na 
świecie metalowych opraw okula-
rowych z hypoalergicznymi powło-
kami z tytanu. W trakcie spotkania 
mieli okazję prześledzić kolejne eta-
py powstawania produktu, którego 
wyróżnikiem ma być połączenie 
niezwykłej trwałości z równie nie-
zwykłą lekkością. A wszystko to za 
sprawą  zaawansowanej technologii 
powlekania stalowych opraw war-
stwą tytanu. Gospodarze pokazali 
nowoczesny park maszynowy i opo-
wiedzieli, jak poszczególne rozwią-
zania techniczne zawitały do Biela-
wy. Optycy mogli też własnoręcznie 
sprawdzić trwałość prezentowanych 
produktów, wyginając i naciągając 
je wedle uznania. Kulminacyjnym 
punktem był pokaz holowania sa-
mochodu osobowego przy użyciu 
właśnie okularów.

News

Spotkanie było także okazją do rozmów o aktualnej sytua-
cji w branży i nie tylko. Wyraźny trend do wypuszczania na 
rynek markowych produktów, których rzeczywiste pocho-
dzenie jest co najmniej wątpliwe, stanowi od lat bolączkę 
dla rodzimych wytwórców w wielu sektorach gospodarki. 
Może on bowiem powodować spadek zaufania odbiorców 
do jakości oferowanych wyrobów. Dlatego zwiedzanie li-
nii produkcyjnej Liw Lewant można traktować jako prosty 
sposób na sprawdzenie, za co faktycznie płacą klienci sa-
lonów optycznych.

Produkowane w Bielawie, sprze-
dawane nawet za oceanem. 
Firma Liw Lewant, producent 
opraw okularowych, spotyka 
się z optykami, by rozmawiać 
o najnowszych technologiach, 
wyznacznikach jakości i wszech-
obecności tanich podróbek.
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Informacja: LIW LEWANT



HAYNE Polska Sp. z o.o.           tel.: 61 841 02 05            fax: 61 840 34 57           info@hayne.pl          www.hayne.pl

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

PROGRAM PUNKTOWY HAYNE
ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ JE NA NAGRODY!

W HAYNE doceniamy naszych Klientów, dlatego wszystkim dajemy mo liwo  zyskania dodatkowych benefitów.

Ka dy zakup dokonany w sklepie internetowym www.hayne.pl zbli a Pa stwa do wymarzonych nagród.

Szczegó y dotycz ce programu punktowego HAYNE oraz katalog nagród
znajd  Pa stwo na www.hayne.pl

Zmie  przyzwyczajenia i zacznij aktywnie korzysta
ze sklepu internetowego www.hayne.pl!

NOWY SKLEP INTERNETOWY - NOWE MO LIWO CI!

18:0010%10% rabat
na zakupy on-line

Realizacja zamówie
do godziny 18.00

Oferta rabatowa wa na od 1 pa dziernika 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
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La Galerie de Lunettes - salon 
wyróżniony 

Salon optyczny La Galerie de 
Lunettes mieści się przy Rue 
Yves Toudic w 10. dzielnicy 
Paryża, szybko rozwijają-
cej się, nowoczesnej okolicy                 
z bardzo zróżnicowaną ofertą 
zakupową. Architekci dołożyli 
wszelkich starań, aby wnę-
trze salonu wyróżniało się 
na tle licznych w tej dzielnicy 
sklepów. Do wykonania mebli 
architekt Marion Dumazer ze 
studio Dumazer & La Falisse 
zdecydował się użyć amery-
kańskiego twardego klonu.

„Zaprojektowaliśmy meble       
z amerykańskiego twardego 
klonu, czyli gatunku drewna    
o jasnej barwie. Naśladują one 
zakrzywienia ścian, tworząc 
atrakcyjne wizualnie wystawy, 
które przyciągają wzrok prze-
chodniów. Zdecydowaliśmy się 
wykorzystać właśnie klon nie 
tylko ze względu na jego jas-

News

ny kolor, ale także ciekawy rysunek słojów. Chcieliśmy, aby 
atmosfera w La Galerie de Lunettes była inna niż w większo-
ści salonów optycznych, których wnętrza są niezwykle jasne                   
i chłodne. Zależało nam na uzyskaniu efektu ciepła i natural-
ności” – powiedział Marion Dumazer.

W tym lokalu wcześniej mieściła się galeria sztuki. Projekt 
wnętrza współgra z pierwotnym przeznaczeniem przestrzeni 
i pozwala na ekspozycję okularów w taki sposób, jakby były 
dziełami sztuki. Asortyment salonu obejmuje marki selektywne 
i retro, takie jak Garret Leight, Graz, Lunor i Prism London.

Układ salonu La Galerie de Lunettes pozwala na swobodę ru-
chu, a dzięki ciekawemu wystrojowi, klient ma ochotę pozostać 
tu dłużej. Wbudowane w ścianę wnęki są dobrze oświetlone, 
artystycznie eksponując okulary o różnych kształtach i kolo-
rach, które zmieniają się wraz z kolejnym sezonem. Firma „Bois 
Design et Agencement” wykonała szafki na okulary ze sklejki     
i pokryła je klonowym fornirem Oberflex BIOPLY, dodatkowo 

ciąg dalszy na str. 18 8

Amerykański twardy klon 
rozświetlił i ocieplił wnętrze 
salonu optycznego La Ga-
lerie de Lunettes w Paryżu. 
Wystrój wnętrza salonu 
wyróżniony w przewodniku 
2013 Paris Design Guide
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powleczonym warstwą matowego lakieru. Naprzeciw sza-
fek znajduje się galeria antycznych luster, gdzie klienci 
mogą mierzyć wybrane modele okularów. 

Opis i zdjęcia wnętrza La Galerie de Lunettes opubliko-
wano w przewodniku 2013 Paris Design Guide, w którym 
polecanych jest 300 najbardziej designerskich adresów 
w Paryżu.

Amerykański twardy klon
Drewno bielu amerykańskiego twardego klonu jest kre-
mowo-białe z delikatnym czerwonawym odcieniem,                   
a drewno twardzieli występuje w kolorach od jasno do 
ciemno-czerwono-brązowego. Twardy klon ma zwartą, 
gładką strukturę i najczęściej prosty układ włókien. Cza-
sami włókna mogą również występować w tzw. układzie 
„falowanym”, „tygrysich pasów” lub „pawiego oczka”. Ten 
gatunek drzew porasta lasy we wschodniej części USA, 
szczególnie stany północno-wschodnie i stany Wielkich 
Jezior. Drewno klonu jest twarde i ciężkie, bardzo wy-
trzymałe wyjątkowo odporne na ścieranie i zużycie. Po-

nadto dobrze poddaje się gięciu 
pod wpływem obróbki hydroter-
micznej. Jest to gatunek drewna 
szeroko dostępny w formie tarcicy 
i fornirów.

Informacje o AHEC
Stowarzyszenie Handlowe Ame-
rykańskiego Przemysłu Drewna 
Liściastego (AHEC) jest wiodącą 
międzynarodową organizacją han-
dlową, która reprezentuje amery-
kański przemysł drewna liściastego, 
w tym głównych eksporterów oraz 
wszystkie kluczowe stowarzysze-
nia zrzeszające producentów ame-
rykańskiego drewna liściastego. 
AHEC koncentruje się na dostarcza-
niu informacji na temat dostępnych 
gatunków amerykańskiego drewna 
liściastego, źródeł jego pochodze-
nia oraz oferowanych produktów 
architektom, projektantom oraz 
użytkownikom. Więcej informacji 
znajduje się na stronie interneto-
wej: www.americanhardwood.
org, gdzie można także bezpłatnie 
pobrać wszystkie techniczne publi-
kacje AHEC. 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. AHEC

fot. Simon Deprez

fot. Simon Deprez

News
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KOREA OPTICA

Swoją ofertę przedstawiło 11 firm, w tym       
9 producentów wysokiej klasy opraw korek-
cyjnych i okularów przeciwsłonecznych oraz 
2 producentów galanterii. BRAND OPTICAL 
CORP., TH OPTICAL INS, SHINHWA INTER-
NATIONAL CO.LTD., WORLD TREND CO.LTD.,                 
ILSUK OPTICAL, ONNURY OPTICAL COMPA-
NY, J.S.OPTICAL CO., KUK JE OPTICAL CASE 
CO., KY CLOTH CO.LTD., OPTOmode,  STA-
ROPTIC AL.
Firmy biorące udział w misji są przedsiębior-
stwami o długiej tradycji i mają doświadcze-
nie w eksporcie na wymagające rynki USA, 
Kanady i Japonii. 
Celem misji KOREA OPTICA 2012 była pro-
mocja koreańskiego przemysłu optycznego 
oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
handlowych.
W ramach misji organizowanej przez Kore-
an Optical Industry Support Center (KOISC) 
oraz RuSerch Co. Ltd. z Seulu udział wzięli 
przedstawiciele producentów i władz admi-
nistracyjnych uprzemysłowionego regionu 
DAEGU, gdzie rokrocznie odbywają się targi 
optyczne DIOPS i gdzie skoncentrowany jest 
koreański przemysł optyczny. Ze strony pol-
skiej na spotkanie przybyli przedstawiciele 
producentów, firm handlowych i rzemiosła 
optycznego.

WARSZAWA W ekskluzywnej sali RÓŻA 
hotelu NOVOTEL 9.10.2012r przebywała 
z wizytą koreańska misja gospodarcza 
KOREA OPTICA 2012. 

Inf. własna 

Fo
t.

 I
nt

er
op

ty
ka

Fo
t.

 I
nt

er
op

ty
ka

Fo
t.

 I
nt

er
op

ty
ka

Fot. Young-Yun Go(KOISC)
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W TROSCE O TWOJE OKULARY

ALBINEX DYSKONT, Tel.: (22) 783-31-81 Fax: (22) 783-31-61
email: dyskont@albinex.pl

Albinex Dyskont,

albinex.pl

✂

+ =



Warszawa
Elzbieta Kifer-Domagała
kom.: 601 680 480

Przedstawiciele handlowi oprawek Oanii: 

Śląsk
Mariusz Ludwik
kom.: 603 815 800

Kraków
Jarosław Wolski
kom.: 696 686 569

VISCOM  FRAMES 
D. Kubacka - M.Kubacki s.c.
ul. Łomżyńska15 C,
05-840 Brwinów
tel. fax 22-467-11-44

232012/6
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PREZENTACJE 
VARILUX S 
SERIES

Tym razem spotkania odbywały 
się w kinach sieci Helios i Cinema 
City. Po obejrzeniu prezentacji 
multimedialnej na temat ery in-
nowacji Essilor, soczewek Varilux 
S Series oraz oferty biznesowej 
Essilor, klienci mogli obejrzeć film            
z aktualnego repertuaru kin. Spot-
kania odbyły się w następujących 
miastach: Szczecin, Gdańsk, Bia-
łystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, 
Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź 
i Warszawa. W sumie blisko 1000 
osób uczestniczyło w tym wyda-
rzeniu.

Wydarzenia

Informacja własna: ESSILOR

Fot.  INTEROPTYKA

W październiku br. odbył się cykl spot-
kań poświęconych nowym soczewkom 
Varilux S Series.

fot. ESSILOR

1959 BERNARD MAITENAZ WYNALAZŁ SOCZEWKĘ PROGRESYWNĄ VARILUX
1972 DRUGA GENERACJA SOCZEWEK PROGRESYWNYCH VARILUX II
1976 PIERWSZA ORGANICZNA SOCZEWKA VARILUX
1988 ESSILOR WPROWADZA SOCZEWKĘ VARILUX MULTI DESIGN
1992 NARODZINY MARKOWEJ POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNEJ CRIZAL:
          - ODPORNEJ NA ZARYSOWANIA,
          - REDUKUJĄCEJ ODBLASKI,
          - ODPORNEJ NA ZABRUDZENIA
1998 PIERWSZA SOCZEWKA Z POLIWENGLANU AIRWEAR
2005 PIERWSZE SOCZEWKI RELAKSACYJNE DLA OCZU ESSILOR ANTIFATIGUE
2006 SOCZEWKI VARILUX PHYSIO, WYZNACZAJĄCE NOWE STANDARDY WYSOKĄ  
          ROZDZIELCZOŚĆ WIDZENIA
2007 SPERSONALIZOWANE SOCZEWKI VARILUX PHYSIO F-360 POWŁOKA CRIZAL SUN
2009  OPATENTOWANE UNIWERSALNE URZĄDZENIE POMIAROWE VISIOFFICE
2010  WPROWADZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNEJ CRIZAL FORTE
          - NOWEJ GENERACJI SOCZEWEK POLARYZACYJNYCH XPERIO
2011  OPTIFOG – SOCZEWKI PRZECIW ZAPAROWYWANIU
2012  NOWA POWŁOKA CRIZAL FORTE UV
          - OCHRONA PRZED ŚWIATŁEM ULTRAFIOLETOWYM
          - NOWY WSPÓŁCZYNNIK E-SPF.

           VARILUX SERIES GAMA SOCZEWEK OFERUJĄCA WIDZENIE BEZ OGRANICZEŃ

INNOWACJE ESSILOR
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	 Zapraszamy do uczestnictwa w kursie refrakcji drugiego stopnia organizowanym przez Cech Optyków														
w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Rozpoczęcie planowane jest w mar-
cu 2013 r., po zakończeniu trwającego do lutego szkolenia I stopnia. Kurs stanowi uzupełnienie zagadnień          
z  zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortoptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek 
kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, 
lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak rów-
nież ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez lek. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. 
Przy Agorze 28 w Warszawie. 
 Prosimy również o zgłoszenia osób zainteresowanych kursami ortoptycznymi. Szkolenie ortoptyczne 
pierwszego stopnia prowadzone jest na bazie autorskiego programu, stworzonego specjalnie na potrzeby 
optyków. Kurs rozszerza wiedzę z zakresu optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące usprawnianiu układu 
wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 15-to godzinnego kursu i składa się z ćwiczeń wykonywanych 
z użyciem profesjonalnych urządzeń oraz narzędzi stosowanych w ortoptyce, m.in. listew pryzmatycznych                       
i akomodacyjnych, fipperów, Sznura Brocka, Piłki Marsdena,  kart fuzyjnych, stereogramów, tablic Harta, folii 
antyspuresyjnych, kolorowych. Prosimy o zgłoszenia, po zebraniu grupy chętnych ustalimy termin kursu.
 Pełna informacja  wraz z programami kursów refrakcji I , II i III  stopnia dostępna jest również na stronie 
internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną  
Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, w tygodniu w godz. 9:00-13:00 e-mail: cech.optyk@interia.pl. 

 W związku z wyjazdem naszych członków na Targi Optyczne OPTYKA 2012, Zarząd Cechu podjął decyzję 
o przyznaniu na ten cel dofinansowania. Grupa członków  z naszego Cechu, uczestnicząca w Targach była 
naprawdę liczna, bo aż 30-to osobowa. 

Kursy w Cechu Optyków
w Warszawie

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 

- metoda Dondersa,
   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra       
     skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne

- skiaskopia,
    - refraktometr Hartingera,
    - utorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy ako-
    modacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 
    widzenia obuocznego.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontak-
towymi

1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, 

materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek 
    kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących 
    soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek 

kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny 
     zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzro-
   kowego utrudniające dobór korekcji  okula-
   rowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 

PROGRAM KURSU REFRAKCJI  II stopnia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy 
Koleżankom i Kolegom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym oraz zawodowym, jak również przekazujemy pozdrowie-
nia dla całego środowiska optycznego

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie













meble

ekspozytory niezamykane

akrylowe panele ekspozycyjne

cena 149 + vat

cena 109 + vat

*ekspozytor niezamykany
na 16 opraw

*ekspozytor   zamykany
na 8 opraw

ekspozytory zamykane

kuwety ekspozycyjne

projektowanie i produkcja mebli

ekspozytory

PROMOCJA

42 2012/6   





Pełna oferta sprzętu okulistycznego 
i optycznego fi rmy VISIONIX. 
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław biuro@ophtalmica.pl

www.ophtalmica.pl





 Fot. SILMO

W niestabilnym kontekście ekonomicznym SILMO - Międzynarodowe Targi Optyczne uspokoiły 
nastroje panujące w branży. 900 wystawców zaprezentowało atrakcyjną ofertę marek i produk-
tów w atmosferze sprzyjającej biznesowi. Podczas 4 dni targi odwiedziło 34.696 profesjonalistów, 
w tym 54,8% gości spoza Francji i 45,2% odwiedzających znad Sekwany. Liczba odwiedzających 
pozostała stabilna w porównaniu z edycją 2011 pomimo niespodziewanych prac prowadzonych   
w sobotę i niedzielę na trasie szybkiej kolejki RER, co wydłużyło czas dojazdu na targi.  

Poza licznymi wymianami handlowymi, wyda-
rzeniami i nowościami proponowanymi przez 
wystawców Targi SILMO oferowały bogaty pro-
gram konferencji naukowych, warsztatów tech-
nicznych i szkoleń. 900 profesjonalistów uczest-
niczyło w trzech sesjach kolokwium naukowego 
SILMO ACADEMY, a ponad 100 optyków podno-
siło swoje kwalifikacje w dziedzinie refrakcji.

Każda edycja targów SILMO wyznacza perspek-
tywy na przyszłość w dziedzinie kreatywności, 
nowych oczekiwań konsumentów oraz głów-
nych trendów. Studio TV, fot. SILMO

Fot. SILMO

silmoparis.com
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Trzecia edycja Międzyna-
rodowych Targów Optycz-
nych SILMO organizowana 
w Centrum Ekspozycyjnym 
Paris Nord Villepinte po-
twierdza siłę branży 
i rangę Paryża jako miej-
sca międzynarodowych 
spotkań.

Fot. SILMO

Fo
t.
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IL

M
O
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M
O

Po raz kolejny magazyn MO by SILMO był 
oryginalnym i interaktywnym medium, któ-
re przybliżało uczestnikom salonu panora-
mę najważniejszych tendencji. Czytelnicy 
magazynu MO by SILMO mogli zapoznać 
się z ofertą wystawców wyselekcjonowa-
nych przez pryzmat designu. MO by SILMO 
zapewniało ciekawą lekturę oraz stanowiło 
źródło inspiracji i kreatywności.

TA
R
G

I 
R
EP

O
RT

AŻ

472012/6



Podczas ceremonii otwarcia tegorocznych 
Targów Optycznych Silmo zostali ogłosze-
ni zwycięzcy nagrody konkursu Silmo d’Or. 
Prezentacja laureatów oraz okolicznościowe 

NAGRODY SILMO D’OR 2012

ESSILOR - laureat w kategorii VISION, fot. SILMO

Laureaci konkursu SILMO d’Or 2012 , fot. SILMO

przyjęcie odbyły się w Citè du Cinéma, czyli w studiu 
filmowym założonym przez Luca Besson w Joinville-
le-Pont na obrzeżach Paryża.  Nagrody Silmo d’Or są 
wyrazem uznania za kreatywność i innowacyjność 
dla branży optycznej. Wszyscy wystawcy prezentu-
jący swoje produkty w ramach Targów Optycznych 
Silmo są zaproszeni do udziału w konkursie o na-
grodę Silmo d’Or, a następnie jury, w którego skład 
wchodzą eksperci reprezentujący ważnych między-
narodowych nabywców, dziennikarze oraz prezes 
targów Silmo, wybiera firmy, które chce nagrodzić   
w ośmiu różnych kategoriach. Nagrody Silmo d’Or 
są swoistą metodą kontroli jakości, gdzie firmy na-
gradzane są za wcielanie w życie wartości takich, 
jak kreatywność czy innowacyjność, które są niero-
zerwalnie związane z zawodem optyka. 
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LAUREACI SILMO d’OR 2012
W kategorii „Vision”
ESSILOR za produkt „Varilux S Design”

W kategorii „Materiały/ Sprzęt”
HOYA za produkt „VisuReal”

W kategorii „Sprzęt dla Osób Niedowidzących/ Przy-
rządy Optyczne”
ETEX za produkt „DaVinci”

W kategorii „Okulary dla Dzieci”
SEAPORT za model „MILKY” zaprojektowany przez 
Little PAUL & JOE

W kategorii  „Oprawki do Okularów Korekcyjnych”
UNDOSTRIAL za model „Lucas de Staël”

W kategorii „Okulary Przeciwsłoneczne”
JEREMY TARIAN za model „Saintonge”

W kategorii „Okulary Sportowe”
SILHOUETTE za model „Adidas Tour Pro”

W kategorii „Oprawki – Innowacje Technologiczne”
DI ESSE za model „FN 719”
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Zapytaj o szczegóły przedstawiciela handlowego:
Albert Niechciał +48 505 197 226
Krzysztof Tylka +48 505 197 228
Paweł Wrocławski +48 505 197 224

RATY 1%
-----------------------------------





Obchody Święta Patrona Optyków Polskich
– „Święty Hieronim 2012”

Święto Hieronima rozpoczęło się lotem balo-
nem, gdzie z wysokości 186 metrów można 
było obejrzeć zapierający dech w piersiach 
widok na cały Kraków. Po południu na uczest-
ników czekał przepiękny statek Sobieski, który 
zabrał wszystkich w magiczny i niepowtarzal-
ny rejs do Tyńca. Na pokładzie grał zespół 
muzyczny, który świetnie rozkręcił imprezę. 
Tańce oraz dobra zabawa nie miała końca. Na 
pokładzie serwowane były potrawy z grilla jak 
również alkohol. Z powodu remontu śluzy, do 
Tyńca Optyków dowiózł autokar, który czekał 
na wszystkich podczas zwiedzania klasztoru.       
W drodze powrotnej na pokładzie statku śpie-
wy oraz tańce trwały nadal.
Drugiego dnia w sobotę odbyła się specjalna 
msza święta w Bazylice Mariackiej w intencji 
Optyków, ich rodzin oraz za zmarłych, którzy 
odeszli od nas w ostatnim roku. Po mszy 
wszyscy skierowali się do Sukiennic, gdzie 
rozpoczyna się trasa zwiedzania podziemi 
Rynku Głównego. Była to podróż w przeszłość, 
ożywioną po wiekach przez archeologów. To 
rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach 
reliktami konstrukcji, obiektów i architektury, 
to kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi 
przez koła wozów transportujących towary           
w czasach króla Władysława Łokietka; to 
najstarsze murowane budowle handlowe Kra-
kowa; ozdoby, monety i różnorakie przedmioty 
zagubione lub celowo pozostawione przez 
kupców i rzemieślników. Następnie na uczest-

ników Święta Hieronima czekały melexy, które 
zawiozły wszystkich na obiad. Posiłek miał 
miejsce na tarasie widokowym Jubilatu, skąd 
wszyscy jeszcze raz mogli obejrzeć przepiękną 
panoramę Krakowa oraz zakole Wisły łącznie 
ze wzgórzem wawelskim. Następnym punktem 
programu był Wawel, gdzie Optycy oglądali 
„Damę z Gronostajem” Leonarda da Vinci,                                         
a chętni podchodzili do miejsca gdzie ema-
nuje moc czakramu. Po czasie spędzonym na 
Zamku Królewskim autokar zawiózł wszystkich 
do hotelu. Tam miała miejsce wystawa optycz-
na, gdzie można było się zapoznać z nowinka-
mi optycznymi, obejrzeć maszyny, jak również 
nowe kolekcje opraw okularowych. Wieczorem 
w Best Wester Premier Kraków Hotel**** 
odbył się uroczysty bankiet podczas którego 
tradycją była licytacja przedmiotów na dom 
dziecka. Wielką atrakcją był profesjonalny po-
kaz mody: futer, biżuterii oraz okularów prze-
ciwsłonecznych firmy Liw Lewant. Prezento-
wana kolekcja została wyprodukowana jedynie 
na rynek amerykański. Wielką niespodzianką 
był pokaz tańca wykonany przez finalistów 
programu telewizyjnego: YOU CAN DANCE. Po 
„gali” optycy bawili się wspólnie, a DJ puszczał 
muzykę do późnych godzin.
W niedzielę po śniadaniu wszyscy rozjechali 
się. Goście jednogłośnie podsumowali obcho-
dy Hieronima jako jedną z najlepszych imprez 
branżowych w Polsce, rokrocznie zaskakującą 
czymś nowym.

Opracowanie INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. MCO

Firmy które pomogły w organizacji Święta Hieronima: Essilor, PH Oko, Hoya 
Lens Poland, Topcon Polska, PH Skorpion, Prostaf, AM Group, OWP, Carl Zeiss, 
Optimex, Tegra Group, Koh, Liw Lewant, Optovit. 

Tegoroczna impreza obfitowała w wyjątkowo wiele atrakcji oraz 
niespodzianek. 

Obchody Święta Hieronima 2013
Serdecznie zapraszamy wszystkich na obchody Święta Optyków Polskich - Św. Hieronima, 
które we wrześniu 2013 roku odbędą się w Szczawnicy. Szczegółowy plan dostępny będzie na 
naszej stronie internetowej: www.cech-optykow.pl oraz w kolejnym numerze magazynu OKO.

Wystawa optyczna

Fot. MCO

Pokaz Liw lewant

Msza święta w Bazylice Mariackiej

Rejs do Tyńca
Lot nad Krakowem
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Obchody Święta Optyków Polskich 
– „Święty Hieronim 2012”

Święto Hieronima rozpoczęło się lotem balo-
nem, gdzie z wysokości 186 metrów można 
było obejrzeć zapierający dech w piersiach 
widok na cały Kraków. Po południu na uczest-
ników czekał przepiękny statek Sobieski, który 
zabrał wszystkich w magiczny i niepowtarzal-
ny rejs do Tyńca. Na pokładzie grał zespół 
muzyczny, który świetnie rozkręcił imprezę. 
Tańce oraz dobra zabawa nie miała końca. Na 
pokładzie serwowane były potrawy z grilla jak 
również alkohol. Z powodu remontu śluzy, do 
Tyńca Optyków dowiózł autokar, który czekał 
na wszystkich podczas zwiedzania klasztoru.       
W drodze powrotnej na pokładzie statku śpie-
wy oraz tańce trwały nadal.
Drugiego dnia w sobotę odbyła się specjalna 
msza święta w Bazylice Mariackiej w intencji 
Optyków, ich rodzin oraz za zmarłych, którzy 
odeszli od nas w ostatnim roku. Po mszy 
wszyscy skierowali się do Sukiennic, gdzie 
rozpoczyna się trasa zwiedzania podziemi 
Rynku Głównego. Była to podróż w przeszłość, 
ożywioną po wiekach przez archeologów. To 
rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach 
reliktami konstrukcji, obiektów i architektury, 
to kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi 
przez koła wozów transportujących towary           
w czasach króla Władysława Łokietka; to 
najstarsze murowane budowle handlowe Kra-
kowa; ozdoby, monety i różnorakie przedmioty 
zagubione lub celowo pozostawione przez 
kupców i rzemieślników. Następnie na uczest-

ników Święta Hieronima czekały melexy, które 
zawiozły wszystkich na obiad. Posiłek miał 
miejsce na tarasie widokowym Jubilatu, skąd 
wszyscy jeszcze raz mogli obejrzeć przepiękną 
panoramę Krakowa oraz zakole Wisły łącznie 
ze wzgórzem wawelskim. Następnym punktem 
programu był Wawel, gdzie Optycy oglądali 
„Damę z Gronostajem” Leonarda da Vinci,                                         
a chętni podchodzili do miejsca gdzie ema-
nuje moc czakramu. Po czasie spędzonym na 
Zamku Królewskim autokar zawiózł wszystkich 
do hotelu. Tam miała miejsce wystawa optycz-
na, gdzie można było się zapoznać z nowinka-
mi optycznymi, obejrzeć maszyny, jak również 
nowe kolekcje opraw okularowych. Wieczorem 
w Best Wester Premier Kraków Hotel**** 
odbył się uroczysty bankiet podczas którego 
tradycją była licytacja przedmiotów na dom 
dziecka. Wielką atrakcją był profesjonalny po-
kaz mody: futer, biżuterii oraz okularów prze-
ciwsłonecznych firmy Liw Lewant. Prezento-
wana kolekcja została wyprodukowana jedynie 
na rynek amerykański. Wielką niespodzianką 
był pokaz tańca wykonany przez finalistów 
programu telewizyjnego: YOU CAN DANCE. Po 
„gali” optycy bawili się wspólnie, a DJ puszczał 
muzykę do późnych godzin.
W niedzielę po śniadaniu wszyscy rozjechali 
się. Goście jednogłośnie podsumowali obcho-
dy Hieronima jako jedną z najlepszych imprez 
branżowych w Polsce, rokrocznie zaskakującą 
czymś nowym.

Opracowanie INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. MCO

Firmy które pomogły w organizacji Święta Hieronima: Essilor, PH Oko, Hoya 
Lens Poland, Topcon Polska, PH Skorpion, Prostaf, AM Group, OWP, Carl Zeiss, 
Optimex, Tegra Group, Koh, Liw Lewant, Optovit. 

Tegoroczna impreza obfitowała w wyjątkowo wiele atrakcji oraz 
niespodzianek. 

Obchody Święta Hieronima 2013
Serdecznie zapraszamy wszystkich na obchody Święta Optyków Polskich - Św. Hieronima, 
które we wrześniu 2013 roku odbędą się w Szczawnicy. Szczegółowy plan dostępny będzie na 
naszej stronie internetowej: www.cech-optykow.pl oraz w kolejnym numerze magazynu OKO.

Wystawa optyczna

Fot. MCO

Pokaz Liw lewant

Msza święta w Bazylice Mariackiej

Rejs do Tyńca
Lot nad Krakowem



Zapraszamy Państwa w jedyną w swoim rodzaju podróż 
obejmującą odwiedziny aż 6 państw: Niemcy, Holandia, 
Belgia, Anglia, Francja oraz Luksemburg. Dwa spośród 
nich to kraje tzw. Beneluxu, których wielowiekowa kul-
tura, obyczaje i architektura urzeka na każdym kroku. 
Odwiedzimy Amsterdam oraz Luksemburg, które szczycą 
się doskonale zachowanymi starówkami. Zdecydowanie 
odmienny charakter posiada Londyn – jedno z najwięk-
szych miast Europy, które znane jest z wielu interesują-
cych miejsc i budowli. Pobyt w Londynie pozwoli nam 
zasmakować wyspiarskiego klimatu oraz jakże znanego 
brytyjskiego stylu życia. 

Holandia  Anglia  Luksemburg 
Wycieczka z Małopolskim Cechem Optyków

fot. arch. MCO

1. dzień  7.00 Wyjazd z Krakowa (Dom Turysty). 
Przejazd przez Niemcy do Amsterdamu. Zakwatero-
wanie w hotelu. Obiadokolacja. Wieczorny przejazd 
po mieście /dzielnica czerwonych latarni/. Nocleg.
2. dzień Śniadanie. Zwiedzanie Amsterdamu. Wizy-
ta w słynnej szlifierni diamentów Coster Diamonds, 
rejs statkiem po kanałach miejskich. Plac Dam, Pałac 
Królewski. Następnie przejazd przez Belgię do Fran-
cji. Z Francji przejazd słynnym tunelem pod kana-
łem La Manche do Anglii i Londynu. Zakwaterowanie       
w hotelu. Obiadokoalcja. Wieczorny przejazd ulicami 
Londynu. Spacer po dzielnicy Westminster. Nocleg.
3 dzień  Śniadanie. Zwiedzanie Londynu /Parla-
ment, Big Ben, St. James Park i Buckingam Palace, 

Opactwo Westminsterskie, katedra św. Pawła, Lon-
don Eye, Twierdza Tower/. Rejs po Tamizie. Obiado-
kolacja. Wieczór w jednym z typowych angielskich 
Pubów. Nocleg.

4 dzień  Śniadanie. Wizyta w angielskiej świąty-
ni futbolu – Wembley. Czas wolny na pożegnanie                 
z Londynem /Dom Handlowy Harrods i Oxford Stre-
et/. Przyjazd do Francji na obiadokolację. Dojazd do 
Luksemburga – wieczorna wizyta w jednym z naj-
mniejszych państw świata. Wyjazd do Polski.

5 dzień  Śniadanie. Powrót (przez Niemcy) do Kra-
kowa w godzinach popołudniowych.

Świadczenia: noclegi w hotelach ***/**, śniadania          
i obiadokolacje, transport komfortowym autokarem  
wc, video, barek, klimatyzacja, ubezpieczenie KL i NNW, 
opieka pilota, wstęp do szlifierni diamentów – Coster 
Diamonds

cena nie obejmuje: biletów wstępu
TERMIN: kwiecień 2013
CENA: 1499 zł

PROGRAM

KURS REFRAKCJI 2013
Zapraszamy na kolejną edycję Kursów Refrakcji, które odbędą się w terminie 6, 7, 8 oraz 20, 21, 22 
maj 2013r. Kursy składają się z wykładów oraz ćwiczeń, a prowadzić je będzie dr A. Styszyński. 
Zapisy przyjmuje Biuro Małopolskiego Cechu Optyków tel. 12 421-90-77  www.cech-optykow.pl
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N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E

Do 31 stycznia 2013 r. zakupy soczewek progresywnych  rmy JAI KUDO
z grupy WIDEVIEW premiujemy… GOTÓWK !
Im wi cej soczewek WIDEVIEW zakupisz, tym wi kszy zwrot gotówki otrzymasz.

Mo esz zyska  nawet 52 z  na parze!
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JAKA STAWKA PODATKU VAT  
NA OPRAWY OKULAROWE?

Z artykułu dowiadujemy się, iż „WSA utrzymał 
w mocy zaskarżoną interpretację. Wyjaśnił, 
że oprawy do okularów korekcyjnych są wy-
posażeniem wyrobu medycznego dopiero po 
zamontowaniu w nich szkieł korekcyjnych. 
Sprzedaż samych opraw do okularów podlega 
opodatkowaniu według stawki 23 proc. VAT. 
Sąd zauważył, że na etapie dystrybucji nie 
można określić, czy dostawa samych opraw do 
okularów może zostać opodatkowana obniżo-
ną stawką VAT, ponieważ może się okazać, że 
w oprawach zostaną zamontowane szkła nie-
posiadające właściwości korekcyjnych, np. do 
okularów przeciwsłonecznych. ”

Komentująca wyrok WSA p. Ewa Lewicka, kon-
sultant podatkowy firmy Deloitte podkreśliła 
z kolei, iż „oprawy okularowe, w których so-
czewek takich (korekcyjnych - przyp. wł.) się 
nie montuje, nie mają charakteru wyposażenia 
wyrobu medycznego. Zastosowanie obniżonej 
stawki VAT do dostawy samych opraw okularo-
wych byłoby zatem nieuzasadnione, ponieważ 
w momencie dostawy opraw okularowych ich 
dokładne przeznaczenie nie jest znane. O staw-

ce podatkowej nie może decydować okoliczność 
przyszła i niepewna, a dodatkowo zależna tylko 
od odbiorcy dostarczanego towaru …”

Czy na pewno należy zgodzić się ze 
stanowiskiem organów skarbowych, 
WSA i eksperta? 

W artykule bardzo skrótowo omówiona jest ar-
gumentacja jaką posługiwała się przed sądem 
spółka zaskarżająca wcześniejsze interpretacje 
organów skarbowych i aż trudno uwierzyć, aby 
ograniczyła się ona wyłącznie do przywoła-
nia poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT           
(przyznającej stawkę 8% VAT wyrobom me-
dycznym nie wymienionym w innych pozycjach 
załącznika) oraz art. 132 ustawy z 20 maja 
2010 o wyrobach medycznych który nakazu-
je traktować wyposażenie wyrobów medycz-
nych tak samo jak wyroby medyczne: „ilekroć                                                               
w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach 
medycznych, należy przez to rozumieć wyroby 
medyczne …, wyposażenie wyrobów medycz-
nych …”.     

Informacje z KRIO

6.09.2012 w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł omawiający orzeczenie Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6.08.2012 (III SA/Wa 2808/11) 
w sprawie stawki podatku VAT właściwej dla opraw okularowych. Sąd rozpatrywał 
skargę podatnika - spółki zajmującej się m.in. sprzedażą opraw okularowych - na 
wcześniejsze interpretacje organów skarbowych i ministerstwa finansów, w których 
stwierdzano, że „dostawa samych opraw do okularów korekcyjnych nie mieści się 
w definicji wyposażenia wyrobu medycznego i podlega opodatkowaniu według pod-
stawowej stawki VAT ”.  

Najistotniejszy argument przemawiający za 
przypisaniem oprawom okularowym jako wy-
posażeniu wyrobu medycznego obniżonej 
stawki 8% podatku VAT (zgodnie z brzmieniem 
poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o podatku VAT 
i art. 132 ustawy o wyrobach medycznych) jest 
zapisany w definicji znajdującej się w art.2.1 
p.33 ustawy: „wyposażenie wyrobu medycz-
nego – artykuł, który nie będąc wyrobem me-
dycznym, jest specjalnie przeznaczony przez 
wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem 
medycznym, w celu umożliwienia jego używa-
nia zgodnie z przewidzianym zastosowaniem;”   
Ustawodawca odnosi się tutaj jednoznacznie 
do przeznaczenia danego artykułu, a nie do 
jego ostatecznego zastosowania. Czy ten zapis 
wymaga jakichkolwiek dalszych interpretacji ?

Tym co dodatkowo uderza podczas lektury 
tekstu w Rzeczpospolitej jest brak odwołania 
się przez sąd do opinii Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych                                                                 
i Produktów Biobójczych. Zgodnie z ustawą      
z 18 marca 2011 o URPLWMiPB to Prezes 
Urzędu jest centralnym organem administracji 
rządowej, który sprawuje nadzór nad wpro-
wadzaniem do obrotu wyrobów medycznych                                                        
(i ich wyposażenia) i zgodnie z art. 87 usta-
wy rozstrzyga czy dany produkt jest wyrobem 
medycznym lub wyposażeniem wyrobu me-
dycznego. W opisanym przypadku mamy do 
czynienia z interpretacją zapisów ustawy o wy-
robach medycznych dokonywaną przez organy 
skarbowe i podtrzymaną przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, bez uwzględnie-
nia stanowiska Prezesa URPLWMiPB, który jest 
do tego powołany z mocy ustawy.

Stojące w sprzeczności z wcześniejszymi wy-
kładniami orzeczenie WSA oraz pojawiające się 

podobne indywidualne interpretacje niektórych 
urzędów skarbowych spowodowały znaczne 
poruszenie wśród producentów, importerów     
i dystrybutorów opraw okularowych.
Stąd KRIO podjęło decyzję o wystąpieniu do 
Prezesa URPLWMiPB z prośbą o interpretację 
zapisów ustawy z dnia 20 maja 2010 o wy-
robach medycznych w odniesieniu do opraw 
okularowych jako wyposażenia wyrobu me-
dycznego, a w szczególności o sprecyzowanie 
od jakiego momentu oprawa okularowa staje 
się wyposażeniem wyrobu medycznego.

URPLWMiPB w piśmie z dnia 18.10 2012 (UR.
DNB.461.02012012.AK.1) przyznał rację KRIO 
i stwierdził, że „nie podziela stanowiska WSA 
w Warszawie przedstawionego w orzeczeniu        
z dnia 6 sierpnia 2012 …”, a dalej, że „oprawy 
okularowe specjalnie przeznaczone do okula-
rów korekcyjnych są wyposażeniem wyrobu 
medycznego bez względu na to, do czego zo-
staną użyte i jakie będą w nich zamontowane 
soczewki. Przewidziane zastosowanie wyrobu 
określa nie użytkownik, ale wytwórca przed 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu.” Trudno    
o bardziej jednoznaczne stwierdzenie.

Wiceprezes Urzędu ds. Wyrobów Medycznych 
p. Joanna Klikowska w treści pisma przywołu-
je również obowiązki jakie ustawa o wyrobach 
medycznych nakłada na wszystkie podmioty, 
które wprowadzają na terytorium RP oprawy 
okularowe: „Jeżeli przewidziane zastosowanie 
wyrobu określone przez wytwórcę jest zgodne 
z definicją wyposażenia wyrobu medyczne-
go, to zgodnie z art.11 ustawy z dnia 20 maja 
2010r o wyrobach medycznych wytwórca przed 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu zobowiąza-
ny jest przeprowadzić jego ocenę zgodności, 
wystawić deklarację zgodności i oznakować 

,,...oprawy okularowe specjalnie przezna-
czone do okularów korekcyjnych są wypo-

sażeniem wyrobu medycznego bez względu 
na to, do czego zostaną użyte i jakie będą 

w nich zamontowane soczewki...”.
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znakiem CE, a wytwórca i autoryzowany przed-
stawiciel (…) także dokonać zgłoszenia wyro-
bu do Prezesa Urzędu. Za niewykonanie tych 
obowiązków grozi odpowiedzialność karna (…). 
Natomiast w myśl art. 58 ust 3 ustawy dystry-
butor i importer (…) którzy wprowadzili na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej takie opra-
wy okularowe (…) niezwłocznie powiadamiają                                                                  
o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż   
w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierw-
szego wyrobu …”. 

Wymaga to podkreślenia z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze obowiązek powiadomie-
nia Urzędu spoczywa również na optyku, który 
dokonuje na potrzeby swojego zakładu zakupu 
opraw okularowych i sprowadza je do Polski 
(także w przypadku tzw. nabycia wewnątrz-
wspólnotowego z innego kraju członkow-
skiego UE, z fakturą wystawioną na przykład                 
w Niemczech, Czechach czy też Włoszech). Po 
drugie niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 
lub powiadomienia Urzędu przez importera lub 
dystrybutora, może być podstawą nie tylko do 
zakwestionowania 8% stawki podatku VAT ale 
również orzeczenia odpowiedzialności karnej 
zgodnie z art. 93 i 100 ustawy o wyrobach me-
dycznych. 

Nie wiemy czy spółce, która wystąpiła do WSA 
w Warszawie z opisaną skargą przysługuje 
jeszcze prawo do odwołania na przedstawione 
orzeczenie do NSA – jeżeli tak i jeżeli dopełniła 
obowiązków nałożonych na nią jako na impor-

tera lub dystrybutora przez ustawę o wyrobach 
medycznych, zacytowane pismo Urzędu Reje-
stracji stanowić będzie zapewne wystarczającą 
podstawę do skutecznego odwołania.       

W ostatnim akapicie powyższego pisma Wi-
ceprezes Urzędu ds. Wyrobów Medycznych          
p. Joanna Klikowska stwierdza iż Prezes Urzę-
du rozstrzyga czy dany produkt jest wyrobem 
medycznym lub wyposażeniem wyrobu me-
dycznego, „natomiast Prezes Urzędu nie jest 
organem właściwym w sprawach ustalania 
wymiaru podatku VAT.” Pomimo to, w świetle 
zawartych w piśmie wyjaśnień, wymiar stawki 
podatku VAT dla opraw okularowych wydaje się 
być oczywisty. 

Dla wszystkich zainteresowanych zamieszcza-
my zarówno pismo KRIO jak i odpowiedź Urzę-
du Rejestracji oraz link do tekstu opublikowa-
nego w Rzeczpospolitej:
http://prawo.rp.pl/artykul/930640.html

Paweł Kołder
Wiceprezes

Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej

Informacje z KRIO

JAKA STAWKA PODATKU VAT  
NA OPRAWY OKULAROWE? (cd.) 

l.dz. WMZ/UR – 059/12                          

Warszawa, 24 września, 2012r.

Pan Grzegorz Cessak
Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

dot.: oprawy okularowe jako wyposażenie wyrobów medycznych

Szanowny Panie Prezesie,

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwraca się z prośbą o interpretację zapisów usta-
wy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych w odniesieniu do opraw okularowych, które 
zgodnie z powyższą ustawą traktowane są jako wyposażenie wyrobu medycznego.

Wątpliwości budzi moment, od którego oprawa okularowa jest traktowana jako wyposażenie 
wyrobu medycznego: czy jest wyposażeniem wyrobu medycznego od momentu jej wytworzenia 
lub wprowadzenia do obrotu, czy dopiero od momentu zamontowania w niej soczewek korekcyj-
nych. 

Uznanie opraw okularowych za wyposażenie wyrobu medycznego, oraz moment, w którym to 
następuje skutkuje przypisaniem im odpowiedniej stawki podatku VAT, co leży u podłoża zaist-
niałych wątpliwości.

Definicja zawarta w art. 2.1 p.33 ustawy stwierdza, iż :
„33) wyposażenie wyrobu medycznego — artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest 
specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu 
umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; ”.

Ustawa mówi tu o przeznaczeniu danego artykułu, a nie o jego ostatecznym wykorzystaniu.
Stąd w opinii KRIO jeśli dany artykuł (w tym wypadku oprawa okularowa) jest przeznaczony przez 
wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym (korekcyjnymi soczewkami okularowy-
mi) winien być traktowany jako wyposażenie wyrobu medycznego od momentu jego wytworzenia 
lub momentu jego wprowadzenia do obrotu, a równocześnie o uznaniu za wyposażenie wyrobu 
medycznego decydować winno zasadnicze przeznaczenie, nie zaś marginalna możliwość wyko-
rzystywania w innym celu.

KRAJOWA  RZEMIEŚLNICZA  IZBA  OPTYCZNA  
ul. Przy Agorze 28      01-930  WARSZAWA    

tel: 022 635 20 50       fax: 022 635 31 63        email: biuro@krio.org.pl 

http://www.urpl.gov.pl
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wać znakiem CE, a wytwórca i autoryzowany 
przedstawiciel (…) także dokonać zgłoszenia 
wyrobu do Prezesa Urzędu. Za niewykonanie 
tych obowiązków grozi odpowiedzialność kar-
na (…). Natomiast w myśl art. 58 ust 3 ustawy 
dystrybutor i importer (…) którzy wprowadzili 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takie 
oprawy okularowe (…) niezwłocznie powiada-
miają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później 
niż 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego 
wyrobu …”. 

Wymaga to podkreślenia z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze obowiązek powiadomie-
nia Urzędu spoczywa również na optyku, który 
dokonuje na potrzeby swojego zakładu zakupu 
opraw okularowych i sprowadza je do Polski 
(także w przypadku tzw. nabycia wewnątrz-
wspólnotowego z innego kraju członkow-
skiego UE, z fakturą wystawioną na przykład                 
w Niemczech, Czechach czy też Włoszech). Po 
drugie niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 
lub powiadomienia Urzędu przez importera lub 
dystrybutora, może być podstawą nie tylko do 
zakwestionowania 8% stawki podatku VAT ale 
również orzeczenia odpowiedzialności karnej 
zgodnie z art. 93 i 100 ustawy o wyrobach me-
dycznych. 

Nie wiemy czy spółce, która wystąpiła do WSA 
w Warszawie z opisaną skargą przysługuje 
jeszcze prawo  do odwołania na przedstawione 
orzeczenie do NSA – jeżeli tak i jeżeli dopełniła 
obowiązków nałożonych na nią jako na impor-

tera lub dystrybutora przez ustawę o wyrobach 
medycznych, zacytowane pismo Urzędu Reje-
stracji stanowić będzie zapewne wystarczającą 
podstawę do skutecznego odwołania.       

W ostatnim akapicie powyższego pisma Wi-
ceprezes Urzędu ds. Wyrobów Medycznych          
p. Joanna Klikowska stwierdza iż Prezes Urzę-
du rozstrzyga czy dany produkt jest wyrobem 
medycznym lub wyposażeniem wyrobu me-
dycznego, „natomiast Prezes Urzędu nie jest 
organem właściwym w sprawach ustalania 
wymiaru podatku VAT.” Pomimo to, w świetle 
zawartych w piśmie wyjaśnień, wymiar stawki 
podatku VAT dla opraw okularowych wydaje się 
być oczywisty. 

Dla wszystkich zainteresowanych zamieszcza-
my zarówno pismo KRIO jak i odpowiedź Urzę-
du Rejestracji oraz link do tekstu opublikowa-
nego w Rzeczpospolitej:
http://prawo.rp.pl/artykul/930640.html

Paweł Kołder
Wiceprezes

Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej

Informacje z KRIO

JAKA STAWKA PODATKU VAT  
NA OPRAWY OKULAROWE? (cd.) 

l.dz. WMZ/UR – 059/12                          

Warszawa, 24 września, 2012r.

Pan Grzegorz Cessak
Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

dot.: oprawy okularowe jako wyposażenie wyrobów medycznych

Szanowny Panie Prezesie,

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwraca się z prośbą o interpretację zapisów usta-
wy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych w odniesieniu do opraw okularowych, które 
zgodnie z powyższą ustawą traktowane są jako wyposażenie wyrobu medycznego.

Wątpliwości budzi moment, od którego oprawa okularowa jest traktowana jako wyposażenie 
wyrobu medycznego: czy jest wyposażeniem wyrobu medycznego od momentu jej wytworzenia 
lub wprowadzenia do obrotu, czy dopiero od momentu zamontowania w niej soczewek korekcyj-
nych. 

Uznanie opraw okularowych za wyposażenie wyrobu medycznego, oraz moment, w którym to 
następuje skutkuje przypisaniem im odpowiedniej stawki podatku VAT, co leży u podłoża zaist-
niałych wątpliwości.

Definicja zawarta w art. 2.1 p.33 ustawy stwierdza, iż :
„33) wyposażenie wyrobu medycznego — artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest 
specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu 
umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; ”.

Ustawa mówi tu o przeznaczeniu danego artykułu, a nie o jego ostatecznym wykorzystaniu.
Stąd w opinii KRIO jeśli dany artykuł (w tym wypadku oprawa okularowa) jest przeznaczony przez 
wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym (korekcyjnymi soczewkami okularowy-
mi) winien być traktowany jako wyposażenie wyrobu medycznego od momentu jego wytworzenia 
lub momentu jego wprowadzenia do obrotu, a równocześnie o uznaniu za wyposażenie wyrobu 
medycznego decydować winno zasadnicze przeznaczenie, nie zaś marginalna możliwość wyko-
rzystywania w innym celu.

KRAJOWA  RZEMIEŚLNICZA  IZBA  OPTYCZNA  
ul. Przy Agorze 28      01-930  WARSZAWA    

tel: 022 635 20 50       fax: 022 635 31 63        email: biuro@krio.org.pl 

http://www.urpl.gov.pl
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Opinii tej nie podzielają niektóre urzędy skarbowe, oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie, którego orzeczenie z dnia 6 sierpnia 2012 (III SA/Wa 2808/11) wraz z komentarzem 
zamieszczone zostało w Rzeczpospolitej z dnia 6.09.2012. Czytamy tam, że „oprawy do okularów 
korekcyjnych są wyposażeniem wyrobu medycznego dopiero po zamontowaniu w nich szkieł 
korekcyjnych. Sprzedaż samych opraw do okularów podlega opodatkowaniu według stawki 23 
proc. VAT. Sąd zauważył, że na etapie dystrybucji nie można określić, czy dostawa samych opraw 
do okularów może zostać opodatkowana obniżoną stawką VAT, ponieważ może się okazać, że             
w oprawach zostaną zamontowane szkła nie posiadające właściwości korekcyjnych, np. do oku-
larów przeciwsłonecznych.”

Konstrukcja opraw okularowych, przystosowanych do montowania w nich szkieł korekcyjnych      
w widoczny sposób odróżnia się od konstrukcji opraw do okularów przeciwsłonecznych i ochron-
nych, co jednoznacznie potwierdza do jakiego celu zostały przeznaczone przez wytwórców. Ze 
względu na przeznaczenie do montażu w nich soczewek korekcyjnych inna niż w przypadku zde-
cydowanej większości opraw do okularów przeciwsłonecznych lub ochronnych jest wielkość opraw 
korekcyjnych, inne dopasowanie anatomiczne, inny kąt ustawienia montowanych soczewek.

Nie sposób wykluczyć, iż w oprawie okularowej zamontowane zostaną szkła zerowej mocy – np. 
przeciwsłoneczne. Sytuacje takie zdarzają się, ale ze względu na olbrzymią podaż gotowych oku-
larów przeciwsłonecznych i ochronnych są to sytuacje bardzo odosobnione, stanowiące według 
pobieżnych szacunków mniej niż 1% wykonywanych okularów.  

Przez analogię można by przytoczyć przykłady wielu artykułów, które będąc wyrobami medycz-
nymi mogą zostać wykorzystane w zupełnie innym celu niż ten, do którego zostały przeznaczone 
przez wytwórcę (np. strzykawki są bardzo często wykorzystywane przez mechaników do oliwienia 
trudno dostępnych miejsc), lecz nikt nie kwestionuje należnej im ze względu na zasadnicze prze-
znaczenie stawki podatku VAT .

Ze względu na konsekwencje podatkowe wiążące się z przytoczonymi interpretacjami organów 
skarbowych oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Zarząd Krajo-
wej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii, czy oprawa okularowa 
powinna być na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych traktowana jako 
wyposażenie wyrobu medycznego zgodnie z jej zasadniczym przeznaczeniem od momentu jej 
wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu, czy też staje się wyposażeniem wyrobu medycznego 
dopiero po zamontowaniu w niej soczewek korekcyjnych.

Z poważaniem

Jan Witkowski
Prezes Krajowej Rzemieślniczej
Izby Optycznej            

Informacje z KRIO
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OKULARY DLA DALTONISTÓW
SOCZEWKI KOSMETYCZNE

PROTEZY OKA
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Nieodłącznym elementem 
wydarzenia targowego 
była Konferencja OP-
TYKA 2012 prowadzona 
w tym roku pod hasłem 

„Nauka i technologie dla 
optyki i optometrii”. Sala 
wykładowa była wypeł-
niona po brzegi. 

Z kolei prezentacje firm 
na przestrzeni specjalnej 
Speakers’ Corner, do-
starczały informacji na 
temat światowych roz-
wiązań technologicznych 
i najnowszych trendów 
w modzie okularowej. Po 
raz drugi przygotowali-
śmy również 100-metrową 
ekspozycję Wzorcowe-
go Salonu Optycznego 
oraz wystawę ze stanowi-
skami do badania refrakcji 
wyposażone w najnowo-

cześniejszy sprzęt. Była 
to aranżacja jedynego 
w swoim rodzaju profe-
sjonalnie i kompleksowo 
urządzonego i wyposa-
żonego Salonu. 

Targi OPTYKA są wspól-
nym przedsięwzięciem 
Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej KRIO oraz 
Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. Z kolei 
merytorycznym partne-
rem konferencji jest Wy-
dział Fizyki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Dzięki tej 
współpracy gwarantujemy 
wysoki poziom meryto-
ryczny targów.

TA
R
G

I

Sukces po raz trzeci! 
Targi OPTYKA za nami

Targi Optyczne OPTYKA to bardzo istotne miej-
sce wymiany wiedzy i doświadczeń. Takie też są 
opinie wystawców oraz zwiedzających. To naj-
większe i najbardziej prestiżowe przedsięwzię-
cie w branży optycznej w Polsce. W tegorocz-
nej edycji targów na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich zaprezentowało się 94 
wystawców, którzy przedstawili 332 marki re-
prezentowane. Wiele firm już w trakcie trwania 
targów potwierdziło swą obecność w następnej 
edycji. Targi odwiedziło 1909 optyków, optome-
trystów, przedstawicieli środowiska naukowego 
oraz osób zawodowo związanych z branżą op-
tyczną. 

Konkurs o Złoty Medal 
W tym roku Laureatów Złotego Me-
dalu po raz pierwszy wyłoniono na 
blisko miesiąc przed rozpoczęciem 
targów. Natomiast podczas uroczy-
stej gali, pierwszego dnia targów 
odbyło się wręczenie nagród. Jury 
konkursowe nagrodziło pięć pro-
duktów: soczewki okularowe RE-
LAX firmy JZO; dwa produkty firmy 
HOYA LENS POLAND – soczewki 
progrewsywne Hoyalux iD LifeStyle 
V+ (Clarity & Harmony) oraz Visu-
Real ®Portable przenośny system 
pomiarowy; oprawy korekcyjne 
metalowo-karbonowe firmy LIW 
LEWANT, a także gamę soczewek 
Varilux S Series firmy ESSILOR PO-
LONIA. 

Dodatkową zmianą była możliwość 
zagłosowania na laureatów w kon-
kursie „ZŁOTY MEDAL – wybór kon-
sumentów” w STREFIE MISTRZÓW 
– specjalnie zaaranżowanym stoisku 
podczas trwania wydarzenia targo-
wego. Dla tych, którzy nie zdążyli 
zagłosować na targach dostępna 
była strona internetowa www.zlo-
tymedal.mtp.pl, na której można 
było oddać głos na wybrany przez 
siebie produkt.
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Acanthus Areus 
Tradycyjnie, w trakcie trwania targów rozstrzygnięto również kon-
kurs Acanthus Areus, w którym nagrodzono firmy: HOYA LENS PO-
LAND, JZO, LIW LEWANT, ESSILOR POLONIA, ESCHENBACH OPTIK 
POLEN oraz AM GROUP za najlepszą realizację strategii marketingo-
wych.

Następna edycja 
targów OPTYKA za 
dwa lata, w 2014 
roku, na którą już 
teraz zapraszamy 
serdecznie!Informacja: MTP,

Fot. INTEROPTYKA/W. Maciejewski

DOBRE KONT[R]AKTY NIE 
TYLKO NA STOISKU

Po intensywnym pierwszym dniu targowym Goście 
mieli okazję do spotkania w nieco mniej oficjalnej 
atmosferze – na Wieczorze Branżowym. Zespół 
muzyczny The Postman zagrał covery czwórki z Li-
verpoolu – The Beatles i rozgrzał parkiet, który do 
samego rana był zajęty przez tańczących przy póź-
niejszym akompaniamencie DJ’a. 

Fot. INTEROPTYKA/W. Maciejewski
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Do zoba-
czenia za 
dwa lata!

Fot. INTEROPTYKA/W. Maciejewski
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Spotkania 
z optyka-
mi
WARSZAWA 4-5.12.2013 
na terenie ambasady fran-
cuskiej odbyły się organi-
zowane przez UBIFRANCE 
spotkania francuskich firm 
działających w branży op-
tycznej z polskimi optykami 
i firmami optycznymi.

Na spotkanie przybyły cztery 
mniej znane na polskim rynku 
firmy francuskie: 
SEAPORT
www.seaport-odlm.com
Oprawy okularowe – licencja na 
markę Paul & JoeLaureat nagro-
dy Silmo d’Or
VISIOPTIS S.A.
www.visioptis.com
Firma oferuje dwie marki: Bana-
na Moon to wiodąca europejska 
marka kojarzona z kostiumami 
plażowymi. Visioptis oferuje 
kolekcje opraw korekcyjnych           
i okularów przeciwsłonecznych 
tej marki, przeznaczone dla 
młodych kobiet (14-30 lat).
Enrico Cecchi - marka eksklu-
zywnych oprawek dla kobiet       
i mężczyzn, patent na zawiasy 
bez wkrętów.
Oprawy oferowane przez Vi-

sioptis są produkowane we Francji, ich atutem jest doskonały 
stosunek jakości do ceny.
SeeMeeCab www.eva-optique.com 
Firma proponuje innowacyjne i bardzo praktyczne rozwiąza-
nie technologiczne do salonów optycznych. Sprzęt oferowany 
przez firmę Ipad wraz ze specjalnym oprogramowaniem oraz 
opatentowaną aplikację fotograficzną umożliwia wizualiza-
cję oraz porównanie zdjęć klienta w mierzonych przez niego 
oprawkach. Firma oferuje również pomoc we wdrożeniu sy-
stemu do salonów.
BLI/DBP www.jfrey.fr  www.boz-eyewear.fr
Dwie autorskie linie oprawek optycznych i okularów przeciw-
słonecznych: J.F. Rey- szeroka gama oprawek unisex stworzo-
nych z myślą o nowoczesnym wizerunku.
BOZ - damska, luksusowa linia oryginalnych oprawek inspiro-
wanych fauną i florą. 
Nowatorski design, doskonała technika wyrosła z tradycyjne-
go rzemiosła i  innowacyjność  to atuty wyróżniające francu-
skie oprawy i okulary. Od wielu dziesięcioleci firmy z Francji 
wyznaczają trendy i kierunki w okularowej modzie.
Spotkania organizowane przez Ubifrance są okazją do za-
prezentowania najnowszych kolekcji  francuskich kreatorów            
i producentów opraw i okularów przeciwsłonecznych dam-
skich, męskich i dziecięcych, a także sprzętu i oprogramowa-
nia ułatwiającego klientom salonów optycznych dobór opraw 
okularowych.
Francuscy uczestnicy spotkań poszukują w Polsce partnerów 
handlowych. Na spotkania przybyło ponad trzydziestu impor-
terów i dystrybutorów okularów, jak również  przedstawicieli 
prasy i stowarzyszeń branżowych. 
Miejmy nadzieję że wynikiem spotkań będą korzystne dla obu 
stron kontrakty i urozmaicenie naszego rynku.

Informacja własna

fot. W. Maciejewski
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KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ 

zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas 

tegorocznych Targów Optycznych OPTYKA 2012.
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