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Za nami pierwsze miesiące trudnej sytuacji, która prze-
rosła katastroficzne scenariusze. Wszyscy próbujemy 
poradzić sobie z poczuciem zagrożenia i pragniemy jak 
najszybciej przywrócić normalność i bezpieczeństwo.
Dlatego najnowsze wydanie magazynu OKO poświęco-
ne jest w dużej mierze walce z rozprzestrzenianiem się 
pandemii COVID-19 oraz zapobieganiu jej negatyw-
nym skutkom dla branży optycznej.
W najnowszym numerze znajdą Państwo aktualne                 
w bieżącym miesiącu rekomendacje w związku z prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przygotowane 
przez specjalistów z Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Optometrycznego oraz Konsul-
tanta Krajowego ds. Okulistyki.
Już w połowie marca, aby ułatwić przepływ ważnych 
informacji, na naszej stronie www.interoptyka.pl za-
mieściliśmy komunikaty i zalecenia dla branży optycznej 
związane z pandemią, które na bieżąco aktualizujemy, 
ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. 
Staramy się również na bieżąco zamieszczać wszelkie 
zmiany w kalendarium wydarzeń branżowych, gdyż sze-
reg imprez była już kilkakrotnie przekładana, zaś część 
została - tymczasowo - odwołana.
W obecnej kryzysowej sytuacji jednym z ważnych ele-
mentów jest proces odnowienia aktywności naszej 
branży. Trudno w obliczu tak silnego załamania do-
tychczasowych mechanizmów funkcjonowania wy-
pracować plan działania na nieprzewidywalną, najbliż-
szą przyszłość. Dlatego wszelkie podejmowane w tym 
okresie inicjatywy są niezwykle cenne.
W najnowszym numerze magazynu OKO mogą zapo-
znać się Państwo z możliwościami wsparcia dla firm           
i salonów optycznych w tym trudnym czasie. Polecamy 
artykuły przygotowane przez specjalistów z Essilor Po-
lonia, JAI KUDO czy Hoya Lens Poland. Zachęcamy do 
lektury artykułu „Optyczna Tarcza Antykryzysowa na 
wagę złota”, przygotowanego przez Prezesa Grupy Essilor 
Polska, Litwa, Łotwa, Estonia - Adama Mamoka. Bardzo 
przydatny może okazać się również praktyczny i szcze-
gółowy przewodnik antykryzysowy dla firm, opracowa-
ny przez specjalistów z firmy Hoya, a którego obszerną 
część opublikowaliśmy w najnowszym wydaniu OKO.

 Ponadto w naszych stałych rubrykach poruszamy wiele 
innych interesujących tematów.
W dziale Medycyna i Optyka publikujemy artykuł „Właś-
ciwa diagnoza to połowa sukcesu”, przygotowany przez 
tyflopedagoga, Panią Anetę Bester na temat roli jaką        
w rozwoju dziecka odgrywa - w zakresie różnych sfer 
jego funkcjonowania - kompetentna i jak najwcześniej-
sza diagnoza. Prezentujemy także najnowszą książkę 
wydawnictwa Ćwiczę Oko „Aktywność ruchowa dzieci 
słabowidzących i niewidomych. Praktyczny przewod-
nik dla rodziców i specjalistów”. 
Natomiast Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy 
„Stylista Opraw Okularowych“, Mistrz Świata Makijażu 
Profesjonalnego i Stylizacji, tym razem dzieli się z naszy-
mi Czytelnikami doświadczeniami z realizacji swojego 
kolejnego nowatorskiego projektu: „Wizaż w Salonie Op-
tycznym”. 
W numerze znajdą Państwo także informacje z Cechu 
Optyków w Warszawie, informacje o aktualnych bran-
żowych inicjatywach, takich jak inauguracja tegorocz-
nej kampanii „Czas na wzrok” oraz wiele innych cieka-
wych wiadomości. 
W dziale poświęconym modzie okularowej, tradycyjnie, 
przedstawimy najnowsze kolekcje przeciwsłoneczne            
i optyczne. Kontynuujemy także cykl prezentacji sylwetek 
młodych, polskich artystów, których prace mogą stać się 
oryginalnym elementem wystroju wnętrza oraz dobrą 
inwestycją na przyszłość. 
Zapowiadaną publikację pierwszego rozdziału „Świato-
wego raportu o wzroku” przygotowanego przez Świato-
wą Organizację Zdrowia (WHO) przełożyliśmy do kolej-
nego wydania magazynu OKO, który - mamy nadzieję 
- dotrze do Państwa już w lepszym dla nas wszystkich 
czasie. 
Zalecamy ostrożność w przyjmowaniu sprzecznych 
informacji z niepewnych źródeł. Zachowajmy spokój             
i  rozwagę, która pozwoli nam skutecznie przetrwać ra-
zem ten trudny okres. Wspierajmy się wzajemnie!
Życzymy Państwu optymizmu i - przede wszystkim - 
dużo zdrowia!

Szanowni Państwo!

Zespół redakcyjny magazynu OKO

facebook.com/MagazynOko
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 57

CAMRO SOPOT 27

CLEX POLSKA SZCZECIN 45

DEK OPTICA WROCŁAW 2,3

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 57

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 1,17

HUMEL JÓZEFÓW 56

JAI KUDO POZNAŃ 7

LEICA EYECARE OLSZTYN 60

MAŻEX WARSZAWA 57

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 55

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 45

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 57

POLAND OPTICAL CIESZYN 58,59

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 12

PRIME VISIO OLSZTYN 60

PROSTAF POZNAŃ 9,11

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 56

STYLISTA OPRAW POZNAŃ 47

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 57

TAR-POL NIEPOŁOMICE 56

TU OKULARNIK LESZNO 57

TRESS BRODNICA 43

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 33

6 2020/2

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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PROGRES
Z TRANSITIONS

-50%
40% + 10% online

http://www.jaikudo.pl


SOLANO mod. ss 20844b

Belutti mod. SFJ 030

KOMONO mod. Ana Light Blue KOM S6402

My Maui mod. DRAGON’S TEETH 811

MIC mod. pioggia 

LOOK mod. 10517 49 10041S

Anne Marii mod. ams 10017a
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http://www.bergman.pl


Poprzedni konkurs zakupowy realizowany w roku 2019 przez 
Optimex-Viscom, spotkał się z pozytywnym odbiorem optyków, więc 
uruchomiono nową edycję na rok 2020. Za każdą zakupioną sztukę 
opraw marki Carrera i Polaroid klient otrzymuje punkty, które może 
wymienić na nagrody za pomocą „Strefy Optyka”, znajdującej się na 
stronie Internetowej www.viscom.pl. Każdy klient wygrywa i może 
liczyć na wsparcie w promocji salonu za pomocą geolokalizacji.

Podczas dodatkowej akcji promocyjnej realizowanej w miesiącach 
letnich, klienci salonów optycznych mają szansę na wygranie telefo-
nów Iphone XS, co jest dodatkowym wsparciem w reklamowaniu 
Salonów Optycznych i marki Polaroid. 

Mita Eyewear mod. MIO1004 REF.  MIO1913

Black�n mod. An�eld 

X-IDE mod. Indie 

Dek Optica mod. bella

Puccini mod. PU M9177C2

Caroline Abram mod. Willie 601

Konkurs z marką Polaroid i Carrera!   „Zbierz punkty-odbierz nagrody” – to nowy konkurs dla klientów 
  Optimex-Viscom, dystrybutora marek Sa�lo w Polsce.
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GIEŁDA OPTYCZNA  
06.06.2020 WARSZAWA

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY
  19-20.06.2020 POZNAŃ

www.mcro.pl

SILMO BANGKOK
  10-12.06.2020 BANGKOK

www.silmobangkok.com

GIEŁDA OPTYCZNA  
05.09.2020 WARSZAWA

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO PARIS
  02-05.10.2020 PARYŻ

www.silmoparis.com

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  08.10.2020 

https://www.iapb.org

EYE CARE CONFERENCE
  10-11.10.2020 GDYNIA

www.eyecareconference.com

TARGI OPTYKA
16-18.10.2020 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR
  04-06.11.2020 HONGKONG

www.hktdc.com

51. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
 05-07.11.2020 BYDGOSZCZ

www.pto.com.pl

GIEŁDA OPTYCZNA  
07.11.2020 WARSZAWA

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO ISTANBUL
  21-24.11.2020 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

MIDO
06-08.02.2021 MEDIOLAN

www.mido.com

EXPOOPTICA
  19-21.06.2020 MADRYT

www.ifema.es

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Informacje o terminach pocho-
dzą bezpośrednio od organizato-
rów i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną im-
prezę wskazane jest nawiązanie 
kontaktu z organizatorami.

Całoroczne i na bieżąco aktuali-
zowane KALENDARIUM znaj-
duje się na stronie:

www.interoptyka.pl



Bezprecedensowe wyzwanie.

   O potencjalnym spowolnieniu 
rozwoju naszej gospodarki 
mówiło się już wcześniej. 
Pytaniem nie było czy to nastąpi, 
ale kiedy. Jednak nikt nie spodzie-
wał się, że wirus, który jeszcze 
kilka miesięcy temu był głównym 
wyzwaniem w Chinach, stanie się 
globalną pandemią, która wręcz 
zatrzyma niektóre branże i będzie 
przyczyną największego kryzysu 
gospodarczego ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Statystyki 
pierwszych dni i tygodni pande-
mii pokazują, jak bardzo korona-

wirus zainfekował gospodarkę.
Z badań przeprowadzonych dla 
Rejestru Dłużników BIG InfoMoni-
tor przez Research&Grow wynika, 
że koronawirus z dnia na dzień 
unieruchomił 33 proc. mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorstw. Połowa �rm natomiast 
ograniczyła produkcję i obsługę 
klientów. Tylko w marcu 48 
tysięcy małych �rm zawiesiło 
działalność gospodarczą w Polsce. 
Każdego dnia obserwujemy, jak 
trudne decyzje związane ze zwol- 
nieniami czy zamknięciem dzia-
łalności muszą podejmować 
przedsiębiorcy. 

Prognozy wskazują, że proces ten 
jeszcze przyspieszy w drugiej 
połowie kwietnia, 
a ekonomiści wieszczą falę 
bankructw, gdyż nie wszystkim 
�rmom uda się wyjść zwycięsko 
z tej nierównej walki. Te wyzwania 
dotyczą również rynku optyczne-
go. Kolejne obostrzenia i coraz 
bardziej restrykcyjne procedury 
bezpieczeństwa, obowiązek 
pozostania w domu, wszechobec-
ny strach i lęk powodują, że ruch 
w salonach oraz liczba zamówień 
drastycznie się zmniejszają, a wła- 
ściciele �rm optycznych zostali 
postawieni przed koniecznością  

Groźny wirus zakaża nie tylko ludzi. Infekuje także �rmy, całe branże i gospo-
darki. W obliczu wyzwania to od nas – wszystkich uczestników rynku optycz-
nego, naszych zdecydowanych, solidarnych i pełnych zrozumienia działań 
zależy, jak w przyszłości będzie wyglądała branża.

2020/214

Adam Mamok 
Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia
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podjęcia decyzji czy i w jakim za- 
kresie będą kontynuować obsługę 
klientów i otwierać swoje salony. 
Każda decyzja jest trudna
i wymaga analizy wielu czynni-
ków, m.in. kwestii bezpieczeń-
stwa, ekonomicznych, zobowią-
zań w stosunku do pracowników 
czy poczucia misji. 
Nie ma dobrych czy złych rozwią-
zań. Wszystkie wynikają z indywi-
dualnej, specy�cznej sytuacji 
danego salonu.

Wsparcie dla branży.

   Dziś, w obliczu tylu wyzwań, 
coraz liczniejsze głosy podkreśla-
ją, że doświadczamy zupełnie 
nowej kategorii bohaterów. Nie 
mają oni peleryn czy kolorowych 
strojów z literą  „S” na piersi. 
Zamiast tego noszą maski 
chirurgiczne, fartuchy, rękawiczki
i okulary ochronne.

To lekarze i pielęgniarki w szpi- 
talach, ale również farmaceuci, 
optycy, optometryści, okuliści, 
którzy każdego dnia dbają 
o zdrowie i życie Polaków. To już 
nie praca, w ich wydaniu to misja. 

Grupa Essilor (JZO, Essilor Polonia 
oraz JAI KUDO) od samego począ-
tku podejmuje działania, które 
mają na celu okazanie wsparcia 
dzisiejszym Bohaterom.

W obliczu aktualnych wydarzeń 
nasze motto „Poprawa jakości 
życia poprzez poprawę widzenia” 
nabiera nowego znaczenia. 
Staramy się inspirować, pokazy-
wać możliwe drogi i wspierać
w aktywnym przeciwstawieniu 
się sytuacji. Jesteśmy przekonani, 
że tylko działając ramię w ramię, 
zjednoczeni, wspierając się 
wzajemnie i inspirując, będziemy 
mogli obronną ręką wyjść z kry-
zysu. Naszym orężem powinny 

więc stać się solidarność i współ-
praca, które skonsolidują branżę
i pomogą nam elastycznie 
reagować na zmieniające się 
warunki. Zachowując najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, 
dokładamy wszystkich możliwych 
starań, aby nasz ponad 1000-oso-
bowy polski zespół Grupy Essilor 
(JZO, Essilor Polonia, JAI KUDO) 
oraz EOLP (laboratorium produk-
cyjne w Warszawie) wspierał 
polski rynek optyczny. Dlatego 
też nasze laboratoria w Jeleniej 
Górze oraz w Warszawie po 
wprowadzeniu bardzo wyśrubo-
wanych norm bezpieczeństwa 
nadal pracują, dostarczając 
wszystkim naszym klientom 
najwyższej jakości soczewki 
okularowe. Świadczymy pełny 
serwis, ponieważ wiemy, jak 
ważne – szczególnie teraz – jest 
zapewnienie polskim konsumen-
tom, właściwej korekcji okularo-
wej. 

Reagujemy na potrzeby.

    Wsparcie Grupy Essilor (JZO, 
Essilor Polonia, JAI KUDO) 
przybiera różne formy. Staramy 
się tak dobrać narzędzia, aby 
odpowiadały różnorodnym 
potrzebom. 

Z myślą o budowaniu świadomo-
ści konsumentów uruchomiliśmy 
akcję edukacyjną na temat zna-
czenia okularów w zabezpiecze-
niu przed wniknięciem wirusa do 
organizmu. 

Chcąc okazać wsparcie tym 
salonom optycznym, które 
decydują się prowadzić działal-
ność i świadczyć pomoc pacjen-
tom w ochronie ich wzroku, 
stworzyliśmy zestaw procedur 
oraz specjalne moduły szkoleń, 
które pozwolą obydwu stronom 
ograniczyć ryzyko i zapewnić 

maksymalnie możliwe bezpie-
czeństwo. 
Uzupełnieniem tych działań jest 
kampania edukacyjno-informa-
cyjna „Mój Bezpieczny Salon 
Optyczny”. Stworzyliśmy ją z my-
ślą zarówno o pacjentach, którzy 
wymagają interwencji w pilnych 
sprawach związanych z optyką, 
jak i w celu wsparcia tych nieza-
leżnych salonów optycznych, 
które decydują się prowadzić 
w tych utrudnionych warunkach 
TELFONICZNY DYŻUR OPTYCZNY, 
świadcząc pomoc pacjentom ze 
swojej najbliższej okolicy w sy-
tuacjach wyjątkowych. 
Właśnie w realizacji tej misji chce-
my ich wesprzeć. Służą temu 
opracowane przez nas standardy
i procedury pracy salonu oraz 
specjalne szkolenie przygotowa-
ne przez ekspertów od zabezpie-
czeń przed epidemią. Tym samym 
chcemy pomóc optykom w reali-
zacji ich misji oraz stworzeniu 
takich warunków i zasad postępo-
wania w trakcie epidemii, które 
pozwolą zminimalizować ryzyko 
zarażenia się wirusem COVID-19. 
O tym, jak ważne jest takie wspar-
cie, niech świadczy fakt, że tylko 
w ciągu kilku dni od uruchomienia 
naszej akcji ponad 400 optyków 
zdecydowało się skorzystać z za-
leceń i wdrożyć procedury w swo-
im salonie.

   Najnowsze rozwiązanie – 
OPTYCZNA TARCZA ANTYKRYZY-
SOWA, czyli cykl biznesowych 
szkoleń online – to odpowiedź
na liczne głosy płynące z rynku 
optycznego. Wszyscy jesteśmy 
przedsiębiorcami i doskonale 
rozumiemy, jak dużym wyzwa-
niem jest prowadzenie biznesu
w obecnych niepewnych czasach. 
Szum informacyjny i brak dostępu 
do rzetelnej informacji nie sprzyja- 
ją podejmowaniu decyzji. 



Eksperci z Grupy Essilor (JZO, 
Essilor Polonia, JAI KUDO) i nie-
zależni doradcy służą w tym przy-
padku radą i wsparciem. 
To nasz wkład w utrzymanie 
stabilności rynku optycznego.

Zaczęliśmy żyć w nowej 
rzeczywistości.

   Musimy przyjąć do wiadomości, 
że skończył się pewien etap w na-
szym życiu. Kryzys ekonomiczny, 
który dopiero się zaczyna, 
spowoduje skokowy wzrost 
bezrobocia, spadek wydatków 
konsumentów, upadek wielu �rm, 
a także recesję, która na pewno
w tym roku dotknie Polskę, w tym 
branżę optyczną. 
Co zrobić w takiej sytuacji? 
Poddać się, załamać ręce, zrezy-
gnować? Absolutnie nie. 
Przede wszystkim należy bardzo 
mocno przyjrzeć się swojemu 
salonowi optycznemu, przeanali-
zować swoją płynność �nansową
i precyzyjnie śledzić przepływy 
pieniężne. Już teraz, bez analizo-
wania tych danych, mogę stwier-
dzić, że bez zewnętrznego 
�nansowania wiele małych �rm 
rodzinnych nie przetrwa. 
Można jednak temu zaradzić i się 
do tego dobrze przygotować.
 
Drugim ważnym aspektem jest 
bardzo gruntowna analiza 
współpracy i wsparcia ze strony 
naszych partnerów biznesowych, 
a więc:

- właścicieli lokali, w których 
prowadzimy naszą działalność 
(czy będą na tyle elastyczni, aby
w najtrudniejszym okresie nas 
wesprzeć),

- naszych dostawców soczewek, 
opraw, sprzętu okulistycznego, 
czy automatów szli�erskich,
to właśnie teraz ich strategia, 

wsparcie, wiedza i know-how 
będą miały jeszcze większe 
znaczenie w trudnych czasach 
kryzysu,

- dostawcy usług niezwiązanych
z branżą, a zatem banki, �rmy 
leasingowe i ubezpieczeniowe,

- nasza załoga – tak, to też 
partnerzy biznesowi – ich posta-
wa, zrozumienie, elastyczność 
i otwarta postawa na zmiany, 
które natychmiast musimy 
wdrażać.

     Ciężkie czasy to idealna wery-
�kacja naszego otoczenia – ludz-
kiego, biznesowego, a także sfery 
prywatnej.  Jednak ten trudny 
czas się skończy i, aby go przetr- 
wać, są potrzebni liderzy, którzy 
rozumieją skalę wyzwań, mają 
odwagę wdrażać niestandardowe 
rozwiązania oraz zjednywać sobie 
ludzi, którzy będą za nimi podą-
żać. 
Stwierdzenie, że nic nie trwa 
wiecznie, mogłoby zostać 
potraktowane jak truizm, jednak 
to właśnie taki sposób myślenia 
wyróżnia dobrego lidera. 
Niezależne autorytety są pod tym 
względem zgodne – kryzys się 
skończy, ale znany nam świat 
nigdy nie wróci w formie, w jakiej 
znaliśmy go dotychczas. 
Przyjmijmy to do wiadomości, 
branża optyczna też ulegnie 
bardzo dużym przeobrażeniom. 
Zmienią się reguły funkcjonowa-
nia naszych biznesów, trendy 
i nawyki konsumentów, wywołu-
jąc lawinę zmian w sferze makro 
i mikroekonomicznej. 
Przez wszystkie przypadki 
będzie odmieniana płynność 
�nansowa. Umiejętność przewi-
dywania sytuacji, elastyczne 
reagowanie na zmienne warunki
i dostosowywanie swojej strategii 
wydają się tymi elementami, 

które pozwolą przetrwać �rmom, 
branżom i gospodarkom. 
Już teraz bardzo zachęcam 
wszystkich uczestników naszej 
branży optycznej, aby wdrożyli
i śledzili na bieżąco model analizy 
cash-�ow, który jeszcze kilka 
tygodni temu, w rozpędzonej 
gospodarce mało kto stosował 
w swojej �rmie. 

Na koniec mogę podkreślić, że 
jako Grupa Essilor w Polsce, 
poprzez wszystkie nasze �rmy, 
a więc Essilor Polonia, JZO oraz 
JAI KUDO, będziemy bardzo blisko 
Was – naszych koleżanek i kole-
gów z branży optycznej i razem 
przez to przejdziemy, ponieważ 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 
Nasi wspaniali współpracownicy,
z którymi mam zaszczyt pracować, 
każdego dnia będą budować
i tworzyć jeszcze lepszą, mocniej-
szą, a także partnerską współpra-
cę z Wami – naszymi klientami, 
optykami, przyjaciółmi i partnera-
mi biznesowymi. 
Trzymajcie się zdrowo i mimo 
trudności, życzę Wam powodze-
nia w naszej misji dbania o wzrok 
milionów Polaków. 
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MÓJ BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY.
 
W obecnych niełatwych czasach
z jeszcze większym szacunkiem
i podziwem patrzymy na osoby 
wykonujące zawody medyczne. 
To właśnie w ich pracę wpisana jest 
misyjność – niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi. Należą do 
nich również optycy, optometryści, 
okuliści, którzy chcą wspierać 
Polaków w tych trudnych chwilach. 
Z myślą o nich powstała inicjatywa 
MÓJ BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY.
 To odpowiedź na potrzeby polskich 
pacjentów oraz specjalistów. Jej 
celem jest zapewnienie wsparcia 
tym niezależnym salonom optycz-
nym, które decydują się prowadzić 
telefoniczny dyżur optyczny, 
świadcząc pomoc pacjentom 
w ochronie ich wzroku i zdrowia, 
mimo utrudnionych warunków 
pracy – mówi Adam Mamok, 
Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia.

Udział w akcji jest dobrowolny 
i bezpłatny. Dla salonów, które 
przystąpiły do niej został przygo-

towany zestaw standardów, które 
w maksymalny możliwy sposób 
mają zapewnić bezpieczeństwo 
przeprowadzenia wizyty w formie 
„jeden na jeden”. 
W tym celu mają służyć odpo-
wiednie procedury pracy salonu, 
jego dezynfekcji, higieny osobi-
stej oraz obsługi pacjenta. Zostały 
one opracowane na podstawie 
obowiązujących na dzień urucho-
mienia akcji przepisów prawa 
oraz zaleceń wszystkich 
opiniotwórczych środowisk: 
Ministerstwa Zdrowia, Polskiego 
Towarzystwa Optometrii i Optyki, 
Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej, czy Rekomendacji 
Krajowego Konsultanta ds. 
okulistyki prof. dr hab. n. med. 
Marka Rękasa. 
Procedury zostały udostępnione 
na stronie internetowej: 
www.mojbezpiecznysalonoptycz-
ny.pl – tak, żeby każdy salon 
optyczny miał do nich dostęp
i mógł je wdrożyć. Dodatkowo 
każdy, kto zgłosi udział w akcji, 
przechodzi specjalne i jedyne na 
rynku polskim szkolenie w tym 

zakresie z ekspertami Grupy 
Essilor. Inicjatywa cieszy się sze-
rokim zainteresowaniem. W ciągu 
kilku dni dołączyło do niej ponad 
400 �rm, a stronę www.mojbez-
piecznysalonoptyczny.pl odwie-
dziło prawie 2 000 osób. Są wśród 
nich także przedstawiciele 
Cechów Optycznych z różnych 
regionów Polski. Przykładem jest 
tu Pomorski Cech Optyków. 
Cieszymy się, że dostrzegli oni 
w naszej akcji szansę i nadzieję dla 
polskiego rynku optycznego i tak 
licznie przyjęli pomoc zaoferowaną 
przez Grupę Essilor – mówi Justyna 
Skrzypek – Country Marketing 
Director Poland & Baltics.

Jesteśmy dumni, że w tych 
trudnych chwilach możemy służyć 
pomocą tym, którzy tego potrzebu-
ją. Obecnie każda inicjatywa, każdy 
gest w kierunku nas - specjalistów 
jest na wagę złota! W imieniu 
Pomorskiego Cechu Optyków 
dziękuję za wsparcie i motywowa-
nie do walki w czasach kryzysu
– mówi Krzysztof Gollus – Prezes 
Pomorskiego Cechu Optyków.

Poprawa jakości życia poprzez poprawę widzenia to motto, które przyświeca Grupie Essilor od 
ponad 170 lat. W obliczu aktualnych wydarzeń misja ta nabrała nowego znaczenia. Obecnie w tym 
trudnym dla całej branży optycznej czasie, Grupa Essilor dynamicznie zareagowała na zmiany na 
rynku i wsparła polskich niezależnych optyków realną i skuteczną pomocą. Obok ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej #PolskawOkularach, podjęła szereg działań skierowanych właśnie do nich. 
Jest to akcja MÓJ BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY - TELEFONICZNY DYŻUR LOKALNEGO OPTYKA oraz 
jedyny na rynku cykl kompleksowych webinariów w ramach OPTYCZNEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. 
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OPTYCZNA TARCZA ANTYKRY-
ZYSOWA.

Równie dużym wsparciem okazał 
się unikatowy na rynku program 
pomocowy pod nazwą OPTYCZNA 
TARCZA ANTYKRYZYSOWA. 
To jedyny na rynku cykl webina-
riów poświęcony najistotniejszym 
kwestiom biznesowym prowadzo-
ny przez doświadczonych prawni-
ków Grupy Essilor oraz specjali-
stów od prawa pracy i �nansów.

Dzięki tym szkoleniom online 
optycy, okuliści i optometryści 
zdobyli wiedzę w obszarze wdraża-
nych regulacji prawnych, oferowa-
nej pomocy rządowej oraz działań 
podejmowanych przez inne �rmy, 
w tym zagranicznych.
Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu 
ekspertów oraz czerpiąc przykład 
z dobrych praktyk i pomysłów 
innych przedsiębiorstw będą mogli 
wypracować dla siebie rozwiąza-
nia, które pomogą im wyjść 
obronną ręką z obecnego trudnego 
dla nas wszystkich czasu – mówi 
Adam Mamok.

#POLSKAWOKULARACH

Mając nieustannie na uwadze 
troskę o zdrowie i życie Polaków 
w ramach kampanii „Czas na 
wzrok bez ograniczeń” została 
uruchomiona jedyna w Polsce 
akcja #PolskawOkularach. W jej 
ramach prowadzone są szerokie 
działania informacyjno-edukacyj-
ne. Dzięki zaangażowaniu wielu 
autorytetów z zakresu okulistyki, 
optometrii i optyki możliwa jest 
edukacja polskiego społeczeń-
stwa w zakresie szczególnej roli, 
jaką w ochronie przed zarażeniem 
odgrywają okulary. To właśnie 
one, obok maseczek ochronnych 
i rękawiczek, stanowią dodatkową 
mechaniczną barierę, chroniąc 
oczy przed wniknięciem wirusa 
do organizmu. Do kampanii 
dołączyło już wielu ambasadorów 
i znanych osób, m.in. Katarzyna 
Cichopek,  Marcin Hakiel, Beata 
Chmielowska-Olech, Beata 
Sadowska, Anna Dereszowska, 
Tomasz Ciachorowski, które 
promują tę idę w społeczeństwie. 
Kampanię wspierają też stacje 

telewizyjne, radiowe i media 
internetowe, które zapraszają 
specjalistów współpracujących 
z Grupą Essilor, aby edukowali 
Polaków w ramach akcji
#PolskawOkularach i MÓJ 
BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY.

Działania Grupy Essilor przybierają 
różne formy dostosowane do wielu 
potrzeb optyków i ich klientów. 
W tych zdecydowanie niełatwych 
czasach takie wartości jak wzajem-
ne wsparcie, jedność i solidarność 
są bardzo ważne. Mamy ogromną 
nadzieję, że podjęte przez Grupę 
Essilor aktywności w jak najwięk-
szym stopniu pomogą branży 
optycznej poradzić sobie z tym 
kryzysem, a dynamika i kreatyw-
ność naszego działania dodaje 
skrzydeł naszym Bohaterom - pol-
skim optykom, okulistom i opto-
metrystom  – podsumowuje 
Justyna Skrzypek.
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Wybrane salony, które dołączyły do inicjatywy: MÓJ BEZPIECZNY SALON OPTYCZNY

fot. Ciszak.com - Salon Optyczny 

fot. Fabryka Optyka Maciej Krajewski

fot. Optilux-Agnieszka Stawowy

fot. Perfect 
         Visionfot. Zakład Optyczny 

        Paulina Malczyk

fot. Salon Optyczny
Alicja Bartkowiak



DRODZY
 KLIENCI!
 Jesteśmy
 świadomi
 wyzwania
 i
 odpowiedzialności

jaka
na
nas
ciąży
w
tym
niezwykle
trudnym
czasie.

-
-

JK EXPRESS ODWIEDZA TYLKO 10-20 SALONÓW OPTYCZNYCH! 

W
DZISIEJSZYCH
CZASACH
LUDZIE
JESZCZE
BARDZIEJ
POTRZEBUJĄ
DOBREGO
WIDZENIA.


PŁATNOŚĆ
ZBLIŻENIOWA


TWOJA
PACZKA
NIE
TRAFIA
Z
RĄK
DO
RĄK

-

1
KLIENT
-
1
PARA
RĘKAWICZEK

-

BEZPIECZNIEJSZA DOSTAWA
DZIĘKI
JAI
KUDO
EXPRESS!

JEDYNY NA RYNKU TAK HERMETYCZNY
SYSTEM DOSTAW DO WASZYCH SALONÓW

#mójbezpiecznysalonoptyczny

OKULARY
SĄ
PO
PROSTU
NIEZBĘDNE!
DOŁĄCZ
DO
NAS
I
SKORZYSTAJ
Z
USŁUG
JAI
KUDO
EXPRESS
JUŻ
DZIŚ.


http://www.jaikudo.pl
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy- 
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.
    
 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Krajowa
Rzemieślnicza
Izba Optyczna
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     Zarząd Cechu Optyków
w Warszawie  zarekomendował 
swoim członkom czasowe zam-
knięcie zakładów, a równocześnie 
wystosował pisma do GIS, Mini-
sterstwa Rozwoju, Ministerstwa 
Zdrowia oraz NFZ z prośbą o wy- 
danie jednoznacznego zalecenia 
zamknięcia zakładów optycznych. 
Będziemy czekali na odpowiedzi 
i po ich otrzymaniu przekażemy 
Państwu.

     Jeżeli zdecydują się Państwo na 
otwarcie swoich zakładów optycz- 
nych należy bezwzględnie podjąć 
działania ograniczające ryzyko 
zarażenia pracowników zakładów 
oraz klientów. Stąd należy prze- 
strzegać zaleceń Ministerstwa 
Rozwoju dla placówek handlo-
wych, a dodatkowo:

– Ze względu na przewidywany 
zasadniczy spadek liczby klientów 
należy zmniejszyć do minimum 
liczbę pracowników obecnych  
w zakładzie. Jeżeli to możliwe i nie 
ma przeciwwskazań zdrowotnych, 
zalecana jest w takiej sytuacji 
osobista praca właściciela zakładu.

– Należy w miarę możliwości 
ograniczyć liczbę klientów zakła- 
du optycznego do osób rzeczywi-
ście wymagających naszej pomo- 
cy w najbliższych dniach. 
W przypadku telefonicznego 
umawiania terminów wizyt należy 
przeprowadzić stosowny wywiad.

– W odniesieniu do osób powra-
cających z zagranicy, osób wykazu- 
jących objawy infekcji oraz osób 
mających w ostatnim czasie 

bezpośredni kontakt z osobami 
powracającymi z zagranicy lub 
osobami z objawami infekcji, 
należy zasugerować przełożenie 
wizyty w zakładzie na późniejszy 
termin. 
Sugerowany odstęp czasowy to 
min. 14 dni od takiego kontaktu. 

– Należy zadbać o jak największą 
możliwą odległość pomiędzy 
pracownikami zakładu, pracowni-
kami zakładu i klientami oraz 
klientami między sobą (sugero-
wana odległość min. 1-1,5 m).

 
– Należy udostępnić klientom 
preparaty do mycia lub/i dezyn-
fekcji rąk, i zachęcać do korzysta-
nia z nich zarówno przed przystą-
pieniem do przymierzania opraw 
jak i po zawarciu transakcji.

– Należy umożliwić personelowi 
jak najczęstsze dokładne mycie 
rąk wodą z mydłem lub prepara-
tami do dezynfekcji, co najmniej 
przed przystąpieniem do pracy 
oraz po zakończeniu obsługi 
każdego kolejnego klienta.

– Należy zachęcać klientów do 
dokonywania płatności bezgo-
tówkowych.

– Należy zrezygnować z wizyt 
w zakładach przedstawicieli 
handlowych i dostawców oraz 
wszelkich osób postronnych.

– W przypadku konieczności 
dokonywania pomiarów refrakcji 
należy rozważyć wykorzystanie 
masek ochronnych zarówno dla 
pacjenta jak i osoby badanej.

–  W trakcie badania, w gabinecie 
nie powinny przebywać osoby 
postronne (nie dotyczy opiekuna 
prawnego osoby badanej). 
Stosowną informację można 
zamieścić na drzwiach gabinetu.

– Należy myć i dezynfekować ręce 
przed i po każdym badaniu. 
Należy dokonywać dezynfekcji 
urządzeń oraz powierzchni mebli 
po zakończeniu badania każdego 
pacjenta. O ile to możliwe należy 
również wietrzyć pomieszczenie 
gabinetu po wyjściu każdego 
pacjenta.

– Należy unikać wszelkich działań 
promocyjnych naszych zakładów 
oraz działań sugerujących klien-
tom bezpieczeństwo korzystania           
z naszych usług ze względu na 
podjęte przez nas działania przeciw- 
ko rozprzestrzenianiu epidemii ko- 
ronawirusa (np. informacje o wdro- 
żonych procedurach, dezynfekcji 
klamek, urządzeń itp.)

     Bardzo proszę o zapoznanie się 
również z zamieszczonymi poniżej 
zaleceniami  Ministerstwa Rozwo- 
ju, które podaję za stroną:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/
wytyczne-dla-placowek-handlo-
wych-i-uslugowych-w-zwiazku-
z-rozprzestrzenianiem-sie-koro-
nawirusa 

Z poważaniem 
Paweł Kołder

Wiceprezes KRIO

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

ilustracja: pikisuperstar / Freepik
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odsetek pacjentów
prezentujących objaw Objaw 

INFORMACJE OGÓLNE 

SARS-CoV-2 to wirus z rodziny 
koronawirusów wywołujący 
chorobę COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019). Cząsteczka wirusa 
zawiera jednoniciowe RNA, skła- 
dające się z ok. 30 tys. nukleoty-
dów, i ma średnicę 60-140 nm, 
co czyni go jednym z najwięk-
szych wirusów RNA. [1] Wirus 
szerzy się droga kropelkową. 
Okres inkubacji wynosi 1-14 dni 
(średnio 5-7 dni od ekspozycji do 
wystąpienia objawów). [2] Jego 
obecność można wykryć                           
w wydzielinie z nosa, gardła, krwi, 
plwocinie, stolcu, łzach. 
Pierwsze doniesienia o zakażeniu 
wirusem pochodzą z prowincji 
Wuhan w Chinach (11.2019). [3] 
Do objawów infekcji należy 
najczęściej kaszel i gorączka - 
tabela 1. 
Wirus ma predylekcję do nabłon-

ka dróg oddechowych, powodu-
jąc ciężkie zapalenie płuc, 
mogące wymagać sztucznej wen- 
tylacji. W badaniach laboratoryj-
nych stwierdza się leukopenię
i limfopenię. [4] Śmiertelność
i ciężkość przebiegu wzrastają 
z wiekiem. Zhou et al. stwierdzili 
wyższą częstość występowania 
chorób towarzyszących takich jak 
nadciśnienie tętnicze (30%), cu- 
krzyca (19%), choroba wieńcowa 
(8%), POChP (3%) wśród pacjen- 
tów wymagających hospitalizacji 
w Wuhan z powodu COVID. [5] 
 
11 marca 2020 Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
ogłosiła pandemię wirusa. [6] 
Potwierdzono do tej pory ponad 
271 tys. zachorowań i ponad 11 
tys. zgonów z powodu COVID-19 
(stan na 21.03.2020). [7] COVID-19 
należy podejrzewać u osoby,                            
u której wystąpił co najmniej 

jeden z objawów: gorączka 
>38°C, kaszel lub duszność (SaO2 
<95%, liczba oddechów 20/min.)           
i która dodatkowo spełnia jeden          
z poniższych warunków: – w cią- 
gu ostatnich 14 dni podróżowała 
lub przebywała w kraju/regionie 
geogra�cznym, w którym notuje 
się szerzenie się tego wirusa – 
w ciągu ostatnich 14 dni miała 
bliski kontakt z prawdopodob-
nym lub potwierdzonym przypad- 
kiem zachorowania na COVID-19  
– stwierdza się ciężki (wymagają-
cy hospitalizacji) przebieg zakaże- 
nia dolnych dróg oddechowych, 
przy braku innej etiologii mogą-
cej tłumaczyć obraz kliniczny.
Nie ma jak dotąd skutecznego 
leczenia przyczynowego choroby 
ani szczepionki zapobiegającej 
zachorowaniu. Dostępne jest je- 
dynie leczenie objawowe, dlatego 
tak ważne są działania pro�lak-
tyczne. [8]
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Tabela 1. Objawy COVID-19 wraz z częstotliwością ich występowania (liczba pacjentów uwzględniona w badaniu n= 55923). [9] 

 
 

 Gorączka 
Suchy kaszel 
Zmęczenie 
Odksztuszanie plwociny (w tym krwawa plwocina) 
Duszność 
Ból gardła 
Ból głowy 
Bóle mięśni i stawów 
Dreszcze 
Nudności i wymioty 
Niedrożność nosa 
Biegunka 
Zapalenie spojówek/obrzęk spojówek 

87,9%
67,7% 
38,1% 
33,4% (0,9%) 
18,6% 
13,9% 
13,6% 
14,8% 
11,4% 
5% 
4,8% 
3,7% 
0,8% 

http://www.pto.com.pl
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OBJAWY OKULISTYCZNE 
 
Objawy okulistyczne, które mogą 
się pojawić w przebiegu zakaże-
nia SARS-CoV-2 wynikają z obec- 
ności wirusa w �lmie łzowym i wy- 
dzielinie worka spojówkowego. 
[10] Do tej pory opisano jedynie 
przypadki zapalenia spojówek 
i obrzęku spojówki wywołane 
obecnością wirusa SARSCoV-2. 
 
PROFILAKTYKA
 
Pracownicy oddziałów i poradni 
okulistycznych są szczególnie 
narażeni na transmisje wirusa 
wynikającą ze specy�ki badania 
okulistycznego (odległość twarzy 
pacjenta od lekarza w lampie 
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje 
się za wysoki czynnik ryzyka 
przeniesienia wirusa). 

Dostępne formy ochrony osobi-
stej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
d) Rękawiczki [11].

Należy także pamiętać o regular-
nej dezynfekcji rąk, lampy szczeli- 
nowej, przedmiotów, które mają 
kontakt z pacjentem. 

Zalecane środki dezynfekcyjne to 
70% roztwór alkoholu etylowego, 
0.1% podchloryn sodu, 5% środek 
wybielający, szpitalne środki 
odkażające wirusobójcze [12]. 

Każdy element sprzętu okulistycz-
nego powinien być zdezynfeko-
wany przed i po kontakcie z każ-  
dym pacjentem (lampa szczelino-
wa, tonometr Goldmana, trójlu-
stro). 
 
W związku z pandemią proponu-
jemy wprowadzić trzystopniowy 

poziom zachowania środków
w opiece okulistycznej nad 
pacjentem [13]: 
 
I. Poziom pierwszy zawiera:

a) ograniczenie rutynowych wizyt 
i zabiegów o charakterze świad-
czeń planowych (z wykluczeniem 
stanów zagrażających nieodwra-
calnym pogorszeniem widzenia), 
odroczenie planowych zabiegów 
okulistycznych, wprowadzenie 
teleporad, e-recept,

b) wprowadzenie ankiety epide-
miologicznej 

(1. Kontakt z osobą 
z objawami COVID-19 lub 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>38o C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do prowadze-
nia triagu pacjentów zgłaszają-
cych się do okulisty,

c) zaprzestanie wykonywania 
procedur wytwarzających 
aerozol, np. tonometria bezkon-
taktowa (air-pu�), endoskopowe 
udrażnianie dróg łzowych, 
znieczulenie ogólne,

d) przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu minimalizowania ryzyka 
zakażenia w obliczu pandemii dla 
personelu medycznego.
 
II. Poziom drugi zakłada:

a) stosowanie przegrody (osłonek 
ochronnych) na lampy szczelino-
we, odgradzających pacjenta od 
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspi- 
racji przez personel okulistyczny 
wydychanego przez pacjenta 
powietrza, potencjalnie zawierają-
cego cząsteczki SARSCoV-2, 

b) częsta dezynfekcja rąk perso-
nelu i wyposażenia gabinetu 
okulistycznego,
 
c) codzienne mierzenie tempera-
tury ciała, zgłoszenie pracodawcy 
wstąpienia objawów: duszności, 
kaszlu, gorączki, wymiotów, 
biegunki.

III. Poziom trzeci zawiera:

a) noszenie masek przez wszyst-
kich pracowników placówek 
okulistycznych i pacjentów,
 
b) ścisła higiena rąk,

c) używanie odpowiednich 
środków ochrony przez personel 
medyczny (PPE: personal protecti-
ve equipment), 

d) pacjenci powinni zachowywać 
minimum 1 m odstępu od siebie 
(w poczekalni). 
 
Każdy pacjent zgłaszający się do 
poradni/szpitala okulistycznego 
powinien zostać poddany zmierze-
niu temperatury ciała i poproszo-
ny o wypełnienie krótkiej ankiety 

(1. Kontakt z osobą z objawami 
COVID-19 lub zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach z wyso- 
kim odsetkiem zakażeń, 
3. Objawy T ciała>38o C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do powzięcia 
szczególnych środków ostrożno-
ści. 

W tabeli 2 zostały przedstawione 
konieczne środki ostrożności, 
które powinien podjąć personel 
medyczny poradni/szpitala 
okulistycznego w zależności od 
sytuacji klinicznej i epidemiolo-
gicznej. [2] 

Przedruk z:  J. P. Sza�ik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz, 
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycz-
nym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206
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Pacjent z pilnymi scho- 
rzeniami okulistycznymi 
bez objawów schorzeń 
ze strony układu odde- 
chowego, bez gorączki, 
bez czynników ryzyka 
epidemiologicznego 
COVID-19.

Pacjent z pilnymi 
schorzeniami okulistycz-
nymi oraz z objawami 
chorzeń ze strony układu 
oddechowego, bez 
gorączki, bez czynników 
ryzyka epidemiologicz-
nego COVID-19.

Pacjent o wysokim 
prawdopodobieństwie 
COVID-19 lub potwier-
dzona infekcja 
SARS-CoV-2.

- Postępowanie typowe dla standardowego udzielania świadczeń (higiena rąk, czyszczenie
 i dezynfekcja powierzchni, zasłanianie twarzy przy kaszlu), 

- Unikanie rozmowy podczas badania przy lampie szczelinowej, 
- Stosowanie przegrody (slit lamp breath shield),
- Maseczka, rękawiczki, okulary ochronne/przyłbica, odzież ochronna (PPE) nie są rutynowo

wymagane zarówno dla pacjenta jak i lekarza,
- Jeżeli podczas badania przypadek okaże się schorzeniem niepilnym może być rozważone

odroczenie leczenia.

- Pacjent może być zbadany w oddziale/poradni okulistycznej,
- Badanie nie powinno być zbędnie rozciągnięte w czasie,
- Pacjent powinien założyć maseczkę chirurgiczną,
- Okulista i personel powinni założyć maseczki chirurgiczne,
- Maseczka (FFP2, FFP3), rękawiczki, okulary ochronne/przyłbica, odzież ochronna

są rekomendowane, jednak ze względu na możliwe braki środków ochrony osobistej,
w miarę jak epidemia będzie się rozwijała nie jest zalecane nieproporcjonalne stosowanie
tego typu ochrony. Decyzja powinna być podejmowana indywidualnie w zależności od 
sytuacji, rutynowe stosowanie u wszystkich pacjentów nie jest właściwe mając na uwadze 
szerszy kontekst. 

- Pacjent powinien zostać odizolowany i przetransportowany do Izby Przyjęć szpitala 
zakaźnego,

- Jeżeli obecne jest pilne schorzenie okulistyczne optymalnie, jeżeli pomoc okulistyczna
może zostać udzielona w obrębie szpitala zakaźnego z wykorzystaniem maseczki (FFP2,
FFP3), rękawiczek, okularów ochronnych/przyłbicy, odzieży ochronnej,

- W przypadku braku możliwości przekazania pacjenta pomoc okulistyczna może zostać
udzielona z wykorzystaniem maseczki (FFP2, FFP3), rękawiczek, okularów ochronnych/
przyłbicy, odzieży ochronnej, a następnie podjąć decyzję czy należy przekazać pacjenta
na oddział wskazany do leczenia chorych zakażonych SARS CoV-2019 w obrębie
szpitala.

Tabela 2. Podział postępowania z pacjentem wymagającym opieki okulistycznej w zależności od ryzyka zarażenia SARS
-CoV-2 (opracowane na podstawie wytycznych AAO https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context). 

W przypadku konieczności przekazania pacjenta do szpitala zakaźnego lub jednoimiennego podajemy adres strony 
internetowej, gdzie można wyszukać najbliższą taką placówkę: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
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Stanowisko ma na celu regulację wykonywanych świadczeń przez wszystkie podmioty świadczące usługi z zakre-
su optometrii. Ze względu na dynamiczny charakter trwającej epidemii mogą one ulegać zmianie w zależności od 
zaistniałej sytuacji. 

Stanowisko nie zdejmuje indywidualnej odpowiedzialności optometrysty z racji wykonywania zawodu i obec-
nych obowiązków związanych z wprowadzeniem stanu epidemii ogłoszonego na podstawie USTAWY z dnia                   
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi. 

Stosowanie się do zaleceń nie gwarantuje uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Stanowisko ma charakter 
przypominający optometrystom najważniejszych zasad postepowania w trakcie epidemii uwzględniających 
specy�kę specjalizacji.
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Organizacja pracy:

1. Wszystkie wizyty planowe                         
w miarę możliwości powinny zostać 
odwołane, szczególnie w przypadku 
pacjentów w wieku powyżej 60 lat. 
Jednocześnie należy utrzymać go- 
towość placówek do świadczenia 
usług w trybie pilnym. 

2.    W trakcie wizyty pacjentowi może 
towarzyszyć najwyżej jedna osoba 
(opiekun/małżonek/rodzic). 
3.  Organizując pracę należy stosować 
wielopoziomowy system kwali�kacji 
pacjentów oparty o wywiad epide-
miologiczny w celu wykluczenia osób 
z grupy wysokiego ryzyka zakażenia 
SARS-CoV-2 (telefonicznie, przy wej- 
ściu do budynku, na poziomie reje- 
stracji  i w gabinecie). 
Stosowany system zależy od organi-
zacji pracy w danej placówce medycz-
nej (do wykorzystania załączona an- 
kieta). 
Po wejściu do budynku placówki, 
każdy pacjent musi zdezynfekować 
ręce. W miarę możliwości należy 
zmierzyć temperaturę ciała metodą 
bezdotykową. 
Jeżeli pacjent ma temperaturę równą 
lub wyższą niż 38°C z objawami lub 
bez objawów z dolnych dróg odde-

chowych to wizytę należy odroczyć                   
i skierować pacjenta do dalszej dia- 
gnostyki zgodnie z procedurami.  
4. Nie wykonywać badań diagno-
stycznych w trakcie których dochodzi 
do wytworzenia areozolu lub bezpo-
średniego kontaktu z powierzchnią 
oka pomiar ciśnienia wewnątrzgałko-
wego metodą air-pu�. 

Zasady higieny osobistej:

1. Proszę myć ręce przed i po 
każdym kontakcie z pacjentem. 
2. Nie dotykać nosa lub twarzy 
rękami. 
3. Należy używać rękawiczek jed- 
norazowych do otwierania drzwi, 
używania lampy szczelinowej itp. 
Rękawiczki jednorazowe należy 
wyrzucić po każdym użyciu.
Należy dezynfekować klamki i po- 
wierzchnie dotykowe środkiem 
dezynfekującym. 
5. Specjalista optometrii i pacjent                
nie powinni mówić podczas badania 
w lampie szczelinowej (pomimo czy- 
szczenia osłon po każdym pacjencie).
6. Wizyta nie powinna trwać dłu-            
żej niż 15 minut, a wywiad w trakcie 
wizyty powinien odbywać się w odleg- 
łości do pacjenta nie mniejszej niż 1,5 m. 

7. Badanie pacjenta w lampie szcze-
linowej powinno trwać jak najkrócej. 
8. Należy zwrócić uwagę na dezyn-
fekcję przyborów do pisania, klawia-
tury i innych akcesoriów z którymi 
miał kontakt lekarz lub pacjent.

Dezynfekcja i jej zakres powinna 
odbywać się zgodnie z procedurami 
opisanymi w danej placówce. 

Środki ochrony osobistej:

1. Fartuch jednorazowy.
2. Rękawice ochronne. 
3. Maska chirurgiczna, maska FFP2 i FFP3.
4. Przyłbice ochronne, gogle, okulary

ochronne.

Stosowanie środków ochronnych 
osobistej należy uzależnić od sto- 
pnia zagrożenia: 

a) duże zagrożenie - pacjent po- 
dejrzany, pilny z kontaktem z po- 
wierzchnią oka – środki ochrony 
osobistej 1,2,3,4, - najlepiej jednak by 
pacjent był odesłany do diagnostyki,

b) małe zagrożenie - wizyta pilna bez 
kontaktu z powierzchnią oka  - środki 
z grupy 2 oraz 3.
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Przypadki pilne:

1. Konieczność doboru okularów 
(odstawienie soczewek nagałkowych, 
brak korekcji w wadach wzroku utru- 
dniających samodzielne funkcjonowa-
nie  uszkodzenie dotychczas stosowa-
nych okularów). 

2. Konieczność doboru soczewek 
kontaktowych w schorzeniach wyma-
gających pilnej korekcji (różnowzrocz- 
ność, wysoka krótkowzroczność, bez- 
soczewkowość, niezborność nieregu- 

larna, po przeszczepach rogówki) oraz 
we wskazaniach terapeutycznych.
W sprawach wymagających inter- 
wencji proszę kontaktować się z od- 
powiednim Konsultantem wojewódz- 
kim lub Konsultantem krajowym ds. 
okulistyki.   
Zgodnie z pismem znak KNN.07. 
35.2020.AGR Sekretarza Stanu Pani 
Józefy Szczurek Żelazko z dnia 20 
marca 2020 r. dotyczącego trybu 
wydawania rekomendacji przez Kon- 
sultantów krajowych ds. okulistyki        
w czasie epidemii SARS-CoV-2 wy- 

tyczne zostały zaakceptowane przez: 
Ministerstwo Zdrowia reprezentowa-
ne przez Panią Dyrektor Małgorzatę 
Zadorożną Głównego Inspektora Sa- 
nitarnego Jarosława Pinkasa.
Wytyczne zostały wydane na wnio- 
sek Ministerstwa Zdrowia zgodnie        
z pismem znak ZPR.643. 13.2020.AB 
podpisanym przez Panią Dyrektor 
Justynę Mieszalską.

          Konsultant krajowy ds. okulistyki
prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Warszawa, dn. 06.04.2020

Wszystkie aktualne komunikaty ważne dla branży optycznej w związku z przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy na stronie www.interoptyka.pl

COVID-19
Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki w sprawie prowadzenia działalności leczniczej w związku z epidemią SARS-CoV-2

pacjent lekarz

Stanowisko nie zdejmuje indywidualnej odpowiedzialności lekarza z racji wykonywania zawodu i obecnych obowiązków związanych z wprowadzeniem stanu epidemii ogłoszonego na podstawie U S T AW Y z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
*Jeżeli pacjent ma temperaturę równą lub wyższą niż 38° C z objawami lub bez objawów z dolnych dróg oddechowych to wizytę okulistyczną należy odroczyć i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki zgodnie z  procedurami, chyba, że jest to stan nagły należy realizować wizytę zgodnie z procedurami placówki medycznej.

Lekarz i pacjent 
nie powinni rozmawiać, a lekarz powinien 
ograniczyć rozmowę do niezbędnych komend 
podczas badania w lampie szczelinowej 
(pomimo czyszczenia osłon po każdym pacjencie).

W trakcie wizyty pacjentowi 
może towarzyszyć
najwyżej  1 osoba 
(opiekun/ małżonek/ rodzic)

Proszę myć ręce 
przed i po każdym 
kontakcie z pacjentem.

Nie dotykać 
nosa lub 
twarzy rękami.

Należy 
dezynfekować 
klamki i powierzchnie 
dotykowe środkiem 
dezynfekującym.

Należy zwrócić uwagę na dezynfekcję 
przyborów do pisania, klawiatury 
i innych akcesoriów z którymi miał 
kontakt lekarz lub pacjent.

Należy używać 
rękawiczek jednorazowych do otwierania 
drzwi, do lampy szczelinowej itp. 
Rękawiczki jednorazowe należy wyrzucić 
po każdym użyciu.

Po wejściu do budynku 
placówki medycznej, 
każdy pacjent 
musi zdezynfekować ręce.

W miarę możliwości 
należy zmierzyć temperaturę ciała metodą bezdotykową.* 

 <38°C

Nie wykonywać badań 
diagnostycznych przy użyciu 
tonometru typu air-puff.

1 1

Stanowisko nie zdejmuje indywidualnej odpowiedzialności lekarza z racji wykonywania zawodu i obecnych obowiązków związanych z wprowadzeniem stanu epi-
demii ogłoszonego na podstawie USTAWY z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
*Jeżeli pacjent ma temperaturę równą lub wyższą niż 38° C z objawami lub bez objawów z dolnych dróg oddechowych to wizytę okulistyczną należy odroczyć 
i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki zgodnie z procedurami, chyba, że jest to stan nagły należy realizować wizytę zgodnie z procedurami placówki medycznej.
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Instytut Polityki Zdrowotnej Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Optome-
trycznego (HPI) dostarcza informacji 
istotnych dla osób zajmujących się 
zdrowiem oczu i pielęgnacją wzroku, 
dotyczących nowego koronawirusa 
COVID-19. Każdy lekarz optometrysta 
powinien zrozumieć ryzyko związane 
z tą pandemią, aby zapewnić ciągłość 
opieki nad pacjentami. 
W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi-
ła globalny stan zagrożenia zdrowia,      
w związku z rozprzestrzenianiem          
COVID-19 (wówczas znanym jako     
2019 nCoV).  W odpowiedzi na COVID-
1931, zgodnie z rozdziałem 319 ustawy                                                                            
o publicznej służbie zdrowia (42 U.S.C. 
247d), 31 stycznia 2020 r. Sekretarz 
Zdrowia i Opieki Społecznej USA 
ogłosił stan zagrożenia zdrowia pub-
licznego.
Dyrektor generalny WHO w briefin-
gu z 30 marca 2020 r. poinformował             
o zagrożeniu nadmiernym przeciąże-
niem systemów opieki zdrowotnej na 
całym świecie i niezdolnością do sku-
tecznego działania. Jego głównym 
przesłaniem było to, że fizyczne środ-
ki dystansowania są konieczne, aby 
spowolnić przenoszenie wirusa, aby 
wspomóc system opieki zdrowotnej 
i zmniejszyć ryzyko awarii systemu. 
Dodał, że „w celu stłumienia i kontroli 
epidemii COVID-19, kraje muszą izo-
lować, testować, leczyć i śledzić. Je-
śli nie, łańcuchy przenoszenia mogą 
kontynuować działanie na niskim po-
ziomie, a następnie wznowić działa-
nie po zniesieniu fizycznych środków 
dystansujących. Nie zakładaj, że Two-
ja społeczność nie zostanie dotknięta. 
Przygotuj się, że tak będzie. Nie za-
kładaj, że nie zostaniesz zainfekowa-
ny. Przygotuj się, że tak będzie. Ale 
jest nadzieja. Jest wiele rzeczy, które 
wszystkie kraje mogą zrobić.” 

Centra Kontroli i Zapobiegania Cho-
robom w USA podkreślają, że COVID-
19 może powodować konieczność 
hospitalizacji, konieczność przyję-
cia na oddział intensywnej terapii                                 
i może spowodować śmierć, szczegól-
nie wśród osób starszych (w wieku 
powyżej 55 lat). Każdy może podjąć 
działania, takie jak dystans społecz-
ny, aby spowolnić rozprzestrzenianie 
się COVID-19 i chronić osoby starsze 
przed ciężką chorobą.
Personel medyczny pierwszej linii 
będzie miał zwiększone ryzyko in-
fekcji. Stanowi i powiatowi urzędnicy 
ds. zdrowia i zarządzania kryzyso-
wego koordynują działania agencji 
i podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną. Lekarze optometryści są 
zachęcani do monitorowania i zaan-
gażowania się w ten proces. Godnym 
pochwały i niezbędnym celem jest 
wzmocnienie odporności ludności 
USA na COVID-19 poprzez systema-
tyczne przygotowywanie i reagowa-
nie, któremu lekarze optometryści 
dzięki swojej wiedzy i szkoleniom 
mogą pomóc, zgodnie z wytycznymi 
Instytutu Polityki Zdrowotnej Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Optome-
trycznego.
W dniu 10 lutego 2020 r. pojawiły się 
informacje identyfikujące spojówkę 
jako prawdopodobną drogę zara-
żenia. COVID-19 może dostać się do 
organizmu przez oczy, a następnie 
rozprzestrzenić się na całe ciało przez 
powierzchowne naczynia krwionośne 
w spojówce. Cały personel medyczny 
pierwszej linii powinien zwracać uwa-
gę na ochronę oczu. Nawet odpo-
wiednio dopasowana maska na twarz 
N95 może nie chronić przed wirusem 
bez jednoczesnej ochrony oczu. Wy-
tyczne Centrów Kontroli i Zapobiega-
nia Chorobom w USA wskazują obec-
nie, że należy stosować standardowe 

i oparte na unikaniu przenoszenia 
środki ostrożności (tj. środki ostroż-
ności dotyczące kontaktu i unikania 
przenoszenia podczas oddychania 
wraz z ochroną oczu) w przypadku 
osób z potwierdzoną laboratoryjnie 
infekcją nCoV 2019. Niniejsze wytycz-
ne dotyczą pacjentów hospitalizo-
wanych w szpitalu w izolatce zakażeń 
przenoszonych drogą powietrzną oraz 
pacjentów objętych opieką w izolacji 
domowej.
Badania pokazują, że te same grupy 
obciążone powikłaniami COVID-19 
również mają więcej problemów ze 
wzrokiem. Obejmuje to grupy osób     
z nadciśnieniem tętniczym (19,6%       
w tej grupie), chorobami układu od-
dechowego (4,4% w tej grupie) i cho-
robami serca (3,6% w tej grupie) oraz 
osób starszych.
•  Ważne jest, aby opóźnić wszelką 
rutynową opiekę (we wszystkich gru-
pach wiekowych) o kolejne kilka tygo-
dni i segregować każdą zaplanowaną 
pilną i nagłą wizytę.
• Pacjenci zgłaszający się na pilną 
lub nagłą wizytę medyczną powinni 
przed przyjęciem być indywidualnie 
poddani wstępnej selekcji według wy-
tycznych Sekretarza Zdrowia i Opieki 
Społecznej USA: Wdrożenie wyko-
nania zdalnej komunikacji na temat 
zdrowia na czas ogólnonarodowe-
go publicznego zagrożenia zdrowia 
spowodowanego przez COVID-19. 
Przewodnik Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Optometrycznego na temat 
zdalnej telematycznej opieki medycz-
nej podczas publicznego zagrożenia 
zdrowia spowodowanego przez CO-
VID -19 ma na celu pomóc lekarzom 
optometrystom, którzy mogą potrze-
bować szybkiego rozszerzenia świad-
czenia telematycznej opieki zdrowot-
nej podczas aktualnego zagrożenia 
zdrowia przez COVID-19.
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• Stan pacjenta, w szczególności czy 
jest zarażony COVID-19, powinien być 
znany - w możliwym zakresie - przed 
przybyciem pacjenta do przychodni 
w celu pilnej lub nagłej pomocy.
• Ryzyko przeniesienia COVID-19 
między pacjentami, lekarzem i per-
sonelem należy porównać z korzyś-
ciami płynącymi z opieki nad pacjen-
tami oraz z prawdopodobieństwem 
zwiększonej zachorowalności i śmier-
telności.
Niezbędne wizyty mogą również 
obejmować przypadki, gdy pacjenci 
skarżą się na objawy, które znacznie 
zakłócają lub znacznie utrudniają 
codzienne funkcjonowanie, co zo-
stało ocenione w trakcie wirtualne-
go wstępnego badania przez lekarza 
optometrystę opiekującego się indy-
widualnym pacjentem, oraz pacjen-
tów, którzy zgubili lub rozbili okula-
ry lub soczewki kontaktowe; jednak 
konieczność tej dodatkowej wizyty 
powinien rozważyć lekarz optome-
trysta indywidualnie, z uwzględnie-
niem potrzeby recepty i stopnia nie-
pełnosprawności bez wizyty.

Jakie dodatkowe informacje po-
trzebne są lekarzowi optometry-
ście:
• Oprócz wskaźnika śmiertelności 
istotną liczbą do monitorowania jest 
wskaźnik wtórnego ataku wirusa. Ta 
liczba (R0, wymawiane R-zero) służy 
jako wskaźnik tego, jak łatwo choroba 
przenosi się, na co wskazuje jej liczba 
reprodukcyjna, która jest średnią licz-
bą osób, które zarażą się chorobą od 
jednej zainfekowanej osoby. Infekcja 
o liczbie reprodukcyjnej poniżej 1,0 
stopniowo zniknie. Według stanu na 
10 lutego 2020 r., wartość R0 dla CO-
VID-19 została ustalona na poziomie 
4,08. W badaniach wstępnych osza-
cowano, że R0 wynosi od 1,5 do 3,5.        
W oparciu o te wartości, średnio każ-
dy przypadek COVID-19 powoduje 
trzy do cztery nowe zachorowania.
• Chociaż wirusowe zakażenie spojó-
wek jest zwykle wywoływane przez 

adenowirusa, COVID-19 może powo-
dować objawy oczne, w tym świat-
łowstręt, podrażnienie, przekrwienie 
spojówki i wodnistą wydzielinę. Są 
to głównie dolegliwości osobiste, ale 
mogą wymagać opieki podtrzymują-
cej. Wydzielina z oczu i łzy są poten-
cjalnym źródłem zanieczyszczenia, 
a oko jest również drogą narażenia, 
dlatego pacjent i zespół opieki zdro-
wotnej wymagają osobistej ochrony.
• Centra Kontroli i Zapobiegania Cho-
robom w USA opracowały listę kon-
trolną w celu zwrócenia uwagi per-
sonelu ochrony zdrowia na główne 
etapy przygotowania do transportu     
i przyjęcia pacjentów potencjalnie za-
rażonych wirusem COVID-19.
Podczas oceny pacjenta zakażonego 
wirusem lekarze optometryści muszą 
dobrze rozumieć odpowiednie pro-
tokoły, aby zapobiec rozprzestrze-
nianiu się infekcji. Czujność i higiena 
- dokładne mycie rąk, używanie ręka-
wiczek, ochrona oczu, odpowiednia 
maska na twarz, sprzęt dezynfekują-
cy i inne zalecenia Centrów Kontroli 
i Zapobiegania Chorobom - w przy-
chodni w kontakcie z płynami ustro-
jowymi, takimi jak łzy - mogą pomóc 
w zapobieganiu infekcji. Ważne jest, 
aby proaktywnie wzmacniać takie 
techniki ograniczania infekcji u leka-
rzy i personelu, bez względu na wiel-
kość przychodni.
Należy pamiętać o potencjalnej ak-
tywności koronawirusa w społecz-
ności lub regionie, a lekarz w jednym       
z obszarów dotkniętych tym proble-
mem może zminimalizować ryzyko 
narażenia, zachęcając pacjentów do 
pozostania w domu, jeśli mają objawy 
przeziębienia, grypy lub infekcji dróg 
oddechowych. Centra Kontroli i Za-
pobiegania Chorobom codziennie 
wydają informacje dotyczące liczby 
przypadków  w trakcie badania. Leka-
rze optometryści powinni rutynowo 
śledzić postęp w liczbie podejrzanych 
i potwierdzonych przypadków w ich 
stanie. WHO zaleca, żeby monitoro-
wanie kontaktów w potwierdzonych 

przypadkach trwało 14 dni.
• Lekarze optometryści powinni za-
planować podstawowe środki ogra-
niczenia skutków nieprzewidzianych 
wypadków. Na przykład:
a. Lekarze optometryści mogą prze-
szkolić kluczowych pracowników, aby 
nieobecność jednej osoby nie spowo-
dowała zamknięcia gabinetu.
b. Lekarze optometryści mogą prze-
widywać zakłócenia w przyjmowaniu 
pacjentów i otwierać dodatkowe ga-
binety, żeby utrzymać niezbędną ich 
ilość.
• Personel, członkowie rodziny i przy-
jaciele osoby zarażonej powinni moni-
torować swoje zdrowie i samopoczu-
cie oraz przygotowywać się do opieki 
nad osobami umiarkowanie chorymi 
w przypadku nadmiernego obciąże-
nia szpitali, oraz przestrzegać zaleceń 
Centrów Kontroli i Zapobiegania Cho-
robom „Co zrobić, jeśli zachorujesz na 
chorobę wywołaną koronawirusem 
2019 (COVID-19)”: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/downlo-
ads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.
pdf Pacjenci z łagodnymi objawami 
początkowo nie wymagają hospitali-
zacji. Jednak objawy mogą się pogor-
szyć wraz z postępem choroby dol-
nych dróg oddechowych w drugim 
tygodniu choroby; wszyscy pacjenci 
powinni być ściśle monitorowani.
• Możliwe czynniki ryzyka przejścia 
w ciężką chorobę mogą obejmować 
między innymi starszy wiek i prze-
wlekłe schorzenia, takie jak choroba 
płuc, rak, niewydolność serca, choro-
ba sercowo-naczyniowa, choroba ne-
rek, choroba wątroby, cukrzyca, stany 
upośledzające odporność i ciąża.
• Centra Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom wydały tymczasowe wy-
tyczne dla specjalistów klinicznych 
opiekujących się pacjentami z po-
twierdzonym zakażeniem COVID-19. 
Ta aktualizacja zawiera tymczaso-
we wytyczne dotyczące środków 
ostrożności dla przerwania przeno-
szenia się wirusa oraz stosowanych 
podczas izolacji w domu.



COVID-19 budzi poważne obawy, po-
nieważ jest nowym wirusem, co ozna-
cza, że nigdy wcześniej nie występo-
wał u ludzi. Ważne jest, aby pamiętać, 
że wirus jest przenoszony przez bez-
pośredni kontakt lub płyny ustrojo-
we. Nowe studium opublikowane                         
w New England Journal of Medicine                       
z 17 marca 2020 stwierdza, że żywy 
wirus może przetrwać w powietrzu 
do trzech godzin, na miedzi do czte-
rech godzin, na tekturze do 24 godzin 
i do dwóch, trzech dni na plastiku                                                    
i stali nierdzewnej.
Globalne obawy nasiliły się wobec 
szybkiego rozprzestrzeniania się cho-
roby na arenie międzynarodowej, 
włącznie z przypadkami zidentyfiko-
wanymi i przedstawionymi w Stanach 
Zjednoczonych. Centrum Kontroli 
i Zapobiegania Chorobom uważa 
obecnie, że objawy COVID-19 mogą 
pojawić się w ciągu zaledwie dwóch 
dni lub nawet 14 dni, a mediana sza-
cunków wynosi pięć do sześciu dni 
od zarażenia. Aktualizację informacji 
z Centrów Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom na temat epidemii można 
znaleźć na stronie cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/about/index.html
Według raportu na temat prawie 
2500 pierwszych zarejestrowanych 
przypadków w Stanach Zjednoczo-
nych, dorośli mieszkańcy Ameryki 
w każdym wieku - nie tylko osoby 
w wieku 70, 80 i 90 lat - poważnie 
chorują na koronawirusa. W rapor-
cie wydanym 18 marca 2020 r. przez 
Centra Kontroli i Zapobiegania Cho-
robom stwierdzono, że podobnie jak     
w innych krajach, najstarsze osoby 
mają największe prawdopodobień-
stwo hospitalizacji i śmierci. Jednak 
spośród 508 pacjentów, o których 
wiadomo, że byli hospitalizowani, 
38% było znacznie młodszych - mię-
dzy 20 a 54 rokiem życia. A prawie 
połowa z 121 pacjentów przyjętych 

na oddziały intensywnej opieki to 
dorośli w wieku poniżej 65 lat, jak po-
dało Centrum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom.
Pilnie potrzebne jest lepsze zrozumie-
nie sposobu przenoszenia się wirusa 
i ostrości choroby wywołanej wiru-
sem, aby ukierunkować inne kraje 
na odpowiednie środki reagowania. 
Lancet donosi, że z pierwotnej grupy 
41 pacjentów zakażonych COVID-19, 
49% było w wieku 25-49 lat, 34% było         
w wieku 50-64 lata, a 32% przyjęto na 
OIOM, ponieważ wymagały dużego 
przepływu przez kaniulę nosową lub 
środków wsparcia oddychania w celu 
skorygowania niedotlenienia. Więk-
szość zarażonych pacjentów stanowi-
li mężczyźni (73%); mniej niż połowa 
miała choroby podstawowe (32%),      
w tym cukrzycę (20%), nadciśnienie 
tętnicze (15%) i choroby sercowo-na-
czyniowe (15%).
Wszyscy pracownicy opieki zdrowot-
nej, w tym lekarze optometryści, po-
winni zwracać uwagę na objawy wi-
rusowe. Często zgłaszane objawy to 
gorączka (83–98%), kaszel (46–82%), 
bóle mięśni lub zmęczenie (11–44%) 
oraz duszność (31%) w chwili wystą-
pienia choroby. U niektórych pacjen-
tów zgłaszano również ból gardła na 
wczesnym etapie klinicznym. Rza-
dziej zgłaszane objawy obejmują wy-
twarzanie plwociny, ból głowy, krwio-
plucie i biegunkę. Niektórzy pacjenci 
doświadczyli objawów żołądkowo-
jelitowych, takich jak biegunka i nud-
ności przed wystąpieniem gorączki 
i oznak i objawów z dolnych dróg 
oddechowych. Przebieg gorączki               
u pacjentów z zakażeniem COVID-19 
nie jest w pełni poznany; może być 
przedłużony i przerywany.
W przypadku każdego pacjenta speł-
niającego kryteria do oceny, czy 
jest zarażony COVID-19, lekarze są 
zachęcani do uzyskania szczegóło-

wej historii podróży w celu ustale-
nia profilu ryzyka medycznego oraz 
do skontaktowania się i współpracy                                 
z ich stanowym lub lokalnym oddzia-
łem ochrony zdrowia. 
Wskazówki dla pracowników służby 
zdrowia można znaleźć na stronie 
cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/
hcp/clinical-criteria.html
Nowatorski test na koronawirusa CDC 
2019 jest przeznaczony do stosowa-
nia z próbkami górnych i dolnych 
dróg oddechowych pobranymi od 
osób, które spełniają kryteria do wy-
konania testu na 2019-nCoV wydane 
przez Centra Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom. Test wykorzystuje tech-
nologię, która może zapewnić wyniki 
w ciągu czterech godzin od wstępne-
go przetworzenia próbki do wyniku.
Informacje na temat pobierania, ob-
chodzenia się i przechowywania pró-
bek są dostępne na stronie Centrum 
Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
Real-Time RT-PCR Panel for Detec-
tion 2019-Novel Coronavirus.

Ponadto WHO ma porady na temat 
tego, w jaki sposób możemy chronić 
siebie i otaczające nas osoby przed 
zarażeniem wirusem. Informacje 
można znaleźć odwiedzając stronę:              
who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/advice-for-
public

Jak wspomniano powyżej, informa-
cje te ewoluują. Organizacje ochrony 
zdrowia publicznego śledzą i dowia-
dują się coraz więcej o rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa COVID-19. 
Ważne jest, aby monitorować zmia-
ny informacji pochodzące z Centrów 
Kontroli i Zapobiegania Chorobom        
i z WHO (Światowej Organizacji Zdro-
wia) na temat jak najlepiej chronić się 
przed infekcją.
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Termin diagnoza kojarzony jest 
przede wszystkim z badaniem 
lekarskim zakończonym pew-
nym rozpoznaniem, wynikiem.  
To zaczerpnięte z greki określe-
nie zaadaptowane zostało na po-
trzeby innych nauk, a w kontek-
ście zaburzeń w rozwoju dziecka 
inaczej będziemy rozumieć diag-
nozę formułowaną przez lekarzy, 
a inaczej przez przedstawicieli 
innych nauk. 
Rzetelna diagnoza, składając się 
z fazy zbierania informacji oraz 
fazy ich oceny i analizy ich przy-
datności, powinna obejmować 
nie tylko rozpoznanie zaburze-
nia, ale zawierać wskazania tera-
peutyczne oraz prognozowanie 

i określać kierunek pracy z dzie-
ckiem pod kątem optymalnego 
postępu w rozwoju. 
Mając na względzie, że o trafność 
i rzetelność diagnozy opierają się 
wszelakie działania modyfika-
cyjne, edukacyjne, terapeutycz-
ne i rehabilitacyjne, diagnoza 
wzrokowa pacjenta nie powin-
na ograniczać się wyłącznie do 
samego narządu wzroku, ale 
odnosić się również do uwarun-
kowań psychopedagogicznych 
oraz rozwoju sensoryczno- mo-
torycznego dziecka. Jest to sza-
lenie ważne, ponieważ każda 
diagnoza jest punktem wyjścia 
dalszych poczynań w procesie 
edukacyjnym i rehabilitacyjnym 

pacjenta, a co za tym idzie, rzu-
tuje na jego całą przyszłość. I tu 
nasuwają się wnioski, że diag-
noza wzrokowa powinna być 
interdyscyplinarna i wielopłasz-
czyznowa, stanowiąc spójne 
stanowisko wypracowane przez 
wielu specjalistów. 
Tak szeroko pojęty proces diag-
nostyczny winien mieć na uwa-
dze szerokie, wielokontekstowo 
osadzone poznanie możliwo-
ści dziecka z ujęciem różnych 
perspektyw. Powinien również 
uwzględniać wnikliwą analizę 
zebranych danych, będąc wa-
runkiem koniecznym do opty-
malnego wykorzystania poten-
cjału badanej jednostki. 

Jak najwcześniejsze rozpoznanie nieharmonijnego rozwoju dziecka 
w zakresie różnych sfer jego funkcjonowania - ruchowej, społecznej, intelektualnej 
a także w obrębie zmysłów jest podstawą jego optymalnego rozwoju i osiągania 

sukcesów w ciągu całego przyszłego życia.
Umożliwia to jedynie postawienie kompetentnej, rzetelnej i całościowej diagnozy 

dotyczącej możliwości, umiejętności i zdolności dziecka.
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Właściwa diagnoza to połowa 
sukcesu
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 
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Wychodząc od lekarza okulisty 
rodzic małego pacjenta otrzy-
muje do ręki enigmatycznie 
brzmiący wynik visus oka pra-
wego, visus oka lewego i co 
dalej? Wielu z nich z pewnością 
zastanawia się, jak zinterpreto-
wać taką ocenę widzenia. Prze-
ciętnemu człowiekowi trudno 
z szeregu cyferek widniejących 
na rozpoznaniu okulistycznym 
czy ortoptycznym wywniosko-
wać, co i jak faktycznie widzi 
jego dziecko, jak otrzymany wy-
nik przedkłada się na codzien-
ne funkcjonowanie wzrokowe 
małego pacjenta. Dodatkowo 
problem narasta, kiedy dziecko 
dotknięte jest niepełnospraw-
nością sprzężoną – bywa, że 
wtedy okuliści nawet nie po-
dejmują badania wzroku, więk-
szość optometrystów nie chce 
badać małych dzieci. Tyle tylko, 
że jeśli u tych pacjentów wzrok 
pozostaje jako jedyny nieuszko-
dzony kanał przetwarzania po-
znawczego, to warto się na nim 
skupić i optymalnie go wyko-
rzystać! Tu rodzi się konieczność 
skierowania małego pacjenta na 
przeprowadzenie funkcjonalnej 
oceny widzenia, na temat której 
napiszę w następnym numerze 
magazynu OKO.
Skupiając się natomiast na diag-
nozie wzrokowej małego pa-
cjenta, warto wziąć pod uwagę, 
że rozpoznanie z poradni oku-
listycznych czy salonów orto-
ptycznych nie przekłada się je-
dynie na bardzo złożony proces 
nauki czytania i pisania, w któ-
rym jedną z podstawowych ról 
odgrywa narząd wzroku. Roz-

poznanie ograniczeń i zaburzeń 
wzrokowych dziecka rzutuje 
również na jego jakże niezbęd-
ną w życiu aktywność fizyczną, 
płaszczyznę emocjonalną oraz 
sferę funkcjonowania społecz-
nego. 
Każdy specjalista w zakresie 
ochrony wzroku, bez względu 
na to z jakiej dziedziny, działu 
nauki medycznej czy nieme-
dycznej powinien być kompe-
tentny, przystępny i empatycz-
ny. W celu stworzenia konsylium 
dopasowanego indywidualnie 
do badanego przypadku, warto 
poznać proste zależności po-
między specjalistami wzroko-
wymi, co dodatkowo pozwoli na 
skierowanie rodzica do odpo-
wiedniego gabinetu:  
• Okulista leczy oczy;
• Optometrysta dobiera korek-
cję optyczną i prowadzi beha-
wioralną terapię widzenia przy 
każdym zaburzeniu funkcji wzro-
kowych;
• Ortoptysta prowadzi ćwiczenia 
ortoptyczne specjalizując się w le-
czeniu stanów zezowych i niedo-
widzenia, diagnozuje także zabu-
rzenia widzenia obuocznego;
•  Optyk wykonuje okulary;
• Tyflopedagog jest pedago-
giem słabowidzących i niewido-
mych;
•  Kontaktolog dobiera soczew-
ski kontaktowe;
• Terapeuta widzenia koordy-
nuje i przeprowadza ćwiczenia 
wzrokowe; zajmuje się rehabi-
litacją tych zaburzeń wzroko-
wych, których nie można skory-
gować przy pomocy okularów, 
soczewek kontaktowych lub za-

biegów chirurgicznych; 
• Trener orientacji przestrzennej  
= bezpieczne poruszanie się 
osób z uszkodzonym wzrokiem.

Wg światowych danych szacuje 
się, że dysfunkcje narządu wzro-
ku obejmują już  1% populacji, 
a liczba ta ma tendencję wzro-
stową - obserwuje się znaczny 
wzrost liczby osób z kłopotami 
wzrokowymi. 
Diagnoza i rehabilitacja wzroko-
wa rozumiane powinny być jako 
ścisła współpraca grupy specja-
listów, kierunkujących pacjenta 
ku optymalnemu funkcjonowa-
niu wzrokowemu, osiągnięciu  
jak największej samodzielności 
i produktywności, podwyższe-
niu jakości życia oraz ograni-
czeniu ich zależności od osób 
drugich. W osiągnięciu tych 
kluczowych celów szczególne 
miejsce zajmuje dobór pomo-
cy optycznych. Każdy pacjent                                      
z upośledzeniem widzenia, któ-
rego nie można poprawić przez 
zastosowanie zwykłych pomocy 
optycznych, leczenia farmako-
logicznego lub chirurgicznego, 
jest osobą słabowidzącą, która 
wymaga rozpoznania jej potrzeb 
wzrokowych i zastosowania re-
habilitacji, która daje szansę na 
samodzielność i dalsze funkcjo-
nowanie w społeczeństwie.

Autor – tyflopedagog Aneta 
Bester
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Całość broszury dostępna jest na HOYA Faculty PL

SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK 
ANTYKRYZYSOWY
Na początku pragniemy przedstawić Państwu możliwości, jakie 
przed przedsiębiorcami otworzyła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw.
Wsparcie zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz wiel-
kości przedsiębiorstwa, także przy każdym rozwiązaniu prezen-
tujemy, kto może się  o nie ubiegać.
Wśród rozwiązań zawartych w ustawie, określanej nazwą „tarczy 
antykryzysowej”, a dotyczących rynku pracy, znajdziemy nastę-
pujące elementy:
• Zwolnienie ze składek ZUS mikroprzedsiębiorców, zatrudniają-
cych do  9 pracowników, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat ob-
rachunkowych uzyskali przychód nie większy niż 2 mln euro.
• Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warun-
ków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone 
w porozumieniu.
• Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wy-
miaru czasu pracy
• Elastyczne rozwiązania w zakresie stosowania przepisów doty-
czących czasu pracy
Warto na wstępie określić wartość potencjalnych oszczędności:

• Maksymalna kwota dofinansowania ze środków FGŚP w przy-
padku przestoju ekonomicznego wynosi 1 533,09 zł.
• Maksymalna kwota dofinansowania ze środków FGŚP w przy-
padku obniżenia wymiaru czasu pracy wynosi 2 452,27 zł. Roz-
wiązanie to ma charakter solidarnościowy, tzn. pracownik zosta-
je pozbawiony 20% swojego wynagrodzenia, a pozostałą część 
pokrywają po połowie pracodawca  i FGŚP. Z zastrzeżeniem, że 
kwota dofinansowania nie może przekroczyć podanej powyżej 
kwoty 2 452,27 zł.
• Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych  w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega 
w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. może także 
zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warun-
ków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone 
w porozumieniu.
Przepisy „tarczy antykryzysowej” chronią pracowników, 
przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń 
otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie 
może wypowiedzieć umowy o pracę  z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracow-
nika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz w okresie lub            
w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okre-
sach pobierania świadczeń finansowanych, nie dłużej jednak niż 
przez łączny okres ich pobierania (tj. max. 3 miesiące).

SZYMON GRYGIERCZYK
Z-ca Dyrektora Generalnego
HOYA Lens Poland

NASZE WSPARCIE 
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COVID-19

NASZE WSPARCIE 
DLA OPTYKÓW 
W CZASIE PANDEMII 
COVID-19

NASZE WSPARCIE 
DLA OPTYKÓW 
W CZASIE PANDEMII 
COVID-19

2020/2

wsparcie dla branży 

https://www.hoyavision.com/pl/


37

Ujmując skrótowo wsparcie w zakresie wynagrodzeń można 
oprzeć o JEDEN  z poniżej przedstawionych elementów:
1) Dofinansowanie z FGŚP w przypadku przestoju (art. 15g) 

• Spadek obrotów min. 15% 
• Porozumienie z pracownikami (przedstawicielami ogółu pra-
cowników) 
• Zakaz wypowiadania umów w okresie dwukrotności okresu 
objętego dopłatami 
• Dopłaty przez max. 3 miesiące 
• Kwota brutto dopłaty - 1 533,09 zł brutto/etat objęty porozu-
mieniem 
• Zwolnienie z PIT – nie

2) Dofinansowanie z FGŚP w przypadku obniżenia wymiaru 
czasu pracy o 20% (art. 15g) 

• Spadek obrotów min. 15% 
• Porozumienie z pracownikami (przedstawicielami ogółu pra-
cowników) 
• Zakaz wypowiadania umów w okresie dwukrotności okresu 
objętego dopłatami 
• Dopłaty przez max. 3 miesiące 
• Kwota brutto dopłaty – 2 452 zł brutto/etat objęty porozumie-
niem 
• Zwolnienie z PIT – nie 
• Brak konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających 
umowy o pracę, zastępuje je porozumienie z przedstawicielami 
pracowników.

Dla obu wariantów trzeba wykazać spadek obrotów min, o 15%. 
Przy czym rozumie się przez to spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o: 

• nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych ob-
rotów  w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesię-
cy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzające-
go dzień złożenia wniosku  w porównaniu do łącznych obrotów        
z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego. 
• nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów              
z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycz-
nia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku               
w porównaniu do obrotów  z miesiąca poprzedniego.
Ważne jest to, że za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumie-
sięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest  w dniu innym niż pierwszy dzień dane-
go miesiąca kalendarzowego.
Dla obu wariantów porozumienie należy  zawrzeć z przedstawi-
cielami pracowników, przez nich wybranymi lub pracownikami 
(zależnie od wielkości przedsiębiorstwa).  Wnioski są składane 
do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

3) Dofinansowanie od starosty - powiatowy urząd pracy (art. 
15zzb) 

• Spadek obrotów min. 30% • Zakaz wypowiadania umów             
w okresie dwukrotności okresu objętego dopłatami • Dopłaty 
przez max. 3 miesiące • Kwota brutto dopłaty – zależna od spad-
ku obrotów (powyżej 30%) • Zwolnienie z PIT – nie

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 
• co najmniej 30% może być przyznane w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pra-

cowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
• co najmniej 50% może być przyznane w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pra-
cowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
• co najmniej 80% może być przyznane w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pra-
cowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Te formy wsparcia można łączyć, ale nie w tym samym okresie       
w stosunku do tych samych pracowników.

Ujmując to bardziej szczegółowo możliwości są następujące:

I. Możliwości dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców

Definicja mikroprzedsiębiorcy oznacza przedsiębiorcę zatrud-
niającego do  9 pracowników, którzy w ciągu dwóch ostatnich 
lat obrachunkowych uzyskali przychód nie większy niż 2 mln 
euro. Tu szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość zwol-
nienia z płacenia składek ZUS

A. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.
W przypadku spadku obrotów, rozumianego jako - spadek sprze-
daży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościo-
wym:

• nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów  
w ciągu  dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalenda-
rzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. 
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porówna-
niu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przy-
padku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierw-
szy dzień danego miesiąca kalendarzowego), lub • nie mniej niż 
o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazane-
go miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycz-
nia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,                     
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalenda-
rzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj.  w dniu innym niż pierw-
szy dzień danego miesiąca kalendarzowego).

Przedsiębiorcy przysługują następujące możliwości zmniejsze-
nia kosztów pracowników lub uzyskania dofinansowania:
1. Obniżenie wynagrodzeń pracowników objętych przesto-
jem ekonomicznym
W przypadku, gdy pracownik zostaje objęty przestojem ekonomicz-
nym w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50%, lecz nie niższe niż 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnie-
niem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofi-
nansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

2020/2



38

50

2. Obniżenie wymiaru czasu pracy
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych spowodowany COVID-19, ma możliwość obniżenia czasu 
pracy o 20%, jednakże po takim obniżeniu pracownik powinien 
być nadal zatrudniony przynajmniej na 0,5 etatu.
Po tej redukcji, wynagrodzenie pracownika nie może być niż-
sze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofinan-
sowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak 
nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku.
3. Zasady dofinansowania wynagrodzeń w okresie przesto-
ju lub obniżenia wynagrodzenia
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się 
z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc 
pracy oraz o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wyna-
grodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym 
lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystą-
pienia COVID-19, w wysokości:
• 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(2 600 x 50% =  1 300 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pra-
cy, lub
• do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
8 (tj. wynagrodzenia po ograniczeniu wymiaru czasu pracy 
o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie 
nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę                                
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), jednak nie więcej niż 
40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzednie-
go kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego 
na dzień złożenia wniosku. Stąd też może wynosić od (2 600         
x 50% =  1 300 zł do 5 198,58 zł * 40%=2 079,43 zł).

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku.
Przyznawane wnioskiem świadczenia wypłacane są w okresach 
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
i przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od 
daty złożenia wniosku. Wnioski można składać w formie elektro-
nicznej, przez stronę www.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza An-
tykryzysowa”.
Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli 
nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników       
w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc 
pracy.
4. Ustalenie warunków i trybu wykonywania pracy w trakcie 
przestoju ekonomicznego / obniżenia wymiaru czasu pracy

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy są ustalane               
w porozumieniu, które pracodawca zawiera z: • reprezentatyw-
nymi organizacjami związkowymi, z których każda zrzesza co 
najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo               
• zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa 
jedna organizacja związkowa, albo • przedstawicielami pracowni-
ków, wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, jeżeli 
u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związ-
kowe.
W porozumieniu określa się co najmniej: • grupy zawodowe ob-
jęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 
pracy; • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowni-
ków; • okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące prze-
stoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Warto zwrócić uwagę, iż ustalanie warunków i trybu wykonywa-
nia pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy nie wymaga dla swej skuteczności wypo-
wiedzenia zmieniającego.

5. Możliwość ograniczenia okresu odpoczynku dobowego 
oraz tygodniowego, równoważny system czasu pracy
U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega       
w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 roku, dopuszczalne 
jest:
• ograniczenie nieprzerwanego minimalnego dobowego odpo-
czynku, do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego minimalnego 
tygodniowego odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmu-
jących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobo-
wego;
• zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważne-
go czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobo-
wego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, 
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (prze-
dłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krót-
szym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub 
dniami wolnymi od pracy);
• zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warun-
ków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę 
zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone 
w porozumieniu
Powyższe porozumienia zawiera pracodawca z reprezentatywny-
mi organizacjami związkowymi, zakładową organizacją związko-
wą lub przedstawicielami pracowników.
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu Okrę-
gowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia porozumienia.
B. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników 
przez Starostę

1. Dofinansowanie kosztów pracowników w przypadku spadku 
obrotów

NASZE WSPARCIE 
DLA OPTYKÓW 
W CZASIE PANDEMII 
COVID-19
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Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przed-
siębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracow-
ników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpie-
czenia społeczne, przypadku spadku obrotów gospodarczych      
w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejsze-
nie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub war-
tościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinan-
sowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzed-
niego (przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumie-
sięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego 
miesiąca kalendarzowego).

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
• co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinan-
sowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należ-
nymi od tych wynagrodzeń za pracę w rozumieniu ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, powiększonego o składki 
na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do 
każdego pracownika;
• co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinan-
sowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należ-
nymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika
• co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinan-
sowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należ-
nymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika

Dofinansowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące. Jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu 
przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym mie-
siącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń 
każdego z tych pracowników i należnych do tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni 
dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca obowiązany jest do 
utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową do-
finansowania, przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu 
dofinansowania przez okres równy temu okresowi.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiato-
wego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę 
lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. Ustawa zawiera również szereg oświadczeń, które 
przedsiębiorca powinien zawrzeć we wniosku.

2. Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, udzielić pożyczki 
ze środków Funduszu Pracy, w celu przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom COVID-19. Pożyczka udzielana jest na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mi-
kroprzedsiębiorcy i obejmuje część kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wniosek o udzielenie 
pożyczki przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy.
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Jej opro-
centowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskon-
ta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres 
spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją                  
w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od 
dnia udzielenia pożyczki.
Na wniosek przedsiębiorcy, pożyczka może zostać umorzona 
wraz z należnymi od niej odsetkami, pod warunkiem, że mikro-
przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożycz-
ki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wy-
miar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 
lutego 2020 r.
C. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należ-
ności z tytułu składek (ZUS)
Mikroprzedsiębiorca może również ubiegać się o zwolnienie           
z obowiązku opłacenia znanych na dzień rozpatrzenia wniosku 
nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnienie udzielane 
jest na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. 
zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych 
i był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
Zwolnienie może objąć nieopłacone należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomosto-
wych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wy-
kazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Wniosek powinien zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwie-
cień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać 
deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasa-
dach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami 
zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów 
miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku     
o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik skła-
dek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona 
składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie       
z opłacania składek. (...)
(Rozdział II, poświęcony możliwości dofinansowania dla małych           
i średnich przedsiębiorstw, dostępny jest w oryginale Broszury).
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III. Możliwości dofinansowania dla samozatrudnionych

I. Dofinansowanie - świadczenie postojowe.
Zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, osobie:
• prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców lub innych przepisów szczególnych oraz osobie 
• wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę  
o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zle-
cenia albo umowę o dzieło, przysługuje świadczenie postojowe, 
jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na 
terytorium RP, jeżeli są:
• obywatelami RP,
• posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
• cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystą-
pienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalno-
ści, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, 
z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 
świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadze-
nie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 
2020 roku i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodar-
czej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 
15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzają-
cym ten miesiąc oraz nie był wyższy od 300% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 
nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r. oraz przychód z prowa-
dzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyska-
ny w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  w którym został złożony 
wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie po-
stojowe przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 
2020 roku.;
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek              
o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłasza-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podsta-
wie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązują-
cego w 2020 roku  (2600 zł x 80% =  2 080 zł).
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej 
niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu-
jącego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilno-
prawnych.
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, 
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązują-
cego w 2020 roku.
Wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego należy składać 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie www.zus.pl 
w zakładce „Firmy”, dostępne są wzory wniosku o świadczenie 
postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 
dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia po-
stojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.
II. Dofinansowanie od Starosty dla przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników.
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsię-
biorcy: • będącemu osobą fizyczną,• niezatrudniającemu pracow-
ników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych         
w następstwie wystąpienia COVID-19.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejsze-
nie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub war-
tościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia po-
przedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinanso-
wania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 ko-
lejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalenda-
rzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie zostaje przyznane w przypadku spadku obrotów 
o: 1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% 
kwoty minimalnego    wynagrodzenia miesięcznie, 2) co najmniej 
50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalne-
go    wynagrodzenia miesięcznie, 3) co najmniej 80% – może być 
przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego    wynagrodze-
nia miesięcznie – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

NASZE WSPARCIE 
DLA OPTYKÓW 
W CZASIE PANDEMII 
COVID-19

wsparcie dla branży 
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III. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należ-
ności  z tytułu składek (ZUS)
Samozatrudniony przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie 
za siebie może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia 
znanych na dzień rozpatrzenia wniosku nieopłaconych należno-
ści z tytułu składek. Aby móc złożyć stosowny wniosek do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych muszą być spełnione następujące 
warunki:
• działalność pozarolnicza była wykonywana przed 1 lutego 2020 
roku i były opłacane składki na własne ubezpieczenie;
• w przypadku gdy są opłacane składki wyłącznie na własne ubez-
pieczenia, przychód z działalności pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 
300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto;
• wniosek musi zostać złożony do ZUS do 30 czerwca 2020 roku;
• dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 roku mu-
szą zostać złożone do 30 czerwca 2020 roku chyba, że zgodnie      
z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w formie elektronicznej lub tradycyjnej, papierowej do dnia 30 
czerwca 2020 roku.

Czynsz, to kolejny istotny element naszych comiesięcznych 
opłat.
Wielu najemców zaproponowało obniżenie opłat czynszowych. 
Jeśli nie doszło jeszcze do takich negocjacji, to zachęcamy do 
tego kroku. W rozmowach często pojawia się pytanie, czy w ne-
gocjacjach można powołać się na działanie „siły wyższej”? Czy 
pandemię COVID-19 można zakwalifikować jako siłę wyższą?

Epidemia COVID–19  a wykonywanie umowy
1. Epidemia jako zdarzenie o charakterze siły wyższej skutkujące 
nadzwyczajną zmianą stosunków
Przyjąć należy, że wybuch pandemii koronowirusa SARS-CoV-2 
o skali uzasadniającej wprowadzenie stanu zagrożenia epide-
micznego na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
marca 2020 roku (Dz. U. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,                      
a następnie stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. poz. 491) w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
stanowi zdarzenie siły wyższej.
Co prawda pojęcie siły wyższej (vis maior) nie zostało zdefinio-
wane w przepisach Kodeksu cywilnego, jednak zgodnie z ugrun-
towanym w doktrynie i judykaturze stanowiskiem, za siłę wyższą 
uznawane jest zdarzenie, które charakteryzuje się cechami takimi 
jak: zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz nie-
możliwością zapobieżenia jego skutkom. Przy czym:
• zdarzenie należy ocenić jako zewnętrzne – jeżeli następuje 
poza strukturą przedsiębiorstwa; • niemożliwość przewidzenia, 
że dane zdarzenie nastąpi – należy pojmować jako jego nagłość 
i nadzwyczajność; • niemożliwość zapobiegnięcia skutkom zda-
rzenia – należy rozumieć jako niezdolność do odparcia nadcho-
dzącego niebezpieczeństwa.
Tym samym przyjąć należy, że wybuch epidemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 jako okoliczność mająca charakter siły wyższej, spo-
wodował nadzwyczajną zmianę stosunków, o której mowa w art. 
3571 Kodeksu cywilnego, która umożliwia modyfikację przez Sąd 
stosunku zobowiązaniowego.
Mając na uwadze powyższe, jeżeli na skutek wybuchu epidemii, 
przedsiębiorca nie ma obiektywnej możliwości ponoszenia kosz-

tów działalności gospodarczej, takich jak np. czynszu najmu, może 
zwrócić się do kontrahenta z żądaniem renegocjowania umowy, 
poprzez czasowe obniżenie czynszu albo w ogóle zwolnienie z nie-
go na czas trwania przeszkody. W przypadku braku porozumienia, 
przedsiębiorca może wystąpić do Sądu z żądaniem zmiany umowy 
na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków.
2. Regulacje tzw. Tarczy Antykryzysowej dotyczące stosunków 
najmu, dzierżawy i innych podobnych w trakcie obowiązywania 
zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
Zgodnie z Art. 15ze Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmia-
nie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania zakazu 
prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, 
wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierża-
wy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania 
do używania powierzchni handlowej (umowy). Jednocześnie, 
uprawniony do używania powierzchni handlowej (Najemca) po-
winien złożyć udostępniającemu (Wynajmującemu) bezwarun-
kową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy 
na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu 
przedłużony o sześć miesięcy.
Oferta taka powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od 
dnia zniesienia zakazu, w przeciwnym razie Wynajmujący będzie 
mógł dochodzić wynagrodzenia za okres obowiązywania zakazu 
prowadzenia działalności. Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań 
stron następuje od chwili ogłoszenia zakazu.
A co z innymi umowami z naszymi kontrahentami?
Mowa tu o zobowiązaniach wobec dostawców, zarówno w rozu-
mieniu płatności za towary, jak i urządzeniach spłacanych różny-
mi formami zakupów ratalnych.
Zdecydowanie zachęcamy zwrócić się do swoich kontrahen-
tów z prośbą o renegocjację umowy i zawarcie w niej posta-
nowień związanych z COVID-19.
Konieczność renegocjacji zależy od celu, okoliczności bizneso-
wych, a przede wszystkim tego, w jaki sposób epidemia może 
wpłynąć na wykonanie danej umowy. Nie ulega wątpliwości, 
że w przypadku wielu umów skutki COVID-19 mogą w istotnym 
stopniu dotknąć każdą ze stron umowy, dlatego uzgodnienie do-
datkowych postanowień prowadzących do zmiany zakresu, cza-
su wykonania, wysokości lub warunków zapłaty wynagrodzenia 
w wielu przypadkach może być niezbędne do utrzymania relacji 
biznesowej w zakresie jak najbliższym pierwotnym założeniom 
stron. W przypadku dostrzeżenia potencjalnych trudności z wy-
konaniem umowy należy rozważyć jak najszybsze przystąpienie 
do rozmów, dla uniknięcia sytuacji, w której ewentualne negocja-
cje będą już niemożliwe, np. ze względu na szkody poniesione 
przez strony wskutek braku możliwości wykonania umowy.
W firmie HOYA oraz SEIKO zaproponowaliśmy naszym klien-
tom szereg rozwiązań, o których warto porozmawiać z naszymi 
przedstawicielami handlowymi, zawierają one rozwiązania po-
magające utrzymanie płynności finansowej w okresie kryzysu, 
jak i zabezpieczające interesy optyków w przyszłości. Mowa tu 
o propozycjach przesunięcia płatności ratalnych za zakupione 
urządzenia, programie ochrony okresowych rabatów potrans-
akcyjnych tak, aby mimo załamania sprzedaży optycy utrzymali 
swoje wypracowane wcześniej poziomy rabatów, i innych, o któ-
rych warto rozmawiać z naszymi przedstawicielami.
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W całym procesie rehabilitacji                
i edukacji rodzice odgrywają ogrom-
ną rolę i są wręcz  niezastąpieni – nie-
zależnie, czy mowa tu o rodzicach 
dzieci niewidomych, słabowidzących 
czy obciążonych dodatkowymi sprzę-
żeniami niepełnosprawności.  Rodzic 
często czuje się przytłoczony natło-
kiem informacji, często nie rozumie 
diagnozy okulistycznej, często też 
nie potrafi się odnaleźć w nowej roli 
opiekuna dziecka niepełnosprawne-
go. Co się z tym wiąże? Taki rodzic po-
trzebuje pełnego, wieloaspektowego 
zakresu informacyjnego oraz wspar-
cia psychologicznego, co powinien 
zapewniać model wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, wczesnej 
rehabilitacji i wczesnej interwencji.
Wczesna interwencja to szereg form 
oddziaływań o charakterze psycho-
pedagogicznym oraz  medycznym, 
skierowanych na dziecko w celu 
wspomagania jego rozwoju. Wczesna 
interwencja to również różne formy 
wspierania funkcjonowania rodziny 
i innych osób oraz instytucji związa-
nych z dzieckiem specjalnej troski, 
wyróżnia ona następujące etapy:

-wczesne wykrywanie, 
-wczesna diagnoza, 
-realizacja programu usprawnia-
nia, terapii dziecka, wspomaganie 
rodziny. 

Wczesne wykrywanie to rozpoznawa-
nie pierwszych symptomów, wskazu-
jących na zaburzony rozwój dziecka. 
Zaburzenia funkcjonowania układu 
wzrokowego małych dzieci może 
stwierdzić pediatra już w trakcie 

pierwszych wizyt przeprowadzanych 
z powodu choćby innych chorób dzie-
cka, ale przede wszystkim rodzice, 
przebywający z dzieckiem codziennie 
w różnych sytuacjach. Mają oni wiele 
okazji do zaobserwowania zachowań 
i reakcji typowych dla danego wie-
ku dziecka, bądź ich braku, świad-
czącym, że rozwój pewnych funkcji 
sensoryczno-poznawczych przebie-
ga nieprawidłowo. Jednak niewielu 
rodziców posiada wiedzę z zakresu 
rozwoju funkcji wzrokowych dziecka, 
dlatego warto skorzystać z nowości 
na rynku wydawniczym. Komplekso-

wa diagnoza powinna obejmować nie 
tylko badania medyczne, ale również 
psychologiczne i socjalne. Według 
L. Hyvarinen (za: Walkiewicz 2000) 
zasadniczą cechą diagnozy małego 
dziecka jest fakt, iż ocenie poddaje się 
nie tylko aktualny stan widzenia, ale 
ocenia się możliwości rozwoju widze-
nia. Podczas każdego badania dziecka 
trzeba starać się znaleźć odpowiedzi 
na pytania: 

- w jakim stopniu i jaki rodzaj widze-
nia można rozwijać, 
- w jakim stopniu i zakresie dziecko 
potrafi wykorzystywać swój wzrok, 

 „Czy moje dziecko widzi?”, „Jak moje dziecko widzi?”, „Co mam zrobić, 
żeby pomóc mojemu dziecku w jego dalszym życiu?”. 
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 
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- ile informacji wzrokowych powin-
no być zrekompensowanych przy 
pomocy innych zmysłów. 

Ustalając odpowiedzi na te pytania, 
trzeba mieć poziom rozwoju psycho-
fizycznego dziecka oraz wiek i specy-
fikę okresu rozwojowego badanego. 
Ponieważ wczesna stymulacja jest 
niesamowicie istotna dla rozwoju 
dziecka, należy dookreślić, kto i gdzie 
powinien ją uskuteczniać. Najwięk-
szą rolę w tym zakresie przypisuje się 
najbliższemu otoczeniu dziecka, a za-
tem rodzinie, zaś emocjonalne i spo-
łeczne zaangażowanie się rodziców 
odgrywa olbrzymią rolę dla całościo-
wego rozwoju dziecka. Rodzice, po-
dejmujący terapię dziecka ze specjal-
nymi potrzebami, wymagają wsparcia 
lekarzy, psychologów, pedagogów                
i w miarę potrzeb oraz charakteru za-
burzeń dziecka innych specjalistów. 
Zespół wczesnej interwencji dziecka 
z dysfunkcją wzroku tworzą: okulista, 
optometrysta, tyflopedagog, terapeu-
ta integracji sensorycznej, fizjotera-
peuta oraz terapeuta widzenia, logo-
peda i psycholog, jeśli jest potrzeba to 
również trener orientacji przestrzen-
nej. Wszyscy spośród wymienionych 
specjalistów winni wspierać rodziców 
fachową pomocą z zakresu opieki so-
cjalnej, rozwiązywania problemów 
opiekuńczo-wychowawczych, porad-
nictwa dotyczącego specyfiki rozwoju 
psychoruchowego dzieci z dysfunkcją 
wzroku, poradnictwa dotyczącego za-
biegów pielęgnacyjnych. Powinni ofe-
rować również doradztwo w zakresie 
poznawania ograniczeń związanych    
z uszkodzeniem wzroku i radzenia so-
bie z nową sytuacją, przeciwdziałania 
rodzicielskiej postawie bezradności. 
Koniecznym również jest, by rodzice 
otrzymali instruktaż i poradnictwo          
w zakresie działań terapeutycznych 
oraz informacje o dostępnych środ-
kach optycznych, ortopedycznych itp. 
Wobec samego dziecka zespół wczes-
nej interwencji podejmuje działania 
mające zapobiec ryzyku opóźnień 

rozwojowych oraz pogłębianiu się 
podstawowego upośledzenia a także 
zapobieganie powstawaniu i pogłę-
bianiu innych dysfunkcji. Specjaliści 
ci powinni także stymulować proces 
rozwojowy opiekowanego dziecka 
oraz tak rozszerzać możliwości dzie-
cka pomimo niepełnosprawności, by 
w jak największym stopniu mogło ono                      
w przyszłości pełnić role społeczne.  

 
Naprzeciw budzeniu świadomości 
rodzica, który często jest zagubiony               
i nie wie, który ze specjalistów wzro-
kowych jest kompetentnym, by po-
móc jego dziecku, wychodzi Wydaw-
nictwo „Ćwiczę Oko”. W bieżącym 
miesiącu swoje pierwsze urodziny ob-
chodzi książka pt. „W służbie oczom”, 
w której przeczytasz kto i jaką terapią 
wzroku się zajmuje, jakiego rodza-
ju terapii potrzebujesz ty lub twoje 
dziecko oraz jakie możliwości niesie 
wykonywanie zawodów związanych 
z widzeniem. Poznasz także  pracę 
specjalistów od kulis ich życia zawo-
dowego, poczytasz o ich pasji, trud-
nościach oraz codziennych zmaga-
niach. Co najważniejsze, dowiesz się, 
jak powinna przebiegać współpraca 
pomiędzy specjalistami wzrokowymi 
i rodzicami, ponieważ trzeba ściśle 
skorelowanych ze sobą oddziaływań 
wobec dziecka, by jego terapia była 
skuteczna!
Natomiast lada moment sumptem 
wspomnianego Wydawnictwa ukaże 
się książka pt. „Aktywność ruchowa 
dzieci słabowidzących i niewidomych 
od pierwszych miesięcy życia”. To 
pełen - praktyczny przewodnik nie 
tylko dla specjalistów, lecz i rodziców. 
Będzie oswajać z drogą, którą muszą 
przejść rodzice dziecka z dysfunkcją 
wzroku; uczy, co robić, a czego nie, 
kiedy i od czego zacząć trudną, lecz 

dającą nadzieję drogę usprawniania 
dziecka w różnych aspektach jego 
funkcjonowania. Zajęcia rewalidacyj-
ne? Tak. Terapia i rehabilitacja? Ow-
szem. Ale pamiętajmy, że nie zastąpią 
one tego pierwszego, najważniejsze-
go etapu - codziennego, aktywnego 
rozwijania sprawności dziecka niewi-
domego lub słabowidzącego w warun-
kach domowych. Zapraszam zatem do 
lektury.

O Autorce
Jestem tyflopedagogiem, oligofrenope-
dagogiem, socjoterapeutą oraz specja-
listą nauczania dzieci z autyzmem. Od 
wielu lat pracuję z dziećmi potrzebują-
cymi szczególnej troski, sama tworzę dla 
nich pomoce dydaktyczne. Prowadzę 
też zajęcia ze studentami, kształcąc ich 
umiejętności w zakresie pedagogiki spe-
cjalnej. Moją pasją zdecydowanie jest 
tyflopedagogika i świat niewidomych. 
Przy każdej nadarzającej się okazji sta-
ram się poszerzać wiedzę w zakresie spo-
sobów nauczania dzieci dysfunkcyjnych 
wzrokowo, sama tworzę dla nich pomo-
ce dydaktyczne. Żeby rozumieć tajniki 
świata, w którym poruszają się moi ucz-
niowie, próbuję od czasu do czasu wyko-
nywać bezwzrokowo proste czynności 
dnia codziennego. 
Współpracuję z „Ćwiczę Oko”, które spe-
cjalizuje się w szerzeniu wiedzy na te-
mat wzroku i terapii widzenia – zarówno 
wśród rodziców, jak i specjalistów. Jestem 
autorką przewodnika metodycznego do 
książeczki z ćwiczeniami wzrokowymi dla 
najmłodszych Ćwiczę Oko 3-4 oraz współ-
autorką projektu „W służbie oczom”. 
Ostatnio ukazała się książka pt. „Aktyw-
ność ruchowa dzieci słabowidzących i nie-
widomych”.
Prywatnie jestem żoną i mamą trzech cu-
downych „okularnic”. Pracuję jako pedagog 
specjalny w jednej z podrzeszowskich szkół 
oraz jestem wykładowcą na Uczelni Nauk 
Społecznych w Łodzi. Pisuję też artykuły 
do specjalistycznej prasy, a także w dziale 
TYFLOSERWIS na stronie Fundacji Polskich 
Niewidomych i Słabowidzących TRAKT. 
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 

Okulista? 
Optometrysta? 
A może 
tyflopedagog?
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Gdy w 1998 r. powstawał sam projekt 
SOO - nie spodziewaliśmy się z Moniką 
takiej dynamiki rozwoju. Zmieniająca 
się rzeczywistość pokazała, że głównym 
aspektem przy doborze opraw okula-
rów jest moda. To Styl stał się wspól-
nym mianownikiem indywidualnych 
potrzeb okularowych klienta, jak i no-
woczesnego salonu optycznego. 
Dziś, w zasadzie po wielu już latach 
owocnej, a przede wszystkim otwartej 
współpracy, wprowadzamy na rynek 
kolejne autorskie rozwiązanie dla bran-
ży optycznej: WIZAŻ W SALONIE OP-
TYCZNYM.
W naturalny sposób łączą się obszary, 
w których pracujemy już od wielu lat, tj. 
wizaż, kreowanie wizerunku, stylistyczny 
dobór opraw. Proponujemy rozwiąza-

nia, mające na celu wzrost satysfakcji 
klienta poprzez wprowadzenie zmian 
i sposobu myślenia o kliencie.
Drzwi Otwarte z Wizażem w Salonie 
Optycznym – to nasz najnowszy projekt, 
który zainaugurowaliśmy w marcu 2020 
w Salonach Optycznych „Optyk Brejnak” 
z okazji 30-lecia powstania firmy.
Projekt testowany był przed jego wdro-
żeniem, podobnie jak nasze poprzed-
nie. W tym czasie przeprowadziliśmy 
wiele testów i analiz. Dziś „Wizaż w Salo-
nie Optycznym” jest gotowym i nowo-
czesnym projektem, uszytym na miarę 
nowoczesnego salonu i jego potrzeb.
Po raz pierwszy do Stylizacji Opraw 
Okularowych dołączyliśmy bardzo ważny 
aspekt wizerunkowy, czyli makijaż dla 
osób noszących okulary. 

Łączymy w całość dobór makijażu z całą 
stylizacją opraw okularowych. A to daje 
końcowy efekt – kreowanie wizerunku 
klientów w Salonie Optycznym. Bierze-
my pod uwagę ich wygląd zewnętrzny, 
cechy charakteru, sposób życia, potrze-
by zmian i oczekiwań.
Każdy certyfikowany Stylista Opraw 
Okularowych, po naszych szkoleniach, 
jest w stanie zaopiekować się swoim 
klientem i zaproponować zmianę wize-
runku.
Jako szkoleniowcy i praktycy wiemy, że 
do zaspokojenia nowych uświadomio-
nych potrzeb okularowych odbiorcy, po-
trzebne są wysokie kwalifikacje persone-
lu Salonu, ale również doświadczenie.
Celem zmiany jest podkreślenie indy-
widualnego stylu klienta. Jeżeli nie na-
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Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Okiem Stylisty
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Techniki doboru koloru opraw okularowych

2019/2

WIZAŻ W SALONIE OPTYCZNYM !!!

Prowadząc cyklicznie szkolenia pod nazwą: Stylista Opraw Okularowych z zakresu technik doboru 
opraw, spotykamy na swojej drodze optyków, którzy chcą się rozwijać. Którzy myśląc perspektywicz-

nie, wiedzą jak ma ich salon funkcjonować w przyszłości. Projektując swoją przyszłość, podnoszą 
również jakość obsługi klienta.
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uczymy się analizować jego charaktery-
stycznych cech – dobór opraw będzie 
raczej przypadkowy lub uznaniowy. To 
najczęstszy powód niezadowolenia, pro-
wadzącego do utraty klienta. Dlatego 
właśnie wszystkie techniki SOO poparte 
są potrzebą wynikającą z praktyki i stają 
się „must have” obecnych czasów.
W pierwszej fazie, na podstawie 11 tech-
nik SOO, dobieramy oprawki okularowe 
pod względem stylistycznym. Następ-
nie wykonujemy makijaż indywidualnie 
dobrany dla klienta i jego wady wzroku, 
biorąc pod uwagę kolorystykę i propor-
cje. Łączymy makijaż razem z całą styli-
zacją opraw okularowych. Stylizujemy 
make up poprzez kształty i kolory w taki 
sposób, by współgrały z kształtami i kolo-
rami opraw. Co jest bardzo istotne, jeżeli 
oprawki i makijaż są dobrane właściwie 
do osoby, to będą ze sobą harmonizo-
wać tworząc indywidualny, stylistyczny 
wizerunek klienta.

A teraz kilka słów o przeprowadzo-
nym projekcie.

Makijaż dla krótkowidzów, dalekowi-
dzów oraz osób noszących soczewki 
kontaktowe – cieszył się wśród przy-
byłych klientów Salonów Optycznych 
„Optyk Brejnak” ogromnym zaintereso-
waniem. Rozbudzony „apetyt” klientów, 
bezpośrednio po stylistycznym doborze 
oprawek okularowych, został uzupeł-
niony o indywidualne konsultacje oraz 
wykonanie profesjonalnego makijażu 
biorącego pod uwagę wadę wzroku, 
kształt twarzy, proporcje i subiektywne 
formy. Tutaj make up łączy się w spo-
sób naturalny z fizycznymi cechami 
soczewek. Dlatego zupełnie inaczej był 
wykonywany makijaż dla krótkowidzów, 
dalekowidzów czy osób noszących so-
czewki kontaktowe. Aspektów skła-
dających się na ostateczną satysfak-
cję i zadowolenie gości było więcej. 
Spersonalizowane dopasowanie stylu 
i barw w kreowaniu wizerunku odbiorcy 
ma ogromne znaczenie, podobnie jak 

podczas doboru opraw. Tutaj profesjo-
nalna wiedza i umiejętności były bardzo 
wysoko oceniane przez klientów. Często 
spotykaliśmy się z autentycznym za-
chwytem, wynikającym z pozytywnych 
stylistycznych zmian. Inspirowanie sty-
lem klientów było niezwykłym doświad-
czeniem dla wszystkich stron. Przede 
wszystkim zbudowaliśmy głębokie więzi 
z klientami, które zostały oparte na wza-
jemnym zaufaniu i efekcie końcowym. 
Gesty wdzięczności i zadowolenia były 
niezwykłe. Lecz zawsze, bez względu 
na ich formy, wynikały z uznania i oka-
zji doświadczania samego siebie. Było 
to możliwe, ponieważ wprowadziliśmy 
wszystkie te zasady, które dają sposob-
ność dopasowania stylu w makijażu 
w poszanowaniu wszystkich wartości 
– płynących nie tylko z profesjonalizmu, 
ale również z głębszych emocji – płyną-
cych także z serca.
Współpraca z Salonami Optycznymi „Op-
tyk Brejnak”, a przede wszystkim z ludźmi 
je tworzącymi była dla wszystkich prze-
de wszystkich sukcesem. Dała również 
ogrom satysfakcji na poziomie zawodo-
wym oraz ludzkim.
Zapamiętałem również wspaniałą sy-
tuację, która do dnia dzisiejszego mnie 
porusza. Pani Katarzyna Brejnak zako-

munikowała światu: „Nasza 30. rocznica 
Salonów Optycznych to nie powód do 
podsumowań – a powód do zmian”. 
I za taką postawę wielkie brawa! 

Życzę wszystkim w tym wyjątkowym 
okresie dużo zdrowia i produktywnie 

spędzanego czasu.

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu               
i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego 
i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu na wydziałach: 
wzornictwo przesmysłowe, architektura 
wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodo-
wych Mistrzostw Makijażu Profesjonal-
nego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs         
i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii 
Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkole-
nia na podstawie autorskiego programu 
nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród, z ostatniej 
chwili „Złotej Perły Mody“ przyznanej 
przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com

Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Okiem Stylisty
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Olaf Tabaczyński

Zapraszamy na szkolenia online - więcej szczegółów na
 www.olaftabaczynski.com

https://olaftabaczynski.com
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Z Wami i dla Was! 
Cech Optyków w Warszawie 

– dlaczego warto do nas 
dołączyć?

Cech Optyków w Warszawie działa już 25 lat. Łączymy tra-
dycję z nowoczesnością, stabilność z elastycznością. Je-
steśmy na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi na-
szej branży. Staramy się tworzyć przyjazną przestrzeń do 
współpracy dla przedsiębiorców-optyków z całego kraju. 
Jesteśmy najliczniejszym Cechem w Polsce. 
Zapraszamy do zapoznania się z działaniami naszej organi-
zacji. 
Cech wspiera 
Cech jest organizacją, która wspiera swoich członków w roz-
wijaniu działalności gospodarczej i realizacji misji dobrego 
widzenia. Umożliwia podnoszenie kompetencji poprzez or-
ganizację kursów, szkoleń i konferencji poprawiających lub 
utrwalających nabyte umiejętności. Optycy, którzy należą do 
naszej organizacji mają możliwość zdobywania wszechstron-
nej wiedzy, która umożliwia prowadzenie salonu z dbałością 
o dobre widzenie klientów. Zachęcamy również do ich edu-
kowania w zakresie dostępności produktów służących kom-
pleksowej ochronie i korekcji wzroku. Począwszy od 2003 r. 
nieprzerwanie organizujemy kursy refrakcji. Początkowo był 
to kurs dwustopniowy, a obecnie realizujemy go na czterech 
niezależnych etapach.  W naszej ofercie szkoleniowej znalazł 
się również kurs ortoptyczny, przybliżający możliwości diag-
nostyki i zakresu ćwiczeń służących usprawnianiu układu 
wzrokowego. Realizowaliśmy także szkolenie z zakresu bu-
dowania zespołu oraz technik sprzedaży markowych pro-
duktów. Przeprowadziliśmy kursy z zakresu pomocy wzro-
kowych. Dbamy aby nasi członkowie i ich pracownicy mogli 
uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach wymaganych 
prawem ( BHP, PPOŻ etc.). Dzięki tym działaniom, w sposób 
znaczący wzrósł poziom wiedzy i umiejętności. 
Cech integruje 
Cech jest organizacją, która dba o utrwalanie więzi środo-
wiska optycznego. Uczestniczy w organizacji kongresów 
optycznych KRIO oraz targów OPTYKA, na których nasi 
członkowie mają możliwość nawiązywania kontaktów han-
dlowych, dzielenia się doświadczeniami z innymi optykami 
i poznawania najnowszych technologii. Poza tym organizu-
jemy wyjścia do teatru, filharmonii, czy na koncerty. Od lat 
wspólna wigilia cechowa jest najbardziej wyczekiwanym 
spotkaniem  w roku. 

W dniu 5 lutego 2020 roku odbył się kolejny wykład z cy-
klu „Wieczornych spotkań branży optycznej”, tym razem 
mieliśmy przyjemność gościć ortoptystkę i optometryst-
kę p. Joannę Zdybel, która zaprezentowała nam temat 
dysfunkcji układu wzrokowego. Dowiedzieliśmy się, że 
rozwój narządu wzroku rozpoczyna się w bardzo wczes-
nym stadium życia płodowego i trwa przez wiele lat po 
narodzinach. Podczas prelekcji usłyszeliśmy jak skom-
plikowany jest układ wzrokowy oraz jakie jego funkcje 
odpowiadają za rozwój widzenia na różnych etapach na-
szego życia. Dowiedzieliśmy się o przyczynach prezen-
towanych dysfunkcji oraz konsekwencjach związanych 
z zaniedbaniem leczenia. Wykład ten stanowił wstęp do 
organizowanego przez Cech kursu ortoptycznego, na 
który już dziś serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony www.cechop-
tykwaw.pl oraz profilu na Facebooku, gdzie znajdziecie 
Państwo aktualności dotyczące nowych tematów wie-
czornych spotkań branży optycznej oraz proponowa-
nych szkoleń

https://cechoptyk.waw.pl
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Poprzez te działania dbamy, by nasi członkowie mogli się po-
znać, zawiązywać przyjaźnie i wzajemnie się wspierać. 
Co 5 lat przygotowywane są również jubileusze naszej orga-
nizacji. Najbliższe takie wydarzenie odbędzie się we wrześniu 
tego roku. 
Cech informuje 
Cech jako organizacja zrzeszająca właścicieli salonów optycz-
nych na bieżąco informuje swoich członków o wprowadzanych 
zmianach podatkowych, prawnych i konsumenckich etc. Rea-
gujemy i pomagamy odnaleźć się w gąszczu przepisów, stara-
jąc przekazywać interpretacje, a czasami gotowe rozwiązania 
do zmieniających się przepisów. Przykładem może być zor-
ganizowane szkolenie z zakresu wprowadzenia rozporządzeń 
UE o danych osobowych RODO.  Przeanalizowaliśmy również 
zasadność rejestracji w bazie danych o odpadach BDO i poin-
formowaliśmy naszych członków o sposobie postępowania. 
Na początku każdego roku przypominamy o obowiązujących 
zmianach w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS lub innych 
organów państwowych. 
Cech dba 
Cech jest organizacją, która dba o postrzeganie zawodu optyka 
jako godnego zaufania publicznego, a nasi członkowie są kie-
runkowo wykształceni. Przestrzeganie kodeksu etyczno-zawo-
dowego jest dla nich oczywistością. Dodatkowo, aby upewnić 
się, że wszyscy tak samo patrzymy na niniejsze zagadnienia 
stworzyliśmy taki kodeks etyczny na nasze wewnętrzne po-
trzeby. Nasi członkowie dbają o wysoką jakość oferowanych 
usług, stale się rozwijając i podnosząc kwalifikacje. W ten spo-
sób jesteśmy coraz lepszymi specjalistami. 
Cech reprezentuje 
Cech zgodnie z zapisami statutowymi reprezentuje interesy 
zrzeszonych członków i występuje w ich imieniu przed insty-
tucjami i organami państwowymi. Nasze stowarzyszenie ma 
swoich przedstawicieli w zarządzie KRIO, przez co przekazuje 
potrzeby optyków  do Izby, która jako reprezentant całego śro-
dowiska ma obowiązek dbać o ich interesy.  Cech Optyków wy-
stępuje również w indywidualnych sprawach, gdy członkowie 
organizacji potrzebują wsparcia w sporach konsumenckich. 

Dzięki podejmowanym przez nas działaniom, Cech 
wpływa na rozwój optyki, 
buduje przyszłość zawodu, 
zapewnia swoim członkom poczucie bezpieczeństwa i sta-
bilność biznesu, 
pomaga w realizowaniu pasji i spełnianiu marzeń.   
 

Przynależność do organizacji branżowych to przywilej 
znalezienia się w gronie cenionych specjalistów! 

 
 

Kolejne spotkanie z cyklu „Wieczornych spotkań branży 
optycznej”, odbyło się w dniu 4 marca 2020 roku. Dzięki 
uprzejmości firmy Alcon, gościliśmy p. Tomasza Toka-
rzewskiego - cenionego optometrystę i wykładowcę          
w ośrodkach akademickich kształcących w tej dziedzinie. 
Tematem wykładu były „Różnice w procedurze badania 
wzroku u dzieci i dorosłych”. Nasz wykładowca, na przykła-
dach z własnej praktyki pokazywał metody i urządzenia, 
które wykorzystuje do badań najmłodszych pacjentów. 
Ten aspekt wykładu obejmujący sposoby postępowania 
był obszernie prezentowany z wykorzystaniem przywie-
zionego specjalistycznego sprzętu. Omawiane indywi-
dualne przypadki cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
licznie przybyłych uczestników. Mieliśmy również okazję 
posłuchać o przypadku „wymykającym się” z „normal-
nej” procedury optometrycznej, gdzie jedyną przyczyną 
problemów wzrokowych, była chęć noszenia okularów 
przez sześciolatkę. Po zakończeniu prelekcji Pan Tomasz 
odpowiadał na zadawane pytania oraz w indywidualnych 
rozmowach służył pomocą. Liczymy, że z doświadczenia 
Tomasza Tokarzewskiego będziemy mogli jeszcze skorzy-
stać w ramach naszych spotkań branżowych, na które już 
dziś Państwa serdecznie  zapraszamy.



94% osób powyżej 40. roku życia ma problemy ze wzrokiem i oczami, a 64% 
z nich nie kontroluje jakości widzenia regularnie. Nikon Lenswear, producent naj-
wyższej jakości soczewek okularowych, dołączył do grona partnerów kampanii 

„CZAS NA WZROK. BEZ OGRANICZEŃ”, której celem jest edukowanie, zachęcanie 
i ułatwianie Polakom dostępu do badania wzroku. JZO, wyłączny dystrybutor 

soczewek okularowych Nikon wspiera akcję już trzeci raz. 
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„Badaj wzrok raz na rok” 
Nikon Lenswear partnerem kampanii edukacyjnej 

„CZAS NA WZROK. BEZ OGRANICZEŃ”
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Co 2. Polak bada wzrok
Badania SW Research  jedno-
znacznie potwierdzają – 90% 
osób w wieku 18-65 lat ma 
problemy z widzeniem, jedynie 
co druga osoba sprawdza kon-
dycję oczu raz na rok, a co pią-
ta raz na pięć lat. Najczęstszymi 
problemami ze wzrokiem Pola-
ków są trudności z widzeniem 
przedmiotów w dali, rozmazany 
obraz, suchość i podrażnienie 
oczu. Im bliżej i częściej patrzy-
my na ekran, tym bardziej wysi-
lamy mięśnie narządu wzroku, 
czego konsekwencją jest roz-
mazane lub podwójne widzenie 
czy uczucie „zmęczonych oczu”. 
Z krótkowzrocznością boryka 
się aż 59% osób między 18 a 39 
rokiem życia. Z badań wynika 
również, że nie wszyscy potrafią 
wskazać odpowiedniego eksper-
ta, do którego należy się udać, 
gdy pojawia się problem z wi-
dzeniem. 

– Wydawać by się mogło, że 
zaburzenia widzenia dotyczą 
głównie osób starszych. Obec-
nie ta tendencja ulega diame-
tralnej zmianie – liczba osób 
noszących okulary rośnie, szcze-
gólnie wśród młodych Polaków. 
Zostałam ambasadorem marki 
JZO, które od lat aktywnie edu-
kuje Polaków w ramach akcji 
„CZAS NA WZROK”, bo uważam, 
że niezwykle ważna jest regu-
larna kontrola wzroku od naj-

młodszych lat. Wcześnie wykryta 
wada, pozwoli uniknąć powikłań 
w dorosłym życiu – mówi Krysty-
na Czubówna, jedna z ambasa-
dorek kampanii. 

Nikon Lenswear partnerem 
kampanii
Inauguracja tegorocznej kampa-
nii odbyła się 27 lutego w Domu 
Braci Jabłkowskich w Warsza-
wie. Wszystkich partnerów III 
edycji akcji łączy jeden cel: upo-
wszechnienie regularnego ba-
dania wzroku. Nikon Lenswear, 
producent soczewek okularo-
wych, od lat wykorzystuje do-
robek japońskich technologów 
w zakresie poprawy jakości wi-
dzenia. Jako partner kampanii 
„CZAS NA WZROK” Nikon Lens-
wear będzie wspierać kom-
pleksowe działania informacyj-
no-edukacyjne w internecie oraz 
mediach społecznościowych.  
– Z roku na rok rośnie liczba osób 
mających problem z widzeniem. 
Jest to koszt postępu techno-
logicznego – niemal cały czas 
patrzymy na ekran telefonu czy 
komputera. Już co druga osoba 
w wieku 18-24 lata ma problem     
z widzeniem na dalsze odległości. 
Wierzę, że nasz udział w kampanii 
edukacyjnej „CZAS NA WZROK” 
przyczyni się do zwiększenia 
świadomości na temat dbania 
o zdrowe oczy. – mówi Łukasz 
Ruta, p.o. Dyrektora Handlowe-
go JZO S.A. , wyłącznego dystry-

butora soczewek okularowych 
Nikon w Polsce. 

Nikon Lenswear posiada po-
nad 100-letnie doświadczenie 
w zakresie optyki precyzyjnej. 
Rozpoznawalność marki Nikon 
na polu fotografii oddziałuje na 
postrzeganie soczewek okularo-
wych Nikon. Aż 80% użytkow-
ników, którzy wybrali soczewki 
Nikon, pamiętają markę swoich 
soczewek. Jako pionier tech-
nologii optycznej, firma Nikon 
dąży do zaprojektowania takich 
soczewek okularowych, które 
zagwarantują najlepszą jakość 
widzenia każdemu użytkow-
nikowi okularów. Wysoko wy-
specjalizowany kalkulator obli-
czeniowy NODE (Nikon Optical 
Design Engine) optymalizuje 
powierzchnie optyczne, wkalku-
lowując indywidualne parame-
try użytkownika tak, aby zapew-
nić wyraźne, ostre, pozbawione 
zniekształceń i komfortowe wi-
dzenie. 

***

Dołącz do @Nikon Lenswear 
Polska na Facebooku!

1. Badanie pt. „Czego oczy nie widzą, tego 

sercu… żal, czyli jak Polacy (nie) dbają 

o wzrok?”, przeprowadzone na zlecenie 

Grupy Essilor przez SW Research w lutym 

2020, na reprezentatywnej grupie Polaków 

n=1417 w wieku 18-65 lat.
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Znakiem rozpoznawczym mojego malarstwa jest budowa-
nie wizerunku z liter, cyfr, znaków, linii. Użycie typografii ma 
bardzo prostą genezę, wywodzącą się z nadmiaru informacji                                                                 
w obecnej rzeczywistości. W przeważającej części prac, li-
ternictwo jest stosowane jako czysto formalny budulec ob-
razu. Tak jak impresjoniści posługiwali się plamą, a pointyli-
ści - punktem, tak ja używam litery lub cyfry jako podstawo-
wego „atomu” tkanki malarskiej. Tworzę również serie „pisa-
ne”, takie jak malarskie pamiętniki z lat 2011-12 czy obrazy za-
wierające poezję albo konkretne przesłanie. Ukryte pod war-
stwami farby słowa to wizualne zagadki, wymuszające na od-
biorcy staranny ogląd obrazów abstrakcyjnych, naprowadza-
jące na odpowiednią interpretację.

Mój proces malarski jest niezwykle złożony, a nad jego roz-
winięciem pracowałam tyle lat i używam do niego tak dziw-
nych środków, że jest on właściwie niepodrabialny. Polega on 
na kolejnym nakładaniu liter lub cyfr na przemian z warstwa-
mi farby. Następnie usuwam z płótna elementy naklejone,                                                                                                                         
w wyniku czego finalny wizerunek jest niejako poprzerywa-
ny, uszkodzony, półabstrakcyjny. Najdłużej trwa tzw. postpro-
dukcja, czyli finalne cyzelowanie oraz korekta niechcianych 
rezultatów po zdjęciu warstw folii i pigmentów. Na nowo 
trzeba znaleźć wtedy anatomię twarzy czy popracować nad 
wszelkimi niespodziankami, których nie jestem w stanie prze-
widzieć w twórczym procesie. Mam naturę eksperymentator-
ki, więc często serie moich prac znacznie różnią się od siebie. 

Pewne pomysły porzucam po jednorazowej próbie, inne roz-
wijam w nieskończoność, ale zawsze trzymam się, mówiąc 
skrótowo, wielowarstwowości. Byle tylko nie popaść w nudę 
i rutynę…

Tworzę dla mojego pokolenia - czyli ludzi, których życie, po 
raz pierwszy w historii ludzkości, rozgrywa się w dużej czę-
ści w rzeczywistości wirtualnej. Mogłabym tu zaprząc dawne 
idee futurystów, marzących by oddać w sztuce pęd cywiliza-
cji. Nasza jeszcze bardziej przyspieszyła. Jednocześnie, moje 
malarstwo z niezwykłym szacunkiem patrzy na tradycję, rów-
nież warsztatowo, co w obecnych czasach bylejakości może 
być jego dodatkową wartością.

Obrazy dawnych mistrzów, dzięki światłu pochodzącemu         
z tła, miały w sobie niezwykłą, wręcz trójwymiarową głębię, 
która jest moją obsesją. Na drugim biegunie są wszelkiego ro-
dzaju struktury, podchodzące niemalże pod relief, które też 
lubię. Z pasją mieszam techniki, tak by zafrapowany odbiorca 
oglądał moje prace pod każdym kątem. Ich odbiór na żywo 
dostarcza oglądającym sporo wrażeń, wymaga zarówno zbli-
żenia się do obrazu by dostrzec niuanse detalu, jak i znacz-
nego oddalenia się - by ogarnąć wzrokiem całość koncepcji.
Na tym polega jedna z ważniejszych idei mojego malarstwa 
- na zatrzymaniu widza na dłużej, podarowaniu mu radości          
i zafrapowania w kontakcie z dziełem sztuki.

Małgorzata Kosiec: Absolwentka ASP w Łodzi, 
dyplom z wyróżnieniem 2000 r.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Finalistka programu International Young Art 
2002 domu aukcyjnego Sotheby’s. Wystawy 

w Nowym Jorku, Tel-Avivie, Amsterdamie, 
Denver, Gotheborgu, Malmo, Stockholmie, 

Londynie oraz liczne w Polsce. Na stałe repre-
zentowana przez wiodące szwedzkie galerie. 
Obrazy w prestiżowych kolekcjach w Polsce 
i zagranicą. Tworzy równolegle abstrakcje 

wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, 
malowane unikatową techniką nawarstwia-

nia znaków graficznych.

www.kosiec.com
www.facebook.com/2facesofKosiec

Malarstwo typograficzne
Małgorzaty Kosiec
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sztuka 

1. Małgorzata Kosiec, fotografia: Piotr Tomczyk
2. WARM SUNSET, 2019, 73x92cm, olej na płótnie
3. CASU, 2012-2019, 100x120 cm, olej na płótnie
4. ERRORS, 2019, 92x73cm, olej na płótnie



Znakiem rozpoznawczym mojego malarstwa jest budowa-
nie wizerunku z liter, cyfr, znaków, linii. Użycie typografii ma 
bardzo prostą genezę, wywodzącą się z nadmiaru informacji                                                                 
w obecnej rzeczywistości. W przeważającej części prac, li-
ternictwo jest stosowane jako czysto formalny budulec ob-
razu. Tak jak impresjoniści posługiwali się plamą, a pointyli-
ści - punktem, tak ja używam litery lub cyfry jako podstawo-
wego „atomu” tkanki malarskiej. Tworzę również serie „pisa-
ne”, takie jak malarskie pamiętniki z lat 2011-12 czy obrazy za-
wierające poezję albo konkretne przesłanie. Ukryte pod war-
stwami farby słowa to wizualne zagadki, wymuszające na od-
biorcy staranny ogląd obrazów abstrakcyjnych, naprowadza-
jące na odpowiednią interpretację.

Mój proces malarski jest niezwykle złożony, a nad jego roz-
winięciem pracowałam tyle lat i używam do niego tak dziw-
nych środków, że jest on właściwie niepodrabialny. Polega on 
na kolejnym nakładaniu liter lub cyfr na przemian z warstwa-
mi farby. Następnie usuwam z płótna elementy naklejone,                                                                                                                         
w wyniku czego finalny wizerunek jest niejako poprzerywa-
ny, uszkodzony, półabstrakcyjny. Najdłużej trwa tzw. postpro-
dukcja, czyli finalne cyzelowanie oraz korekta niechcianych 
rezultatów po zdjęciu warstw folii i pigmentów. Na nowo 
trzeba znaleźć wtedy anatomię twarzy czy popracować nad 
wszelkimi niespodziankami, których nie jestem w stanie prze-
widzieć w twórczym procesie. Mam naturę eksperymentator-
ki, więc często serie moich prac znacznie różnią się od siebie. 

Pewne pomysły porzucam po jednorazowej próbie, inne roz-
wijam w nieskończoność, ale zawsze trzymam się, mówiąc 
skrótowo, wielowarstwowości. Byle tylko nie popaść w nudę 
i rutynę…

Tworzę dla mojego pokolenia - czyli ludzi, których życie, po 
raz pierwszy w historii ludzkości, rozgrywa się w dużej czę-
ści w rzeczywistości wirtualnej. Mogłabym tu zaprząc dawne 
idee futurystów, marzących by oddać w sztuce pęd cywiliza-
cji. Nasza jeszcze bardziej przyspieszyła. Jednocześnie, moje 
malarstwo z niezwykłym szacunkiem patrzy na tradycję, rów-
nież warsztatowo, co w obecnych czasach bylejakości może 
być jego dodatkową wartością.

Obrazy dawnych mistrzów, dzięki światłu pochodzącemu         
z tła, miały w sobie niezwykłą, wręcz trójwymiarową głębię, 
która jest moją obsesją. Na drugim biegunie są wszelkiego ro-
dzaju struktury, podchodzące niemalże pod relief, które też 
lubię. Z pasją mieszam techniki, tak by zafrapowany odbiorca 
oglądał moje prace pod każdym kątem. Ich odbiór na żywo 
dostarcza oglądającym sporo wrażeń, wymaga zarówno zbli-
żenia się do obrazu by dostrzec niuanse detalu, jak i znacz-
nego oddalenia się - by ogarnąć wzrokiem całość koncepcji.
Na tym polega jedna z ważniejszych idei mojego malarstwa 
- na zatrzymaniu widza na dłużej, podarowaniu mu radości          
i zafrapowania w kontakcie z dziełem sztuki.

Małgorzata Kosiec: Absolwentka ASP w Łodzi, 
dyplom z wyróżnieniem 2000 r.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Finalistka programu International Young Art 
2002 domu aukcyjnego Sotheby’s. Wystawy 

w Nowym Jorku, Tel-Avivie, Amsterdamie, 
Denver, Gotheborgu, Malmo, Stockholmie, 

Londynie oraz liczne w Polsce. Na stałe repre-
zentowana przez wiodące szwedzkie galerie. 
Obrazy w prestiżowych kolekcjach w Polsce 
i zagranicą. Tworzy równolegle abstrakcje 

wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, 
malowane unikatową techniką nawarstwia-

nia znaków graficznych.

www.kosiec.com
www.facebook.com/2facesofKosiec

Malarstwo typograficzne
Małgorzaty Kosiec
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1. Małgorzata Kosiec, fotografia: Piotr Tomczyk
2. WARM SUNSET, 2019, 73x92cm, olej na płótnie
3. CASU, 2012-2019, 100x120 cm, olej na płótnie
4. ERRORS, 2019, 92x73cm, olej na płótnie
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Drodzy Przyjaciele,
Obecna sytuacja związana z wirusem Covid-19 doty-
ka naszych rodzin, firm, sieci, sposobu życia i pracy. 
Mamy nadzieję, że Państwo i Wasze rodziny pozosta-
jecie w zdrowiu i że skutki ekonomiczne dla naszych 
przedsiębiorstw będą jak najmniejsze.
Wszystkie ekipy odpowiedzialne za organizację tar-
gów SILMO Paris i pozostałych wydarzeń z rodziny   
SILMO zlokalizowanych w Europie, Azji, Ameryce            
i Afryce przeszły na pracę zdalną, aby móc kontynuo-
wać przygotowania do nadchodzących imprez targo-
wych, które połączą przedstawicieli branży optycznej, 
gdy sytuacja sanitarna na to pozwoli. 
Targi SILMO Paris będą największym spotkaniem 
przedstawicieli branży optycznej w drugiej połowie 
tego roku. Od 2 do 5 października br. targi SILMO       
Paris dołożą wszelkich starań, aby stanowić inspira-
cje do ożywienia działalności gospodarczej i nadać 
odpowiednią perspektywę wielkim wyzwaniom jakie 
w najbliższym czasie staną przed profesjonalistami             
z sektora optycznego. 

#FUTURISSILMO będzie bardziej niż kiedykolwiek 
niezbędnym narzędziem do promowania usług op-
tycznych i światowej branży optycznej.  
W tym trudnym i niepewnym czasie, pragniemy za-
pewnić, że jesteśmy w pełni zaangażowani, aby towa-
rzyszyć Państwu w realizacji naszych wspólnych pro-
jektów oraz zaoferować Wam usługi i wydarzenie na 
miarę Waszych oczekiwań. 
Cała ekipa targów SILMO pozostaje do Państwa dys-
pozycji i wspiera sektor optyczny, dzięki któremu każ-
dy może dbać o swój wzrok.
Dziękujemy Państwu za zaufanie i za wierność naszej 
imprezie.  

Serdecznie pozdrawiamy,

Amélie (FR), Eric (FR), Isabel (FR),
Astrid (FR), Victor (FR), Bettina (FR),
Laurence (FR), Pierre (FR), 
Gokhan (TR), Banu (TR), Morten (DK),
Stephanie (DE), May (CN), Sung-A (KR),
Marianne (ES), Donatella (IT), Masahiro (JP),

Oualid (NL), Mélanie (GB), Sibel (TR

komunikaty

KOMUNIKAT TARGÓW SILMO

APEL DO OPTYKÓW

Prosimy o kontakt wszystkich Optyków, którzy są 
w stanie sprzedać za drobne pieniądze stare i niepo-
trzebne oprawy. 
Oprawy wykorzystane zostaną przez nas do produkcji 
przyłbic dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim oraz   
w Pleszewie. 
Zachęcamy, aby Przyłączali się Państwo do naszej ini-
cjatywy, a także pomyśleli o placówkach w Waszym 
mieście. 
Zapotrzebowanie w szpitalach przy obsłudze chorych 
nawet na taką własnej produkcji przyłbicę jest ogrom-
ne.  

Jeżeli ktoś poważnie podejdzie do mojej prośby, to 
proszę o kontakt poprzez Facebooka lub telefoniczny: 
690 650 025.
Z góry dziękuję!

EDIT: PRZYŁBICE IDĄ NA POWIAT OSTROWSKI, KALI-
SKI, OSTRZESZOWSKI, KEMPIŃSKI, PLESZEWSKI, więc 
powiększamy grono dzięki temu, że ktoś nas w czymś 
wspomoże. 

Rodzinny Optyk - Ostów Wielkopolski
Wiktoria Zdyb-Kurek

więcej informacji na 
www.interoptyka.pl

oraz na Facebook.com/
MagazynOko

http://www.silmoparis.com
http://www.interoptyka.pl
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Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA
OPTYCZNO-MEDYCZNEGO

CZĘSTOCHOWA
34 365 07 57

www.cko-m.pl

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA 

OCULUS
CZĘSTOCHOWA

606 307895 
www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

OWEXIM
GIEŁDY OPTYCZNE 

WARSZAWA
602 600 847

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH

POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

SPOŁECZNA ZAOCZNA 
POLICEALNA SZKOŁA OPTYCZNA

ŁÓDŹ
42 678 56 75

www.szs.spoleczna.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO  

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl

https://medicalpartner.com.pl
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5365

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE
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669 905 905 

2020/164

SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów
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http://www.seykopol.pl
http://www.tarpol.eu
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ELEFANT - OPTYKA
automaty szlifierskie z gwarancją 
12 miesięcy: Essilor Kappa/Gam-
ma, Nidek, sprawny serwis, części 
zamienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

 tel. 664760066 
e-mail: miki@elefantoptyka.pl 

www.elefantoptyka.pl  
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Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 
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Używany przez 1 osobę, 
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie
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PROMOCJE

SPRZEDAM 
używany autorefraktometr 

z keratometrią MODOP RK-80 
w bardzo dobrym stanie, 

zadbany, używany przez ok 3 l. 
faktura 8% VAT, dodatkowe 

informacje 
alicja@studiomagicart.pl 

tel. 793 217 890

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641
mikolajza@gmail.com

http://www.optysport.pl
http://www.mazexhurt.pl
http://www.szaach.pl


RT-3100

ARK-1

Foropter automatyczny

lub wejdź na www.polandoptical.pl
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

Autorefraktometr

LE-800

Automat 
bezszablonowy

Unit
okulistyczny

Wszystkie
funkcje

na pokładzie

Stwórz z POLAND OPTICAL 
doskonale funkcjonujący 
i nowoczesny gabinet, 
wybierając spośród szerokiej 
gamy urządzeń i mebli 
okulistycznych.

Znajdź nas

NOWOŚĆ

http://www.polandoptical.pl
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POLSKI PRODUCENT OPRAW 
OKULAROWYCH

Jesteśmy polską, rodzinną firmą zajmującą się produkcją opraw okularowych od 1983 roku.

optalex mod. marcelina

. . .  optalex mod. otylia

optalex mod. bogna

ELEKTRONICZNY DODATEK SPECJALNY



• Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

• 150 modeli opraw - damskich,
   męskich oraz dziecięcych

• szeroka gama kolorystyczna

• włoskie surowce i elementy 
   metalowe

• dostępne części zamienne

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl

optalex mod. jakub
optalex mod. adam

optalex mod. marcel

optalex mod. szymon

optalex mod. martyna

Nasz firma rozpoczęła działalność w roku 1983 i produkuje obecnie ponad 150 mo- 
deli korekcyjnych opraw okularowych metodą wtryskową. Do produkcji stosujemy 
najwyższej jakości surowce i materiały. Naszym celem jest wyrób wysokiej jakości, 
solidny i trwały, a przy tym w przystępnej cenie. Oprawy okularowe firmy „OPTALEX” 
są szeroko znane i cenione na rynku polskim oraz w krajach Europy wschodniej                      
i południowej. 

http://www.optalex.pl


TARGI 
WYRAŹNYCH 
KORZYŚCI

16-18
PAŹDZIERNIKA

2020
www.targioptyka.mtp.pl

http://www.targioptyka.mtp.pl
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