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ARK-F

Lexce Trend

AUTOREFRAKTO / KERATOMETR

AUTOMAT 
BEZSZABLONOWY

W pełni automatyczny pomiar 
i prowadzenie głosowe 
zapewniające płynny pomiar 
nawet bez udziału operatora.

Pomiar refrakcji, keratometrii, 
akomodacji i prosta ocena 
zaćmy

Wiertarka, szlifierka, 
centroskop i skaner
opraw w jednym

WYŁĄCZNY 
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM
PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
Piotr
506 128 363

Cieszyn
Wiarosław
509 366 930

Zielona Góra
Mateusz
513 028 590

WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL

Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny salon optyczny, 
wybierając spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych 
i okulistycznych. ZN
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Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu 
„OKO” w tym roku, który poświęcony jest między inny-
mi zrównoważonemu rozwojowi, ochronie środowiska 
oraz charytatywnym inicjatywom związanym ze zdro-
wiem oczu.

W tym roku polska branża optyczna zjednoczyła się 
pod hasłem przewodnim Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy „Przejrzyj na oczy”. Tematem tegorocznego 
Finału była zbiórka środków na zapewnienie najwyż-
szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. 
Dziękujemy za wszystkie wspaniałe inicjatywy i zachę-
camy do przyłączenia się do akcji zorganizowanej przez 
Grupę Essilor, która trwa jeszcze do 28 lutego. Jej celem 
jest przeprowadzenie przez salony optyczne z całej Polski 
bezpłatnych badań ostrości wzroku dzieci oraz przeka-
zanie okularów potrzebującym. Do akcji można przy-
łączyć się poprzez specjalnie uruchomianą podstronę                            
na www.wosp.org.pl

Kolejną ważną inicjatywą, do udziału w której chcemy 
Państwa zachęcić, jest akcja „Polscy Okuliści Kontra Ja-
skra”. Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcja 
Jaskry PTO i Polski Związek Niewidomych ogłaszają 
nabór placówek do szóstej edycji społecznej akcji badań 
przesiewowych w kierunku jaskry. Inicjatywa realizowana 
jest corocznie w ramach obchodów Światowego Tygo-
dnia Jaskry, który w tym roku przypada w dniach 6-12 
marca. „Wspólnie zadbajmy o zdrowie Polaków w tym 
trudnym dla nas wszystkich czasie” – apeluje prof. dr hab. 
n. med. Jacek Szaflik, Prezes Polskiego Towarzystwa Oku-
listycznego. Magazyn OKO, jak co roku, objął wydarzenie 
patronatem medialnym. Jak zgłosić chęć udziału, dowie-
dzą się Państwo z lektury opublikowanego zaproszenia.

Rok 2022 ogłoszony został przez ONZ Międzynaro-
dowym Rokiem Nauk Podstawowych dla Zrównowa-
żonego Rozwoju. Rozwijający się coraz szybciej kryzys 
klimatyczny wymaga szybkiej reakcji. Do niego dochodzi 
kryzys środowiskowy, czyli zniszczenie i zanieczyszczenie 
środowiska wokół nas, między innymi wszechogarniają-
cym plastikiem. W dziale Nauka i Optyka rozpoczynamy 
cykl artykułów związanych z tematami zrównoważone-
go rozwoju i ochrony środowiska. Na początek zapra-
szamy do lektury artykułu „Wzrok a klimat i środowi-
sko”, którego autorem jest dr hab. Jacek Pniewski. Nasi 
Czytelnicy znajdą w nim m.in. odpowiedź na pytanie: 
Czy można – i w jaki sposób – przeciwdziałać dużemu 
wpływowi wszelkich procedur związanych ze wzrokiem 
na klimat i środowisko?

Ponadto, w naszych stałych rubrykach poruszamy szereg 
interesujących tematów oraz przedstawiamy nowoś-
ci i promocje przygotowane przez naszych partnerów                
i reklamodawców. Kontynuując dział Okiem Eksperta, 
publikujemy artykuł przygotowany przez specjalistów        
z firmy Quantel Medical pt. „Zespół suchego oka - jak 
go rozpoznać?”. W dziale Medycyna i Optyka zamiesz-
czamy tekst „Syndrom Meares-Irlen”, którego autorką 
jest Barbara Pakuła – optometrystka, kontaktolog, te-
rapeutka widzenia, twórczyni „Ćwiczę oko” oraz bloga 
– www.cwiczeoko.pl

Styliści Opraw Okularowych, Monika i Olaf Taba-
czyńscy, przedstawiają naszym Czytelnikom „Nowy    
styl, nawyki i potrzeby klienta salonu optycznego. Trendy 
zmian na 2022 rok”. W dziale poświęconym modzie oku-
larowej prezentujemy najnowsze kolekcje, wśród których 
nie zabrakło opraw w Kolorze Roku – Pantone Very Peri, 
który symbolizuje pomysłowość i kreatywność, nieod-
zowne w dziedzinie designu i projektowania okularów. 

Natomiast jak wygląda praca projektanta okula-
rów, dowiedzą się Państwo z rozmowy przeprowadzonej                    
z Pawłem Lepertem – projektantem, producentem i dys-
trybutorem markowych opraw okularowych, właści-
cielem firmy Vadim Eyewear. Nasi Czytelnicy mogą się 
też zapoznać z jego najnowszym projektem związanym                        
z błyskawicznie rozwijającą się dziedziną e-sportu. Ko-
lejną nowością w tym sektorze jest wspólna inicjaty-
wa Alpine i Shamir, o której także przeczytają Państwo                                       
w aktualnym wydaniu Magazynu. 

W numerze zamieściliśmy również przydatne w pro-
wadzeniu biznesu optycznego wiadomości z Cechów 
Optycznych i KRIO oraz informacje o aktualnych wyda-
rzeniach branżowych, jak kursy doskonalenia zawodo-
wego czy Poznański Salon Optyczny, który odbędzie się 
już na początku kwietnia. 

Składamy gratulacje firmie JZO, która otrzymała Cer-
tyfikat Dobra Marka 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma 
w kategorii: Soczewki okularowe oraz dodatkowe, spe-
cjalne wyróżnienie: Polska Dobra Marka 2021. 

Naszym Czytelnikom życzymy inspirującej lektury                    
i dziękujemy, że są Państwo z nami! Dziękujemy tak-
że naszym reklamodawcom – ponieważ to dzięki ich 
wsparciu Magazyn jest kolportowany w bezpłatnej pre-
numeracie już od 30 lat!

Zespół redakcyjny magazynu OKO
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EKSPERT OPTYK

https://ekspert-optyk.pl/
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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

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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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 73

BELUTTI WARSZAWA 5

CAMRO SOPOT 41

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL 6

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 73

GIGI STUDIOS WARSZAWA 26

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 12,13

HUMEL JÓZEFÓW 73

IQ PRISMA OPOLE 17

JAI KUDO POZNAŃ 39

JZO JELENIA GÓRA 1

KAMEX JÓZEFÓW 33

KOCH OPTICAL WARSZAWA 19

MACROOPTIC SZCZECIN 67

MAŻEX WARSZAWA 69

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 67

MERTZ EYEWEAR BOLESŁAWIEC 76

MOREL WARSZAWA 29

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 61

NIKON JELENIA GÓRA 2,3

OPHTALMICA NOWAKOWSKI WROCŁAW 61

OPTALEX WARSZAWA 65

OPTIBLOK WARSZAWA 5

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 69

ORATA WARSZAWA 65

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POZNAŃSKI SALON POZNAŃ 63

PRIME VISIO OLSZTYN 31

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 51

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 25,26,29

SHAMIR WARSZAWA 52

SIZAR WARSZAWA 73

SPECTRUM WROCŁAW 69

SZAJNA LABORATORIUM  OPTYCZNE GDYNIA 57

TONNY EYEWEAR WARSZAWA/ZĄBKI 25

TU OKULARNIK LESZNO 73

QUANTEL MEDICAL WARSZAWA 9

VADIM EYEWEAR CHABOWO 43

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm


LECZY PRZYCZYNY 
OPTYMALIZUJE EFEKTY LECZENIA

M.G.D
Dysfunkcja gruczołu Meiboma

ZAPALENIE SKÓRY
Trądzik różowaty i zapalenie powiek

©2021. Quantel Medical and CSTIM™ are registered trademarks of Quantel Medical. XS_ CSTIM_PUB_PL_210122

+

●  Polepszenie właściwości filmu łzowego
● Lepsza jakość i ekspresja gruczołu tarczkowego (Meiboma)
● Zmniejszenie objawów ZSO u pacjenta oraz złagodzenie bólu neuropatycznego
● Redukcja markerów zapalnych (cytokin) we łzach

3

LICZNE KORZYŚCI KLINICZNE

SYSTEM IPL
LECZENIE ZESPOŁU SUCHEGO OKA

2

1

DEMODEX
Roztocza Demodexu

Quantel Medical Polska
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa
Tel. +48 22 521 01 11 || E-mail: info@quantel-medical.pl
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Zespół suchego oka jest powszechną chorobą, która wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie milionów 
ludzi na całym świecie. Do jego głównych przyczyn należy dysfunkcja gruczołu tarczkowego (Meiboma) oraz 
niedostateczne wytwarzanie łez przez gruczoły łzowe. Nieleczony, w dłuższym okresie może powodować 
silny ból i doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak uszkodzenia i owrzodzenia rogówki. Warto zatem 
poznać jego wszystkie symptomy i dowiedzieć się, jak w porę ochronić przed nim nasze oczy.

Statystyki dotyczące zespołu suchego oka są alarmujące. Szacuje się, że cierpi na niego już ok. 20% dorosłych 
Polaków1. Choroba ta związana jest z wysuszeniem wierzchniej warstwy rogówki i spojówki w wyniku niedosta-
tecznego wydzielania łez. Film łzowy stanowi naturalną barierę ochronną zabezpieczającą przed przedostawa-
niem się do wnętrza gałki ocznej zanieczyszczeń i drobnoustrojów. To dzięki jego stabilności widzimy otaczający 
nas świat. Zmiany patologiczne na jego powierzchni mogą zaburzyć dobrostan naszych oczu, a nieleczone 
schorzenie - doprowadzić do poważnych powikłań.

OBJAWY ZESPOŁU SUCHEGO OKA

Do jednych z najczęstszych objawów zespołu suchego oka należy uczucie ciała obcego lub piasku pod powie-
kami, pieczenie oczu, przekrwienie spojówek, trudności przy ruchach powiek oraz nadwrażliwość na światło.  
Z pozoru nieznaczne dolegliwości z czasem przybierają na sile. Zazwyczaj nasilają się pod wieczór, ale mogą 
również występować rano, bezpośrednio po przebudzeniu. U pacjentów z bardziej zaawansowanym, przewle-
kłym schorzeniem mogą występować zaburzenia ostrości widzenia, ból oczu i światłowstręt. 

Niestety dolegliwości te są bardzo często bagatelizowane i uznawane jako przejściowe. Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy, że choroba ta w ciężkich, nieleczonych przypadkach, może doprowadzić do uszkodzenia rogówki, 
powstania przymgleń, ubytków i owrzodzeń, dlatego tak ważna jest nasza czujność  i dbałość o regularne konsul-
tacje okulistyczne.

DIAGNOSTYKA

Jeśli dolegliwości, jakie odczuwa pacjent, nasuną podejrzenie o występowaniu zespołu suchego oka, specjalista 
za pomocą urządzenia LacryDiag jest w stanie właściwie rozpoznać etap schorzenia i jego przyczynę. Za pomocą 
odpowiednich testów możliwy jest m.in. pomiar ilości łez powstających na powierzchni oka, ocena odruchowego 
łzawienia, badanie różnych warstw �lmu łzowego, ocena jego składu.  
Ważnym aspektem jest właściwa diagnostyka schorzeń towarzyszących zespołowi suchego oka, takich jak 
dysfunkcja gruczołów Meiboma czy zapalenie brzegów powiek. 
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Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z. o. o.

1.  Prof. Jerzy Sza�ik, wywiad dla Termedia
https://www.termedia.pl/mz/Prof-Jerzy-Sza�ik-Nie-lekcewazmy-zespolu-suchego-oka,37961.html

Kluczowe jest pełne badanie okulistyczne i ocena powierzchni oka w biomikroskopie, także z wykorzystaniem 
dodatkowych barwników diagnostycznych. Badanie jest bezpieczne dla pacjenta, a także całkowicie nieinwazyj-
ne. Nie wymaga szczególnych przygotowań ani zakrapiania oczu kroplami znieczulającymi czy poszerzającymi 
źrenicę. Podczas pomiaru pacjent spogląda w jasno oświetlony stożek aparatu; znajdujący się przed okiem. Tak 
kompleksowo przeprowadzone badanie ułatwia dobór i wdrożenie odpowiedniego dla pacjentów leczenia.  

JAK ZAPOBIEGAĆ SCHORZENIU

Oczy również potrzebują odpoczynku, dlatego warto zadbać o nie w trakcie wykonywania codziennych czynno-
ści. Ważna jest ergonomia stanowiska pracy i właściwe ustawienie monitora. Powinien on znajdować się nieco 
poniżej linii wzroku. Istotne jest również mruganie – pomocne może być kilkunastokrotne, pełne mruganie                           
z dociskaniem brzegów powiek. Warto zadbać o właściwe nawilżenie powietrza w pomieszczeniu, gdzie przeby-
wamy, a także wspomagać się odpowiednimi kroplami nawilżającymi. Ważna jest także higiena i codzienne 
dokładne oczyszczanie powiek. U osób noszących soczewki kontaktowe kluczowe jest ich stosowanie zgodnie                         
z zaleceniami specjalisty, właściwe czyszczenie i dezynfekcja, niedopuszczanie do spania w soczewkach, odpo-
wiednio częsta wymiana i noszenie nie dłużej niż zalecona liczba godzin w ciągu dnia. Jak w wielu aspektach, 
także i w przypadku suchego oka istotna jest zdrowa i zbilansowana dieta. Udowodniono wpływ ilości kwasów 
omega-3 w spożywanych produktach na występowanie zespołu suchego oka, więc w ramach pro�laktyki warto 
naturalnie uzupełnić swoją dietę o produkty zawierające ten składnik. Jadąc na wakacje w ciepłe kraje nie zapo-
mnijmy o stosowaniu okularów przeciwsłonecznych z �ltrem. 

NA RATUNEK - SYSTEM IPL

W ostatnich latach pojawiła się nowa nadzieja dla chorych, którą jest technologia intensywnego światła impulso-
wego IPL, zastosowana w urządzeniu C.Stim. Pomaga ona stymulować i reaktywować gruczoł tarczkowy. 
W raporcie DEWS II jest ona uznana za jedną z serii innowacyjnych technologii. System intensywnego światła 
impulsowego wykorzystany w urządzeniu C.Stim oferuje bezpieczne, bezbolesne, efektywne i długotrwałe lecze-
nie odpowiednie dla większości typów skóry. Polega ono na naświetlaniu skóry policzka serią impulsów świetl-
nych, co prowadzi m.in. do pobudzenia nerwu przywspółczulnego unerwiającego gruczoły, przywracając ich 
prawidłowy metabolizm oraz polepszenie jakości �lmu łzowego. Poprawa utrzymuję się do kilku miesięcy.  
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ZAPRASZAMY DO ŚWIATA 

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. IQ Prisma.

Marka DEFRAME to świetna jakość zamknięta w eleganckich i oryginal-
nych oprawach, zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami. 
Produkt przeznaczony dla każdego, kto pragnie się wyróżnić i nadać 
charakteru swojemu stylowi.

Najnowszą kolekcję opraw korekcyjnych DEFRAME wyróżniają przede 
wszystkim ciekawe kształty i różnorodność kolorów. Mocne, geome-
tryczne fronty, proste zauszniki i niebanalne dodatki. 
Wszystko to wykonane z dbałością o najdrobniejszy szczegół, przy 
użyciu najnowszych technologii łączenia ze sobą płyt i metalu z płytą. 

W celu obejrzenia całej kolekcji zapraszamy do kontaktu z naszymi 
doradcami handlowymi. 
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https://iqprisma.pl/
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It’s all about emotions & lifestyle
Twoje emocje & styl życia
Marka okularów Belutti tym razem zaskakuje i pokazuje zupełnie 
nowe oblicze brandu kreującego nie tylko styl, ale i lifestyle.           
Modele z kolekcji Wiosna/Lato 2022 jak zawsze nie zawodzą, 
reprezentują najwyższą jakość i świadczą o wyjątkowym wyczu-
ciu świata mody i aktualnych trendów. To wszystko w szli�e 
klasyki charakterystycznej dla Belutti. 
Marka po raz kolejny daje świadectwo na to, że płynnie porusza 
się w obszarach łączących branżę optyczną i modową, uzupeł-
niając wszystko nutą obłędnie przyjemnego stylu życia. 

Unikatowe albumy o sztuce, subtelny zapach tobacco w po- 
łączeniu ze zmysłowym skórzanym akordem, wyczuwalny już                
w lobby. Aromat świeżo palonej kawy unoszący się w hotelowej 
kawiarni, obłędny smak tuńczyka marynowanego w trawie 
cytrynowej w towarzystwie ponadczasowego drinka Negroni. 
To tylko niektóre propozycje marki Belutti na spędzanie wolne-
go czasu oddanego w hołdzie naszemu ciału, duszy i zmysłom. 

Spring/Summer 2022
mod. AMARONE C001

mod. SBC225 C1



Nowa kampania marki to relacja z życia pełnego pozytywnych emocji, dopieszczania 
własnego ja i budowania relacji z bliskimi osobami, a to wszystko w inspirujących 
wnętrzach karmiących oko nawet największych koneserów. Zmęczeni codziennym 
pędem oddajemy się temu, co nas koi, uszczęśliwia i dopieszcza nasze zmysły. Zagłębiamy 
się w świat spokoju, chilloutu i relaksu. Ubogacając nasze wnętrze, poszerzamy horyzonty 
i jednocześnie łapiemy energię potrzebną w zmaganiu się z szarością dnia codziennego. 

Co więcej, marka puszcza do nas oko i bawi się motywa-
mi ponadczasowego kina niezależnego. W kampanii 
znajdziemy nawiązania do fantastycznej twórczości 
Wesa Andersona znanego z wielkiego ekranu. Melan-
cholia przeplatana z plastyczną wyobraźnią i niesamowi-
ty dobór kolorów. Wystarczy przypomnieć sobie cukier-
kowy róż, który przenosił tytułowy „Grand Budapest 
Hotel” do bajkowego wymiaru. Tu nie ma przypadków, 
tak jak u Wesa Andersona ważny jest każdy szczegół.
46 modeli występujących w trzech wariantach kolory-
stycznych to starannie zaprojektowane okulary przeciw-
słoneczne, które zaskakują dbałością o każdy detal.
Pozłacane piny, galwanizowane zauszniki i topowe 
kształty opraw to tylko niektóre cechy Kolekcji Belutti 
SS2022.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. Belutti

mod. SBC241 

mod. SBC243 C1

mod. TORGIANO C002
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„Kolor Roku Pantone odzwierciedla to, co dzieje się w naszej  globalnej kulturze, 
zachodzące na świecie innowacje i transformacje. Wyraża to, na co ludzie mają 
nadzieję i czego poszukują. 
Społeczeństwo nadal uznaje kolor za kluczową formę komunikacji oraz sposób 
wyrażania i wpływania na emocje.
Złożoność tego nowego �oletu nasyconego niebieskim odcieniem podkreśla 
możliwości, które rozciągają się przed nami ”.

- Laurie Pressman 
wiceprezes Pantone Color Institute

BOZ mod. Koko

MOREL mod. M10159 
Bolon mod. Raisa

2022/122

 Emporio Armani mod. EA4169

POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ 

POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ 

POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ 

POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ 

POMYSŁOWOŚĆ i KREATYWNOŚĆ 
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TONNY TY 9948 C2W 0001

TREE SPECTACLES mod. Malia

GIGI Studios 
mod. Ares

2022/1 23

Instytut Pantone ogłosił kolor roku 
2022. To przyjemny odcień niebie-
skiego mocno wpadający w �olet. 
O�cjalna nazwa koloru według 
Pantone to 17-3938 Very Peri. 
Połączenie to ma być wyrazem  
kreatywności i nowej energii.

GIGI Studios mod. Ares



PONADCZASOWOŚĆ I  NIEZAWODNOŚĆ

✓ Marka TONNY Eyewear istnieje na polskim rynku od 2003 roku

✓ W swoim portfolio posiada ponad 1300 modeli opraw okularowych 
i okularów przeciwsłonecznych

✓ 8 kolekcji dedykowanych do różnych grup docelowych: 
TONNY Woman, TONNY Man, TONNY Unisex, TONNY Kids, 
TONNY Titanium, TONNY Clip-on, TONNY Sun, TONNY Sport

✓ Projekty okularowe od TONNY Eyewear są ponadczasowe i uniwersalne

✓ Produkty marki TONNY Eyewear posiadają niezbędne certyfikaty 
i deklaracje, które świadczą o statusie WYROBU MEDYCZNEGO 
i potwierdzają najwyższą funkcjonalność

✓ HIPOALERGICZNE produkty:
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– dzięki specjalistycznej powłoce hamującej wydzielanie niklu 
– wykonane z naturalnego materiału, pozyskiwanego z włókien bawełny 

 – acetatu

✓ TONNY Eyewear wyróżnia się szeroką rozpiętością rozmiarów 
występujących na stałe w kolekcjach – damskie modele sięgają 
do rozmiaru 58, a męskie występują nawet w rozmiarze 64

✓ Gwarancja użytkownika detalicznego została wydłużona o rok 
– łącznie AŻ 3 LATA gwarancji

✓ Niezawodny serwis – części są dostępne i przechowywane 10 lat!

✓ Każda para okularów posiada dedykowane etui i ściereczkę 
z mikrofibry sygnowane logo TONNY

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ MARKI W SALONIE

(22) 114 95 95 (22) 811 42 66     bok@sceyewear.com

SCORPION EYEWEAR | BIURO
ul. Jana Pawła II 15H | Ząbki

www.sceyewear.com
www.tonnyeyewear.com
www.e-glasses.pl

SPARK EYE CONCEPT STORE | SHOWROOM
Aleja Solidarności 173 budynek C | Warszawa

    @SparkEyeWarsaw

2022/124



TONNYEYEWEAR.COM

#SEEYOUTRENDY #YOULOOKGOOD

http://www.tonny.pl/


 ZNAJDŹ NAS
@GIGISTUDIOSEYEWEAR
@SPARKEYEWARSAW

https://www.sceyewear.com/


Eklektyzm i awangarda
✓ GIGI Studios to niezależna marka z siedzibą w Barcelonie 

o dynamicznym, awangardowym podejściu do mody okularowej
✓ Portfolio GIGI Studios obejmuje szeroki wybór stylów 
✓ i jest podzielone na 5 kolekcji: VANGUARD, ICONS, 

MEN, LAB i TEENS
✓ Wykwalifikowany zespół specjalistów nadzoruje każdy 

ze 100 etapów niezbędnych przy produkcji oprawek
✓ GIGI Studios współpracuje z dostawcami surowców z całego 

świata dla uzyskania najwyższej jakości i komfortu. Oprócz 
materiałów tworzonych w Hiszpanii marka wykorzystuje tytan 
z Japonii, acetat z Włoch i stal nierdzewną z Niemiec

✓ Okulary przeciwsłoneczne są wyposażone w wysokiej jakości 
szkła optyczne, które posiadają certyfikaty wyrobów medycznych

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ MARKI W SALONIE

(22) 114 95 95 (22) 811 42 66     bok@sceyewear.com

SCORPION EYEWEAR | BIURO
ul. Jana Pawła II 15H | Ząbki

www.sceyewear.com
www.tonnyeyewear.com
www.e-glasses.pl

SPARK EYE CONCEPT STORE | SHOWROOM
Aleja Solidarności 173 budynek C | Warszawa

   @SparkEyeWarsaw

272022/1
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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https://www.sceyewear.com/


Alexander Wintsch, szwajcarsko-hiszpański projektant, w swoich kolekcjach inspiruje się górami,                   
a przede wszystkim pięknem śnieżnych krajobrazów szwajcarskich Alp, skąd pochodzi.

Życie w ciepłej, słonecznej Hiszpanii jeszcze bardziej pobudza tęsknotę i inspirację Alpami. 

Projektowanie jest czymś złożonym, unikalnym i niepowtarzalnym, wyrastającym z pomysłu,                       
z  muśnięciem natchnienia wywodzącego się z postrzegania świata. 

„W naszej firmie udoskonalamy projekty oprawek, póki nie staną się częścią naszej rodziny. Każdy 
z produktów tworzony jest z największą uwagą, co sprawia, że są innowacyjne, oryginalne, ale nie 
tracą tożsamości wieloletniej marki”  – mówi Alexander Wintsch.      



http://www.visio.pl/


DEFRAME mod. 8087 

2022/132

Jean-François Rey mod. JF 2973

TONNY mod. CL 0029 C2U

Karl Lagerfeld mod. KL 6063

MOREL mod. BAKOU XS 40150N



https://www.kamex.pl/


Okiem Stylisty 

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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Nowy styl, nawyki i potrzeby klienta salonu 
optycznego. Trendy zmian na 2022 rok. 

2022/1

Mówiąc o trendach w oprawach okularo-
wych często skupiamy się na wybranych 
ich aspektach i cechach, które jako wy-
różnik stają się przestrzenią i powodem 
szczególnego zainteresowania. Tego typu 
informacje bombardują nas i klientów. Je-
steśmy nieustannie bodźcowani. Stąd tak 
ważna jest dla nas fachowa wiedza i sty-
listyczne umiejętności, aby w gąszczu in-
formacji poprowadzić klienta i dobrać mu 
oprawki do autentycznych potrzeb. Nie do 
potrzeb wytworzonych przez media. 
Warto odnotować klika ważnych dla 
wszystkich salonów optycznych faktów. 
Rynek modowy w Polsce nie jest już tak 
mocnym kołem zamachowym dla sprze-
daży. Analizując raporty bloomberg.com 
czy statista.com – restrukturyzacja i kon-
solidacja rynku na świecie dała rynkowi 
okularowemu, a przede wszystkim rynko-
wi soczewek kontaktowych oraz okularów 
korekcyjnych, możliwość dynamicznego 
rozwoju. Obie firmy w swoich raportach 
wskazują na duży wpływ następujących 
czynników:

1. WFH – work from home – konieczność 
pracy zdalnej w okresie pandemii wymu-
siła pracę z urządzeniami elektronicznymi 
oraz spowodowała wzrost udziału sprze-
daży przez kanały elektroniczne;
2. wydłużenie średniej populacyjnej dłu-
gości życia,
3. podniesienie zamożności społe-
czeństw,
4. rozwój branży medycznej.

Średni wzrost najważniejszych dla każde-
go salonu sektorów (oprawki okularowe, 
soczewki korekcyjne, okulary przeciwsło-
neczne oraz soczewki kontaktowe) wynosi 
według obu raportów od 4% aż do ponad 
13% (wskaźnik CAGR). Z raportów tych wy-
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nika również, że stylistyczne dopasowanie okularów do potrzeb 
wynikających ze stylu życia klienta staje się ważniejsze niż moda!
Pragnę również zwrócić uwagę, że w związku z wielopoziomowy-
mi zmianami struktury rynku optycznego oraz w świetle procedo-
wanych ustaw w kraju i UE na znaczeniu będzie zyskiwać wymiar 
medyczny i protetyczny oraz ochrona wzroku. W tym też kontek-
ście obok optometrii, okulistyki, ortoptystyki – stylizacja staje się 
jedną z ważniejszych przestrzeni doboru i dopasowania opraw 
okularowych w salonie optycznym. 

Jak zatem dopasować klientowi okulary?

Stylizacja opraw okularowych to dziedzina, która składa się z kilku 
działów. Odwołuje się do wybranych zagadnień z obszaru fizyki, 
dermatologii, antropometrii fizycznej, psychologii oraz sztuki. Za-
tem stylizacja to dobór okularów, który zakłada zrozumienie róż-
norodności potrzeb klienta. 
Obserwujemy dziś niezwykłe przemiany globalnego rynku. Moda 
wprowadza nowe trendy stylu życia, co zauważyć można na 
przykładzie rynku okularowego, który należy również do rynku 
fashion. Zapowiadana w 2021 roku różnorodność oraz bezkom-

promisowość kształtów, form, kolorów, wyhamowała w trendach 
na nadchodzące lata 2022 i 2023. Projektanci okularów serwują 
nam modele, których stylistyka zdecydowanie zarysowuje dwa 
obszary. 
Dwa nowe style opraw to ramki luksusowe oraz popularne w sty-
lu miejskim, który był już widoczny przed pandemią. Streetwear 
zyskuje na popularności przede wszystkim przez dostępność do-
brych i znanych marek. Wynika to również z rosnącej popularno-
ści mody okularowej wśród millenialsów. To skłania projektantów 
okularów do tworzenia niedrogich i stylowych okularów. Mamy 
tutaj do czynienia z modelami młodzieżowymi, streetwearowy-
mi, fancy. Styl młodzieżowy charakteryzuje się przede wszystkim 
formą otwartości oraz chęci posiadania rzeczy, które posiadają 
rówieśnicy bądź wzorce osobowe. Aby odkryć motywacje prze-
kładające się na nowo tworzące się nawyki zakupowe, warto zro-
zumieć idee samego stylu oraz subkulturowości. 
Stylizacja pozwala zrozumieć doskonale również potrzeby drugiej 
grupy zakupowej tworzącej się na globalnym rynku oraz w prze-
strzeni (nie każdego jednak) salonu optycznego. To przestrzeń 
dla portfolio marek selektywnych, premium, luksusowych. Jest to 
związane z określaniem pozycji społecznej za pomocą okularów. 
Potrzeby stylistyczne klienta muszą być w tym przypadku zaspo-
kojone na najwyższym poziomie.
Znajomość psychologii oraz stylu klienta staje się kluczowe na 
najbliższe lata. Dobór oprawek musi być perfekcyjny. Nadchodzi 
czas indywidualnego doradcy klienta w salonie optycznym. Każ-
da czynność w obecnych czasach powinna być zindywidualizo-
wana.

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. 
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Monika i Olaf Tabaczyńscy

Foto: Monika Matlak-Mizerkiewicz
Stylizacja: Olaf i Monika Tabaczyńscy

Modelka i makeup: Anita Morella
Oprawki do sesji: Optyk Ciszak
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia 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

Oprawy:

D&G
Cartier
Mykita

Balenciaga
Mykita

Silhouette
Portrait Eliasson

Cartier

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz 
Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, 
rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego, Perma-
nentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii Maestro. Od 1997 
roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego programu nauczania „Stylisty 
Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród,  z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię Mody. Optometrysta.

www.olaftabaczynski.com
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mod. ETERNAL LOVE

mod. DESTINATION

Najnowsza kolekcja JAI KUDO HANDMADE

mod. SMALL WORLD 

mod. SOFT ROCK

mod. MARLON

Wyjątkowa, niepowtarzalna kolekcja opraw stworzona dla wielbicieli produktów unikato-
wych i autentycznych. Perfekcyjnie dopracowane modele wykonane z acetatu, produko- 
wane rzemieślniczymi metodami w polskiej manufakturze. Każdy model powstaje tylko                     
w 50 egzemplarzach. Odkryj więcej nowości na stronie www.jaikudo-eyewear.com



OKULARY
PROGRESYWNE

https://jaikudo.pl/


Passion mod. PA 2635

RETRO eyewear
mod. London R12 H 68 

RETRO eyewear mod. Milano R12 K 70       
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Passion 
mod. PA 2602 



https://okulary.com.pl/


Paweł Lepert:
Vadim Eyewear rozpoczął swoją działal-
ność w 2009 roku i pierwszym krokiem, 
który zrobiliśmy w stronę branży optycz-
nej, było otwarcie naszej małej manufaktu-
ry okularów. 
Początki były bardzo trudne, ponieważ 
musiałem naprawdę mocno zmienić swo-
je życie, by móc rozwijać produkcję. Gdy 
startowaliśmy na Targach Optyka w Po-
znaniu, miałem małe 6-metrowe stoisko, 
ale sprzedaliśmy wtedy tyle opraw, że przy 
ówczesnym nakładzie produkcji miałem 
zamówienia prawie na 8 miesięcy. Tak więc 
Vadim Eyewear od samego początku miał 
dużo pracy.

Jestem trzecim pokoleniem optyków w ro-
dzinie i chcąc zrobić coś więcej w tej branży, 
postanowiłem projektować własne okulary. 
Chciałem, aby ludzie nosili stworzone prze-
ze mnie modele. 
Zaczęło się od tego, że kiedy pracowałem 
w salonie optycznym u taty – Mariusza 
Leperta, bardzo często mieliśmy naprawy        
i czasami z trzech par okularów tworzyłem 
jedną. Podobało mi się, że osoby, które od-
bierały okulary, stwierdzały że wyglądają 
one ciekawiej i leżą dużo lepiej niż przed 
naprawą. 
Ponieważ mój ojciec był nietuzinkowym 
człowiekiem, posiadał kolekcję przeróżnych 
niszowych marek. To on rozwijał we mnie 
pasję do pięknych niestereotypowych 
okularów. Mieliśmy w salonie na przykład 
oprawy od Alaina Mikli, które w tamtych 
czasach – 20 lat temu – należały do rzad-
kości i były z importu, a nie od dystrybu-
tora. Trzeba było samemu je zdobyć. Wciąż 
mam na przykład oprawki Goold&Wood 
z tamtych lat i inne modele z początków 
produkcji różnych niezależnych firm. 
Mój ojciec był także jednym z prekursorów, 
którzy wprowadzali do sprzedaży lokalnej 
w moim mieście kolekcję Etnia Barcelona. 
Warto podkreślić, że nie był on optykiem-
przedsiębiorcą lecz optykiem-rzemieślni-
kiem i to właśnie on nauczył mnie robie-
nia okularów wykorzystując nietuzinkowe 
materiały. Myślę, że z uwagi na jego pasję 
ja poszedłem o krok dalej, na który być 
może on sam nie miał wystarczającej de-
terminacji. 
Przez to, że pracowałem u niego 7 lat, bar-
dzo spodobał mi się sam proces tworzenia 
opraw, ich designu, i w tym czasie moim 
największym marzeniem stało się otwarcie 
produkcji okularów, gdzie mógłbym two-
rzyć swoje modele. Bardzo chciałem sam 
kreować modę okularową. 

Kiedy zaczynałem, bardzo ważnymi osoba-
mi, które wywoływały we mnie pragnienie 
zmiany i które mnie inspirowały, był Alain 
Mikli i muszę to przyznać - mój ojciec. Obaj 
mocno przewyższali aktualne standardy. 
Byli o krok do przodu. Też chciałem nale-
żeć do takiej grupy osób. Uważam, że trze-
ba przeglądać trendy modowe. Jestem na 
wszystkich międzynarodowych targach, 
gdzie poświęcam dużo czasu na przeglą-
danie nowych kolekcji. Pamiętajmy o tym, 
że Vadim Eyewear to nie tylko moja pasja 
do okularów, ale też biznes, więc cały czas 
szukamy jakiś ciekawych propozycji, które 
moglibyśmy przedstawić naszym klien-
tom.  
Co do aktualnych kolekcji, to taką kolekcją, 
która mi się bardzo podoba, choć niestety 
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Paweł Lepert – projektant, producent 
i dystrybutor markowych opraw, 

właściciel firmy Vadim Eyewear. 

OKO:
Vadim Eyewear to obecnie 
rozpoznawalna i prężnie roz-
wijająca się firma. Opowiedz                        
o początkach Twojej działalności. 
Co sprawiło, że zacząłeś projek-
tować okulary? 

Czy interesujesz się aktualnymi 
trendami w modzie? Czy masz 
swoich ulubionych projektantów 
lub kolekcje?
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Paweł Lepert:
Vadim Eyewear rozpoczął swoją działal-
ność w 2009 roku i pierwszym krokiem, 
który zrobiliśmy w stronę branży optycz-
nej, było otwarcie naszej małej manufaktu-
ry okularów. 
Początki były bardzo trudne, ponieważ 
musiałem naprawdę mocno zmienić swo-
je życie, by móc rozwijać produkcję. Gdy 
startowaliśmy na Targach Optyka w Po-
znaniu, miałem małe 6-metrowe stoisko, 
ale sprzedaliśmy wtedy tyle opraw, że przy 
ówczesnym nakładzie produkcji miałem 
zamówienia prawie na 8 miesięcy. Tak więc 
Vadim Eyewear od samego początku miał 
dużo pracy.

Jestem trzecim pokoleniem optyków w ro-
dzinie i chcąc zrobić coś więcej w tej branży, 
postanowiłem projektować własne okulary. 
Chciałem, aby ludzie nosili stworzone prze-
ze mnie modele. 
Zaczęło się od tego, że kiedy pracowałem 
w salonie optycznym u taty – Mariusza 
Leperta, bardzo często mieliśmy naprawy        
i czasami z trzech par okularów tworzyłem 
jedną. Podobało mi się, że osoby, które od-
bierały okulary, stwierdzały że wyglądają 
one ciekawiej i leżą dużo lepiej niż przed 
naprawą. 
Ponieważ mój ojciec był nietuzinkowym 
człowiekiem, posiadał kolekcję przeróżnych 
niszowych marek. To on rozwijał we mnie 
pasję do pięknych niestereotypowych 
okularów. Mieliśmy w salonie na przykład 
oprawy od Alaina Mikli, które w tamtych 
czasach – 20 lat temu – należały do rzad-
kości  i były z importu, a nie od dystrybu-
tora. Trzeba było samemu je zdobyć. Wciąż 
mam na przykład oprawki Goold&Wood 
z tamtych lat i inne modele z początków 
produkcji różnych niezależnych firm. 
Mój ojciec był także jednym z prekursorów, 
którzy wprowadzali do sprzedaży lokalnej 
w moim mieście kolekcję Etnia Barcelona. 
Warto podkreślić, że nie był on optykiem-
przedsiębiorcą lecz optykiem-rzemieślni-
kiem i to właśnie on nauczył mnie robie-
nia okularów wykorzystując nietuzinkowe 
materiały. Myślę, że z uwagi na jego pasję 
ja poszedłem o krok dalej, na który być 
może on sam nie miał wystarczającej de-
terminacji. 
Przez to, że pracowałem u niego 7 lat, bar-
dzo spodobał mi się sam proces tworzenia 
opraw, ich designu, i w tym czasie moim 
największym marzeniem stało się otwarcie 
produkcji okularów, gdzie mógłbym two-
rzyć swoje modele. Bardzo chciałem sam 
kreować modę okularową. 

Kiedy zaczynałem, bardzo ważnymi osoba-
mi, które wywoływały we mnie pragnienie 
zmiany i które mnie inspirowały, był Alain 
Mikli i muszę to przyznać - mój ojciec. Obaj 
mocno przewyższali aktualne standardy. 
Byli o krok do przodu. Też chciałem nale-
żeć do takiej grupy osób. Uważam, że trze-
ba przeglądać trendy modowe. Jestem na 
wszystkich międzynarodowych targach, 
gdzie poświęcam dużo czasu na przeglą-
danie nowych kolekcji. Pamiętajmy o tym, 
że Vadim Eyewear to nie tylko moja pasja 
do okularów, ale też biznes, więc cały czas 
szukamy jakiś ciekawych propozycji, które 
moglibyśmy przedstawić naszym klien-
tom.  
Co do aktualnych kolekcji, to taką kolekcją, 
która mi się bardzo podoba, choć niestety 
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Co sprawiło, że zacząłeś projek-
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nie widzę jeszcze potencjału jej sprzedaży 
w Polsce jest na przykład MCM. Uważam, 
że mają oryginalny design i jest to jedna       
z fajniejszych kolekcji premium. Także Sal-
vatore Ferragamo ma ciekawą kolekcję         
i jest to jedna z nielicznych firm, które nie 
tylko udzielają licencji, lecz uczestniczą od 
początku do końca w procesie projektowa-
nia nowych modeli.
 Kolejnym projektantem, którego sza-
nuję i lubię jest Ralph Anderl właściciel IC! 
Berlin – twórca kolekcji z własnym opaten-
towanym zausznikiem. Podoba mi się, że 
ma swój własny koncept, którego się trzy-
ma. Oczywiście kocham Etnię Barcelonę, bo 
uważam, że jest kreatorem mody optycz-
nej. Jestem niesamowicie zadowolony, gdy 
pół roku po wypuszczeniu nowej kolekcji 
Etnii widzimy podobne wzory w połowie 
chińskich dystrybucji. Wtedy wiem, że ten 
model był naprawdę dobrze zrobiony.
 Marką, która zrobiła na mnie bardzo 
duże wrażenie jakościowe, jest Bentley 
(produkcja japońska). Czuć było w nich tę 
jakość wykonania. Byłem naprawdę zszo-
kowany, że można jeszcze tak o półkę wy-
żej zrobić okulary z 24-karatowego złota. 
Bardzo długo myślałem, czy wziąć je na 
rynek polski, jednak wysoka cena produktu 
przekreśliła ten zamiar. Podoba mi się także 
Face à Face z Paryża. Uważam, że zawsze 
byli o krok do przodu jeśli chodzi o taki po-
nadczasowy design. Lubię też kolekcje Kar-
la Lagerfelda i od tego roku mam je w dys-
trybucji. Jest on niesamowity, jeśli chodzi 
o bardzo agresywne, ale ponadczasowe 
modele damskie. Kiedy tylko je zobaczy-
łem, poczułem, że musimy je mieć. 

Bardzo lubiłem Paula Vadima. To była dla 
mnie wyjątkowa kolekcja, która odnio-
sła sukces. Podwaliny jej były związane                
z bardzo małym budżetem. Kiedy zabra-
kło mi pieniędzy na wkład do polerowa-
nia okularów, przez przypadek sięgnąłem 
po papier ścierny, którym ostrzyłem frezy             
i przetarłem acetat celulozy – wyglądało to 
jak drewno! I tak zaczęła się historia moich 
„drewniaków”. 
 Kolekcja powstała dzięki temu, że nie 
miałem środków finansowych – taka jest 
prawda.  Okazała się spektakularnym suk-
cesem, ale też moim największym prob-

lemem.  Standardowo okulary wrzuca się 
do maszyny, a tutaj wszystko trzeba było 
przetrzeć ręcznie. Miałem zatrudnionych 
14 studentów, którzy każdego dnia prze-
cierali i rysowali acetat, choć nie rozumie-
li, jaki jest tego cel. Jestem dumny z Paula 
Vadima, bo to dzięki niemu bardzo rozwi-
nąłem swoją firmę. I dlatego też niedługo 
zamierzam do niej powrócić.

 

Kiedy zaczynam nowy projekt, uwzględ-
niam budżet, założenia i priorytety. Kiedyś 

produkowałem okulary dla Vistuli i tu mia-
łem dokładnie określone cechy i wartości 
marki. Musiałem zaprojektować kolekcję 
przeznaczoną dla gentlemanów w wieku 
25-55 lat. Miała być klasyczna, spokojna,      
z elementami metalowymi w zausznikach. 
Tworzę więc modele dopasowane do ocze-
kiwań podmiotu, z którym współpracuję. 
 Bardzo dużo zależy od tego, na ja-
kim sprzęcie mamy pracować, jaki design 
stworzyć i jaki mamy budżet. Dużo osób 
zgłasza się do nas, poszukując tańszej al-
ternatywy niż chińskie produkcje. Najwięk-
szym kosztem produkcji okularów (prawie 
83%) jest praca ludzka. Niestety w Europie 
nie jesteśmy tego w stanie zrobić taniej niż                 
w Chinach, tam są zupełnie inne stawki. 
Co możemy jednak zrobić lepiej? Po pierw-
sze: Chiny nie są w stanie zrobić kolekcji      
w miesiąc. My jesteśmy. Po drugie, może-
my być przy każdym etapie powstawania 
tej kolekcji – patrzeć na każdy element, 
każde przerzeźbienie danej oprawki. Ko-
lejny aspekt jest taki, że kiedy mamy pro-
dukować markowe rzeczy dobrej jakości 
na pięcioosiowych frezarkach, to różnica                                                         
w cenie między nami a Chinami bardzo 
mocno się zaciera. Jesteśmy wtedy tylko 
o 15% drożsi od nich. Możemy też produ-
kować dużo mniejsze ilości. W Chinach 
minimalne zamówienie wzrosło prawie 
trzykrotnie od początku pandemii COVID-
19. My dalej możemy wyprodukować mi-
nimum 15 oprawek w kolekcji. Jest dużo 
czynników decydujących o tym, że pro-
dukcja w Polsce ma sens. 
 Ważnym elementem każdej kolekcji 
jest spójność. Przed rozpoczęciem jakiej-
kolwiek współpracy pytamy o podstawo-
we rzeczy, sprawdzamy, czy to technicznie 
da się wykonać na naszych maszynach, 
czy też będziemy musieli kooperować                    
z kontrahentami z Włoch. Kolejny aspekt to 
przedział cenowy kolekcji. 
 Design może mieć mnóstwo róż-
nych wariantów, atrybutów, które musimy 
uwzględnić. Trudno powiedzieć, na co 
zwracać uwagę, to wszystko jest zależne 
od danego projektu. Przykładowo, nowa 
kolekcja Paula Vadima wykonana będzie 
z włoskiego acetatu z podstawowymi 
niemieckimi fleksami, by utrzymać dobrą 
ofertę cenową – by ostateczny klient w sa-
lonie optycznym mógł znaleźć ją na półce 
z oprawkami do 500 zł. Optymalizujemy za-
tem wszystkie koszty tak, aby taką oprawkę 
wykonać. 

A które z własnych projektów 
są dla Ciebie najważniejsze 
i dlaczego? 

Jak wygląda praca projektanta 
opraw okularowych? Od czego 
zaczynasz i na co najbardziej 
zwracasz uwagę? Czym się inspi-
rujesz, kreując nowe kolekcje?
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W innej kolekcji musimy się z kolei skupić 
na tym, żeby miała ciekawy design, bardzo 
odważne kształty, łączenia złota z czarnym 
acetatem. Ponieważ kolekcja przeznaczo-
na jest dla młodzieży, chcemy, aby także 
dostępna była w przystępnych cenach.    
W tym przypadku zastosujemy więc acetat 
wtryskowy. 
 Do jednego z projektów musieliśmy 
przerobić cztery maszyny na produkcji, 
aby wykonać tak duże modele frontów. 
Okazuje się zatem, że bardzo często praca 
projektanta okularów ma więcej aspektów 
technologicznych niż artystycznych. Moż-
na zaprojektować fajny design, a potem 
mieć problem z produkcją przez to, że 
technologicznie będzie to bardzo skompli-
kowany proces.

Początek był bardzo trudny, ponieważ 
produkcja wymaga dużej wiedzy techno-
logicznej i technicznej. Trzeba zrozumieć 
istotę maszyn. By zaprojektować dobrą 
oprawkę, należy wiedzieć przykładowo, 
jakiego wrzeciona użyć przy oprawkach 
frezowanych; z jaką prędkością i pod jakim 
kątem musi kręcić się frez; jakiego kształtu 
użyć, by podciąć oprawkę, aby miała za-
projektowany przez nas kształt. Zrozumie-
nie, jak wyfrezować z acetatu celulozy front 
oprawy, zajęło mi finalnie prawie 3 lata.
 We Francji jest teraz trzyletnia szkoła 
stworzona przez cech rzemieślniczy (MOF), 
gdzie uczy się, jak produkować okulary.      
W Polsce takiej szkoły nie mamy i pewnie 
nigdy nie będziemy mieć, bo tak naprawdę 
producentów okularów w Polsce możemy 
policzyć na palcach jednej ręki. Dlatego dla 
mnie pierwszym kamieniem milowym było 
zrozumienie, o co chodzi w maszynach, jak 
się je programuje. Przez pierwsze dwa lata 
moja nauka miała mało wspólnego z opty-
ką i designem, a bardziej z projektowaniem 
ścieżek posuwu, uczeniem się G-kodów i ję-
zyków programowania maszyn. 

Gdy zaczynałem w 2009 roku, nie miałem 
praktycznie żadnego budżetu. Wiedzia-
łem, że nie mogę sobie pozwolić na kup-
no jakiejś maszyny przemysłowej. Czyta-
jąc różne fora internetowe doszedłem do 
wniosku, że sam wyprodukuję maszynę do 
frezowania acetatu celulozy. To oczywiście 
nie było najłatwiejszą metodą, aby zacząć  
i stać się producentem okularów. Cały 
okres przygotowawczy, czyli zamówienie 
pierwszej maszyny i uczenie się jej obsługi 
oraz zrobienie czegokolwiek, co przypo-
minałoby kształt oprawki, zajęło mi prawie 
3 lata. Całą wiedzę zdobyłem, oglądając 
filmy o produkcji z YouTube. Nie miałem 
żadnych kontaktów, które pozwoliłyby zo-
baczyć na żywo, jak to wygląda. Dopiero 
po jakimś czasie pojechałem do firmy Liw 
Lewant, gdzie obserwowałem proces pro-
dukcji, a następnie do Francji i do Włoch. 
Poznałem wiele rozwiązań, które potem 
wdrożyłem  u siebie. Bo trzeba dodać, że aby 
wyprodukować jedną oprawkę, należy mieć 
ponad 40 maszyn, które robią różne rzeczy: 

od wkręcania śrubek przez polerowanie, 
frezowanie, redukcję grubości płyty, po 
przecięcie laserem materiału. Stworzenie 
małej manufaktury, która dawałaby kon-
kretną jakość, zajęło mi kolejne dwa lata. 
Można zatem powiedzieć, że było to po 5 
latach od momentu, kiedy zacząłem. 
 Pierwszą swoją oprawkę zrobiłem      
w 2011 roku. Po pewnym czasie zacząłem 
rozwijać kolekcję Paul Vadim. W Niem-
czech w 2012 roku oprawa Board Paula 
Vadima znalazła się na liście 30 najlepiej 
zaprojektowanych opraw według niemie-
ckiego magazynu Brillen. To było ogromne 
wyróżnienie.  
 Projektant okularów musi mieć bar-
dzo dużo samozaparcia i uczyć się na po-
pełnianych błędach. Z jednej strony waż-
ne jest wyczucie smaku, z drugiej duża 
wiedza techniczna, wynikająca z pracy na 
maszynach. Taka osoba musi być trochę 
matematykiem, a trochę humanistą, a jak 
wiemy – przeważnie studia i szkoły roz-
dzielają te dwie dziedziny. Projektantem 
może nazwać się ten, kto tworzy przy ma-
szynach, a nie ktoś, kto tylko przygotuje 
rysunek i wyśle go do realizacji do fabryki. 
By nazwać się projektantem, trzeba kilka-
naście albo i kilkadziesiąt godzin przy tej 
maszynie posiedzieć. W moim odczuciu 
kluczem jest zrozumienie materiałoznaw-
stwa i doświadczenie przy maszynach. 
 Dlatego jest tak mało projektantów 
okularów – wymaga to wiedzy, którą sa-
memu trzeba zdobić. Początkowo jest 
bardzo dużo porażek. Człowiek uczy się 
na błędach... Kiedyś wymyśliłem oprawkę 
– kocie oko – ale na etapie produkcji nasza 
frezarka przegrzewała się, mimo że była to 
już włoska markowa maszyna produkcyjna. 
Wrzeciono nie było w stanie tak długo się 
kręcić i musieliśmy zmienić zupełnie wy-
gląd i design tego frontu. 
 Chińscy producenci bardzo często ko-
piują dane wzory, ale nigdy nie są w stanie 
odzwierciedlić oryginału, ponieważ każda 
frezarka, każde wrzeciono i każdy frez, któ-
rym jest produkowana dana oprawka, ma 
swój unikalny posuw i drgania. Osobiście  
bez żadnego problemu jestem w stanie 
odróżnić oryginał od kopii, czy jak to ładnie 
nazywamy, od „inspiracji”. 
 Projektant powinien mieć wiedzę. 
Gdyby moja córka chciała zostać projek-
tantem okularów, to polecałbym jej tę fran-
cuską szkołę, gdzie ludzie uczą się tego, 
czego mnie nauczył ojciec, a zaczynają od 

„Projektant okularów musi 
mieć bardzo dużo samoza-
parcia i uczyć się na popeł-
nianych błędach. Z jednej 

strony ważne jest wyczucie 
smaku, z drugiej duża wie-
dza techniczna, wynikają-
ca z pracy na maszynach.” 

Okulary, oprócz istotnego aspek-
tu wizualnego, muszą przede 
wszystkim spełniać funkcję użyt-
kową oraz medyczną, dlatego 
projektowanie opraw okularo-
wych wymaga dużej wiedzy 
i praktyki. Jak zdobywałeś swoje 
doświadczenie w tym zakresie? 
W Polsce do tej pory nie ma 
szkoły, która uczyłaby tego 
zawodu...
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lutowania okularów. My, stara gwardia, nie 
mieliśmy w ogóle maszyn i podczas nauki 
zawodu wycinaliśmy diamentem szkła,         
a potem je łamaliśmy i ręcznie szlifowali-
śmy na kamieniu. Teraz to się zmienia, co 
też jest dla mnie zrozumiałe, ale kiedyś op-
tyk to był tak naprawdę dobry rzemieślnik. 
I to samo dotyczy producentów okularów. 
Można zaprojektować cokolwiek i to sprze-
dawać, a można też zaprojektować tak, że 
gdy ktoś założy te okulary na nos, to powie 
„O! Dopasowane do mnie!”. A klienci bar-
dzo rzadko tak mówią, bo niewielu skupia 
się na detalach, a jakość i wartość dobrych 
oprawek stanowią właśnie detale, a nie 
sama bryła oprawki.

Potrzeby związane z dystrybucją pojawiły 
się w momencie, kiedy zacząłem rozwijać 
kolekcję Paul Vadim. Produkcja okularów 
to bardzo ciężki kawałek chleba. Nie dość, 
że są duże koszty zakupu dobrych maszyn, 
koszty utrzymania produkcji i ludzi, to jest 
nic w porównaniu z tym, że aby być produ-
centem okularów, trzeba mieć także zbu-
dowaną dystrybucję. Czyli tak naprawdę 
nie tylko trzeba mieć kapitał na produkcję, 
ale też na zarządzanie, logistykę, sales force 
i marketing.
 To rodziło kolejny problem. Wypro-
dukowaliśmy już bardzo ładne okulary,               
a okazało się, że nie ma kto ich sprzeda-
wać i to wszystko leżało w magazynie. 
Kolejnym etapem było stworzenie działu 
sprzedaży. I stąd tak naprawdę powstała 
dystrybucja markowych okularów. Ponie-
waż nasz kapitał nie pozwolił w tamtym 
czasie na skalowaną dużą produkcję, była 
to raczej manufaktura, a dwóch przedsta-
wicieli, których wtedy mieliśmy, nie byłoby 
w stanie utrzymać rodziny z jednej małej 
kolekcji. Szukałem więc dodatkowej marki, 
którą mogliby sprzedawać razem z kolek-
cją Paul Vadim. Dla mnie najbardziej inno-

wacyjną marką, która pokazywała design                               
i możliwość wykorzystania technologii, była 
w tamtych czasach Etnia Barcelona. Dlate-
go też wsiadłem w samolot i bez zapowie-
dzi poleciałem do siedziby Etnia Barcelona 
w Hiszpanii. Zapukałem do drzwi i powie-
działem, że chciałbym zostać ich dystrybu-
torem. Byli zaskoczeni, bo pojawiłem się 
bez umówienia, ale już pół roku później 
byłem dystrybutorem Etnii Barcelony na 
Polskę. To można nazwać drugim kamie-
niem milowym dystrybucji Vadim Eyewear. 
Etnia Barcelona rozwija się niesamowicie. 
W tym roku zostaliśmy trzecim najwięk-
szym dystrybutorem Etnii na świecie. I tak 
naprawdę Etnia Barcelona i kolekcja Paul 
Vadim otworzyły wrota do przebranżowie-

nia naszej firmy w Vadim Eyewear - marko-
wego dystrybutora okularów. 
Dystrybucja rozwijała się w ogromnym 
tempie, co wymagało dużych inwesty-
cji i ogromnego kapitału. Przykładowo, 
wejście w dystrybucję takiej kolekcji jak 
Swarovski wiąże się z wykupieniem gwa-
rancji bankowej i zobowiązaniem, że jako 
dystrybutor nie zniszczymy logo Swarov-
skiego. Jest wiele warunków, które trzeba 
spełnić, aby zostać dystrybutorem marko-
wych opraw okularowych. Bardzo często 
jesteśmy sprawdzani czy nasza firma jest 
dobrym kontrahentem. Musimy wysyłać 
wszystkie kwity do niezależnych sekun-
dantów takich firm. Współpracujemy          
z firmami, które są bardzo duże na skalę 
branży optycznej i mocno weryfikują 
swoich parterów biznesowych. Ponieważ 
Vadim Eyewear jest już ugruntowaną fir-
mą, która co roku sprzedaje kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk markowych oprawek na te-
renie całej Polski, postanowiłem powrócić 
do mojej pasji, do tego, co tak naprawdę 
najbardziej kocham w branży optycznej, 
czyli do projektowania własnych wzorów.

Będziemy wprowadzać tak naprawdę trzy 
kolekcje. Powracamy w tym roku do Paula 
Vadima. Będziemy wytwarzać a’la drewnia-
ne okulary i klasyczny design sprzedażowy 
kolekcji męskiej, czyli duże męskie modele 
z grubymi zausznikami, dużymi mostkami 
i tarczami. To będzie niewielka kolekcja do 
160 opraw przeznaczonych dla Panów. 
 Otwieramy także nową kolekcję na-
stawioną na młode pokolenie Zet. Będzie 
się ona nazywać Banana Big Boy. Będzie     
w niej dużo okularów przeciwsłonecz-
nych. 
 Natomiast we współpracy z American 
Lens zrobiłem własny projekt okularów do 
e-sportu. Ta dziedzina bardzo mocno się 
rozwija, a firma American Lens posiada jed-
ne z najlepszych soczewek wycinających 
spektrum światła niebieskiego. Większość 
soczewek posiada filtr światła niebieskie-
go wywodzący się z antyrefleksu, tutaj 
natomiast jest on umieszczony w masie 
soczewki. Jest dużo badań wskazujących 
na to, że jest to dużo lepsze rozwiązanie. 

Firma obecnie jest jedną z najwięk-
szych w Polsce dystrybuujących 
markowe oprawki okularowe oraz 
okulary przeciwsłoneczne świato-
wych brand’ów. W Waszym portfolio 
są takie światowe marki jak Karl 
Lagerfeld, Face à Face, Etnia Barce-
lona, Swarovski, Calvin Klein i ponad 
20 innych. Jak to się stało, że zająłeś 
się także dystrybucją?

Miło słyszeć, że postanowiłeś powró-
cić do swojej pasji. Nad jakim projek-
tem aktualnie pracujesz?
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Firma nazwała swoją soczewkę Blue Hawk,     
a nasza wspólna kolekcja tych modeli 
opraw nosi nazwę EyeCounter, jest to linia 
opraw przeznaczona dla graczy kompute-
rowych. Będziemy sprzedawać ją na cały 
świat. Dzięki stronie Eyewear.Games już 
teraz mamy zamówienia od klientów kate-
gorii B2C. 
 Produkty te będą też reklamowane     
w telewizji oraz przez młodych youtube-
rów, którzy grają w gry zawodowo. Jako cie-
kawostkę powiem, że w Polsce najbogatszy 
gracz zawodowy zarabia około miliona do-
larów. Jest to więc dziedzina, która bardzo 
prężnie się rozwija i w której widzimy duży 
potencjał dla tej kolekcji. 
 Oprawki dla graczy były dla mnie du-
żym wyzwaniem. Trzeba pamiętać, że oku-
lary są tak naprawdę protezą wzroku. I to 
jest niesamowite, że okulary są produktem, 
gdzie oprócz funkcji medycznej patrzymy 
także na aspekty modowe. Prawie się to 
nie zdarza w innych akcesoriach czy instru-
mentach medycznych. 
 Tutaj pierwszą trudnością było stwo-
rzenie kolekcji, która będzie miała duże spek-
trum panoramicznego widzenia – oprawki 
musiały mieć dość specyficzne parametry, 
uwzględniające na przykład panoramicz-
ny ekran komputerów. Kolejny problem 
związany był z tym, że gracze przeważnie 
używają headsetów, czyli dużych słucha-
wek. Musieliśmy zatem tak zaprojektować 
zauszniki, aby nie przeszkadzały graczom                     
w korzystaniu z okularów i słuchawek jed-
nocześnie. Następnym etapem było za-
stosowanie wirtualnego kąta pantoskopo-
wego. Bardzo często mamy różne pozycje 

pomiędzy wysokością ekranu i fotela. Zasto-
sowaliśmy, więc ruchomy kąt pantoskopo-
wy, by spektrum światła niebieskiego oraz 
kąty nachylenia ekranu były w idealnych 
proporcjach. Kolejnym ważnym aspektem 
był wygląd tych oprawek. Zastosowaliśmy 
hydrografikę, czyli coś, co rzadko się pojawia 
na okularach, dzięki czemu mają bardzo spe-
cyficzny design i kolory. 
 Kolekcja jest bardzo spójna i niepo-
dobna do innych. W niektórych modelach 
zastosowaliśmy krótsze zauszniki, by słu-
chawki nie przyciskały uszu. Okulary do 
e-sportu powinny mieć z jednej strony 
sportowe atrybuty, ale walczyliśmy też 
o to, aby jakość widzenia była bardzo 
dobra. Musieliśmy zoptymalizować bazę 
frontu oprawek z 6,5 na 2,5-4. Wiadomo, 
że im bardziej krzywa soczewka, tym wię-
cej aberracji, a jeśli ktoś spędza wiele czasu 
przy komputerze, powinien mieć jak naj-
lepsze pole widzenia. 

Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na zrobie-
nie prototypu takich okularów. Sam projekt 
zajął nam półtora roku. Jako ciekawostkę 
powiem, że dzięki tej współpracy labora-
torium American Lens pozyskało dotację 
na włoską maszynę MEI SYSTEM. Będzie to 
pierwsze tego typu urządzenie do frezowa-
nia soczewek w Polsce.
 Projekt zapowiada się dość fajnie. Dla 
dorosłych użytkowników przewidziane są 
specjalne pakiety, w których skład wchodzą 
napoje energetyczne i olejek CBD o nazwie 
Blue Dragon. Olejki są produkowane w Wiel-
kiej Brytanii i mają wszystkie certyfikaty, że 
nie zawierają THC. Plan jest taki, aby zrobić 
bardzo dużą ekspansję EyeCounterów. 
 Projektując nową kolekcję, musieliśmy 
wziąć pod uwagę wiele aspektów. Robiąc 
reaserch i badania wśród graczy odkryliśmy, 
że w tym gronie kobiet wcale nie jest mało 
– aż 32% gra na telefonie. Jest także bardzo 
duże zróżnicowanie wiekowe, grają nie tylko 

młodzi ludzie. Mamy więc kolekcje przygo-
towane do rożnych grup wiekowych. Oczy-
wiście są i oprawki dedykowane dzieciom. 
Moja 9-letnia córka służyła za modelkę do 
rozrysowywania wielkości frontu oprawek. 
Trzeba zwrócić uwagę, że dzieci mają bar-
dzo szeroką nasadę kości nosa zanim się ona 
ukształtuje. 
 Kolejnym istotnym warunkiem jest 
przystępna cena tych okularów. Ceny zaczy-
nają się już od 300 zł, a kończą na 900 zł za 
najlepszy rodzaj soczewek. Oprawki mają 
stałą cenę.
 Prowadzimy też rozmowy z firmami, 
które zajmują się produkcją gier. Chcemy 
stworzyć wspólne skórki do tych oprawek. 
American Lens jako jedyna firma w sektorze 
optycznym będzie wprowadzać swoją włas-
ną kryptowalutę – „tokeny”, które będą wy-
mienne na okulary. Optycy, robiąc obroty na 
soczewkach, otrzymują miesięcznie tokeny 
i za ich równowartość mogą kupić okulary 
albo sprzedać je na giełdzie kryptowalut. To 
taka kolejna ciekawostka. 
 Projekt jest nacechowany nowoczes-
nymi rozwiązaniami. W przeciągu pół roku 
powstaną kolejne modele, które będą jesz-
cze bardziej spersonifikowane. Na pewno 
będziemy chcieli zgłosić EyeCountery do 
konkursu SILMO d’Or jako nasz polski pro-
dukt. To jest bardzo fajny projekt, który           
w moim odczuciu może się dla mnie okazać 
jednym z najważniejszych.
 Paul Vadim był kolekcją, która była dys-
trybuowana w Polsce i Niemczech. To bę-
dzie kolekcja sprzedawana na całym świecie! 
Mocno trzymam kciuki za ten projekt. Myślę, 
że to może być nasz polski produkt ekspor-
towy, który odniesie światowy sukces. 
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Także trzymamy za to kciuki! 
Dziękuję za rozmowę, serdecznie 
gratuluję dotychczasowych sukce-
sów i życzę jeszcze wielu kreatyw-
nych pomysłów.



Gdy zastanawiamy się, w jaki sposób można 
by ograniczyć wpływ człowieka na klimat 
i środowisko, zwykle przychodzą na myśl 
kopalnie, elektrownie, instalacje przemysło-
we, miliony samochodów, wylesianie, gi-
gantyczne hodowle zwierząt itp. Okazuje 
się, że do niekorzystnych zjawisk – emisji 
gazów cieplarnianych i produkcji odpa-
dów – w dużym stopniu na całym świe-
cie przyczynia się także branża medyczna. 
Ocenia się, że opieka zdrowotna jest glo-
balnie istotnym konsumentem zasobów 
naturalnych i poważnym emitentem gazów 
cieplarnianych. Odpowiada za około 2 mld 
ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, 
co stanowi 4,4% wszystkich emisji gazów 
cieplarnianych netto [3]. Najwięcej emitują 
oczywiście kraje rozwinięte, w których syste-
my zdrowia są najbardziej rozbudowane.
Zmiana klimatu jest związana z ochro-
ną wzroku w szczególny sposób – są one             

w relacji wzajemności. W jedną stronę: 
przewiduje się, że zmiana klimatu zwiększy, 
m.in.  w wyniku wyższego zanieczyszcze-
nia powietrza w okresach suszy, częstość 
występowania jaglicy [4], zaćmy [5], jaskry 
[6], ciężkich alergicznych chorób oczu [7] 
czy zwyrodnienia plamki żółtej związane-
go z wiekiem (AMD) [6]. Dodatkowo, wzrost 
częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych doprowadzi do zakłóceń w świad-
czeniach zdrowotnych i łańcuchach dostaw 
leków oraz urządzeń medycznych. Podob-
nych problemów doświadczaliśmy ostatnio 
podczas globalnej pandemii COVID-19, kie-
dy ludzie nie mieli dostępu do krytycznych 
usług okulistycznych, takich jak np. operacje 
zaćmy. Niedawny raport czasopisma „Lan-
cet” podkreśla, że obecnie na całym świecie 
jest już 2,2 miliarda ludzi z wadami wzroku,    
z co najmniej 1 miliardem, który wciąż wy-
maga leczenia i/lub korekcji [8].

W drugą stronę: wszelkie procedury me-
dyczne, w tym związane ze wzrokiem, po-
wodują zwiększenie śladu węglowego oraz 
ilości odpadów różnego typu. Ta sprawa jest 
coraz bardziej widoczna. W ankiecie inter-
netowej, w której wzięło udział ponad 1300 
chirurgów/żek zaćmowych i pielęgniarek/
rzy, 93% było przekonanych, że odpady po-
operacyjne (opakowania, narzędzia, środki 
zabezpieczające itp.) są dużym problemem 
klimatycznym i środowiskowym [9]. 
W jakościowej ocenie działalności czterech 
ośrodków chirurgicznych w USA w 2019 r. 
największy odsetek niewykorzystanych 
środków farmaceutycznych podczas fa-
koemulsyfikacji stanowiły krople do oczu, 
których koszt szacowano na niemal 200 tys. 
USD rocznie. Potencjalny miesięczny wpływ 
samych tych odpadów na środowisko to 
ekwiwalent dwutlenku węgla ok. 2,5 tony,      
a dodatkowo przyczyniają się one do po-
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Rozwijający się coraz szybciej kryzys klimatyczny, wywołany ingerencją człowieka w naturalny schemat 
obiegu węgla na Ziemi (głównie emisją gazów cieplarnianych), wymaga szybkiej reakcji 

i przebudowy niemal całego systemu naszego funkcjonowania [1]. Do niego dochodzi kryzys środowi-
skowy, czyli zniszczenie i zanieczyszczenie środowiska wokół nas, między innymi wszechogarniającym 

plastikiem, którego drobiny znajdują się praktycznie wszędzie, nawet w krwiobiegu zwierząt 
(a także ludzi!) [2]. Oba te kryzysy są ze sobą ściśle związane i należy je rozważać łącznie.
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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>380 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>380 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

wstania pyłów PM10 w ilości ok. 4,5 kg [10]. 
Ponieważ operacje zaćmy są wykonywane 
miliony razy każdego roku, jest to poważny 
szkodliwy czynnik. Na Fot. 1 widać odpady 
powstałe po jednej operacji fakoemulsyfi-
kacji.

Czy można – i w jaki sposób – przeciw-
działać dużemu wpływowi wszelkich 
procedur związanych ze wzrokiem na 
klimat i środowisko?
Międzynarodowa Agencja Zapobiegania 
Ślepocie (IAPB) wydała broszurę pt. Call 
To Action for Environmentally Sustainable 
Practices in The Eye Health Sector, określają-
cą 10 obszarów działania proklimatycznego 
i prośrodowiskowego [12]. Te obszary, krótko 
scharakteryzowane poniżej, są zdefiniowane 
na tyle ogólnie, że dotyczą nie tylko operacji 
okulistycznych, ale całości szeroko rozumia-
nej opieki nad wzrokiem, w tym optometrii, 
ortoptyki, terapii wzroku, optyki okularowej, 
kontaktologii itd. Są kierowane zarówno do 
pojedynczych specjalistów, zespołów (kli-
nik), ale także do producentów oraz twór-
ców rozwiązań systemowych, czyli m.in. 
tzw. policymakers i władz każdego szczebla.

To pierwszy krok do priorytetowego potrak-
towania kwestii zrównoważonego rozwoju, 
biorącego pod uwagę zarówno klimat, jak        

i środowisko. Dzięki temu można podpo-
rządkować wszystkie swoje działania docho-
dzeniu do wyznaczonego celu. W zależności 
od poziomu rozważań, mogą to być zarów-
no cele działania pojedynczych specjalistów, 
ramy działalności ośrodków medycznych, 
organizacji branżowych, czy instytucji pub-
licznych, mierzone jako ślad węglowy, ilości 
odpadów, emisje zanieczyszczeń itp. 

Jakkolwiek postawa osobista jest ważna, to 
jednak neutralność klimatyczną i środowi-
skową powinniśmy osiągnąć wszyscy jako 
społeczeństwo. Stąd, ważne są rozmowy       
z pracownikami, partnerami, decydentami,    
a także działania  w ramach branży, np. po-
wołanie zespołów wspomagających i moni-
torujących wdrażanie określonej polityki.

Łańcuchy dostaw sprzętu i materiałów eks-
ploatacyjnych, używanych do świadczenia 
opieki zdrowotnej, są najważniejszym czyn-
nikiem przyczyniającym się do emisji gazów 
cieplarnianych, stanowiąc ok. 71% całości 
emisji medycznych. Niezbędne jest opraco-
wanie zrównoważonej polityki zamówień       
i współpracy z dostawcami, tak by osiągnąć 
mniejszy wpływ na klimat i środowisko.

Zużycie energii w placówkach medycznych 
stanowi ok. 25% globalnego śladu węglo-
wego systemów zdrowotnych. Można je 
zmniejszyć poprzez efektywniejsze projek-
towanie budynków, w tym wykorzystanie 
naturalnego oświetlenia i wentylacji/rekupe-
racji, a także większy udział niskoemisyjnych 
źródeł energii  w miksie energetycznym.

Tu sprawa wydaje się o tyle prostsza, że już 
większość ludzi docenia znaczenie czystej 
wody dla życia i funkcjonowania, nawet        
w krajach rozwiniętych. Trzeba podjąć kroki 
w celu zmniejszenia ilości wody zużywanej 
w budynkach, np. poprzez wykorzystanie 
wody szarej czy ścieków szarych.

Niewłaściwie usuwane odpady medyczne                  
(i nie tylko) mają ogromny wpływ na zdrowie 
i środowisko – w rzekach i morzach można 
wykryć wszelkie rodzaje leków i substancji 
chemicznych. Warto rozważyć różne roz-
wiązania, w tym redukcję potrzebnej ilości, 
ponowne użycie, naprawę, recykling itp.

1. Uznanie, że istnieje 
kryzys klimatyczny.

2. Podniesienie świado-
mości społecznej. 

3. Zrównoważone 
zakupy.  

4. Zmniejszenie zużycia 
paliw kopalnych. 

5. Oszczędzanie wody. 

Fot. 1. Odpady po operacji fakoemulsyfikacji [11].

6. Ograniczenie i bez-
pieczne usuwanie 
odpadów. 
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Podróże służbowe można znacznie ograni-
czyć dzięki zastosowaniu wideokonferencji, 
bądź korzystać z bardziej zrównoważonych 
środków transportu. Podróże pacjentów na-
leży ograniczać, jeśli to możliwe, korzystając 
z telemedycyny i/lub lokalizując usługi bliżej 
społeczności.

1) zapobieganie chorobom i promocja 
zdrowia, 2) edukacja i upodmiotowienie pa-
cjenta, 3) efektywne stosowanie procedur 
diagnostycznych oraz 4) stosowanie proce-

dur medycznych i technologii o mniejszym 
wpływie na środowisko. Zasady te mają na 
celu maksymalizację wyników zdrowotnych 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu 
opieki zdrowotnej na środowisko.

Wszelkie szkolenia powinny zapewniać 
pracownikom wiedzę i umiejętności do re-
alizacji programów zrównoważonych pod 
względem klimatycznym i środowiskowym.

Dynamika rozwoju kryzysów klimatyczne-
go i środowiskowego jest tak duża, że czę-

sto nie ma możliwości łatwego określenia 
właściwego sposobu działania. Warto zatem 
przy wyborach np. procedur medycznych 
czy korekcyjnych samodzielnie analizować 
ich wpływ, dzieląc się tą wiedzą z innymi.
Jak widać z powyższego zestawienia, te-
matyka ograniczenia wpływu świadczeń 
związanych ze wzrokiem jest bardzo szero-
ka. Trudno oczekiwać też, że każdy będzie 
w stanie w krótkim czasie osiągnąć neu-
tralność klimatyczną i środowiskową, bo-
wiem są to procesy niesłychanie kosztowne                            
i często wymagające dużo czasu. Ważne jest 
jednak, by mieć tego świadomość i nawet 
małymi krokami podążać we właściwym 
celu. W przeciwnym przypadku będziemy 
świadkami szóstego masowego wymierania 
życia na Ziemi, o czym od dawna informują 
naukowcy [14].

7. Ograniczenie 
podróży. 

8. Postępowanie zgod-
nie z czterema zasadami 
zrównoważonej praktyki 
klinicznej [13]: 

9. Wprowadzenie zrówno-
ważenia środowiskowego 
do edukacji całożyciowej. 

10. Prowadzenie włas-
nych badań pod kątem 
zrównoważenia. 

1] N. Watts i in., „The 2019 report of The Lancet Countdown on 
health and climate change: ensuring that the health of a child born 
today is not defined by a changing climate,” Lancet 394(10211), 
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SHAMIR METAFORM™
Struktura oparta na nanotechnologii nadającej soczewce supermoc

 Świetny
WYGLĄD

 Nawet
 18-krotnie

MOCNIEJSZE
 Do 40%

 CIEŃSZE
 Do 40%
LŻEJSZE

Shamir z dumą przedstawia technologię 
produkcji soczewek okularowych 
Metaform™

Korzyści:

*FDA: amerykańska instytucja rządowa, Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration)

Większe 
bezpieczeństwo

Lepsze 
wrażenia 
wzrokowe

Dożywotnia 
gwarancja 

na pęknięcia 
materiału.

Bardziej 
estetyczne

Ekologiczne Wysoka 
jakość

Nawet 18-krotnie 
mocniejsza 
w porównaniu do 
standardowych 
wymagań 
określonych przez 
FDA*. 

Zmniejszenie negaty-
wnych efektów optyc-
znych w soczewkach 
o wysokim indeksie 
1.67 – 1.74 zwanymi 
pierścieniami Newtona 
oraz niepożądanych 
efektów rozpraszania 
światła.

Do 40% cieńsze 
i lżejsze niż zwykłe 
soczewki (o mocy 
minusowej).

Minimalne zużycie 
wody i energii.

Gwarantowana 
powtarzalna 
wysoka jakość 
każdej soczewki.

Shamir Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 52, 02-820 Warszawa

Tel. (48) 22 666 86 76
Fax (48) 22 666 86 80

shamir.com/pl
e-mail: info@shamir.pl

KOLEJNA REWOLUCJA 
TECHNOLOGICZNA SHAMIR

Technologia Metaform™ zapewnia soczewkom 
większą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, nadaje korekcji właściwości 
ochronne i możliwość zatrzymywania światła 
o określonej długości fal. Wszystkie te cechy są 
precyzyjnie dopasowane do indeksu i materiału.

https://www.shamir.com/pl
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Shamir ogłasza wieloletnie przedłużenie współpracy 
z Alpine F1® Team. Stanie się partnerem w zakresie wydajności 
optycznej Alpine Esports Team, zapewniając oceny okulistyczne 
oraz poprawiając  wydajność i wytrzymałość w grach dzięki 
najnowocześniejszym soczewkom okularowym i sprzętowi optycznemu.

Shamir dołączył do rodziny Alpine F1® Team w maju 2021 
roku, aby poprawić jakość widzenia i bezpieczeństwo na drodze 
dla członków zespołu wyścigowego. Teraz � rma robi pierwszy krok 
w kierunku gier, zapewniając światowej klasy wsparcie optyczne 
dla gwiazd wyścigów gier Alpine Esports.

Dzięki testom widzenia, które będą zawierały oceny okulistyczne, 
kierowcy i pracownicy Alpine Esports będą mogli czuć się 
bezpiecznie ciesząc się ochroną wzroku i  wizualnymi korzyściami 
w takich wydarzeniach, jak F1 Esports Pro-Championship 
i 24-godzinny wirtualny Le Mans.

Obecna drużyna e-sportowa trenuje do ośmiu godzin dziennie 
na symulatorach, aby jak najlepiej przygotować się do prestiżowych 
wydarzeń online. Optyczny partner Shamir wspomaga ich 
w szkoleniach, dostarczając również najnowocześniejsze okulary 
do gier sim-racers, z ulepszoną technologią  soczewek okularowych 
i zwiększoną ochroną przed niebieskim światłem.

Ponadto w ramach partnerstwa Alpine Esports i Shamir 
będą współpracować w celu opracowania nowych technologii 
poprawiających jakość widzenia podczas wyścigów sim-racing, 
aby poprawić wydajność i bezpieczeństwo wzroku. Ten program 
badawczo-rozwojowy będzie oparty na relacji między mózgiem 
a okiem, aby skrócić czas reakcji, zapewnić mniejsze zmęczenie 
wzroku i poprawić zdolności poznawcze.

Richard Arnaud, szef zespołu Alpine Esports: „Sim-racing 
i konkurencyjność w e-sporcie to precyzja, wytrzymałość i zdolności 
poznawcze. Na przykład w mistrzostwach tak konkurencyjnych jak 
F1 Esports Pro-Championship,  gdzie cała siatka jest podzielona 
między 0,2 sekundy w kwali� kacjach, każda uncja czasu, którą 
zyskujemy dzięki poprawie jakości widzenia oferowanego od 
Shamir robi różnicę. Wizja jest jednym z najważniejszych czynników 
związanych z wysoką wydajnością w e-sporcie i sim-racingu. 
Wsparcie Shamir, jednej z najbardziej zaawansowanych � rm na 
świecie w zakresie wydajności optycznej, z pewnością znacznie  
przyczyni się do sukcesu Alpine Esports.

Cédric Journel, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu, Alpine: 
„Z przyjemnością ogłaszamy rozszerzenie naszej współpracy 
z Shamir, wprowadzając ich w szybko rozwijający się i ekscytujący 
świat e-sportu. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych sukcesów 
naszej alpejskiej drużyny e-sportowej, ale wiemy,  że możemy pójść 
dalej i zrobić to lepiej. Wydajność optyczna dla lepszego widzenia 
jest integralną częścią wyścigów sim, więc współpraca między 
Alpine Esports i Shamir jest bardzo ścisła, aby poprawić sposób, 
w jaki nasz zespół sim-racers działa na ekranie. Z niecierpliwością 
czekamy na wspólną pracę nad tym projektem.”

Yagen Moshe, Shamir CEO:  „Po nawiązaniu współpracy 
z Alpine F1®  Team Shamir został Partnerm Optycznym w zakresie 
poprawy wydajności widzenia dla zespołu Alpine F1®. Nawiązanie 
współpracy w ramach ESPORT to kolejny krok w naszej misji, której 
celem jest zapewnienie najwyższej jakości wrażeń wizualnych, 
w tym ochrony wzroku we wszystkich obszarach działalności 
zespołu Alpine. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać zespół 
naszym know-how i technologiami. Będziemy koncentrować nasze 
wysiłki badawczo-rozwojowe na opracowywaniu specjalistycznych 
produktów soczewek okularowych dla graczy oraz pozostałych 
użytkowników urządzeń cyfrowych, rozszerzając w ten sposób 
naszą linię soczewek spersonalizowanych i dedykowanych 
konkretnym potrzebom wzrokowym.”

O � rmie Shamir

Shamir Optical Industry jest liderem produkcji zaawansowanych 
jednoogniskowych i progresywnych soczewek okularowych. Przez 
pół wieku z powodzeniem umacniała swoją pozycję na rynku 
światowym jako dostawca najnowocześniejszych i innowacyjnych 
rozwiązań, spełniających najwyższe standardy jakościowe. 
Jesteśmy dumni z posiadania tak szerokiej oferty produktowej, 
opartej na innowacyjnych technologiach, pozwalających 
realizować nieskończenie długą listę potrzeb wzrokowych. Nasze 
wysiłki skupiają się nie tylko na technologiach poprawiających 
jakość widzenia, ale również na wspieraniu specjalistów ochrony 
wzroku nowymi produktami, fachową wiedzą i narzędziami, które 
pozwalają im promować własne marki i rozwijać się biznesowo.

Shamir zrewolucjonizował doświadczenie klienta dzięki 
zastosowaniu zaawansowanych technik produkcji, takich jak 
przełomowe rozwiązanie InoTime, zapewniające szybką dostawę 
produktów, gdy czas realizacji zamówienia na soczewki jest liczony 
w godzinach. Szeroki zakres rozwiązań Shamir, od okularów 
ochronnych do korekcji przeznaczonej dla sportowców, pozwala 
realizować potrzeby użytkowników, zarówno specjalistów, jak 
i konsumentów.

Kontakt:

Shamir Polska 
Aleksandra Kubańska
519 898 511
a.kubanska@shamir.pl 

Alpine i Shamir rozszerzają strategiczne 
partnerstwo na świat e-sportu

Więcej na shamir.com/pl
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Polskie Towarzystwo Okulistycz-
ne (PTO), Sekcja Jaskry PTO i Polski 
Związek Niewidomych ogłaszają 
nabór placówek do szóstej edycji 
społecznej akcji badań przesiewo-
wych w kierunku jaskry. Inicjatywa 
realizowana jest corocznie w ramach 
obchodów Światowego Tygodnia 
Jaskry, który w tym roku przypada 
w dniach 6-12 marca. Udział w akcji 
to okazja do promocji zarówno leka-
rzy, jak i gabinetów okulistycznych. 
W 2021 roku w akcji wzięło udział 78 

gabinetów okulistycznych na terenie 
40 miast i 15 województw. Placówki 
zaoferowały łącznie 3080 miejsc do-
stępnych dla pacjentów. Formularz 
rejestracyjny znajduje się na stronie: 
www.tydzienjaskry.pl. 
Akcja „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” 
trwa nieprzerwanie od 2017 r. z inicja-
tywy Polskiego Towarzystwa Oku-
listycznego oraz lekarzy okulistów                    
z całego kraju. Jej celem jest podnie-
sienie świadomości społeczeństwa na 
temat jaskry oraz zwiększenie wykry-

walności tej choroby we wczesnych 
stadiach rozwoju, ponieważ może 
ona dotyczyć nawet 800 tysięcy Pola-
ków, a ogromna część tych osób nie 
jest świadoma swojego schorzenia. 
Związane jest to z faktem, że w 90% 
przypadków jaskra przebiega bez za-
uważalnych przez pacjenta objawów, 
a zachorować mogą wszyscy – nieza-
leżnie od wieku czy płci. 
W ramach inicjatywy, wśród wszyst-
kich chętnych osób, u których wcześ-
niej nie zdiagnozowano jaskry i tych, 

Zaproszenie do udziału w akcji
Polscy Okuliści Kontra Jaskra

2022/1

Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaprasza gabinety i poradnie okulistyczne z całej Polski do 
udziału w VI edycji akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”. Nabór placówek trwa do 27 lutego.

Udział w akcji jest bezpłatny.

wydarzenia
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Menrad stawia na 
zrównoważony 
rozwój!

którzy nie badali wzroku przez co naj-
mniej rok, przeprowadzane zostaną 
badania przesiewowe w kierunku ja-
skry, czyli: badania budowy dna oka, 
grubości rogówki, ciśnienia wewnątrz-
gałkowego oraz wywiad lekarski. 
W przypadku jaskry nie można mówić 
o działaniach profilaktycznych. Jedy-
nym sposobem na uratowanie wzro-
ku pacjentów jest wczesna diagnoza. 
Każdy powinien więc raz na dwa lata 
zgłosić się na badania przesiewowe 
wzroku, a osoby z grupy podwyższo-
nego ryzyka powinny odwiedzać ga-
binet okulistyczny nawet co 12 mie-
sięcy. Wzrost wykrywalności jaskry     
w jej wczesnych stadiach, możliwy 
dzięki regularnym badaniom, jest więc 
niezmiernie ważny, ponieważ oznacza 
uratowanie wzroku wielu osobom.
- „Drodzy Państwo, gorąco zachęcam, 
a nawet apeluję o przyłączenie się do 
organizowanej przez nas inicjatywy 
„Polscy Okuliści Kontra Jaskra”. Tego-
roczna edycja nabiera jeszcze więk-
szego znaczenia, ponieważ w okresie 
pandemii COVID-19 inne problemy 
zdrowotne niestety często schodzą na 
dalszy plan. Choroby oczu nie pocze-
kają jednak na koniec pandemii, one 
wciąż są tak samo groźne i wymagają 
wczesnej diagnostyki oraz wdrożenia 
leczenia. Wspólnie zadbajmy o zdro-
wie Polaków w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie” – apeluje prof. dr 
hab. n. med. Jacek P. Szaflik, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go.
Aby zgłosić chęć udziału w akcji, na-
leży wypełnić formularz dostępny 
na stronie: www.tydzienjaskry.pl/re-
jestracja-gabinetu, a następnie wy-
drukować potwierdzenie zgłoszenia 
przesłane e-mailem oraz odesłać skan 
tego dokumentu opatrzony pieczątką 
placówki na adres: 
tydzienjaskry@pto.com.pl 

Wyróżnienie 
dla JZO

JZO jako Polski Ekspert Optyczny dzięki wieloletniemu doświadczeniu         
w branży optycznej tworzy i produkuje doskonałe rozwiązania do ochrony 
i korekcji wzroku oraz pełni funkcje doradczo-eksperckie wobec swoich 
klientów – optyków okularowych. Potwierdzeniem wysokiej jakości pro-
duktów i standardów obsługi jest Certyfikat Dobra Marka 2021 – Jakość, 
Zaufanie, Renoma w kategorii: Soczewki okularowe. Wyróżnienie to jest 
przyznawane najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym markom obec-
nym na polskim rynku. Długoletnia tradycja, ugruntowana pozycja rynkowa, 
powszechna rozpoznawalność, niezmiennie wysoka jakość produktu oraz 
długoletnie zaufanie odbiorców zaowocowało tym, że marka JZO otrzymała 
również  dodatkowe, specjalne wyróżnienie: Polska Dobra Marka 2021.

Zrównoważony rozwój to ważny 
temat w branży okularowej, po-
dobnie jak w niemal wszystkich 
dziedzinach życia. Zapotrzebowa-
nie na odpowiedzialne działania, 
takie jak stosowanie materiałów 
biodegradowalnych czy produk-
cja przyjazna środowisku, rośnie 
zarówno z punktu widzenia nas 
jako producentów, jak i konsu-
mentów.
W związku z tym powstała pierw-
sza kolekcja okularów JOOP! Bio 
Acetate Eyewear Collection. Zo-
stała ona wprowadzona na sezon 
wiosna/lato 2022. Zawiera osiem 
stylowych modeli na receptę                      
w trzech kolorach każdy, wyko-
nanych z materiałów, które ule-
gają biodegradacji, a tym samym 
mają mniejszy wpływ na śro-
dowisko podczas produkcji, jak 
również po zakończeniu okresu 
użytkowania.
Firma Menrad poważnie traktuje 
zrównoważony rozwój jako wie-
loaspektowy proces i wykazuje 
się świadomymi działaniami tak-
że na dalszych etapach. Od stycz-
nia 2022 roku wszystkie materiały 
POS są wykonane ze zrównowa-

żonych, certyfikowanych materiałów. 
Ponadto trwają prace nad stopnio-
wym przejściem na zrównoważone 
wyposażenie produktów. Przyjazne 
dla środowiska, pochodzące z recy-
klingu torby polietylenowe są już 
używane do wysyłki kolekcji octanów 
JOOP! Bio, a w kolejnym etapie do 
wszystkich marek Menrad.
Również w przyszłości firma Men-
rad chce zwracać większą uwagę na 
to, aby w ramach swoich możliwości 
wnieść znaczący wkład w zrównowa-
żoną przyszłość. Dotyczy to wszyst-
kich aspektów odpowiedzialności: 
ekonomicznej, ekologicznej i społecz-
nej.

JOOP!

Informacja: MENRAD

Informacja: JZO

Szanowni Państwo,

ŚWIATOWYM TYGODNIEM JASKRY 6-12.03.2022 r.
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 

800 tys. osób w całej Polsce połowa nie wie, że jest chora.

POLSCY OKULIŚCI 
KONTRA JASKRA

To dzięki bliskiej współpracy z Państwem we wcześniejszych edycjach POLSCY 
OKULIŚCI KONTRA JASKRA

z informacją o akcji 
w 2021 r. dotarliśmy aż do 9 mln osób.

W zeszłorocznej edycji udało nam się przebadać 3080 pacjentów 
przy udziale 78 gabinetów lekarskich w 40 miastach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz nowoczesnych metod jej 
leczenia oferowanych przez współczesną medycynę, dlatego pragniemy realizować ją długofalowo i liczymy na 
Państwa niesłabnące zaangażowanie.

PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE TO SZANSA PACJENTÓW NA URATOWANIE WZROKU!

PREZES POLSKIEGO
TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO

PRZEWODNICZĄCA SEKCJI JASKRY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO



Celem prowadzonej kampanii jest 
wyróżnienie niezależnych optyków 
na tle konkurencji. Kierowana do 
klientów reklama internetowa, wska-
zująca na certyfikowaną jakość usługi 
i obsługi w salonie optyka rzemieślni-
ka jest dziś kluczowa.
Pierwsze autoryzowane zakłady poja-
wią się na mapie już niebawem. Kolej-
ny nabór wkrótce!

Wybierz Cech i zostań jego 
Członkiem:
•  Międzywojewódzki Cech Rzemiosł  
    Optycznych w Poznaniu
•  Dolnośląski Cech Optyków 
    we Wrocławiu
•  Śląski Cech Optyków 
    w Katowicach
•  Małopolski Cech Optyków
    w Krakowie
•  Cech Optyków w Warszawie
•  Lubelski Cech Optyków w Lublinie
•  Warmińsko-Mazurski Cech 
    Optyków w Olsztynie

Zapraszamy!

W Krajowej Rzemieślniczej Izbie Op-
tycznej działa Komisja Egzaminacyjna. 
Egzaminy mistrzowski i czeladniczy   
w zawodzie optyk okularowy prze-
prowadzane są w sesjach wiosennej 
i jesiennej. 
Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo wkrótce na naszej stronie in-
ternetowej KRIO.

Autoryzowany Salon Optyczny 
– program Krajowej Rzemieślniczej

Izby Optycznej

2022/1

Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

Chcesz skorzystać z tej moż-
liwości? Tylko przynależność 
do jednego z Cechów zrze-
szonych w KRIO da Ci do-
stęp do ASO.

W kolejny rok wkraczamy z pełnią sił i energią do realizacji uruchomionego pod koniec 2021
roku programu Autoryzowany Salon Optyczny KRIO. Ogromnie nas cieszy tak duże

zainteresowanie naborem trwającym do 31 stycznia br.! Kolejny nabór wkrótce!

Informacja własna: KRIO

wieści z branży

Komisja Egzaminacyjna 
KRIO

www.krio.org.pl
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Wiemy, że lubisz chronić oczy swoich
klientów przed światłem niebieskim.

Teraz możesz to robić z nami
równie dobrze, ale taniej. 

P ROMOC J A

L E D  C O N T R O L

-40%
Rabatu na soczewki

PRIMA 1.50 LED Control

KONIEC

31
MAJA

https://szajna.pl/kontakt/
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Syndrom Meares - Irlen

Pierwsze wzmianki o  tym, że 
kolorowe zabarwienie tła lub szkieł 
w  okularach pomaga uczniom           
w  czytaniu, pojawiły się w   1958 
roku. Pewne dziecko z  dysleksją 
potra�ło czytać słowa tylko wtedy, 
gdy wydrukowano je na kolorowej 
karcie.

W  1980 roku nauczycielka z  No- 
wej Zelandii, Olive Meares, opubli-
kowała dość szczegółowy  artykuł 
opisujący wiele przypadków, w któ- 
rych  charakter tekstu wydawał się 
mieć wpływ na  postrzeganie tek- 
stu przez dzieci i trudności w czyta-
niu. Napisała, że  w  niektórych 

przypadkach białe przerwy między 
słowami i  liniami maskują druk              
i powodują zniekształcenia wizual-
ne, takie jak rozmycie, podwojenie 
i skakanie słów. 
Zauważyła, że    pomogło zmniej-
szenie rozmiaru wydruku, użycie 
kolorowego papieru, zmniejszenie 
kontrastu lub użycie białego wy- 
druku na czarnym papierze.

Kolejną osobą, która  na  szeroką 
skalę opisała zastosowanie koloro-
wych �ltrów i   tła pomagających          
w czytaniu, była Helen Irlen, amery-
kańska psycholog.
W  latach 80. i  90. opublikowała 

artykuły, a w 1991 roku pierwszą 
książkę. Irlen stwierdziła, że  12% 
populacji ogólnej i  65% osób                   
z dysleksją uzyskuje lepsze wyniki, 
gdy pracuje z innym tłem niż biały. 

Zauważyła również, że   różni ludzie 
potrzebują różnych kolorów i  że 
kolor dla każdej osoby musi być 
dokładnie zde�niowany. 

Obydwie panie nie były świadome, 
że  każda z  nich odkrywa to samo 
zjawisko, dlatego syndrom nosi 
nazwę pochodzącą od nazwisk ich 
obu.

Syndrom Meares-Irlen to problem z przetwarzaniem obrazu, który wydaje się być spowodowany 
przez wadę w jednym ze szlaków wzrokowych. Zaburzenie powoduje tymczasowy błąd w przetwa-
rzaniu informacji wzrokowych. Najczęściej nie może być zidenty�kowany przez standardowe testy 
psychologiczne, edukacyjne czy optometryczne. Nie jest to problem okulistyczny ani optometrycz-
ny, ale może z nimi współistnieć.

Syndrom Meares-Irlen jest również nazywany:
– syndromem / zespołem Irlen,

– zespołem wrażliwości skotopowej (SSS);
– w niektórych źródłach znajdziemy określenie „stres wzrokowy”.

 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca „Ćwiczę oko” i bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl 



OBJAWY SMI

Syndrom Meares-Irlen może do- 
tyczyć zarówno dorosłych, jak                
i  dzieci. Powoduje trudności z  na- 
uką, pracą, zachowaniem, uwagą, 
koncentracją, niezdolność skupie-
nia i uważnego, spokojnego sie- 
dzenia (w kontekście – bez ruchu). 
Prowadząc swoje obserwacje Irlen 
wskazała pewną grupę objawów, 
które wykazywały osoby, którym 
pomagała zmiana koloru tła lub 
zastosowanie barwionych socze-
wek w okularach.

FOTOFOBIA 
    
Pacjenci z fotofobią słabo tolerują 
jasne światło i  olśnienie. Wyka-    
zują trudności podczas czytania 
czarnego druku na  białym tle. 
Zmuszeni są do noszenia okularów 
przeciwsłonecznych, nawet w  po- 
chmurne dni. 
Światło sprawia, że mają trudności 
w  skupieniu się na  słuchaniu, 
czytaniu, pracy na  komputerze          

i  innych czynnościach wymagają-
cych użycia wzroku. 
Ta wrażliwość może powodować 
słabą koncentrację, niepokój, 
drażliwość, konieczność częstych 
przerw w  pracy, a  nawet �zyczne 
objawy takie jak zmęczenie, bóle 
czy zawroty głowy, senność. 
Osoby takie mogą być bardzo 
osłabione. W konsekwencji bardzo 
często nie  kończą powierzonej 
pracy w terminie, są mało produk-
tywne, mają obniżoną samoocenę.

Osobom takim kolorowe maski 
(zmieniające tło) pozwalają:

• zredukować zmęczenie, nudności 
i zawroty głowy,
• zredukować bóle głowy, zmiany 
nastrojów i niepokój,
• zwiększyć skupienie i poprawić 
zdolność do wykonywania zadań 
na komputerze. 

TRUDNOŚCI W CZYTANIU

Czytanie może być wolne, wymu-

szone „słowo po słowie”, niedokład-
ne. Może pojawiać się problem              
z utrzymaniem ostrości słów na- 
wet po przepisaniu okularów lub 
bez wady wzroku u pacjenta. 
Pacjent często potrzebuje kilku-
krotnie przeczytać tekst, żeby  go 
zrozumieć. 
Odczytywanie nut albo  wzorów 
matematycznych też może spra- 
wiać ogromną trudność. Nawet po 
krótkim czytaniu pacjenci męczą 
się, ich oczy łzawią, bolą,  „palą” lub 
swędzą.

Zastosowanie kolorowych masek:

• zwiększa tempo czytania, płyn- 
ność, precyzję i zrozumienie tekstu,
• ułatwia śledzenie wzrokiem tek- 
stu,
• umożliwia czytanie w naturalnym 
świetle,
• zmniejsza wysiłek i zmęczenie,        
a co za tym idzie pojawia się możli-
wość dłuższego czytania,
• umożliwia czytanie większej ilości 
tekstu.

2022/1 59

OBSZARY ZNACZNEJ POPRAWY FUNKCJONOWANIA PO ZASTOSOWANIU KOLOROWYCH MASEK

https://cwiczeoko.pl/
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ZMĘCZENIE OCZU

Odczuwane przemęczenie zmniej- 
sza czas produktywnej pracy lub 
czytania; powoduje mruganie, wpa- 
trywanie się, wznoszenie, przewra-
canie oczami i słabą koncentrację;

Zastosowanie kolorowych masek:
• zmniejsza odczuwane zmęczenie, 
przez co pacjenci mogą dłużej wy- 
konywać pracę wzrokową,
•  poprawia koncentrację.

MAŁA ROZDZIELCZOŚĆ WIZU-
ALNA (VISUAL RESOLUTION) 

To trudność z  utrzymaniem stałe-
go, wyraźnego obrazu. Litery się 
poruszają, rozmazują, podwajają, 
ciemnieją, słowa migają. Strona 
wydaje się wirować lub być „wy- 
bielona” (pusta).

Zastosowanie kolorowych masek:
•  uspokaja tekst, 
• pacjenci widzą tekst wyraźnie            
i stabilnie.

MAŁA ROZPIĘTOŚĆ PERCEP-
CYJNA 

Podczas pauzy �ksacyjnej (w tra- 
kcie czytania) oczy „skanują”   tekst. 
Duża rozpiętość percepcyjna 
pozwala na rozszyfrowanie/prze-
czytanie większej ilości znaków.
Mała rozpiętość percepcyjna zmu- 
sza oczy do wykonania większej 
ilości sakkad i obniża wydajność 
oraz szybkość czytania. 

SŁABE POSTRZEGANIE GŁĘBI

Osoby ze słabym postrzeganiem 
głębi mogą być uważane za oso- 
by niezdarne; uderzają w przed-
mioty i ciągle coś przewracają.
Pojawiają się trudności w uczestni-
czeniu w  aktywnościach sporto-
wych i  w  ocenie dystansu. Dorośli 
mogą potrzebować dodatkowej 
uwagi podczas prowadzenia sa- 
mochodu, parkowania lub jazdy 
rowerem.

SŁABE PISMO RĘCZNE 

U osób z syndromem MIS pojawia-
ją się trudności w  przepisywaniu. 
Potrzebują one więcej czasu na 
rozpoznanie liter i  ich napisanie. 
Litery mogą być zniekształcone, 
mieć różny rozmiar, różne odstępy, 
zarówno między sobą jak i między 
wyrazami. Linie tekstu mogą falo- 
wać lub mieć niespójne nachylenie.

BÓLE I ZAWROTY GŁOWY, MI- 
GRENY, I NUDNOŚCI 

Te i inne �zyczne symptomy mogą 
być objawami bardziej poważnych 
medycznych stanów, które naj- 
pierw muszą zostać wykluczone.

DODATKOWO OSOBY, U KTÓ- 
RYCH JEST DIAGNOZOWANY 
SYNDROM IRLEN, DOŚWIAD-
CZAJĄ:

· dyskomfortu w jasnym świetle 
słonecznym i  �uorescencyjnym, 
· olśnienia z powodu światła 

odbitego od śniegu, w deszczu, 
drażnią ich re�ektory w nocy,
· stresu i wysiłku związanego               
z czytaniem, używaniem kompu- 
tera albo innymi aktywnościami 
wzrokowymi,
· trudności w patrzeniu na paski, 
wzory lub jaskrawe kolory.

Wielu osób – zarówno dorosłych 
jak i dzieci – które ciężko pracują,          
a jednak ciągle osiągają wyniki 
poniżej zakładanych, może do- 
tyczyć syndrom Irlen. 
Mogą źle radzić sobie podczas 
aktywności, czytać tylko niezbęd-
ne minimum, narzekać na bóle 
głowy, zmęczenie oczu lub zmę- 
czenie podczas pracy wzrokowej, 
nawet w sytuacji gdy są bardzo 
zdolni.

Kolorowe maski redukują napięcie 
wzrokowe i  pozwalają osiągnąć 
właściwy potencjał. 

Zastosowanie kolorowego papie-
ru, kolorowych masek/nakładek            
i  zabarwionych soczewek może 
skutecznie pomóc osobom wy- 
konującym wyznaczone zadania         
w szkole, w pracy. 

Bardzo często kolorowe maski są 
ostatnią deską ratunku, ponieważ 
badania optometryczne lub okuli-
styczne nie  wykazują nieprawi- 
dłowości, a  jednak pacjent nadal 
posiada wyżej wymienione obja- 
wy.

UWAGA!
Ponieważ osoby z syndromem Irlen mogą nigdy nie widzieć druku właściwie - uważają swój sposób widzenia 

za poprawny i normalny, więc nie zgłaszają problemów.

Oto przykład jak widzi osoba z syndromem Meares-Irlen
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rogówki metodą KPro jest stosunko-
wo prostą procedurą, trwającą mniej 
niż godzinę, wymagającą minimalne-
go cięcia i zszywania, co widać na fil-
mie z CorNeat Vision.
Pierwszym krokiem jest wycięcie 
twardówki oka (błony tworzącej biał-
ko oka). Następnie chirurg usuwa cały 
nabłonek rogówki, aby zapobiec two-
rzeniu się błony retrostetycznej. Urzą-
dzenie znakujące umożliwia wówczas 
bardzo szybkie wskazanie różnych 
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu 
uszkodzonej rogówki chirurg umiesz-
cza implant na miejscu za pomocą 
uprzednio wyrysowanej prowadnicy, 
a następnie ponownie ustawia i umo-
cowuje twardówkę. Sam proces skra-
ca czas, w którym oko jest wystawio-
ne na działanie powietrza do mniej niż 
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko 
związane z operacją.

Jak wspomniano powyżej, materiały 
tworzące sztuczną rogówkę stymulu-
ją proliferację komórek: „Fibroblasty           
i kolagen stopniowo kolonizują osło-
nę integracyjną, a pełną integrację 
uzyskuje się w ciągu kilku tygodni” - 
wyjaśnia CorNeat. W rezultacie ostrość 
wzroku szybko się poprawia, a czas 
gojenia się skraca. Należy również 
zauważyć, że urządzenie zostało za-
projektowane tak, aby umożliwić póź-
niejsze operacje zaćmy lub siatkówki, 
poprzez cztery otwory znajdujące się 
na krawędzi implantu.

Chociaż ta syntetyczna rogówka nie 
zawiera elementów elektronicznych, 
może pomóc większej liczbie ludzi niż 
jakiekolwiek oko robota. „Po latach 
ciężkiej pracy widok z jaką łatwością 
chirurg wszczepił CorNeat KPro i to 
jak inny człowiek odzyskuje wzrok 

następnego dnia było elektryzujące 
i wzruszające” - powiedział dr Gilad 
Litvin.

CorNeat Vision ogłosił również, że 
dziesięciu kolejnych pacjentów zo-
stało zatwierdzonych do dalszych 
prób implantacji w Izraelu. Firma 
planuje również przeprowadzić dwie 
próby w Kanadzie, a sześć kolejnych 
we Francji, Stanach Zjednoczonych 
i Holandii. Oczekuje się, że większe 
badania, obejmujące od 60 do 70 
pacjentów, rozpoczną się również                                           
w tym roku w Chinach, gdzie każde-
go roku przeprowadza się kilka tysię-
cy przeszczepów rogówki, podczas 
gdy ponad 5 milionów pacjentów 
oczekuje na tę procedurę.

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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Oto, co udało nam się zrealizować:
• Przeprowadziliśmy 3 kursy refrakcji oraz 
3 kursy ortoptyczne, a w styczniu zapla-
nowaliśmy kolejną edycję kursu ortop-
tycznego oraz pierwszą warsztatów orto-
ptycznych.
• Zorganizowaliśmy pierwszy kurs przy-
gotowawczy do egzaminu czeladniczego 
oraz mistrzowskiego, a część osób biorąca 
udział w kursie w niedługim czasie zdała 
egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślni-
czej Mazowsza, Kurpi i Podlasia.
• Już prawie rok temu wprowadziliśmy     
w życie projekt nadawania Polskiego Nu-
meru Optyka, który zyskał wsparcie wielu 
firm w branży. Wydaliśmy ponad 800 cer-
tyfikatów dla wykształconych optyków.
• Do grona naszych członków w tym roku 
dołączyło 25 osób. To niesamowita liczba!
Niby niewiele, a jednak dla nas to napraw-
dę niesamowite osiągnięcia!
Cieszymy się, że mogliśmy to dla Was zro-
bić i liczymy na to, że ten rok przyniesie 
jeszcze więcej możliwości.

To był udany rok!
Trzymajcie za nas kciuki, a my będziemy 
również kibicować rozwojowi Waszych 
firm!

Ostatnim kursem 2021 roku był II stopień 
kursu refrakcji prowadzony przez doktora 
Andrzeja Styszyńskiego, w którym uczest-
niczyło ponad 20 osób. Intensywne dwa 
weekendy sprawiły, że kursanci przyswo-
ili całą zaplanowaną wiedzę, ćwiczyli na 
sobie nawzajem zdobyte umiejętności           
w ramach zajęć praktycznych i są gotowi 
na dalszą naukę.
W tym roku przewidzieliśmy kilka kursów, 
które będą zależne od zainteresowania. 
Już 15-16 stycznia odbył się pierwszy         
w tym roku kurs ortoptyczny, a na 22-23 
stycznia planujemy część warsztatową 
tego samego kursu z prowadzącą Joanną 
Zdybel. Sam kurs ortoptyczny miał kilka 
swoich edycji w 2021 roku, na które miej-
sca rozchodziły się błyskawicznie.
Będziemy informować na bieżąco na na-
szym profilu na Facebooku o przygoto-
wywanych kursach. Zapraszamy do śle-
dzenia nas!

Zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest różnica 
między zadatkiem a zaliczką? Postanowili-
śmy zebrać kilka informacji na ten temat.

Ich zadanie jest takie samo – jest to częś-
ciowa kwota wpłacona na poczet zawie-
ranej umowy. W Kodeksie cywilnym ure-
gulowany prawnie jest jedynie zadatek, 
zaliczka jest formą niesformalizowaną. 
Kiedy obie strony wywiązują się z umowy 
terminowo, nie ma znaczenia, czy pobie-
ramy zaliczkę czy zadatek. Problem zaczy-
na się jednak w momencie, gdy coś idzie 
nie tak i któraś ze stron chce się wycofać    
z zawartej umowy.

Zaliczka:
• może zostać wycofana przez obie strony 
i zwrócona w pełnej kwocie
• przy zwrocie zaliczki można odliczyć 
koszty, które zostały poniesione w związ-
ku z realizacją umowy.

Zadatek:
• jego zwrot zależy od strony, z której po-
wodu nie została zrealizowana umowa
• jeśli winną stroną był klient – zadatek nie 
zostaje zwrócony
• jeśli zawinił zleceniobiorca – zadatek zo-
staje zwrócony w podwójnej wysokości
• jeśli nikt nie zawinił lub obie strony 
zdecydowały się na rozwiązanie umowy 
– zadatek zostaje zwrócony w pierwotnej 
kwocie.

Bieżące działania Cechu Optyków 
w Warszawie

2022/1

Podsumowanie roku

Zaliczka czy zadatek

Końcówka i początek roku to dla wielu wyzwanie wiążące się z ogromną ilością rzeczy do sfinalizowania 
oraz czas na podsumowania. Nas też to nie ominęło, dlatego chcemy podzielić się z Wami tym, 

jak wyglądał 2021 rok dla Cechu Optyków w Warszawie.

Szkolenia i kursy

wieści z branży
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Piątek – godz. 14.00 – 20.00, Sobota – godz. 10.00 – 15.00 
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Koronawirus nie odpuszcza, obostrzenia 
ciągle się zmieniają, a my zainteresowa-
liśmy się rodzajami kwarantanny, która 
może być nałożona na nas lub naszych 
pracowników. Nikomu nie jest na rękę 
chorowanie czy kwarantanna, ale o tym 
też trzeba rozmawiać. Istnieje kilka rodza-
jów kwarantanny, która obejmuje osoby 
mające bezpośredni i długotrwały kontakt 
z osobami zakażonymi koronawirusem. 
Przybliżymy pokrótce każdy z nich.

• Pierwszy rodzaj dotyczy osób, które mia-
ły kontakt z kimś z potwierdzonym korona-
wirusem. Takie osoby kierowane są na 10 
dni kwarantanny liczone od następnego 
dnia po kontakcie.
• Kiedy u domownika wykryto zakażenie, 
na pozostałych nałożona zostaje kwaran-
tanna trwająca do 7 dni po zakończeniu 
izolacji chorego.
• Trzeci rodzaj to kwarantanna osób po-
wracających do kraju. Osoby przekraczają-
ce granice Polski zobowiązane są do odby-
cia 10-dniowej kwarantanny.
• Kwarantanna po skierowaniu na test:
• kwarantannie poddani są wszyscy, którzy 
otrzymali skierowanie na test wykrywają-
cy obecność wirusa od dnia wydania skie-
rowania do otrzymania wyniku
• z tej kwarantanny nie są zwolnieni ani za-
szczepieni, ani ozdrowieńcy
• osoby wykonujące zawód medyczny, ro-
biące test bez podejrzenia zachorowania     
i rozpoczynające rehabilitację lub turnusy   
i leczenie uzdrowiskowe nie mają nałożo-
nej kwarantanny
• zwolnienie z tego rodzaju kwarantanny 
następuje na czas wizyty lekarskiej, do-
jazdu do punktu poboru wymazu, pobra-

nia materiału biologicznego i powrotu do 
miejsca kwarantanny.
W większości przypadków osoby zaszcze-
pione lub ci, którzy w czasie ostatnich            
6 miesięcy byli hospitalizowani lub pod-
dani izolacji domowej po stwierdzonym 
zakażeniu są zwolnieni z kwarantanny.

Ze względu na to, że nasza praca wymaga 
spędzenia dużej części dnia przed kompu-
terem, postanowiliśmy sprawdzić wymogi 
stanowiska pracy przy komputerze. Nieod-
powiednie warunki przy stanowisku wpły-
wają negatywnie na nasz wzrok. Wymaga-
nia co do miejsca do pracy przy monitorze 
ekranowym oraz samej pracy przy kompu-
terze zostały ujęte w przepisach BHP. 

Zaczniemy od regulacji dotyczących pra-
cy przy komputerze. W przepisach BHP 
wyróżniona jest każda osoba zatrudnio-
na przez pracodawcę, która spędza przed 
monitorem ekranowym więcej niż połowę 
swojego czasu pracy, wliczani są w to prak-
tykanci i stażyści. Taka osoba ma prawo 
domagać się od pracodawcy spełnienia 
określonych w rozporządzeniu obowiąz-
ków. 
Jednym z takich obowiązków jest zorga-
nizowanie czasu pracy tak, aby pracownik 
co godzinę przy komputerze mógł zmienić 
rodzaj wykonywanej pracy lub przerwać 
pracę na 5 minut, co wlicza się w czas pra-
cy. 
W razie potrzeby pracodawca ma obo-
wiązek zapewnić takiemu pracownikowi 
okulary korekcyjne. Podstawą zawsze jest 
badanie okulistyczne potwierdzone przez 
lekarza medycyny pracy. Wartość zwrotu 
od pracodawcy nie jest kwotą stałą, ale ma 
umożliwiać zakup okularów przepisanych 
przez okulistę.

Wymagania dotyczące stanowiska 
pracy przy komputerze:
Ergonomia w czasie pracy:
• stanowisko musi być wystarczająco duże, 
aby zmieścić wszystko, co musi znajdować 
się w zasięgu ręki
• odległość między monitorami powinna 

wynosić przynajmniej 60 cm, a między 
monitorem a pracownikiem od 40 do 75 
cm
• każdy pracownik powinien mieć 2 m2 po-
wierzchni do dyspozycji
• klawiatura powinna być ustawiona mini-
mum 10 cm od krawędzi blatu i być osob-
nym elementem wyposażenia stanowiska 
pracy, powinna być matowa, a znaki po-
winny być czytelne i kontrastowe
• znaki na ekranie powinny być wyraźne       
i czytelne, obraz stabilny, ekran z powłoką 
antyrefleksyjną
Wymiary stołu i jego ustawienie:
• wysokość stołu powinna być tak dosto-
sowana, aby między ramieniem a przedra-
mieniem pracownika po ułożeniu na blacie 
utworzył się kąt prosty
• górna krawędź monitora nie powinna 
znajdować się poniżej oczu pracownika,      
a kąt między ustawieniem oczu przy pa-
trzeniu na wprost względem patrzenia na 
środek monitora powinien wynosić 20-50°
• kolana siedzącego nie powinny dotykać 
blatu
Odpowiedni fotel:
• powinien mieć stabilną, minimum 5-pod-
porową podstawę z obrotowymi kółkami
• powinien zapewniać poprawną postawę     
i wygodną pozycję
• powinien mieć regulację wysokości sie-
dzenia na odległość 40-50 cm od podłogi, 
wysokości oparcia, a także stopnia pochy-
lenia
• powinien mieć podłokietniki i oparcie do-
pasowane do naturalnego wygięcia kręgo-
słupa

Bardzo dużo wytycznych! Ale wszystko po 
to, aby pracowało się jak najlepiej. Twoje 
stanowisko pracy też powinno tak wyglą-
dać, nie tylko pracowników.

2022/1

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.    

2020/222

Krajowa

Rodzaje kwarantanny

Praca przy kom-
puterze

wieści z branży
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Przy zbliżającym się końcu roku zgłębili-
śmy wiedzę dotyczącą tego, co czeka nas 
po wejściu w życie Polskiego Ładu. Zaczę-
liśmy od tego, czym jest podatek liniowy, 
jakie są jego zalety oraz wady.
Podatek liniowy to forma opodatkowania 
dochodu przedsiębiorcy, gdzie stawka jest 
stała i wynosi 19%. Wybranie tej formy wią-
że się z prowadzeniem Podatkowej Księgi 
Przychodów i Rozchodów - ewidencji 
przychodów z działalności i kosztów zwią-
zanych z jego uzyskaniem. Można wybrać 
dwie formy: płatność miesięczną lub kwar-
talną.

Zalety tej formy opodatkowania:

• możliwość odliczenia kosztów uzyskania 
przychodu,
• stała stawka podatku,
• nie łączy dochodów uzyskanych z róż-
nych źródeł, więc dochód liniowy nie ma 
wpływu na zmianę podatku dochodowe-
go z 17% na 32%,
• przez stałą stawkę łatwiej jest wyliczyć 
podatek.

Wady podatku liniowego:

• Nie łączy dochodów uzyskanych z róż-
nych źródeł.
• Nie można rozliczać się wspólnie z mał-
żonkiem.
• Odliczyć można jedynie stratę poniesio-
ną w latach ubiegłych z opłaconych w roku 
podatkowym składek społecznych podat-
nika oraz osoby współpracującej.
• Od wyliczonego według stawki liniowej 
podatku można odliczyć w danym roku 
wyłącznie opłacone składki zdrowotne.

• Nie można odliczyć ulg za internet, re-
habilitację czy związanych z posiadaniem 
dzieci.
• Nie można odliczyć kwoty zmniejszającej 
podatek.
• Stawka podatku od dochodu nieprze-
kraczającego 85 528 zł jest wyższa niż                  
w przypadku opodatkowania na zasadach 
ogólnych według skali podatkowej.

Zmiany nie przejdą obojętnie również 
obok podatku dochodowego:
• Zwiększa się kwota wolna od podatku     
– z 8 000 zł do 30 000 zł.
• II próg podatkowy osiąga się dopiero 
po przekroczeniu dochodu w wysokości       
120 000 zł.

• Nie będzie możliwe odliczenie składki 
zdrowotnej.
• Klasa średnia (osoby zarabiające powyżej 
5 701 zł, a poniżej 11 141 zł) otrzyma ulgę 
od PIT.
• Odliczenie kwoty wolnej od podatku 
zwiększy się z 43,76 zł na 425 zł i będzie 
możliwe również na II progu podatko-
wym.

Kolejnym tematem wziętym pod lupę są 
składki zdrowotne w Polskim Ładzie. Cze-
go możemy się spodziewać?
• W styczniu 2022 roku składka zdrowotna 
będzie się różniła dla tych, którzy rozlicza-
ją się według skali podatkowej, podatkiem 
liniowym oraz ryczałtem. Ci pierwsi w stycz-

niu płacą składkę według wyliczeń jak         
w ubiegłym roku, a drudzy już w styczniu 
muszą wyliczać swoje składki według no-
wych wytycznych.
• Nie będzie już możliwości odliczenia 
składki zdrowotnej od podatku dochodo-
wego.
• Ustawa wprowadza pojęcie „rok składko-
wy”, który trwa od 1 lutego do 31 stycznia 
kolejnego roku.
• Dla rozliczających się według skali podat-
kowej składka zdrowotna będzie stano-
wiła 9% kwoty wyliczonej według zasad. 
W każdej formie rozliczania wynosi ona 
jednak nie mniej niż 9% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w danym roku, czyli 
270,90 zł.
• Nawet jeżeli w danym miesiącu nie ma 
się dochodu, składkę zdrowotną należy 
zapłacić.
•  Ustalony dochód na cele składki zdro-
wotnej będzie się różnił od tego ustalone-
go na cele podatku dochodowego.
• Nie ma górnej granicy kwoty składki 
zdrowotnej.
•  Dla przedsiębiorców rozliczających się 
w formie podatku liniowego składka zdro-
wotna wynosi 4,9 % dochodu uzyskanego 
w poprzednim miesiącu.
•  Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt jako 
formę rozliczenia, będą płacić składkę uza-
leżnioną od średniego przychodu danego 
sektora w ostatnim kwartale poprzednie-
go roku. Nadal będzie to 9%, jednak przy-
chód może być pomniejszony o zapłacone 
składki zdrowotne, jeśli nie zostały odliczo-
ne od dochodu lub zaliczone do kosztów.

Ogromna ilość informacji, a to jeszcze nie 
wszystko.

2022/1

Podatek liniowy

Podatek dochodowy 
w Polskim Ładzie

Co ze składką zdro-
wotną?

wieści z branży
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Polski Ład dotknął też leasingobiorców. 
Zmieniają się zasady szacowania wartości 
samochodu do ustalenia VAT-u w przypad-
ku wykupu do majątku osobistego czy też 
czas, po którym można sprzedać samo-
chód bez ponoszenia kosztu podatku do-
chodowego.

Zacznijmy od zasad naliczania VAT-u: nie 
będzie on wyliczany na podstawie ostat-
niej raty, a realnej wartości pojazdu. Należy 
się zatem spodziewać dużo większych sum 
do zapłaty.
Do tej pory po upływie 6 miesięcy od 
wykupu samochodu leasingowanego na 
firmę do majątku osobistego można było 
go sprzedać bez odprowadzania podatku 
dochodowego. W tym momencie przepisy 
wydłużają ten czas do 5 lat liczonych od 
roku opłacenia ostatniej raty leasingu.
Wszystko ma się sprowadzić do prostej 
kwestii – zaprzestania przez przedsiębior-
ców wyprowadzania samochodów polea-
singowych z firm.
Minister Finansów „zadbał” o przedsię-
biorców, którzy już korzystają z leasingu                
i powiedział, że do 31 grudnia mają prawo 
skorzystać z dotychczasowych przepisów 
– wykupić samochód do majątku osobi-
stego oraz sprzedać go w ciągu 6 miesięcy 
bez konieczności zapłacenia podatku do-
chodowego.
Czy można obejść nowe przepisy? Istnie-
je taka możliwość poprzez darowiznę dla 
grupy 0, czyli dla małżonka, dzieci, wnu-
ków, rodzeństwa, ojczyma lub macochy 
oraz pasierba lub pasierbicy. Oczywiście 

należy pamiętać o tym, aby zgłosić to do 
urzędu odpowiednim wnioskiem w ciągu 
6 miesięcy od przekazania darowizny.

W ostatnich dniach roku postanowiliśmy 
przypomnieć Wam, że jest jeszcze czas na 
podjęcie decyzji dotyczącej zmiany formy 
opodatkowania. Przez pojawiające się in-
formacje o zmianach, które wprowadza 
Polski Ład, wielu z nas na pewno nie raz 
zastanawiało się nad tym, co zrobić, aby 
płacić jak najniższe podatki. Otóż taką sy-
tuację najlepiej przedyskutować ze swoim 
księgowym, który może przygotować sy-

mulację i przedstawić kroki, jakie należy 
podjąć.
Jednak chcemy Wam przekazać jedną waż-
ną rzecz – zmiany formy opodatkowania 
należy dokonać do 20. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym podat-
nik uzyskał pierwszy przychód w danym 
roku kalendarzowym.

14 stycznia 2021 roku zarząd Cechu Opty-
ków w Warszawie wdrożył w życie projekt 
nadawania Polskich Numerów Optyka dla 
osób wykwalifikowanych. Minął rok, a po-
nad 850 optyków z wykształceniem otrzy-
mało swoje indywidualne numery PNO! 
Jesteśmy niesamowicie dumni i wdzięcz-
ni wszystkim, którzy wysłali do nas swoje 
wnioski oraz tym, którzy postanowili nas 
wspierać w działaniach promujących PNO. 

To niezwykle ważny i bliski naszemu sercu 
projekt, więc jeszcze raz: DZIĘKUJEMY!

Cech Optyków w Warszawie jest najlicz-
niejszą organizacją cechową w Polsce. 
Pracujemy dla Was nieustannie od ponad 
25 lat. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, pomagamy w prowadzeniu 
biznesu, integrujemy i reprezentujemy in-
teresy naszego środowiska. 
W naszych szeregach zrzeszamy optyków 
z potwierdzonymi kwalifikacjami.
Działamy zgodnie ze statutem organizacji  
zawierającym zarówno prawa jak i obo-
wiązki naszych członków.
Dbamy nie tylko o profesjonalizm, ale rów-
nież o etykę zawodu postępując według 
przyjętego Kodeksu Etyki.
W grupie siła, a zjednoczenie optyków 
istotą przyszłości zawodu.
Przynależność do organizacji branżowych 
to przywilej znalezienia się w gronie opty-
ków profesjonalistów. 

Razem możemy więcej! 
Z Wami dla Was!
Już dziś złóż deklarację członkowską! 

Samochód w leasin-
gu – zmiany na rok  
2022.

Zmiany formy opo-
datkowania

Dziękujemy za 850 
nadanych numerów 
PNO!

wieści z branży
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Nasza firma istnieje od 2007 roku. Założy-
cielem firmy jest Paweł Krawczyński – dy-
plomowany optyk i ortoptysta, refrakcjo-
nista.
Na bazie wieloletnich doświadczeń w 2019 
roku powstała nowa firma Horyzont Op-
tyk, która wraz z Zakładem Optycznym Ho-
ryzont stworzyła Grupę Horyzont, w skład 
której wchodzą cztery salony optyczne. 
Długoletnie doświadczenie i poszerzanie 
wiedzy sprawia, że wciąż się rozwijamy          
i otwieramy na nowe horyzonty.
W naszych salonach wykonujemy kom-
pleksowe badania wzroku, jak również 
dobór i aplikację soczewek kontaktowych. 
Naszym atutem jest zaangażowany perso-
nel i indywidualne podejście do klienta. 
Oferujemy szeroki wybór opraw w mod-
nych wzorach i zróżnicowanych cenach 
dla każdego.
W zakresie zaopatrywania w soczewki 
okularowe współpracujemy z najlepszymi 
firmami znanych marek, m.in.: Hoya, Jai 
Kudo, Szajna, Shamir, Prime, S-Comfort. 
Okulary korekcyjne wykonujemy nie tylko 
na podstawie naszych badań, ale również 
na podstawie recept zewnętrznych czy re-
cept z refundacją NFZ.
W sprzedaży posiadamy także akcesoria 
optyczne, płyny do czyszczenia szkieł oraz 
chroniące przed zaparowaniem, etui, ście-

reczki, obturatory, stopery i inne.
Wykonujemy okulary dla sportowców, jak 
również montujemy szkła do gogli spawal-
niczych.

Zapraszamy do naszych salonów Grupy 
Horyzont w Płocku:
• ul. Henryka Sienkiewicza 45/1
• ul. Kolegialnej 38
• al. Kobylińskiego 6
• ul. Czwartaków 4

Znajdziecie nas też tutaj:
• http://horyzontoptyk.com.pl/
• https://goo.gl/maps/NPDqrdDZ7jSiJu2n8
• https://goo.gl/maps/
8pQ2X61QHdEPHhkD7
• https://goo.gl/maps/GZT9i8ZzRcfXLEZx9
• https://goo.gl/maps/BwQKVqrd-
F3YXDjRP8

Jesteśmy firmą rzemieślniczą z trzypoko-
leniową tradycją. Salon Optyczny SOWEX      
w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 52 działa 
na rynku optyczno-okulistycznym nieprze-
rwanie od 1994 roku.
Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę        
w dziedzinie optyki okularowej i okulisty-
ki. Bierzemy czynny udział w organizowa-
nych targach optycznych, dzięki czemu 
mamy możliwość śledzenia trendów mody              
w zakresie opraw okularowych oraz w kwe-

stiach dotyczących wyposażenia salonu 
optycznego. Nasi okuliści podnoszą kwa-
lifikacje korzystając z dostępnych szkoleń 
i konferencji medycznych, śledzą nowo-
czesne formy leczenia. Współpracujemy      
z lekarzami z wieloletnim doświadczeniem 
zarówno w korekcji wad wzroku, jak i do-
borze soczewek kontaktowych.
Wykonujemy zamówienia typowe i nie-
standardowe, np. okulary pryzmatyczne.
Nasze salony optyczne wyróżnia rzetel-
ność, fachowość, bezpieczeństwo i ser-
deczne podejście do indywidualnych po-
trzeb Klientów.
Codziennie dokładamy starań, aby za-
pewnić Państwu wysoki standard obsługi. 
Mamy w sprzedaży tylko produkty naj-
wyższej jakości od dostawców znanych                     
i sprawdzonych, co zapewnia naszym 
Klientom gwarancję i serwis.
Korzystając z wieloletniego doświadcze-
nia, doradzimy przy wyborze odpowied-
niej oprawki i szkieł. Zapewnimy Państwu 
komfort wyboru bez pośpiechu i stresu to-
warzyszącego tradycyjnym zakupom. Na 
bieżąco uzupełniamy asortyment tak, aby 
każdy Klient „od dzidziusia do dziadziusia” 
znalazł oprawy idealne dla siebie. 
W naszych salonach posiadamy szkła ko-
rekcyjne firm JZO, Hoya, Essilor, Zeiss. Inne 
marki dostępne na życzenie klienta. W wy-
konywanej pracy nadrzędnym celem jest 
zadowolenie Klientów, co od lat stanowi 
źródło naszej osobistej satysfakcji.

Zapraszamy do salonów optycznych:
• w Otwocku przy ul. Kołłątaja 52
• w Józefowie przy ul. Sikorskiego 105

Znajdziecie nas również tutaj:
• http://sowex.waw.pl/kontakt/
• https://goo.gl/maps/
5KPDpXf38pgukJcE7
• https://goo.gl/maps/sY7UmMjBbDNv-
NuYk6

wieści z branży

SOWEX
Katarzyna Humel-Chłopecka

Poznajmy się – prezentacje salonów 
optycznych

Horyzont Optyk
Paweł Krawczyński
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Salon optyczny Anny i Wiesława Gabry-
siaków w Legionowie przy ul. Władysława 
Reymonta 12 oferuje kompleksowe usługi 
optyczne i może pochwalić się wieloletnią 
tradycją funkcjonowania w branży.
Profesjonalne przygotowanie zawodowe 

i lata doświadczeń stanowią gwarancję 
usług na najwyższym poziomie. Naszym 
Klientom oferujemy badanie wzroku 
wykonane przez uznanych specjalistów                    
z dziedziny optometrii i okulistyki, jak rów-
nież dobór opraw okularowych i soczewek 
kontaktowych. W naszym salonie znajdą 
Państwo także galanterię okularową oraz 
bogaty wybór okularów przeciwsłonecz-
nych.
Nasze prace wykonujemy z uwzględnie-
niem najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych, proponując okulary progresyw-
ne, pryzmatyczne, dwuogniskowe, do 
pracy biurowej. Bazę do wykonania oku-
larów stanowią wysokiej klasy soczewki 
światowych producentów takich jak JZO, 
HOYA czy ESSILOR. Gwarantuje to naszym 
klientom jakość i komfort użytkowania wy-
konanych przez nas okularów.
Dysponując bogatą, liczącą kilka tysięcy 

ofertą opraw okularowych, dajemy na-
szym Klientom możliwość dokonania naj-
trafniejszego wyboru z uwzględnieniem 
ich indywidualnych potrzeb.
Nasza profesjonalna i miła obsługa słu-
ży pomocą oraz sprawia, że proces od 
wyboru do wykonania okularów jest dla 
każdego przyjemny i satysfakcjonujący. 
Zapewnienie komfortu widzenia, atrakcyj-
ne warunki cenowe, karty stałego klienta, 
system finansowania ratalnego – to tylko 
niektóre rzeczy, które robimy w trosce                                      
o naszych Klientów.
Zapraszamy Państwa do naszego salonu 
w Legionowie!
Znajdziesz nas również tutaj:
• https://optyklegionowo.business.
site/?utm_source=gmb...
• https://g.page/OptykLegionowo?share
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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

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki

+48 343 250 795
www.fizyka.wip.pcz.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

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.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

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.facebook.com/MagazynOKO
www.interoptyka.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

www.acko.uw.edu.pl
www.fuw.edu.pl/informator.html

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl

Optyk Gabrysiak
Anna i Wiesław Gabrysiak

Cech Optyków w Warszawie
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Pomorski Cech Optyków w Gdańsku 
zaprasza już w KWIETNIU do udziału                      
w kursie przygotowującym do egzaminu 
czeladniczego w zawodzie Optyk Okularo-
wy, którego celem jest poszerzenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej z zakresu optyki 
oraz prowadzenia salonu optycznego.
Uczestnicy:
Zapraszamy wszystkich chcących zdobyć 
lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
optyki, czy prowadzenia salonu optycz-
nego. Nasz kurs dedykowany jest również 
osobom planującym przystąpienie do 
egzaminu czeladniczego (w tym przypad-
ku konieczne jest spełnienie jednego z wa-
runków określonych przez Izbę Rzemieśl-
niczą, których dokładny spis dostępny jest 
na stronie https://www.pomorskaizba.
pl/egzamin-sprawdzajacy-dla-osob-do-
roslych/.

Korzyści z wzięcia udziału w naszym kursie:
Dzięki skorzystaniu z naszego kursu posze-
rzysz swoją ekspercką wiedzę 
i będziesz w stanie podejść do egzaminu 
czeladniczego, który:
• potwierdzi Twoje wysokie kompetencje   
w zawodzie Optyk Okularowy
•  podniesie Twój prestiż jako wykwalifiko-
wanego fachowca w dziedzinie optyki
•  sprawi, że staniesz się jeszcze bardziej 
cenionym specjalistą
•  otworzy przed Tobą możliwość dalszego 
rozwoju i zdobycia tytułu Mistrza.

Program kursu:
Program kursu odpowiada zakresowi 
egzaminu czeladniczego, w skład którego 
wchodzą zagadnienia:
•  technologia
•  maszynoznawstwo

•  materiałoznawstwo
•  rachunkowość zawodowa
•  dokumentacja działalności gospodarczej
•  rysunek zawodowy
•  przepisy i zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoża-
rowej
•  podstawowe zasady ochrony środowiska
•  podstawowe przepisy prawa pracy
•  podstawowa problematyka z zakresu 
podejmowania działalności gospodarczej  
i zarządzania przedsiębiorstwem.

Terminy zjazdów:
1. 02-03.04
2. 09.04 
3. 23-24.04

Miejsce: Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw,             
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk.

Cena kursu: 1140 zł.

Zgłoszenia na adres e-mail: pomorski.
cech@wp.pl lub zarzadpco@wp.pl
Szczegóły pod numerami telefonów: 
609 146 000 lub 602 474 607.

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu 
prosimy o przesłanie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej (www.pco.net.pl - zakładka 
materiały do pobrania) na adres: 
pomorski.cech@wp.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowa-
niu każdy uczestnik zostanie powiadomio-
ny indywidualnie.

Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

2022/1

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.    

2020/222

Krajowa
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Kurs przygotowujący do egzaminu cze-
ladniczego w zawodzie Optyk Okularowy

Zaproszenie do wzięcia udziału w Warsztatach Refrakcji
Już w LUTYM Pomorski Cech Optyków      
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej 
edycji Warsztatów Refrakcji, których celem 
jest poszerzenie wiedzy teoretycznej            
i praktycznej z zakresu optyki oraz refrak-
cji. Szkolenie prowadzą doświadczeni 
optometryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem 
optometrystów.

Program szkolenia:
- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
- Subiektywne (podmiotowe) metody 
określenia refrakcji.

- Obiektywne metody określania refrakcji
- skiaskopia
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.
Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć prak-
tycznych
7 spotkań weekendowych (co dwa tygo-
dnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).

Terminy zjazdów:
12-13.02.2022
26-27.02.2022
12-13.03,2022
26-27.03.2022
9-10.04.2022

23-24.04.2022
7-8.05.2022

Wszystkie sobotnie zajęcia rozpoczynają 
się o godz. 14.30. Niedzielne zajęcia odby-
wają się od godz. 9.00.

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2 siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216
Cena: 2450,00 zł

Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl

UWAGA! Posiadamy ostatnie wolne 
miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapraszamy!

Informacja własna: PCO

wieści z branży



5373

ELEFANT - OPTYKA

automaty szlifierskie z gwarancją 12 
miesięcy: Essilor Kappa/Gamma, 
Nidek, sprawny serwis, części za-

mienne nowe i regenerowane, 
tarcze szlifierskie

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

www.elefantoptyka.pl  

2022/1

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

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

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641

mikolajza@gmail.com

S I Z A R
 

Zaprasza do współpracy optyków z terenu 
całej Polski, oferujemy naprawy opraw 
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, na-
prawa flexów, spawanie w osłonie Argonu 

(bez uszkodzenia powłoki), wymiana 
wtopek, dorabianie elementów metalo-

wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem 
jest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych 
klientów, a nowych zapraszamy do zapo-

znania się z naszą ofertą.

Kontakt tel. +48 604 601 251 
e-mail: sizar.luty@ gmail.com

NAPRAWY

OFERTA OKAZYJNA
- OCT - tomograf okulistyczny 

-iVue- made in USA
- Urządzenia diagnostyczne do gabinetu 

okulistycznego
- Polomierze - perymetry okulistyczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
Naprawy

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

2021/468

669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL

www.spectrum24.pl
jakub@spectrum24.pl
facebook.pl/SpectrumOptyka

SPECTRUM Teresa Rozanska
Wrocław 53-029
ul. Rodzinna 6/17A
71 794 80 45, 508 234 81171 794 80 45, 508 234 811

3
25

HURTOWNIA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO

SZUKAM PRACY

Emerytowany 
OPTYK OKULAROWY

podejmie pracę na terenie 
miasta BIAŁYSTOK 

 

 tel. 694 890 655 

SZUKAM PRACY

OPTYK OKULAROWY
podejmie pracę na terenie

miasta Elbląg

tel. 607 825502
mirco29@interia.pl

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm


ARK-F

Lexce Trend

AUTOREFRAKTO / KERATOMETR

AUTOMAT 
BEZSZABLONOWY

Pomiar refrakcji, keratometrii, 
akomodacji i prosta ocena 

centroskop i skaner

W
DYSTRYBUTOR

Z NASZYM
PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
Piotr
506 128 363 509 366 930

Zielona Góra
Mateusz
513 028 590

https://www.polandoptical.pl/


ARK-F

Lexce Trend

AUTOREFRAKTO / KERATOMETR

AUTOMAT 
BEZSZABLONOWY

W pełni automatyczny pomiar 
i prowadzenie głosowe 
zapewniające płynny pomiar 
nawet bez udziału operatora.

Pomiar refrakcji, keratometrii, 
akomodacji i prosta ocena 
zaćmy

Wiertarka, szlifierka, 
centroskop i skaner
opraw w jednym

WYŁĄCZNY 
DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM
PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
Piotr
506 128 363

Cieszyn
Wiarosław
509 366 930

Zielona Góra
Mateusz
513 028 590

WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL

Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny salon optyczny, 
wybierając spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych 
i okulistycznych. ZN

A
JD

Ź 
N

A
S

https://www.polandoptical.pl/


http://www.mertz.pl/
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