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SHAMIR ŚWIĘTUJE

ROCZNICĘ
Jesteśmy dumni z naszych osiągnieć, jesteśmy dumni z tego,

że możemy tworzyć partnerstwo, które prowadzi nas do wspólnego sukcesu.
Razem kontynuujmy ten sukces!

Naszą ambicją jest tworzenie najnowocześniejszych technologii
optycznych, poprawiających jakość życia poprzez poprawę 
jakości widzenia.

Yagen Moshe, Shamir CEO

ROCZNICĘ

https://www.shamir.com/pl


30% rabatu

30% rabatu

POLAROID  - LIMITOWANA LETNIA PROMOCJA

CARRERA - LIMITOWANA LETNIA PROMOCJA

OKO newspaper_210X300_J_01.indd   1 27.05.2022   14:24:57

https://www.safilogroup.com/en


PURE BLUE UV™

Ciesz się najlepszym światłem,
  na jakie zasługują Twoje oczy

Więcej informacji u Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz w Dziale Obsługi Klienta JZO.

NOWOŚĆ

https://www.nikonlenswear.com/pl/


PURE BLUE UV TM | INSTRUKCJA TECHNICZNA

Cząsteczki zintegrowane w materiale inteligentnie blokują 
promieniowanie UV i filtrują nadmiar szkodliwego światła 
niebieskiego, zanim dotrze ono do Twoich oczu.

UV i szkodliwe światło niebieskie1 Przef i l trowane światło

INTELIGENTNY FILTR ŚWIATŁA

Przełomowa technologia filtrująca światło

3 kluczowe korzyści
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niezwykle niska intensywność barwy odbicia resztkowego

1.  Soczewka Pure Blue UV™ blokuje co najmniej 20% szkodliwego niebieskiego światła (do 455nm, o największej szkodliwości pomiędzy 415 a 455nm), 100% UV oraz powyżej do 404nm od przedniej strony soczewki, w zestawie indeks 1,5* (*1,5 soczewki blokują 100% UV 
i powyżej do 402 nm.)

2.  Soczewka Pure Blue UV™ blokuje co najmniej 20% szkodliwego światła niebieskiego (do 455 nm, z największą szkodliwością między 415-455 nm). Zwykłe soczewki korekcyjne = 1,5 lub materiał Poly (bez niebieskiej ochrony) z regularną powłoką o równej 
grubości w środku

3.  Blokują 100% UV i więcej do 404 nm od przedniej strony soczewki*, w zestawie indeks 1,5 (*1,5 blokują soczewki 100% UV i więcej do 402 nm.)

Zwiększona estetyka
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DO 3 RAZY WIĘKSZA OCHRONA
przed szkodliwym światłem niebieskim niż w przypadku  
zwykłych soczewek korekcyjnych2

Szkodliwe światło niebieskie
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BLOKUJĄ 100% PROMIENI UV3

do 404 nm z przedniej strony soczewek, włącznie z indeksem 1.5

UV

PURE BLUE UV™

https://www.nikonlenswear.com/pl/
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Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie specjalistycz-
nego, niezależnego magazynu dla profesjonalistów 
„OKO”, w którym poruszamy szereg aktualnych tematów 
oraz przedstawiamy nowości i promocje przygotowane 
przez naszych partnerów i reklamodawców. 

W dziale Okiem Eksperta kontynuujemy cykl komen-
tarzy dotyczących obecnych trendów i rynku optycznego      
w Polsce. Zapraszamy do lektury artykułu „Wyjątkowe OKO-
liczności”, którego autorem jest Damian Misiak, współzało-
życiel grupy zakupowej Ekspert Optyk. 

Na czym polega edukacja ustawiczna, jak osiągnąć więk-
sze wyniki sprzedażowe i podnieść konkurencyjność salonu 
optycznego, dowiedzą się Państwo z artykułu przygoto-
wanego przez Pawła Wilanowskiego, trenera biznesu i roz-
woju osobistego, specjalisty sprzedaży. Firma Wilanowski            
Training Solution powstała w celu świadczenia usług szko-
leniowych i konsultacyjnych dla branży optycznej.

W rubryce Wieści z Branży zamieściliśmy przydatne         
w prowadzeniu biznesu optycznego informacje z Cechów 
Optycznych i KRIO oraz wiadomości o aktualnych wyda-
rzeniach branżowych.

Z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią CO-
VID-19, weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych (MDR). 
W artykule „Nowa ustawa o wyrobach medycznych wcho-
dzi w życie” znajdą Państwo informacje na ten temat zebra-
ne przez wiceprezesa KRIO – Pawła Kołdera, oraz obszerne 
opracowanie „Nowe wymagania prawne dla wyrobów 
medycznych i optyków” przygotowane przez radcę praw-
nego – Katarzynę Kroner. Autorka specjalizuje się w prawie 
medycznym i gospodarczym; prowadzi prawniczego bloga 
dotyczącego wyrobów medycznych: http://wyrobymedycz-
neokiemtemidy.pl/

Kontynuując dział Nauka i Optyka, publikujemy tekst 
„Komu szkodzi światło?”, którego autorem jest dr hab. Jacek 
Pniewski, wykładowca w Akademickim Centrum Kształce-
nia Optometrystów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Natomiast skiaskopia dynamiczna to temat ko-
lejnego artykułu Barbary Pakuły, optometrystki i terapeutki 
widzenia – twórczyni programu „Ćwiczę Oko”.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska na łamach magazy-
nu OKO podsumowuje aktywności zrealizowane w ramach 
projektu „Wszystko dla ratowania wzroku” i apeluje do eks-
pertów zajmujących się problematyką zdrowia publicznego 
i polityką społeczną o dalsze wspieranie ich starań. 

Monika i Olaf Tabaczyńscy swój najnowszy felieton w dziale      
Okiem Stylisty poświęcili trendom w makijażu, a konkret-
nie projektowi MakeUp for Glasses. Obsługa klienta bazu-
jąca na kreowaniu wizerunku jest w dzisiejszych czasach 
podstawą rozwoju salonu optycznego. 

W aktualnym numerze zachęcamy także do lektury in-
spirującego wywiadu z Aleksandrą Kubańską, która pokie-
ruje oddziałem firmy Shamir w Polsce. 

Wiosna obfitowała w liczne wydarzenia branżowe, 
których nie moglibyśmy pominąć. Relację z konferencji                                   
OPTOMETRIA 2022 napisała dla naszych Czytelników Kaja 
Sarota. Polecamy także podsumowanie 25. edycji Między-
narodowej Konferencji Transitions Academy, która tra-
dycyjnie odbyła się w Orlando. Największe światowe targi 
sektora optycznego są znakomitą okazją, aby zanurzyć się          
w przyszłość branży optycznej i poznać nadchodzące tren-
dy. Zapraszamy do lektury relacji z targów MIDO w Medio-
lanie oraz OPTI w Monachium. 

Przed nami kolejna edycja targów SILMO Paris. W związ-
ku z przygotowaniami do tej imprezy pod koniec maja od-
była się konferencja, której uczestnicy mogli poznać historię  
i obecną pozycję targów na światowym rynku optycznym. 

Z aktualnymi trendami nasi Czytelnicy zapoznają się 
w części poświęconej modzie okularowej. Prezentuje-
my nowe kolekcje w ofercie SAFILO, TONNY Eyewear,                                  
DEFRAME, RAKO, DEKOPTICA i wiele innych. 

Najnowsze trendy były także tematem przewodnim dwóch 
wydarzeń zorganizowanych przez Scorpion Eyewear. Na 
początku kwietnia marki GIGI Studios i TONNY Eyewear 
zaprezentowały dziennikarzom oraz stylistom mody nowe 
kolekcje i kampanie na sezon Wiosna/Lato 2022. W maju zaś 
odbyło się „GIGI Studios Warsaw Eyeshow 2022” – pre-
zentacja marki Gigi Studios oraz jej nowych kolekcji VAN-
GUARD i LEGACY, która przyciągnęła wiele osobowości 
modowych do salonu koncepcyjnego Spark Eye Concept 
Store w Warszawie. Wśród nich był gość specjalny – Patricia 
Ramo, CEO i Dyrektor Kreatywna marki GIGI Studios, z któ-
rą ekskluzywny wywiad opublikujemy w kolejnym wydaniu 
magazynu OKO. 

Naszym Czytelnikom życzymy inspirującej lektury i dzię-
kujemy, że są Państwo z nami!
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Zespół redakcyjny magazynu OKO
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OFERTA TARGÓW SILMO

Okulary

Szkła

Materiały 
i komponenty 
do produkcji

Materiały 
i narzędzia dla 
optyków 
i optometrystów

Narzędzia, 
materiały 
i akcesoria 
przeznaczone do 
sprzedaży

Wyposażenie 
punktów 
sprzedaży

Usługi dla 
optyków

Inne

Konferencja targów SILMO Paris odbyła się 
online 31 maja 2022 r. w formie webinaru.
Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się 
z historią targów oraz z ich obecną pozycją 
na światowym rynku optycznym.
W 2021 roku SILMO Paris były pierwszą im-
prezą targową z sektora optycznego, która 
odbyła się po trudnym czasie pandemii. 
Edycja zakończyła się sukcesem. Głównym 
celem była możliwość ponownego spotka-
nia przedstawicieli branży. Było to spotkanie 
niecodzienne, ze względu na obostrzenia 
pandemiczne, lecz owocne i przebiegające 
w ciepłej atmosferze.    

SILMO Paris od ponad 50 lat towarzyszy 
branży optycznej w odkrywaniu najnow-
szych trendów, jest promotorem dosko-
nałości oraz innowacji, promuje szkolenia 
zawodowe, badania i przede wszystkim 
sprzyja spotkaniom biznesowym przedsta-
wicieli sektora optycznego. 

SILMO Paris w liczbach:
• 1500 reprezentowanych marek
• 35 888 odwiedzających 
• 130 krajów
(dane z edycji 2019, przed pandemią 
COVID-19).

SILMO next to prospektywna przestrzeń, 
która prezentuje przyszłość branży. Stwo-
rzona jako laboratorium idei, SILMO next 
pomaga wystawcom i odwiedzającym 
przewidywać zmiany oraz zanurzyć się 
w przyszłości – ponad 70% handlowców 
odwiedza SILMO, aby zapoznać się z in-
nowacjami prezentowanymi wyłącznie na 
targach.

SILMO d’OR to bardzo ważne nagrody, 
które każdego roku wyróżniają i celebrują 
talent i kreatywność. Forma, design, kolo-
ry, materiały, know-how, najlepsze dzieła              
i innowacje są doceniane za różnorodność 
i bogactwo. Każdego roku wieczór wręcze-
nia nagród SILMO d’OR to święto kreatyw-
ności całej branży. 

SILMO ACADEMY to miejsce wymiany do-
świadczeń i spotkań poświęconych branży 
optycznej. Ta przestrzeń dedykowana posze-
rzaniu wiedzy i szkoleniom oferuje profesjo-
nalistom niezbędne informacje i doświad-
czenia, aby zrozumieć wyzwania i zmiany 
zachodzące w sektorze optycznym. 

Więcej informacji na temat SILMO: 
SILMOparis.com

2022/3

Konferencja targów 
SILMO Paris 
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Witamy wizjonerów 
od 23 do 26 WRZEŚNIA 2022 r.

Centrum Wystawowe 
Paris Nord Villepinte

Informacja: PROMOSALONS

www.promosalons.pl

Zapamiętajmy datę: 
23–26 września 2022 r.





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 69

BELUTTI WARSZAWA 7

CLEANWIL WWW.CLEANWIL.PL 41

CAMRO SOPOT       72

ĆWICZĘ OKO WWW.CWICZEOKO.PL 51

DEKOPTICA WROCŁAW 35

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL                39

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ               69

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 17

GIGI STUDIOS WARSZAWA         21

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 1

HUMEL JÓZEFÓW 69

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 31

MACROOPTIC SZCZECIN 67

MAŻEX WARSZAWA 63

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 65

NIKON JELENIA GÓRA 4,5

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 29,69

OPTALEX WARSZAWA 63

OPTIBLOK WARSZAWA 7

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 63

ORATA WARSZAWA          67

POLAND OPTICAL CIESZYN 70-71

PRIME VISIO OLSZTYN 45

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 49

SAFILO POLSKA WARSZAWA 3

sCOMFORT OLSZTYN 45

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 21,23

SHAMIR WARSZAWA 2

SILMO PARIS PARYŻ 13

SIZAR WARSZAWA 69

SZAJNA LABORATORIUM  OPTYCZNE GDYNIA           11

TONNY EYEWEAR WARSZAWA/ZĄBKI 23

TRANSITIONS WARSZAWA 15

VASCO SOPOT 72

WILANOWSKI TRAINING SOLUTION WARSZAWA 40

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm


MioControl
Minusy pod kontrolą
SOCZEWKI DO KONTROLI KRÓTKOWZROCZNOŚCI U DZIECI

NOWOŚĆ | Już dostępne!

https://szajna.pl/kontakt/


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

Jak się Pani czuje na nowym stanowisku? 
Jestem częścią wymarzonego zespołu. Tworzą go ludzie zaangażowani, 
utalentowani, kreatywni i ambitni. To zaszczyt móc z nimi pracować 
i wielki przywilej zostać ich przełożoną. Chcę jak najlepiej wywiązać 
się z powierzonej mi roli – skutecznie realizować rozwój biznesu, 
dbając o utrzymanie doskonałej współpracy wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji.

Skąd te zmiany?
Ta zmiana nie jest rewolucyjna, a ewolucyjna. Firma jest w ciągłej fazie 
intensywnego rozwoju – nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Jednym 
z elementów zarządzania dynamicznie rozwijającą się organizacją 
jest podejmowanie decyzji dotyczących jak najlepszego ulokowania 
potencjału personelu. Nasz poprzedni Prezes otrzymał promocję 
w ramach globalnej struktury organizacyjnej. Następnie Zarząd podjął 
decyzję o awansie wewnętrznym w polskiej siedzibie spółki.

Zanim objęła Pani stery w Shamir Polska, pełniła Pani inną funkcję. Czy 
to pomoże Pani w wykonywaniu codziennych obowiązków, wyzwań?
Jestem zwolennikiem tezy, że nie warto zrażać się brakiem wiedzy 
czy doświadczeń w jakiejś dziedzinie – bo paradoksalnie to może 
okazać się naszą mocną stroną, sprawić, że przychodzimy z nową 
perspektywą, a w konsekwencji będziemy działać w sposób, który 
nas wyróżni. Jest oczywiście wiele rzeczy, których chcę się nauczyć. 
Jednak to, co znam, będzie na pewno stanowiło fundament dla moich 
dalszych działań. Podczas prawie ośmiu lat pracy w Shamir Polska 
słuchałam uważnie potrzeb naszych klientów oraz przyswajałam 
informacje o potencjale zespołu. W przypadku firmy B2B, jaką 
jesteśmy, umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów 
to jeden z kluczy do sukcesu. Natomiast jeśli chodzi o zespół – gdy 
jednostki zbierają się w grupę, ich indywidualizm nie znika. Wciąż mają 
swoje osobowości, nadzieje, umiejętności i ograniczenia. Wierzę, że 
różnice stanowią niewyczerpany potencjał – jeśli je odpowiednio 
wykorzystamy dla dobra rozwoju firmy. Zatem w ich znajomości 
upatruję ogromne korzyści.

Jak opisałaby Pani firmę Shamir?
Bardzo lubię słowa jednego z najlepszych inwestorów na świecie, 
Warrena Buffeta: „Bez pasji nie masz energii. Bez energii nie masz 
nic”. Dynamika biznesu w Shamir Optical od początku była mi bardzo 
bliska. To organizacja z prawdziwym duchem innowacji – z realnym, 
żywym pragnieniem wniesienia czegoś nowego do świata. Ta pasja 
jest niemal namacalna – wyczuwasz ją, gdy rozmawiasz z ludźmi 
z Działu Badawczo-Rozwojowego, z kierownictwem firmy czy… 
z zespołem Shamir w Polsce. Naprawdę! Uważaj, z jakim nastawieniem 
przychodzisz, bo jest zaraźliwe, parafrazując Steve’a Waugha. 

Mam poczucie, że zarażamy dobrą energią, entuzjazmem. Działamy 
szybko i elastycznie – bardzo pomaga nam w tym spójna kultura 
organizacyjna, oparta na dobrze nam znanym wartościach.

Czym charakteryzuje się oddział Shamir w Polsce? Czym różni się na 
tle pozostałych? 
Zespół polski cieszy się w Shamir międzynarodową renomą. 
Zbudowaliśmy swój wizerunek poprzez ambitne aktywności, które 
podejmujemy. Nie raz udowodniliśmy, że potrafimy przetrwać 
kryzys, a przeszkody nas wzmacniają. Jesteśmy aktywni, nigdy nie 
pracowaliśmy w „trybie przetrwania”. Wierzymy w potencjał firmy i nie 
boimy się wyzwań. Zdecydowanie nie stoimy w miejscu.

Czy objęcie przez Panią kierownictwa będzie wiązało się ze 
zmianami? Jeśli tak, to czy będą miały one wpływ na współpracę 
z partnerami biznesowymi?
Oczywiście. Chciałabym lwią część czasu pracy poświęcić na 
spotkania z zespołem, partnerami, klientami. Chcę mieć pewność, 
że rozumiem, co się dzieje wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Tylko 
wtedy mogę zdobywać rzetelną wiedzę, na podstawie której będę 
znajdować wspólny mianownik dla różnych perspektyw. Jedną 
z naczelnych wartości w Shamir jest serwis. Dla mnie to postawa 
otwartości na potrzeby innych, chęć ich poznania, zrozumienia 
i wyjścia im naprzeciw. Uważam, że wszyscy każdego dnia 
świadczymy na rzecz innych tę usługę – zaczynając od bycia 
życzliwym, nieoceniającym, gotowym na dialog. Jeśli obie strony mają 
w sobie tę gotowość, jesteśmy bliscy sukcesu. Liczę na dobre relacje 
biznesowe, które będę osobiście budować.

Czy angażowanie się w CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) 
jest opłacalne?
Uważam, że nie tylko opłacalne, ale i konieczne. Z wielu powodów. 
Począwszy od maksymalizowania korzyści biznesowych, 
minimalizowania negatywnych skutków prowadzenia działalności, po 
etyczne i społeczne aspekty, wpływające już na samych sprawców 
działań – czyli pracowników. Narasta słuszna presja społeczna, 
która wynika z coraz powszechniejszej świadomości globalnych 
wyzwań klimatycznych, społecznych czy kulturowych. Dojrzałe rynki 
traktują CSR jako proces wpisywania zmieniających się problemów 
czy oczekiwań społecznych w strategię prowadzenia działalności 
i następnie sprawdzania, jak ta strategia wpływa na konkurencyjność 
firmy. Na naszym rodzimym podwórku te trendy są już mocno 
zarysowane. Podchodząc humanistycznie do tematu – sednem jest 
słowo odpowiedzialność – uchylenie się od odpowiedzialności to też 
postawa.  Jeśli firma chce wnosić coś do świata, kieruje nią duch zmiany, 
innowacji – jej społeczna postawa jest jednym z obszarów, w którym 
będzie chciała zaznaczyć swoją obecność. My wychodzimy z takiego 
założenia, dlatego stworzyliśmy  „Długie Oczy”. Dzięki temu projektowi 
chcemy stawiać sobie poprzeczki rozwoju w dziedzinach społecznych. 

Co chciałaby Pani powiedzieć partnerom
biznesowym Shamir Polska?
Wierzę w potencjał Shamir i cieszę się, że każdego dnia udowadniacie, 
że zdecydowanie nie jestem w tej wierze odosobniona. Obserwuję 
i podziwiam, jak jesteście zaangażowani w tworzenie swoich 
biznesów. Widzę, jak wiele korzyści przynosi Wam nastawienie na 
rozwój i wyszukiwanie sposobów na wyróżnienie się na bardzo 
wymagającym rynku. Szukacie nowych technologii i sprawnej obsługi, 
co z chęcią Wam oferujemy. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu 
będziemy owocnie łączyć siły, by rozwijać się ze wzmożoną energią. 
Będę zobowiązana, jeśli pozostaniecie ze mną w kontakcie!

ALEKSANDRA KUBAŃSKA POKIERUJE ODDZIAŁEM SHAMIR W POLSCE

Wywiad przeprowadziła: Redakcja Magazynu OKO
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Radość z ponownego spotkania i po-
znania nowych ludzi była widoczna 
wszędzie. Uczestnicy testowali produkty 
i angażowali się w intensywne dyskusje 
branżowe. Zgodnie z przeprowadzoną 
ankietą, celem około 75% odwiedza-
jących targi była wymiana pomysłów         
z kolegami z branży oraz nawiązywanie 
relacji biznesowych.
368 wystawców z 25 krajów skorzysta-
ło z okazji do zaprezentowania kolekcji, 

produktów i usług, uzyskania informacji 
zwrotnej i wyczucia aktualnych potrzeb 
rynku. Zaproszenie przyjęło również 
wielu międzynarodowych klientów.
Po raz kolejny wręczono także nagro-
dę OPTI BOX AWARD, która w tym 
roku powędrowała do rąk projektant-
ki opraw okularowych Beate Leinz                            
(LEINZ Contemporary Eyewear Berlin).

Więcej informacji: www.opti.de

14 2022/3 fot. OPTI

targi optyczne 

Kolejne targi opti 
odbędą się w dniach 
27-29 stycznia 2023 r. 

w Monachium. 

opti 2022: przede wszystkim emocjonalne przeżycie! 
Przez trzy dni główną emocją na targach w Monachium 
była radość z ponownego spotkania. Po przerwie spo-
wodowanej pandemią, branża optyczna spotkała się 
w dniach 13-15 maja 2022 roku podczas specjalnej 
wiosennej edycji targów. Około 13 000 odwiedzających 
z 71 krajów, głównie decydentów, przybyło, aby poznać 
najnowsze trendy i rozwiązania. 



https://www.transitions.com/pl/


Równie istotna była obecność uczest-
ników online połączonych z platfor-
mą B2B, mającą na celu zaangażować           
w show osoby z całego świata, które 
nie mogły uczestniczyć w wydarze-
niu na żywo oraz śledzących profile 
społecznościowe MIDO, które ożywiły 
oficjalne strony wydarzenia na Insta-
gramie i Facebooku.
Ponad 10 000 udostępnionych wiado-
mości, które przekroczyły 1 milion wy-
świetleń, to imponujący wynik. Targi  

MIDO były również transmitowane na 
żywo w MIDOTV, która w tym roku wy-
produkowała 77 filmów nadawanych 
na żywo na kanale YouTube, osiągając 
łącznie 350 000 wyświetleń.

Informacje i relacje wciąż można zna-
leźć na platformie internetowej i ofi-
cjalnych kanałach społecznościowych:                          
Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn.

Więcej informacji: www.mido.com
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fot. MIDO

targi optyczne 

Kolejne targi MIDO 
odbędą się w dniach 

04-06 luty 2023 r. 
w Fiera Milano Rho. 

MIDO 2022: PRZEROSŁO OCZEKIWANIA
Na przełomie kwietnia i maja (w dniach 30.04-02.05) na terenach Fiera Milano 
Rho odbyła się 50. edycja międzynarodowych targów MIDO.
Jubileuszową edycję odwiedziło około 22 000 specjalistów z branży ochrony 
wzroku. Ponad 660 wystawców z 45 krajów, w 5 pawilonach i 8 strefach wy-
stawienniczych, spotkało się z odwiedzającymi z ponad 50 krajów.
 

44 2019/2

MEDIOLAN, 26 lutego 2019 r. – 49. 
odsłona MIDO, wiodących między-
narodowych targów optycznych na 
świecie, dobiegła końca. Tegoroczna 
edycja dorównała wynikom z zeszłe-
go roku, zyskując niewielką przewa-
gę. Liczba odwiedzających profe-
sjonalistów ze 159 krajów wyniosła 
około 59 500.
„Bardzo wysoka jakość eksponowa-
nych produktów we wszystkich pa-
wilonach to wątek przewodni MIDO 
2019. Wielu wystawców wyraziło za-

chwyt nad osiągniętymi wynikami, 
potwierdzając fakt, że targi MIDO 
nadal skupiają się na biznesie: nawią-
zywaniu kontaktów, porozumieniach      
i branżowej dyskusji”, zauważył Gio-
vanni Vitaloni, Prezes MIDO.
Znaczenie tegorocznej edycji było 
także widoczne dzięki odwiedzinom 
ze strony oficjeli. Przepełnieni za-
chwytem oficjalni goście odwiedzali 
pawilony podczas trzech dni targo-
wych. Do ich grona zaliczali się: Mini-
ster Dziedzictwa Kulturowego, Alber-

to Bonisoli, Wiceminister ds. Rozwoju 
Gospodarczego, Dario Galli, Radny ds. 
Transformacji Cyfrowej i Usług Oby-
watelskich Miasta Mediolan, Roberta 
Cocco, a także Radna ds. Turystyki, 
Marketingu Regionalnego i Mody dla 
Regionu Lombardii, Lara Magoni.
W halach zauważono wiele gwiazd 
rozrywki i sportu, co dowodzi, że 
targi MIDO są tożsame z luksusem                           
i modą. Jest to obowiązkowy punkt 
w kalendarzu każdego miłośnika naj-
nowszych trendów.

49. EDYCJA MIDO: TUTAJ JEST PRZYSZŁOŚĆ OKULARÓW
JEŚLI REKORDY ISTNIEJĄ, ABY JE POBIJAĆ...

TARGI MIDO ROBIĄ TO Z ŁATWOŚCIĄ, POTWIERDZAJĄC STATUS 
ŚWIATOWEGO LIDERA

 
 

targi optyczne 
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CARRERA mod. CHAMPION65

DAVID BECKHAM
mod. DB 7000/S/B LE - Brown Horn

MARC JACOBS
ICON OVERSIZEDSQUARE 

SUNGLASSES 

POLAROID mod. PLD 6177/G/S
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CARRERA,

DAVID BECKHAM,

MARC JACOBS 

POLAROID,
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BOSS mod. 1435S

UNDER ARMOUR 

ISABEL MARANT mod. Macy

TOMMY HILFIGER

MARC JACOBS
ICON OVERSIZEDSQUARE 

SUNGLASSES 



Na zaproszenie organizatorów przyby-
li także redaktorzy naczelni magazynów 
L’Officiel Poland i Art Monitor, dyrektor 
Vogue Polska, piosenkarka Maja Hyży,         
a także liczni influencerzy, zaprzyjaźnione 
media modowe, redakcja magazynu OKO 
i sympatycy mody okularowej. 

Warszawskie spotkanie było jednym z czte-
rech wydarzeń organizowanych przez firmę 
Scorpion Eyewear pod nazwą GIGI Studios 
Eyeshow 2022 razem z partnerami koncep-
tów optycznych: Optyk Brożek w Krakowie, 
Optyka Rosiewicz w Bielsku – Białej, OS15 
w Gdańsku. Takie działania mają na celu bu-
dowanie społeczności i świadomości wokół 
marki w Polsce.
Wydarzenie zostało zorganizowane na naj-
wyższym światowym poziomie, zaś możli-
wość rozmowy z projektantką i pozytywna 
atmosfera spotkania pozostaną na długo 
w pamięci uczestników. W kolejnym wyda-
niu magazynu OKO zapraszamy do lektury 
ekskluzywnego wywiadu, który przepro-
wadziliśmy z Patricią Ramo specjalnie dla 
naszych Czytelników. 
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 GIGI Studios Warsaw 
                     Eyeshow 2022

Fot. SCORPION EYEWEAR

GIGI Studios Warsaw Eyeshow 2022 
to prezentacja marki Gigi Studios 
oraz jej nowych kolekcji VANGUARD, 
LEGACY, a także preview kolekcji 
Fall – Winter 2022, która przyciągnęła 
wiele osobowości modowych do 
salonu koncepcyjnego Spark Eye 
w Warszawie. Wśród nich: gość 
specjalny – Patricia Ramo, CEO 
i Dyrektor Kreatywna marki 
GIGI Studios.

Patricia Ramo, CEO i Dyrektor 
Kreatywna marki  GIGI Studios.
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https://www.sceyewear.com/


Całodzienna prezentacja miała miejsce                               
w warszawskim showroomie marek – Spark 
Eye Concept Store. GIGI Studios przedsta-
wiło najnowszą kampanię AS FAR AS I SEE, 
której inspiracją jest spojrzenie wykracza-
jące poza horyzont. Spojrzenie w ciągłym 
ruchu, ekspresyjne i spontaniczne. Wol-
ne od jakichkolwiek schematów. Modele            
z kolekcji damskiej i męskiej zaprojekto-
wano w stylu retro, ale z futurystycznym 
wydźwiękiem. 

TONNY Eyewear przedstawiło kampanię 
LIVE YOUR LIFE inspirowaną silnymi kobie-
tami, które potrafią żyć odważnie. Realizują 
siebie i swoje marzenia. Odwaga i determi-
nacja rozświetlają ich spojrzenia, a okulary 

dodają im mocy, bez względu na wiek. 
Projekty okularowe od TONNY Eyewear na 
sezon Wiosna/Lato 2022 zaskakują żywymi 
kolorami i prawdziwą feerią barw. Od so-
czystej limonki, świeżej lawendy po zde-
cydowany amarantowy i głęboki niebieski. 
Pudrowe odcienie idealnie podkreślą kar-
nację skóry, fiolety dodadzą elegancji, róże 
charakteru, a ciemne zielenie wyeksponują 
kolor tęczówki.    
Prestiżowe tytuły prasowe takie jak ELLE 
Polska, Vogue Polska, Glamour Polska, 
Twój Styl, K MAG, FASHION Magazine oraz 
serwisy internetowe jak Wizaż.pl, Polki.pl, 

FashionBiznes.pl miały okazje zapoznać się 
z nowymi kolekcjami oraz wybrać swoich 
faworytów. Na miejscu była także obecna 
redakcja magazynu OKO.
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Fot. INTEROPTYKA

Na początku kwietnia marki 
GIGI Studios i TONNY Eyewear 
zaprezentowały dziennikarzom 
oraz stylistom mody nowe 
kolekcje i kampanie na sezon 
Wiosna/Lato 2022 rok.

  GIGI Studios i TONNY Eyewear 
                              PRESS DAY



http://www.tonny.pl/
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TONNY mod. TY 48320

TONNY mod. TY 4691

TONNY mod. TY 48306

TONNY mod. TY 48322

TONNY mod. TY 48317
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TONNY mod. TY 4599

TONNY mod. TY 4600

TONNY mod. TY 48175

TONNY 
mod. TY 48175



Wakacje, słońce, podróże – z tym kojarzy się lato. Najnowsza kolekcja opraw DEFRAME prze- 
nosi nas w najbardziej kolorowy okres roku. Nasze doświadczenie i moc inspiracji pozwoliły 
stworzyć ciekawą kolekcję pełną barw i interesujących rozwiązań technologicznych. Odważne 
łączenia kolorystyczne to coś dla tych, którzy lubią się wyróżnić; nieco łagodniejsze nadadzą 
szyku i świetnie podkreślą całą stylizację. Dodatki w postaci metalowych zauszników i zdobień 
sprawiają, że oprawa staje się elegancka i przyciąga wzrok. Najgorętsze trendy sezonu tylko                    
w DEFRAME. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z całą kolekcją.

mod. 8588ZV C1

mod. 8591RW C3

mod. 8594ZV N C2

mod. 8597Z C3

2022/326
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. IQ Prisma



https://deframe-eyewear.com/


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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Techniki doboru koloru opraw okularowych
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Klamra łącząca styl
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Od ponad dekady optyka okularowa na świecie podlega zasadom 
funkcjonującym w branży fashion. Doskonałą zapowiedzią zmian, 
którą oglądam z zapartym tchem, jest film z 2006 roku w reżyserii 
Davida Frankela – „Diabeł ubiera się u Prady”. Tutaj styl, design, 
sztuka, kreacja, okulary, makijaż ujęte są w nowym wymiarze jako 
nierozłączne. Dla różnych postaci wykreowany został jednostko-
wy lifestyle. Niezwykła jest przemiana głównej bohaterki, w którą 
wcieliła się Anne Hathaway. Gorąco polecam wsłuchanie się w dia-
logi, w szczególności te od 32 minuty. 

Dzięki zmianom rynek optyki okularowej zyskał na znaczeniu, 
zwiększyła się świadomość klientów, a przede wszystkim – wzro-
sły obroty i zyski. Od kilkunastu lat obserwujemy doskonałe po-
kazy, look booki, sesje fotograficzne pokazujące, że oprawki oku-
larowe stanowią integralną część wizerunku. Jako akcesoria obok 
modnych butów, torebek, rękawiczek, kapeluszy czy makijażu, 
okulary niejednokrotnie są jak klamra łącząca cały styl, nadając mu 
wspaniałych akcentów. 

Fashion to moda, styl, trendy, sztuka – to one budują tożsamość 
każdego klienta naszego salonu optycznego. Stąd świadomość 
lifestyle’u jest warunkiem koniecznym dla zrozumienia potrzeb 
klientów i umiejętności ich spersonalizowanego zaspakajania. Ak-
tualnie o zakupie nie decyduje produkt masowy czy jego cena. 
Gdy spotkamy klienta o wysublimowanym guście, nasze umiejęt-
ności stają się kluczem do sukcesu. Stąd za namową redaktor na-
czelnej, Pani Izabeli Maciejewskiej, dzisiejszy felieton poświęcimy 
trendom w makijażu. 
Tak, to był bardzo dobry pomysł. A przyjmując, że większość klien-
tów w salonach optycznych to Klientki, warto wykraczać poza 
schematy sprzedawcy i przejść na poziom eksperta-konsultanta. 
Kreowanie wizerunku i zaspokajanie stylu na szerszych płaszczy-
znach jest jak świetna kawa, w pięknej filiżance, w doborowym 
towarzystwie i uroczym miejscu. Brak jednej ze składowych wpły-
wa na utratę jakości „smaku” kawy. Bo czy ta sama kawa zawsze 
smakuje tak samo?

W tym roku tematem podczas European Make-up Award Expert 
było „Spirit of Soul”. Za wykonany na scenie głównej makijaż re-
prezentantka Polski zajęła wysoką – bo aż czwartą –  lokatę. 
Gratulujemy! 

Jako organizatorzy Mistrzostw Polski Makijażu MakeUp Talent Show 
by Olaf Tabaczynski, dzięki uzyskanym wynikom, jesteśmy postrze-
gani na arenie międzynarodowej jako liderzy i eksperci dla branży 
Fashion/Beauty w Europie. Na przestrzeni tylko ostatnich pięciu 
edycji Mistrzostw Europy Polska dwukrotnie zajęła 1 miejsce. Łącz-
nie uzyskaliśmy aż dwukrotnie tytuł Mistrza Europy, raz zdobyli-
śmy 4 miejsce, raz 5 i raz 12 w tym najważniejszym konkursie. 

Kawa w Dusseldorfie na Mistrzostwach 
Europy Makijażu – maj 2022

Twoja usługa jak dobra kawa... 

MakeUp: Olaf Tabaczyński



Nasze doświadczenie i świadomość powiązań rynków pozwala 
nam skutecznie planować i projektować rozwiązania. Dobiera-
jąc okulary w salonie optycznym, często rozmawiam z klientkami           
o nowościach ze świata. Te rozmowy o makijażu, fryzurach czy 
zapachach pozwalają naszym klientom czuć się zaopiekowanymi. 
Ekspercka konsultacja staje się podstawą zaufania, zainteresowa-
nia i decyzji o właściwym wyborze okularów, czasami nawet ich 
kilku par. Przemawiamy jako doradcy stylu, których celem jest 
ubranie klienta w oprawki najbardziej do niego dopasowane.  
Twoja usługa ma być jak najlepsza kawa w najlepszym miejscu          
i najlepszym towarzystwie.
Klient chce się czuć wyjątkowo poprzez poświęcony mu czas             
i uważność słuchania potrzeb. Zanim kupi okulary, musi kupić 
właśnie Ciebie – Twoją postawę, atencję i umiejętności. 
Personalizacja obsługi klienta działa w dwie strony. Mówiąc o ro-
zumieniu indywidualnych potrzeb klienta – należy mieć w sobie 
na to przestrzeń. Wtedy kawa smakuje doskonale.
Gdy przy stylizacji okularów poruszamy obszar make-upu, klient 
czuje pełne zainteresowanie. Właśnie makijaż dotyczy sfery 
najbliższej oczom i okularom. Warto w tym obszarze poruszać się 
biegle. Tam, gdzie nowy popyt, tam nowe możliwości. To szer-
sze spektrum kompetencji jest często postrzegane przez klien-
tów jako bardzo atrakcyjne i wiarygodne, co skutkuje zaufaniem                           
i w konsekwencji – transakcją. Ma ona wymiar nie tylko handlowy. 
Jej zawarcie odzwierciedla kompetencje, styl i znajomość proce-
sów. Procesów parzenia kawy. Dlatego możliwość podpowiedze-
nia rozwiązań np. makijażu dla dalekowidzów, krótkowidzów czy 
dla osób noszących soczewki kontaktowe jest doskonałym pomy-
słem dla świadomych właścicieli nowoczesnych salonów optycz-
nych. Piękno okularów zależy nie tylko od ich formy. Zależy od 
całego wizerunku.

Tutaj na scenie głównej prezentowaliśmy 3 ważne tematy. Dwa       
z nich to sposób współistniejący dla sektorów Optyki i Beauty: 
1. MakeUp for Glasses
2. Eco MakeUp - czyli to, co czeka nas w najbliższych latach, a zwią-
zane jest z cyrkularnością procesów.
Podstawą jest parzenie kawy zgodnie ze stylem, modą, sztuką, 
nowoczesnością, a jednocześnie w poszanowaniu tradycji. W tym 
przypadku w ekscytującej designerskiej odsłonie w Poznaniu.

Podkład. Powinien być lekki, dopasowany do kolorytu skóry. Cza-
sami może być leciutko ciemniejszy, ale koniecznie w odcieniu 
cieplejszym, słonecznym.
Puder. Nakładamy bardzo delikatnie – tak, aby nie było go widać. 
Gdy skóra będzie wyglądać na zbyt matową czy suchą, oznaczać 
to będzie, że pudru jest zbyt dużo. W takich przypadkach warto 
sięgnąć po większy, bardziej rozłożysty pędzel i pudrować nie-
wielką ilością i delikatnymi ruchami.
Brwi. Doskonałym i niezwykle trwałym rozwiązaniem jest pod-
kreślenie ich odcienia w sposób subtelny i delikatny. Dla makijaży 
przy okularach korzystam najczęściej z koloru szarobrązowego. 
Genialny odcień. Świetnie sprawdza się również dla oczekujących 
mocniejszego koloru. Gdy podkreślamy brwi – ich kształt i kolor 
– kredkami, zyskujemy gwarancję trwałości. Dodatkowo produkt 
ten nie będzie się osypywał. Polecam.
Makijaż oka. Cienie woskowe (bez brokatów) – najlepsze aktu-
alnie kolory to mokka, cappuccino, latte, orzech włoski, ochra. 
Można delikatnie pogłębić kolor i powiększyć oko mocniejszym 
akcentem umbry palonej. Kolor warto położyć tak, by nie wyglą-
dał na zbyt ciężki. Dlatego wcześniej lepiej nałożyć na powiekę 
jaśniejsze odcienie. Wtedy efekt będzie bardziej miękki i przyjazny. 
Szarobrązową kredką można również wykonać delikatny eye-liner 
na 1/3 powieki górnej i dolnej. Ciekawym wyciągającym i podno-
szącym kącik oka zabiegiem jest lekkie uniesienie górnej kreski.
Maskara. Zawsze na topie. Ja osobiście każdą testuję przed uży-

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

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

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

Okiem Stylisty
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Techniki doboru koloru opraw okularowych
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Twoja usługa ma być jak najlepsza kawa w najlepszym miejscu i najlepszym towarzystwie.
Klient chce się czuć wyjątkowo poprzez poświęcony mu czas i uważność słuchania potrzeb. 

Zanim kupi okulary, musi kupić właśnie Ciebie – Twoją postawę, atencję i umiejętności...

Trendy makijażowe na 2022 rok

Kawa podczas Targów Beauty Vision 
i Look w Poznaniu – maj 2022

292022/3
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salonu zależy od wysokiej specjalizacji 
usług opartej o nowe technologie oraz 
indywidualnej, nietuzinkowej obsłudze 
klienta bazującej na kreowaniu wizerunku.
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i na-
zwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz 
Świata Makijażu Profesjonalnego i Styliza-
cji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego                           
w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo 
przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek. 
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Ma-
kijażu Profesjonalnego, Permanentnego                                 
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi 
szkolenia na podstawie autorskiego progra-
mu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. 
Zdobywca wielu nagród, z ostatniej chwili 
„Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską 
Akademię Mody. Optometrysta.

www.olaftabaczynski.com

ciem. Otwieram opakowanie w okolicy 
oka i w ten sposób sprawdzam, czy jej 
opary nie uczulają. Warto ten element wy-
korzystać dla siebie. Pomoże zredukować 
nietrafne zakupy i wybrać tę najbardziej 
upragnioną.
Róż. W tym sezonie najczęściej sięgam po 
terracottę. Nie ma ona brokatu, zazwyczaj 
jest w odcieniu czekolady mlecznej. Taki 
kolor będzie doskonale współgrał z całym 
makijażem. Nada świeżości i ciekawej rzeź-
by owalowi twarzy.
Usta. Karmin zawsze jest w modzie, lecz 
w tym sezonie obowiązują kolory delikat-
nych łososi, oranży czy róży. Efekt finalny 
jest i ma być niewidoczny. Warto zerknąć 
na jedną z najlepszych inspiracji kolorów 
ust – na ten sezon w sieci poszukiwane są 
trendy makijażu à la Twiggy. Dla odważ-
niejszych ciekawym rozwiązaniem rodem 
z lat 60. jest pomalowanie – subtelne, pra-
wie niewidoczne – górnej wargi ust w od-
cieniu oranżu, a dolnej w odcieniu łososia. 

Spoglądając z szerszej perspektywy za-
uważamy, że dziś branża optyczna w Euro-
pie opiera się na dwóch sektorach: fashion          
i medycznym. I tak pozostanie na najbliż-
sze lata. Stąd bardzo łatwo możemy już 
wnioskować, że rozwój każdego naszego 

MakeUp: uczestniczki naszych 
szkoleń MakeUp For Glasses
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MakeUp: Olaf Tabaczyński

 Monika i Olaf Tabaczyńscy



Zadbaj o wizerunek
swojego salonu!

W ramach kampanii #JAI KUDO NA CO DZIEŃ
oferujemy możliwość darmowego odświeżenia
wizerunku Państwa salonów optycznych.

Zmieniamy wygląd witryn, a wnętrze
uzupełniamy o rollupy, plakaty, ulotki...

Skontaktuj się ze swoim opiekunem 
handlowym i wspólnie wybierzcie
nowy wizerunek Twojego salonu!

https://jaikudo.pl/
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NOWOŚCI           NA LATO

KENCHI mod. KE 2519 C2

KENCHI mod. KE 2620 C3

KENCHI mod. KE 2501 C3

KENCHI mod. KE C2623 C32022/3



33

KENCHI mod. KE-C2608

KENCHI mod. KE-C2601

KENCHI mod. KE-C2602

KENCHI mod. KE-C2623
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https://dekoptica.pl/
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Dekoptica mod. FRAME 184

GIGI Studios mod. REGINA

Lafont mod. HOLLYWOOD

HIDEO KOJIMA / J. F. REY Army Edition
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Belutti mod. SBC227 C2

Formula 1 mod F1SS0222

Gibson mod. GS0001

Dekoptica mod. FRAME 192

2022/3 37



okiem
eksperta

Wysoka inflacja psuje nastroje nam 

wszystkim i zmienia zwyczaje konsu-

menckie. Rosną ceny i stopy procento-

we. W tej sytuacji jedni ograniczają 

zbędne wydatki, gromadzą oszczędno-

ści. Inni wolą wydawać pieniądze niż 

patrzeć, jak ich wartość maleje. Spo- 

łeczna akceptacja presji inflacyjnej                   

w połączeniu z zawirowaniami w łań- 

cuchach dostaw powodują, że konsu-

menci gotowi na zakup mogą płacić 

więcej, byleby tylko kupić. Tacy klienci 

przestali oczekiwać, że będzie taniej. Ci 

natomiast, których obecna sytuacja 

zmusza do zmiany nawyków zakupo-

wych, zaczynają kupować produkty 

tańsze, z niższej półki cenowej.

Jak w tej sytuacji budować w salonach 

optycznych lokalne akcje sprzedażowe, 

aby przy kosztach rosnących także dla 

optyka nie tracić na marży? Ten niełatwy 

temat podejmujemy w licznych dysku-

sjach z optykami zrzeszonymi w naszej 

grupie zakupowej. 

Po pierwsze, pamiętajmy, że zakup 

okularów nie jest impulsywny ani 

kompulsywny, jest wynikiem inwestycji 

w zaspokojenie potrzeby medycznej. 

Oznacza to, że konsument raczej nie 

pamięta, ile za aktualnie użytkowane 

okulary zapłacił 2 lata wcześniej. A przy- 

najmniej zwykle nie pamięta. 

Poza tym, nawet jeśli będzie skłonny do 

odświeżenia w swojej pamięci ceny 

sprzed lat, ma świadomość szalejącej 

drożyzny. Przecież odwiedza optyka, 

aby zakupu dokonać. W takich wyjątko-

wych okolicznościach lepiej odchodzić 

od akcji cenowych na rzecz konstru-

owania sensownej segmentacji dostęp-

nych produktów. Podwyżki powodują, 

że rabatem staje się już nawet niezmie-

niona cena albo dostępność.

Po drugie, naszą przewagę zawsze 

buduje lojalna baza klientów, gotowych 

do zapłacenia pełnej ceny produktu. 

Dlatego też akcje cenowe zastąpmy 

komunikacją z klientami – jak choćby 

przypomnienie, że nasz salon ciągle jest 

za rogiem, gdyby nasz klient okularów 

potrzebował. 

I na koniec weźmy pod uwagę, że 

umiarkowana inflacja nie jest dla 

zysków optyka groźna. Natomiast jej 

obecny poziom i spekulacje co do 

dalszych wzrostów niech staną się 

powodem do solidnej rewizji działań 

sprzedażowych oraz marketingowych 

prowadzonych w salonie. Razem ze 

swoim wykwalifikowanym zespołem 

działajmy sensownie i skutecznie.

Naszym kapitałem są bowiem zawsze 

nasi pracownicy, ich obserwacje, pomy-

sły i energia. 

Wszystkich zainteresowanych szczegó-

łami naszych działań zapraszam na 

indywidualne konsultacje w dniach 

24.06.2022 r. lub 08.07.2022 r. z naszy- 

mi Managerami Sukcesu. Konieczna 

wcześniejsza rezerwacja terminu pod 

numerem: 660 001 405.

EKSPERT OPTYK

Damian Misiak
współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk
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HOTEL AMBASADOR PREMIUM, ŁÓDŹ
REZERWACJA MIEJSC : tel. 660 001 405
ekspert-optyk.pl/konferencja

KONFERENCJA EKSPERCI Z WIZJĄ
02-04.09.2022 r.

PATRZEĆ BLIŻEJ. 
PLANOWAĆ DALEJ.

PARTNERZY
STRATEGICZNI

EKSPERT OPTYK
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Firma Wilanowski Training Solution powsta-
ła w celu świadczenia usług szkoleniowych     
i konsultingowych dla branży optycznej.
„Doświadczenie to grzebień, który natura 
daje nam, kiedy jesteśmy już łysi”. 
Odnosząc się do tej chińskiej sentencji –        
w naszej branży nie można bazować tylko 
na latach doświadczeń i nabytych umiejęt-
nościach. Powinniśmy rozwijać umiejętności 
biznesowe, na które składa się zarządzanie 
sprzedażą, zarządzanie zespołem, organiza-
cja pracy, edukacja ustawiczna – i to nieza-
leżnie od wielkości firmy optycznej.
Synergia tych działań ma na celu podniesie-
nie efektywności biznesowej konkretnego 
podmiotu. Zarządzanie sprzedażą wpływa 
na poprawę wyników i osiągnięć danej jed-
nostki. Brak działań w tej kwestii powoduje 
spadek konkurencyjności, atrakcyjności kon-
sumenckiej i niedostosowanie się do rynku. 
Zarządzanie zespołem daje konkretne be-
nefity: stabilność, przewidywalność, bezpie-
czeństwo, utrzymanie motywacji pracow-
ników i ich zaangażowania. W dzisiejszych 
realiach rynku pracownika jest to bardzo 
istotny element.

Edukacja ustawiczna polega na ciągłym 
podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych oraz kompetencji miękkich, za-
równo właścicieli jak i pracowników salonu, 
co przekłada się na zdecydowanie lepsze 
wyniki sprzedażowe i konkurencyjność sa-
lonu. Większość modeli biznesowych da się 
powielić, ale wykwalifikowana i zaangażo-
wana kadra wyróżniają firmę na rynku. Jest 
ona miernikiem efektowności prowadzenia 
biznesu, co w dobie coraz większego nasy-
cenia rynku daje ogromną przewagę konku-
rencyjną.
Oczywiście, że nasycenie rynku nie zawsze 
definiuje jego konkurencyjność.
W sprzedaży nie ma nic racjonalnego. Sprze-
daż nowoczesna to zainteresowanie się dru-
gą osobą! Pamiętaj – to interakcja, swoiste 
budowanie relacji, wywieranie wpływu. Nie 
ma neutralnej sprzedaży.
Natomiast nowoczesne podejście do dzi-
siejszego klienta salonu optycznego to po-
siadanie umiejętności pracy ze zjawiskiem 
świadomego konsumpcjonizmu. To również 
kompetentne prowadzenie klienta dzięki 
rozmowie. To odejście od schematów.

Jakie korzyści wynikają z takiego podejścia? 
Przekłada się ono na wartość wykonywa-
nych prac oraz liczbę klientów w Twoim sa-
lonie, w tym również na wzrost szans na to, 
że będą oni do Ciebie wracać.
Bagatelizowanie edukacji to pierwsza przy-
czyna do zaprzestania rozwoju. Bez tego 
elementu nie będzie możliwe osiąganie za-
mierzonych celów. To swego rodzaju stag-
nacja, która prowadzi donikąd.
Jeżeli czytając ten tekst pomyślałeś o tym, 
jaka jest sytuacja edukacji i rozwoju kom-
petencji w twoim salonie; zastanawiasz się, 
gdzie jest dziś Twoja firma, a gdzie chciałbyś, 
by była za 3-5 lat, to oznacza że jak najbar-
dziej planujesz i chcesz rozwoju. Z tym że 
w dobie ekonomii chaosu, w której przyszło 
nam funkcjonować, planowanie 3-5 lat do 
przodu jest irracjonalne. Dlatego podejmij 
działanie już dziś.
„Jeśli nie zmienimy kierunku, to zapewne 
dotrzemy tam, dokąd zmierzamy”.
 Każdy program szkoleniowy  jest indywidu-
alnie dobierany i przygotowywany na po-
trzeby Twojej firmy i Twojego zespołu.

2022/340

Paweł Wilanowski 
Od 2017 roku Trener Biznesu i Rozwoju osobistego. Absolwent Wyższej Szkoły Managerskiej w Warszawie 

na kierunkach Pedagogika pracy, Zarządzanie i Marketing. W strukturach sprzedaży od 24 lat. 
Praktyk – specjalista sprzedaży B2B i B2C. Związany z branżą optyczną od 2008 roku.
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Więcej na: www.trainingsolution.pl     
kontakt@trianingsolution.pl

F- Wilanowski Trainging Solution
+48 518 668 265
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Leica Eyecare Poland wprowadza na rynek 
najnowocześniejszą indywidualną soczewkę 
jednoogniskową MONOVID® FOCAL. 
Dzięki nowej technologii hybrydowej TRI 
– ATORIC, opracowanej przez Dział Badań       
i Rozwoju firmy Leica Eyecare, powierzchnia 
soczewki jest w pełni dostosowana do indy-
widualnych potrzeb użytkownika.
Wewnętrzna strona soczewki podzielona 
jest na 3 duże strefy widzenia w każdej płasz-
czyźnie pionowej i poziomej. Każda strefa 
widzenia składa się z wielu różnych krzy-
wizn, co pozwala na umieszczenie wszyst-
kich ognisk promieni świetlnych w centrum 
siatkówki, niezależnie od miejsca patrzenia 
przez soczewkę.

Niezależnie od tego, czy wzrok skupia się na 
obiekcie znajdującym się daleko, czy też ob-
serwuje obiekt z bliskiej odległości, promie-
nie świetlne są skupione w jednym punkcie, 
dzięki czemu oko nie musi już podejmować 
wysiłku, aby spróbować skupić wszystkie 
promienie świetlne.
Soczewka pozbawiona jest w 98% aberracji 
w tym niechcianego astygmatyzmu ukoś-
nego. 
Dzięki unikalnej technologii TRI – ATORIC so-
czewki Leica MONOVID® FOCAL pozwalają 
cieszyć się doskonałym widzeniem.
Dodatkowo soczewki Leica MONOVID® FO-
CAL są bardziej płaskie niż inne soczewki dla 
wszystkich mocy.

Kontynuując rozwój portfolio powłok anty-
refleksyjnych, Shamir wprowadza na polski 
rynek innowacyjny produkt, który spełni 
oczekiwania najbardziej wymagających 
– Shamir Glacier Expression™. Nowa powło-
ka zapewnia zdumiewający poziom przej-
rzystości, pozbawiony przeszkadzających 
refleksów. Niezrównana przejrzystość, lepsza 
jakość widzenia, aż 96% zadowolenia! Powło-
ka antyrefleksyjna Shamir Glacier Expression™ 
jest oparta na najnowszej, autorskiej techno-
logii LayerCalc™, która została opracowana 
przez dział badawczo-rozwojowy w ramach 
intensywnych prac nad wielowarstwowymi 
powłokami soczewek okularowych. Nowa 
technologia pozwala na nałożenie dodatko-
wych warstw, z których każda ma precyzyjnie 
obliczony współczynnik załamania światła dla 
określonej długości fali świetlnej i jest ukie-
runkowana na te, na które oko jest najbardziej 
wrażliwe. Pomimo dodania kolejnych warstw, 
zachowana zostaje ta sama grubość powło-
ki i poziom trwałości soczewki okularowej, 
podczas gdy niechciane odbicia są minima-
lizowane, a transmisja niezbędnego światła 
zachowana. 

Potwierdzone badaniami
Wyniki wewnętrznych testów porównaw-
czych wykazały, że powłoka Shamir Glacier 
Expression™ zapewnia o 70% mniej odbić                                                                       
i o 20% lepszy kontrast w stosunku do stan-
dardowych soczewek antyrefleksyjnych    
Shamir. Podobnie w kolejnym badaniu, prze-
prowadzonym wśród 100 specjalistów ochro-
ny wzroku na całym świecie, 96% wybrało 
Glacier Expression™ ze względu na ogólne 
zadowolenie, co czyni ją zdecydowanym 
zwycięzcą. 

SEE BETTER, FEEL BETTER – zobacz wię-
cej, poczuj się lepiej  
Badania Shamir, w których wzięło udział 1200 
respondentów w Stanach Zjednoczonych, 
opierały się na założeniu, że w dzisiejszym 
świecie komunikacji za pośrednictwem 
ekranów lub za maskami, odczytywanie 
reakcji i ekspresji osoby coraz bardziej kon-
centruje się na oczach, które potrafią po-
wiedzieć wiele, szczególnie to, co myślimy                                     
i czujemy. Reakcje badanych ze standardo-
wymi soczewkami antyrefleksyjnymi Sha-
mir, w porównaniu z osobami noszącymi 
soczewki okularowe z powłoką Shamir Gla-
cier Expression™, były jednoznaczne. Osoby                          
z soczewkami i powłoką Glacier Expression™ 
były uważane za godne zaufania, bardziej 
sympatyczne i wzbudzające więcej empatii. 
W trakcie badań respondenci zgłaszali, że 
widzą wyraźniej, odczuwają większy komfort 
i czują się bardziej zrelaksowani. Podsumo-
wując – soczewki z powłoką antyrefleksyjną 
Shamir Glacier Expression™ zwiększają zdol-
ność do nawiązywania kontaktów, tak ważną 
w dzisiejszym wirtualnym i zdystansowanym 
społecznie świecie. 

Znaczenie powłoki antyrefleksyjnej 
Glacier Expression™ poprzez zmniejszenie 
odbicia światła w połączeniu ze zwiększoną 
transmisją przez soczewkę daje o 25% lepszą 
czułość na kontrast w porównaniu ze stan-
dardowymi powłokami antyrefleksyjnymi 
Glacier, umożliwiając ostrzejsze i lepszej jako-
ści widzenie. Badania kliniczne wykazały, że 
skutkuje to również poprawą aż o 50% czasu 
reakcji, tak ważnego np. podczas prowadze-
nia samochodu. Ze względu na zwiększoną 
wyrazistość, soczewki Shamir Glacier Expres-
sion™ redukują również szumy tła, zwiększa-
jąc tym samym SNR (Signal to Noise Ratio 
– stosunek sygnału do szumu); pomagają 
również ograniczyć zmęczenie oczu. Wresz-
cie, Glacier Expression™ zapewnia dodatko-
wą ochronę przed promieniowaniem UV, 
zarówno przed światłem bezpośrednim, jak 
i odbitym od wewnętrznej powierzchni so-
czewki. Najbardziej zaawansowana powłoka 
soczewek, Glacier Expression™ firmy Shamir, 
oferuje lepsze widzenie, korzystniejszy wy-
gląd, a tym samym lepsze samopoczucie 
– to idealne soczewki dla współczesnego, 
pełnego wyzwań cyfrowego świata. Już te-
raz dostępne w ofercie firmy Shamir.
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

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

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

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

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

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Leica MONOVID® 
FOCAL. Nowe podej-
ście w soczewkach 
jednoogniskowych.

Shamir Glacier 
Expression™ – powło-
ka PREMIUM do 
codziennego użytku!

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

Jak się Pani czuje na nowym stanowisku? 
Jestem częścią wymarzonego zespołu. Tworzą go ludzie zaangażowani, 
utalentowani, kreatywni i ambitni. To zaszczyt móc z nimi pracować 
i wielki przywilej zostać ich przełożoną. Chcę jak najlepiej wywiązać 
się z powierzonej mi roli – skutecznie realizować rozwój biznesu, 
dbając o utrzymanie doskonałej współpracy wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji.

Skąd te zmiany?
Ta zmiana nie jest rewolucyjna, a ewolucyjna. Firma jest w ciągłej fazie 
intensywnego rozwoju – nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Jednym 
z elementów zarządzania dynamicznie rozwijającą się organizacją 
jest podejmowanie decyzji dotyczących jak najlepszego ulokowania 
potencjału personelu. Nasz poprzedni Prezes otrzymał promocję 
w ramach globalnej struktury organizacyjnej. Następnie Zarząd podjął 
decyzję o awansie wewnętrznym w polskiej siedzibie spółki.

Zanim objęła Pani stery w Shamir Polska, pełniła Pani inną funkcję. Czy 
to pomoże Pani w wykonywaniu codziennych obowiązków, wyzwań?
Jestem zwolennikiem tezy, że nie warto zrażać się brakiem wiedzy 
czy doświadczeń w jakiejś dziedzinie – bo paradoksalnie to może 
okazać się naszą mocną stroną, sprawić, że przychodzimy z nową 
perspektywą, a w konsekwencji będziemy działać w sposób, który 
nas wyróżni. Jest oczywiście wiele rzeczy, których chcę się nauczyć. 
Jednak to, co znam, będzie na pewno stanowiło fundament dla moich 
dalszych działań. Podczas prawie ośmiu lat pracy w Shamir Polska 
słuchałam uważnie potrzeb naszych klientów oraz przyswajałam 
informacje o potencjale zespołu. W przypadku firmy B2B, jaką 
jesteśmy, umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów 
to jeden z kluczy do sukcesu. Natomiast jeśli chodzi o zespół – gdy 
jednostki zbierają się w grupę, ich indywidualizm nie znika. Wciąż mają 
swoje osobowości, nadzieje, umiejętności i ograniczenia. Wierzę, że 
różnice stanowią niewyczerpany potencjał – jeśli je odpowiednio 
wykorzystamy dla dobra rozwoju firmy. Zatem w ich znajomości 
upatruję ogromne korzyści.

Jak opisałaby Pani firmę Shamir?
Bardzo lubię słowa jednego z najlepszych inwestorów na świecie, 
Warrena Buffeta: „Bez pasji nie masz energii. Bez energii nie masz 
nic”. Dynamika biznesu w Shamir Optical od początku była mi bardzo 
bliska. To organizacja z prawdziwym duchem innowacji – z realnym, 
żywym pragnieniem wniesienia czegoś nowego do świata. Ta pasja 
jest niemal namacalna – wyczuwasz ją, gdy rozmawiasz z ludźmi 
z Działu Badawczo-Rozwojowego, z kierownictwem firmy czy… 
z zespołem Shamir w Polsce. Naprawdę! Uważaj, z jakim nastawieniem 
przychodzisz, bo jest zaraźliwe, parafrazując Steve’a Waugha. 

Mam poczucie, że zarażamy dobrą energią, entuzjazmem. Działamy 
szybko i elastycznie – bardzo pomaga nam w tym spójna kultura 
organizacyjna, oparta na dobrze nam znanym wartościom.

Czym charakteryzuje się oddział Shamir w Polsce? Czym różni się na 
tle pozostałych? 
Zespół polski cieszy się w Shamir międzynarodową renomą. 
Zbudowaliśmy swój wizerunek poprzez ambitne aktywności, które 
podejmujemy. Nie raz udowodniliśmy, że potrafimy przetrwać 
kryzys, a przeszkody nas wzmacniają. Jesteśmy aktywni, nigdy nie 
pracowaliśmy w „trybie przetrwania”. Wierzymy w potencjał firmy i nie 
boimy się wyzwań. Zdecydowanie nie stoimy w miejscu.

Czy objęcie przez Panią kierownictwa będzie wiązało się ze 
zmianami? Jeśli tak, to czy będą miały one wpływ na współpracę 
z partnerami biznesowymi?
Oczywiście. Chciałabym lwią część czasu pracy poświęcić na 
spotkania z zespołem, partnerami, klientami. Chcę mieć pewność, 
że rozumiem, co się dzieje wewnątrz organizacji i na zewnątrz. 
Tylko wtedy mogę zdobywać rzetelną wiedzę, na podstawie której 
będę znajdować wspólny mianownik dla różnych perspektyw. 
Jedną z naczelnych wartości w Shamir jest serwis. Dla mnie 
to postawa otwartości na potrzeby innych, chęć ich poznania, 
zrozumienia i wyjścia im naprzeciw. Uważam, że wszyscy, każdego 
dnia świadczymy na rzecz innych tę usługę - zaczynając od bycia 
życzliwym, nieoceniającym, gotowym na dialog. Jeśli obie strony mają 
w sobie tę gotowość, jesteśmy bliscy sukcesu. Liczę na dobre relacje 
biznesowe, które będę osobiście budować.

Czy angażowanie się w CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) 
jest opłacalne?
Uważam, że nie tylko opłacalne, ale i konieczne. Z wielu powodów. 
Począwszy od maksymalizowania korzyści biznesowych, 
minimalizowania negatywnych skutków prowadzenia działalności, po 
etyczne i społeczne aspekty, wpływające już na samych sprawców 
działań – czyli pracowników. Narasta słuszna presja społeczna, 
która wynika z coraz powszechniejszej świadomości globalnych 
wyzwań klimatycznych, społecznych czy kulturowych. Dojrzałe rynki 
traktują CSR jako proces wpisywania zmieniających się problemów 
czy oczekiwań społecznych w strategię prowadzenia działalności 
i następnie sprawdzania, jak ta strategia wpływa na konkurencyjność 
firmy. Na naszym rodzimym podwórku te trendy są już mocno 
zarysowane. Podchodząc humanistycznie do tematu – sednem jest 
słowo odpowiedzialność – uchylenie się od odpowiedzialności to też 
postawa.  Jeśli firma chce wnosić coś do świata, kieruje nią duch zmiany, 
innowacji, jej społeczna postawa jest jednym z obszarów, w którym 
będzie chciała zaznaczyć swoją obecność. My wychodzimy z takiego 
założenia, dlatego stworzyliśmy  „Długie Oczy”. Dzięki temu projektowi 
chcemy stawiać sobie poprzeczki rozwoju w dziedzinach społecznych. 

Co chciałaby Pani powiedzieć partnerom
biznesowym Shamir Polska?
Wierzę w potencjał Shamir i cieszę się, że każdego dnia udowadniacie, 
że zdecydowanie nie jestem w tej wierze odosobniona. Obserwuję 
i podziwiam, jak jesteście zaangażowani w tworzenie swoich 
biznesów. Widzę, jak wiele korzyści przynosi Wam nastawienie rozwój 
i wyszukiwanie sposobów na wyróżnienie się na bardzo wymagającym 
rynku. Szukacie nowych technologii i sprawnej obsługi, co z chęcią 
Wam oferujemy. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy owocnie 
łączyć siły, by rozwijać się ze wzmożoną energią. Będę zobowiązana, 
jeśli pozostaniecie ze mną w kontakcie!

ALEKSANDRA KUBAŃSKA POKIERUJE ODDZIAŁEM SHAMIR W POLSCE

Wywiad przeprowadziła: Redakcja Magazynu OKO.

nowości
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Koch Optical, dystrybutor ekskluzywnych 
opraw okularowych i okularów przeciwsło-
necznych, wychodzi naprzeciw i rozszerza 
swoje portfolio, wprowadzając nową ofer-
tę segmentu premium. Nasza firma pod-
pisała kontrakt dystrybucyjny z francuską 
firmą SEAPORT ODLM na kolekcje:
1. Carven
2. Ba&sh
3. Faconnable

Jesteśmy przekonani, że nowe kolekcje 
premium zagwarantują satysfakcję naszych 
klientów.

Bolon, Retro, Carven, Ba&sh, Faconnable to 
jedne z najbardziej rozpoznawalnych ma-
rek okularów na świecie. Stanowią synonim 
stylu i luksusu. Swój sukces zawdzięczają 
połączeniu elegancji z użytecznością. Od-

ważne linie i formy to ich rozpoznawcze 
znaki. Te marki to niezwykły dodatek i ele-
ment stylizacji. Zachwycą najbardziej wy-
magających.
Zostały stworzone, byś mogła celebrować 
esencję wyrażania siebie. Ponadczasowy 
design i wygoda użytkowania sprawi, że nie 
będziesz się z nimi rozstawała.
Złoży się to w harmonijną całość dającą Ci 
poczucie szczęścia i satysfakcji.
Wybierz swoją oprawę i spraw, byś pięknie 
patrzyła przez świat.

Nowe kolekcje 
w portfolio 

Informacja: Koch Optical

SHAMIR udzielił 
wsparcia ponad 3000 
uchodźcom z Ukrainy!

Informacja: Shamir Polska

Wyjątkowa międzynarodowa akcja pomo-
cy dla uchodźców z Ukrainy firmy SHAMIR 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 
Przez 8 dni na przełomie marca i kwietnia 
w centrach pomocy humanitarnej War-
szawy i w Rawie Mazowieckiej przeprowa-
dzono bezpłatne badania wzroku w sumie 
ponad 3000 uchodźcom z Ukrainy. Specja-
liści ochrony wzroku na miejscu świadczyli 
bezpłatną pomoc, a wszystko to odbyło się 
w ramach projektu CSR „Długie Oczy”.  
Z końcem marca ruszyła akcja pomocy fir-
my SHAMIR mająca na celu przeprowadze-
nie darmowych badań wzroku wschodnim 
sąsiadom przebywającym na terenie Polski. 
Przez 8 dni w mobilnym punkcie badania 
wzroku z pomocy specjalistycznej skorzy-
stało ponad 3000 Ukraińców. SHAMIR, dzię-
ki najnowocześniejszej technologii, którą 
wykorzystuje przy produkcji soczewek oku-
larowych, mógł udzielić bezpośredniego 
wsparcia w centrach pomocy humanitarnej, 
skąd uchodźcy wyruszali w dalszą drogę. Dla 
potrzebujących wyprodukowano na miej-
scu ponad 1200 par soczewek okularowych, 

dedykowanych potrzebom wzrokowym 
uchodźców.
Mobilne laboratorium SHAMIR stanęło             
w Warszawie w Ptak Warsaw Expo, w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu Hala „Torwar” i Cen-
trum Targowo Kongresowym Global EXPO. 
W ostatnich dniach przyjechało do Centrum 
Konferencyjno-Szkoleniowego Ossa w Ra-
wie Mazowieckiej, w celu wsparcia osieroco-
nych dzieci i młodzieży. W akcji wzięło udział 
ponad 40 pracowników firmy SHAMIR z całe-
go świata. Każdemu przebadanemu dziecku 
wręczali terapeutyczną książeczkę – kolo-
rowankę Bohaterowie, która odzwierciedla 
trudne emocje dziecka związane z wojną         
i ucieczką do innego kraju. 
„W obliczu wydarzeń ostatnich miesięcy włą-
czyliśmy się w aktywne wsparcie Ukraińców, 
którzy tymczasowo schronili się w Polsce 
przed wojną. W centrach pomocy huma-
nitarnej jest duża rotacja, a sam pobyt jest                     
w nich stosunkowo krótki. Dla nas presja 
czasu okazała się dużym wyzwaniem, ale 
dzięki naszym laboratoriom i najnowocześ-
niejszym technologiom, które wykorzystu-
jemy w produkcji soczewek okularowych                                                   
(w tym niezawodny system szybkich dostaw 
InoTime™), udało nam się odpowiedzieć 
oczekiwaniom osób tam przebywających. 
Wraz z partnerami przebadaliśmy wzrok po-
nad 3000 uchodźców z Ukrainy, a dla prawie 

połowy wykonaliśmy bezpłatnie soczewki 
okularowe. Dziękujemy pracownikom na-
szej firmy oraz wszystkim podmiotom, któ-
re udzieliły nam wsparcia, za wielkie serce 
i poświęcenie przy tej akcji.” – powiedziała 
Aleksandra Kubańska, Marketing & Commu-
nications Manager, SHAMIR Polska.
Pomoc Ukrainie to kolejny projekt realizowa-
ny przez Shamir Polska w ramach programu 
społecznej odpowiedzialności biznesu „Dłu-
gie Oczy”. Jego misją jest poprawa jakości 
życia ludzi, którzy mierzą się z problemami     
z narządem wzroku. Shamir, we współpracy 
z partnerskimi salonami optycznymi, realizu-
je projekty, które zwiększają komfort i radość 
życia, a także przyczyniają się do rozwoju 
osób niedowidzących i niewidomych. Jed-
nym z nich jest budowa Ogrodu Zmysłów 
przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. Więcej na www.dlugieoczy.pl

Za udzielone wsparcie dziękujemy:
prof. Alinie Bakunowicz-Łazarczyk
lek. Joannie Zawistowskiej
lek. Wojciechowi Pawłowskiemu
Optyk Rozmus Sp. z o.o
Optyka i Optometria Radosław Gross
Poland Optical Sp. z o.o
PRAISTON SP. Z O.O.
Optyk Ewa Pagieła



Do tej pory autoryzację Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej i znak jakości ASO 
KRIO uzyskało prawie 200 salonów optycz-
nych na terenie całej Polski! Jest on świade-
ctwem usługi świadczonej na najwyższym 
poziomie, profesjonalnej obsługi i bezpie-
czeństwa serwisowego klienta.
Dodatkowo, wraz z uzyskaniem certyfika-
tu, Autoryzowany Salon Optyczny optyka 
rzemieślnika jest umieszczony w lokaliza-
torze na stronie https://www.krio.org.pl/
i objęty prowadzonymi kampaniami rekla-
mowymi w mediach społecznościowych                      
i wyszukiwarkach internetowych.
Wypełnij wniosek o autoryzację i dołącz do 
nas! Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku. 
Nie zwlekaj! Informacje i formularz znaj-
dziesz w Strefie Optyka na naszej stronie: 

https://www.krio.org.pl/strefa-optyka/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie        

w zawodzie optyk okularowy, które prze-

prowadza Komisja Egzaminacyjna Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej. Wszystkie in-

formacje dotyczące warunków dopuszcze-

nia do egzaminu, jego struktury i kwestii for-

malnych znajdą Państwo na naszej stronie: 

https://www.krio.org.pl/egzaminy/ 

• Nowe znajomości w branży

• Korzystanie z prowadzonych kampanii re-

klamowych

• Wstęp preferencyjny na Targi i Kongresy

• Wsparcie merytoryczne 

• Certyfikat jakości ASO

Warto być razem! Zostań członkiem jednego 

z cechów zrzeszonych w Krajowej Rzemieśl-

niczej Izbie Optycznej. Więcej informacji 

znajdziesz na naszej stronie:

https://www.krio.org.pl/strefa-optyka/

Jesteś członkiem cechu zrzeszonego w KRIO? 

Jeśli tak, to koniecznie sprawdź, czy dane 

Twojego salonu optycznego znajdują się 

w wyszukiwarce rzemieślniczych salonów 

optycznych na naszej stronie https://www.

krio.org.pl! Jeśli tak nie jest, w Strefie Opty-

ka znajdziesz formularz pozwalający na sa-

modzielne przesłanie danych.

Cieszymy się, że od tak dawna możemy 

prężnie działać na rzecz branży optycznej               

w Polsce!
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SPRAWDŹ, CZY TWÓJ 
SALON ZNAJDUJE SIĘ 
W LOKALIZATORZE

AUTORYZOWANY SALON 
OPTYCZNY KRIO

RUSZYŁ DRUGI NABÓR WNIOSKÓW

DLACZEGO WARTO BYĆ 
CZŁONKIEM CECHU?

ZGŁOŚ SIĘ NA EGZAMIN

MAMY JUŻ 26 LAT!
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Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

wieści z KRIO
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http://scomfort.pl/


Zastanówmy się najpierw nad samym po-
jęciem światła. To słowo ma inne znacze-
nie w języku potocznym, a inne w optyce 
fizycznej. Na co dzień światło to coś, co 
świeci – czyli widzimy je. Niestety, z uwagi 
na to, że każdy organizm i narząd wzroku 
jest inny, taka definicja jest nieprecyzyjna, 
szczególnie w technice (np. oftalmicznej) 
i nauce. Fachowo powinniśmy używać 
nazwy promieniowanie optyczne i sto-
sować ją do szerszego zakresu promienio-
wania elektromagnetycznego, w którym 
zjawiska optyczne można wyjaśnić na 
gruncie optyki geometrycznej i falowej. To 
także nie jest w 100% ścisła definicja, więc 
w wielu publikacjach naukowych, a także 
niektórych normach, pojawiają się granice 
długości fali (w próżni): 100 nm od strony 
krótkofalowej (nadfiolet) i 1 mm od stro-
ny podczerwieni. Ten zakres jest jeszcze 
drobniej podzielony na podzakresy pro-
mieniowania nadfioletowego (UV-C: 100–

280 nm, UV-B: 280–315, UV-A: 315–400 nm) 
oraz podczerwonego (IR-A: 780–1400 nm, 
IR-B: 1400 nm–3 µm, IR-C: 3 µm–1 mm). 
Światło widzialne, pomiędzy nadfioletem 
i podczerwienią, zajmuje zakres 380–780 
nm, co ciekawe nakładając się odrobinę na 
zakres UV-A. 
Powszechnie uważa się, że potencjalna 
„toksyczność” światła zależy od dwóch pa-
rametrów: natężenia promieniowania oraz 
energii fotonów. Jednak kluczowe jest to, 
w jaki sposób światło oddziałuje z materią, 
na którą pada. Już w pierwszej połowie 
XIX wieku dwóch naukowców (Theodor 
Grotthuss w 1817 roku i John W. Draper                  
w 1842 roku) sformułowało prawo głoszą-
ce, że przemianę fotochemiczną w ukła-
dzie reagującym może wywołać tylko 
promieniowanie zaabsorbowane przez 
ten układ (obecnie to prawo nosi nazwę 
Grotthussa-Drapera). To znaczy, że efekt 
niszczący może pojawić się jedynie wte-

dy, gdy światło jest absorbowane. Jeśli jest 
odbite lub transmitowane – wówczas nie.
W przypadku światła podczerwonego 
oraz niskoenergetycznego światła widzial-
nego (barwy: zielona, żółta, pomarańczo-
wa, czerwona) do wywołania efektu foto-
toksycznego potrzeba dużego natężenia. 
Efektem mogą być np.: oparzenia różnych 
tkanek oka, zaćma podczerwienna, zapa-
lenia. Gdy światło ma małe natężenie, ale 
energie fotonów są duże, pojawiają się 
efekty na poziomie molekularnym, wy-
nikające z istnienia pasm absorpcyjnych 
molekuł tworzących tkanki. Ta ogólna pra-
widłowość jest znana już od kilkudziesię-
ciu lat, zaś relatywnie niedawno określono 
kolejne ryzyko związane z wysokoenerge-
tycznym promieniowaniem widzialnym 
(HEV, ang. High Energy Visible), niebiesko-
fioletowym [1–4]. Jeszcze wyższe często-
tliwości (promieniowanie rentgentowskie 
i gamma) są wiązane z bardzo dużym, i to 
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Bez światła życie na Ziemi mogłoby nie rozwinąć się wcale albo rozwinąć się w zupełnie inny sposób. Nie 
wyobrażamy sobie, że mogłoby zabraknąć najbliższego nam źródła fal elektromagnetycznych, czyli Słońca. 

To jemu zawdzięczamy stały dopływ do naszego globu energii, która gwarantuje nieustanne funkcjonowanie 
wszelkich organizmów żywych. Niemniej jednak co za dużo, to niezdrowo. Także w przypadku światła, które 

w zależności od typu i natężenia może nie tylko oświetlać nam drogę, ale także poważnie zaszkodzić. 
Wokół tej szkodliwości narosło wiele mitów, nawet wśród specjalistów, i warto co jakiś czas przyjrzeć się spra-

wie, by nie stracić orientacji. Szczególnie przed wakacjami, bo mogą być bardzo słoneczne.

00000000

Dr hab. Jacek Pniewski
Akademickie Centrum Kształcenia Opto-
metrystów, Wydział Fizyki, Uniwersytet 

Warszawski

Komu szkodzi światło?
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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

Rys. 1. Krzywa transmisji światła przez 
podstawowe komponenty oka na gra-
nicy UV/VIS [9]. 

Rys. 2. Krzywa transmisji światła przez 
podstawowe komponenty oka na gra-
nicy VIS/IR [10], rejestrowana na róż-
nych powierzchniach aż do siatkówki.  

wieloaspektowym, zagrożeniem. W przy-
padku promieniowania gamma mamy 
nawet szansę na tzw. reakcję fotojądrową, 
w trakcie której w wyniku oddziaływania          
z jądrami atomowymi mogą powstać róż-
ne cząstki elementarne i wtórne fotony.
W powyższym rozumowaniu jest wielka 
słuszność, ale także pewna luka – czy za-
grożenie toksycznym oddziaływaniem 
jest zawsze takie samo? Czy może w przy-
padku niektórych długości fali ryzyko jest 
mniejsze z uwagi na mniejszą absorpcję? 
Przecież takie na przykład neutrina prze-
nikają przez każdy centymetr kwadratowy 
Ziemi w ilości miliardów na sekundę, nie 
czyniąc większej szkody ludziom [5]. Cie-
kawą odpowiedź na te pytania przynosi… 
nauka o dezynfekcji.
Koncepcja i praktyka wykorzystania świat-
ła nadfioletowego do dezynfekcji sięga 
przełomu XIX i XX wieku. W 1878 roku Art-
hur Downes oraz Thomas P. Blunt zaobser-
wowali, że użycie światła z zakresu UV-A 
i UV-B powoduje zanik funkcji biologicz-
nych mikroorganizmów. Z kolei w 1903 
roku Niels Ryberg Finsen dostał Nagrodę 
Nobla za prace związane z leczniczym 
wpływem promieniowania z zakresu UV-C 
na toczeń gruźliczy. Przez kolejne dekady 
światło nadfioletowe było używane do 
dezynfekcji wody, a lampy dezynfekcyjne 
o emisji w okolicy długości fali 254 nm 

stały się standardem w medycynie, przy 
czym sposób ich użycia wykluczał obec-
ność człowieka.
W 2012 roku pojawiła się – pozornie bez 
przełomu – praca naukowa, w której za-
proponowano dezynfekcję z użyciem 
lampy o jeszcze krótszej długości fali 
– 207 nm, która ma być nieszkodliwa dla 
człowieka [6]. Zademonstrowane bakte-
riobójcze zastosowanie światła UV o tak 
krótkiej długości fali opiera się na fakcie, 
że światło UV o długości fali około 200 nm 
jest bardzo silnie pochłaniane przez białka 
(szczególnie przez wiązania peptydowe)                                   
i inne biomolekuły, więc jego zdolność do 
penetracji materiału biologicznego jest 
bardzo ograniczona. Na przykład natęże-
nie światła UV o długości fali 200 nm spa-

da w tkance ciała o połowę na dystansie 
0,3 µm, podczas gdy światło o długości 
fali 250 nm potrzebuje już około 3 µm. Na 
poziomie komórkowym bakterie są znacz-
nie mniejsze niż prawie każda komórka 
ludzka. Typowe komórki bakteryjne mają 
średnicę poniżej 1 µm, a typowe komórki 
ludzkie – około 10–25 µm. Wynika z tego, 
że światło UV o długości fali około 200 nm 
może przenikać przez typowe bakterie, 
ale nie może przenikać znacząco poza ze-
wnętrzną warstwę cytoplazmy typowych 
komórek ludzkich – i zostanie drastycznie 
osłabione, zanim dotrze do jądra komórki 
ludzkiej. Natomiast światło o większej dłu-
gości fali z konwencjonalnej lampy bakte-
riobójczej może dotrzeć do jąder ludzkich 
komórek bez większego tłumienia.
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Sprawa dezynfekcji, a co za tym idzie 
– promieniowania UV, znów znalazła się    
w kręgu zainteresowania w związku z pan-
demią COVID-19. Całkiem niedawno, bo 
w tym  roku, pojawiła się praca naukowa, 
w której wykorzystano wiedzę zdobytą 
10 lat wcześniej i zaproponowano, by do 
systemowej dezynfekcji stosować wąsko-
pasmowe promieniowanie o długości fali 
ok. 222 nm, przy czym koncepcja zawiera 
możliwość przebywania ludzi w pomiesz-
czeniach poddawanych oświetleniu [7]. 
Pojawia się także coraz więcej prac wska-
zujących, że dla tego przedziału widmo-
wego nie obserwuje się żadnych istotnych 
uszkodzeń tkanek. Doświadczenia na zwie-
rzętach nie wykazały ani zmian w DNA, ani 
też zmian w naskórku [8].
Czy to oznacza, że możemy być spokojni, 
jeśli chodzi o wzrok? To nie jest jeszcze do 
końca jasne. Mimo że dość dawno określo-
no krzywą transmisji/absorpcji dla tkanek 
oka (Rys. 1), która wskazuje, że UV prak-
tycznie nie penetruje oka [9], to sprawa 
tego typu oświetlenia jest na tyle nowa, 
że potrzeba głębszych badań, by potwier-
dzić hipotezę o niskiej szkodliwości UV-C. 
Wszak wiele procesów degeneracyjnych 
ma charakter kumulacyjny, a zatem wyma-

ga sporo czasu, by pojawiły się widoczne 
zmiany. Lampy można już jednak kupić od 
pewnego czasu.
Z drugiej strony widma światła widzialne-
go, w rejonie podczerwieni, także mamy 
ciekawą naukowo i klinicznie sytuację. 
Fotony o relatywnie niskiej częstotliwości 
nie wywołują efektów toksycznych przy 
małych natężeniach. Trzeba jednak pamię-
tać, że transmisja światła podczerwonego 
przez struktury oka sięga fal o długości do 
1300 nm [10] (Rys. 2). To znaczy, że mamy 
całkiem spory zakres widmowy, w którym 
nie widzimy światła docierającego do siat-
kówki, które przy odpowiednio dużym 
natężeniu może wywołać niepożądane 
skutki bez naszej wiedzy (np. zmętnienie 
soczewki lub obrzęk siatkówki). Wbrew po-
zorom wokół nas jest sporo źródeł światła, 
które mają duże emisje w bliskiej pod-
czerwieni (np. niektóre lampy ksenonowe,            
a także Słońce).
Co więcej, nowoczesne źródła światła 
– lasery impulsowe – mogą w pewnych 
warunkach spowodować w czopkach ab-
sorpcję dwufotonową w podczerwieni. 
To zjawisko polega na absorpcji dwóch 
fotonów jednocześnie i efekt wizualny 
światła o dwukrotnie krótszej fali [11]. Przy-

kładowo, laser o centralnej długości fali 
1000 nm może spowodować wrażenie ko-
loru zielonego (500 nm). Te, zdawałoby się 
niecodzienne, zjawiska są jednak obecne 
wokół nas z uwagi na coraz większą ilość 
nowoczesnych i czasem nietypowych źró-
deł światła.
Powyższe rozważania mogą wydawać się 
czysto akademickie, zapewniam jednak, że 
głębsze zrozumienie oddziaływania śro-
dowiska wzrokowego na narząd wzroku 
pozwala na lepszą ochronę wzroku, bo-
wiem znajomość zagrożenia daje szansę 
na właściwe działanie. Przykładowo, jako 
motywację do noszenia okularów prze-
ciwsłonecznych przytaczam często wynik 
badania naukowego osób spędzających 
wakacje w słonecznej Bułgarii [12]. Okazało 
się, że wystarczy kilka miesięcy bez okula-
rów przeciwsłonecznych, aby można było 
zaobserwować za pomocą mikroskopu 
konfokalnego zmiany rogówki na pozio-
mie molekularnym, które nie są dostrze-
galne w rutynowych badaniach z użyciem 
lampy szczelinowej i ostrości wzroku. Mają 
jednak charakter kumulacyjny i prowadzą 
do stopniowego pogorszenia stanu narzą-
du wzroku.



https://rakoserwis.pl/
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Skiaskopia kojarzy się najczęściej z obiektywną metodą badania refrakcji (określamy bez aktyw-
nego udziału pacjenta w  badaniu jego wadę wzroku). Jest to  skiaskopia statyczna. Istnieje 
jednak również drugi rodzaj – skiaskopia dynamiczna. Pozwala nam ona ocenić odpowiedź 
akomodacji na zastosowany bodziec (tekst, soczewkę).

Pokazując pacjentowi konkretny bo- 

dziec do akomodacji, wiemy (teoretycz-

nie), jaka powinna nastąpić reakcja 

układu wzrokowego, ale nie jesteśmy 

pewni odpowiedzi akomodacji danego 

pacjenta. 

Jest to bardzo ważna kwestia, o której 

zawsze należy pamiętać. 

Przykład: 
Gdy pacjent patrzy w dal, a my wstawi-

my przed jego oczy soczewkę o mocy 

-1 dioptrii, to działamy stymulująco             

na akomodację bodźcem o wartości         

1 dioptrii. Czy akomodacja odpowie-

działa dokładnie w taki sposób? Nie 

wiemy.

 



Inny przykład: 
Pacjent patrzy na optotypy z odległości

40 cm. Zatem zastosowany bodziec do

akomodacji to 2,5 dioptrii. Zadajemy

sobie to samo pytanie – czy odpowiedź 

akomodacji na widziany bodziec jest 

identyczna? Za mocna? Za słaba? 

Skiaskopia dynamiczna – 
kiedy jest nam potrzebna?

Mamy pewność tylko co do wielkości 

zastosowanego bodźca, dlatego od- 

powiedź akomodacji należy zawsze 

zmierzyć. 

Zastosujemy skiaskopię dynamiczną 

(metoda MEM lub NOTT).          

Skiaskopia dynamiczna - 
NOTT

  •  Potrzebne do badania: 

   - skiaskop

  - optotypy na linijce foroptera lub      

.    patyczek fiksacyjny

    • Zastosowane oświetlenie: umiarko-

wane, w kierunku ciemnego.

   • Badamy w naturalnych warunkach 

(nie zza foroptera).

    •  Odległość badania: 40 cm.

    •  Korekcja pacjenta: do dali.

  • Tryb badania: obuoczne (badamy 

jedno oko w warunkach obuoczności, 

czyli nie zasłaniamy żadnego oka).

Procedura

- ustawiamy się naprzeciwko pacjenta     

w odległości 40 cm;

- zadaniem pacjenta jest skupienie 

wzroku na literach (w odległości 40 cm), 

nie na świetle skiaskopu; 

- rzutujemy wiązkę świetlną na oko 

pacjenta; 

- przesuwamy światło skiaskopu w pła- 

szczyźnie poziomej; 

- obserwujemy kierunek i szybkość ru- 

chu powstającego cienia w źrenicy; 

- przysuwamy lub oddalamy się od 

pacjenta, żeby uzyskać wypełnienie 

źrenicy światłem; 

-  dążymy do obserwacji nagłego wy- 

pełnienia źrenicy światłem; 

- notujemy odległość, przy której 

uzyskaliśmy wypełnienie – dla każdego 

oka oddzielnie; 

Spodziewane wyniki

Spodziewane wartości odpowiedzi 

akomodacji mieszczą się w zakresie od       

0 do +0,5 dioptrii. Wynik +0,75 dioptrii 

wskazuje na niedostateczną odpowiedź 

akomodacji, ale zdarzają się pacjenci, 

którzy nie odczuwają dolegliwości.

Wynik minusowy wskazuje na nadmier-

ną akomodację i spazm. 
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Jeżeli procedury dotyczące skiasko-
pii nie stanowią dla ciebie problemu 
– gratuluję. Jeżeli nadal Cię przera- 
żają – zapraszam na Praktyczny Kurs 
Skiaskopii: 
https://cwiczeoko.pl/skiaskopia/

Barbara Pakuła.

Opracowanie: INTEROPTYKA.

https://cwiczeoko.pl/
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W 2021 roku Stowarzyszenie Retina 
AMD Polska rozpoczęło realizację pro-
jektu „Wszystko dla ratowania wzroku”. 
W ramach szeroko zakrojonych działań 
przeprowadzono m.in. wieloaspektowe 
badanie, którego efektem jest pierwszy 
w Polsce raport „Społeczny audyt sytu-
acji osób z genetycznymi schorzeniami 
wzroku” opisujący ich niezwykle trudną 
sytuację. Publikacja ta stała się inspiracją 
do podejmowania działań rzeczniczych 
mających na celu poprawę sytuacji pa-
cjentów i rozpoczęcia dialogu obywatel-
skiego z przedstawicielami instytucji odpo-
wiedzialnymi za ochronę zdrowia i politykę 
społeczną.
„W ramach działań rzeczniczych pozyska-
liśmy liczne grono sprzymierzeńców. Prze-
prowadziliśmy wiele spotkań i rozmów 
z osobami mającymi wpływ na system 
ochrony zdrowia w Polsce. Opisaliśmy im 
naszą codzienność i problemy, z którymi 
się zmagamy” – mówi Małgorzata Pacho-
lec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD 
Polska. „Choć spotykamy się ze zrozumie-
niem i wsparciem, a w systemie ochrony 
zdrowia zachodzą zmiany mające na celu 
poprawę naszej sytuacji, to wciąż jest wie-
le do zrobienia” – dodaje.
Obecnie w Polsce brakuje placówek spe-

cjalizujących się w leczeniu rzadkich gene-
tycznych schorzeń wzroku. Pacjenci napo-
tykają wiele trudności – mają ograniczony 
dostęp do kompleksowej opieki oraz ko-
niecznych terapii. Brakuje jednolitych me-
tod postępowania, krajowych rejestrów       
i klasyfikacji chorób rzadkich. 
„Prawidłowy proces udzielania świadczeń 
medycznych powinien obejmować właś-
ciwą diagnostykę, postępowanie medycz-
ne zgodne z aktualną wiedzą i dostępnymi 
możliwościami, a także przekazanie pa-
cjentowi zaleceń i wskazań dotyczących 
dalszego leczenia” – podkreśla Marzanna 
Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Dialogu Społecznego i Komu-
nikacji, Opiekun Rady Organizacji Pa-
cjentów z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 
„Każdy pacjent powinien mieć dostęp 
do świadczeń o podobnym standardzie” 
– dodaje. 
W ramach projektu „Wszystko dla ratowa-
nia wzroku” Stowarzyszenie Retina AMD 
Polska zaangażowało i zmobilizowało oso-
by z genetycznymi schorzeniami wzroku 
do zabiegania o poprawę ich sytuacji. Aby 
odpowiednio przygotować się do prowa-
dzenia dyskusji społecznej, uczestniczyły 
one w szkoleniach z zakresu przywódz-
twa, partycypacji i komunikacji.

„Zaangażowanie pacjentów w dialog 
obywatelski z osobami reprezentującymi 
system ochrony zdrowia, a także dziele-
nie się swoimi doświadczeniami z opinią 
publiczną stanowią kluczową rolę w pro-
cesie wprowadzania rozwiązań systemo-
wych dających szansę na równy dostęp 
do opieki medycznej dla chorych z rzad-
kimi schorzeniami” – podkreśla Stanisław 
Maćkowiak, Prezes Krajowego Forum Na 
Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN. 
I dodaje, że osoby z rzadkimi chorobami 
oczekują wyrównania szans, a nie specjal-
nego traktowania.
Pacjenci wiążą ogromne nadzieje z wpro-
wadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia 
Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. 
Jednak, jak zauważa Małgorzata Pacho-
lec, jego wdrożenie wymaga intensywnej 
pracy. Jednym z założeń przyjętego doku-
mentu jest m.in. utworzenie rejestru cho-
rób rzadkich. To także jeden z postulatów, 
o które zabiegają osoby z genetycznymi 
schorzeniami wzroku. Jak podkreśla prof. 
dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Ge-
netyki Klinicznej, Kierownik Katedry                       
i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, utworzenie 
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Trudna sytuacja osób dotkniętych genetycznymi schorzeniami wzroku skłoniła tę grupę pacjentów do 
mobilizacji i działania. Podjęli oni szereg zabiegów zmierzających m.in. do uzyskania dostępu do badań 
genetycznych, kompleksowej opieki medycznej i specjalistycznej rehabilitacji. Dodatkowym aspektem 
dodającym im motywacji były zmiany systemowe zachodzące w obszarze chorób rzadkich. Stowarzy-
szenie Retina AMD Polska podsumowuje aktywności zrealizowane w ramach projektu „Wszystko dla 

ratowania wzroku” i apeluje do ekspertów zajmujących się problematyką zdrowia publicznego i polity-
ką społeczną o dalsze wspieranie ich starań.
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Wszystko dla ratowania wzroku 
– połączmy siły
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takiego rejestru jest ważne nie tylko dla 
pacjentów, ale również dla klinicystów, 
naukowców, organizatorów służby zdro-
wia. Spis pełni wiele funkcji: epidemiolo-
giczną, organizacyjną, kliniczną, naukową                     
i społeczną. „Polska ma szansę być liderem 
w obszarze rejestrów chorób rzadkich” 
– zaznacza  Anna Latos-Bieleńska. „Plan dla 
Chorób Rzadkich jest w trakcie wdrażania 
i można mieć wielką nadzieję, że rok 2022 
będzie tym, w którym na lepsze zacznie 
zmieniać się sytuacja chorych na choroby 
rzadkie w Polsce” – przewiduje.
Warto zauważyć, że choroby rzadkie wy-
magają złożonej, długotrwałej i kosztow-
nej diagnostyki. Zazwyczaj są to choroby 
przewlekłe i postępujące. Dlatego niezwy-
kle istotne jest powołanie ośrodków refe-
rencyjnych. „W takich placówkach lekarze 
z doświadczeniem w diagnostyce i opiece 
medycznej nad osobami z daną chorobą 
rzadką mają do dyspozycji odpowiedni 

warsztat diagnostyczny” – przypomina 
prof. dr prof. dr hab. n. med. Katarzyna 
Nowomiejska z Katedry i Kliniki Okuli-
styki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. „Jak na razie 
wiodącym ośrodkiem jest Klinika Okuli-
styki Ogólnej UM w Lublinie, która w 2017 
roku, jako jedyna placówka okulistyczna 
w Polsce, została przyjęta do Europejskiej 
Sieci Ośrodków Referencyjnych w dziedzi-
nie Rzadkich Chorób Oczu (EU ERN-EYE)” 
– uzupełnia. 
Do niedawna problematyka rzadkich ge-
netycznych schorzeń wzroku była nie-
widzialna dla systemu ochrony zdrowia             
i polityki społecznej. Pacjentów cieszą za-
chodzące zmiany, ale nie chcą być bierni, 
lecz aktywnie wpływać na kształtowanie 
polityki zdrowotnej w obszarze okulistyki. 
„Bardzo się cieszę, że udało nam się zaan-
gażować do działania tak dużą liczbę osób 
dotkniętych genetycznymi schorzeniami 

siatkówki oka i ich bliskich. Nie ustajemy     
w swoich działaniach! Wierzę, że dzięki 
temu, że połączyliśmy siły i zaczęliśmy sta-
nowczo upominać się o swoje prawo do 
diagnozy, innowacyjnego leczenia i god-
nego, aktywnego życia, uchronimy młode 
pokolenie od grożącej mu ślepoty” – pod-
sumowuje Małgorzata Pacholec. 
Projekt „Wszystko dla ratowania wzroku” 
jest realizowany z dotacji programu Ak-
tywni Obywatele Fundusz Krajowy finan-
sowanego przez Islandię, Liechtenstein         
i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  
Więcej informacji o projekcie i zrealizowa-
nych działaniach na stronie: 
http://retinaamd.org.pl/. 
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Nowa ustawa o wyrobach medycznych
wchodzi w życie

54

wieści z branży

Z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, 26.05.2021 roku weszło w życie Rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycz-
nych (MDR). Pomimo opóźnienia, dopiero 7 kwietnia 2022 roku Sejm RP przyjął nową ustawę o wyrobach 
medycznych, nad którą prace trwały od roku 2019. Ustawa została opublikowana 9.05.2022 r.

Nowa ustawa zaczyna obowiązywać od  

26.05.2022 r., natomiast zapisy dotyczące 

reklamy wyrobów medycznych wchodzą     

w życie od 1.01.2023 r. (wcześniej opubliko-

wane powinno zostać szczegółowe rozpo-

rządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

reklamy wyrobów medycznych).

Zapisy dotyczące nowej elektronicznej 

bazy dystrybutorów zaczną obowiązywać 

od 1.07.2023 r.

KRIO dwukrotnie kierowało zarówno do 

Ministerstwa Zdrowia, jak i do Sejmowej 

Komisji Zdrowia uwagi dotyczące treści 

projektu ustawy i rozporządzenia Ministra 

Zdrowia, a w szczególności powodowa-

nych ich zapisami ograniczeń w zakresie 

reklamy okularów korekcyjnych, soczewek        

i opraw okularowych. Niestety, uwagi       

KRIO nie zostały uwzględnione w zapisach 

ustawy.

Podobnie jak przy poprzednich zmianach 

przepisów dotyczących wyrobów me- 

dycznych, Zarząd KRIO podjął decyzję                     

o wystąpieniu do Prezesa Urzędu Reje- 

stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych                         

z prośbą o interpretację zapisów ustawy                      

w kwestii uznawania okularów korekcyj-

nych za wyrób medyczny oraz statusu 

optyka okularowego. 

Zawarte w MDR i przywołane w ustawie 

definicje wyrobu medycznego nie po- 

zostawiają wątpliwości co do uznawania 

okularów korekcyjnych za wyrób medycz-

ny, a tym samym zasadności stosowania 

dla nich obniżonej stawki podatku VAT, 

podobnie jak miało to miejsce na gruncie 

przepisów dotychczas obowiązujących. 

Art. 117 nowej ustawy o wyrobach 

medycznych wprowadza zmiany w zapi- 

sach o podatku od towarów i usług, sta- 

nowiąc, iż zarówno dopuszczone do 

obrotu na terytorium RP wyroby me- 

dyczne, wyposażenie wyrobu medyczne-

go oraz usługi naprawy i konserwacji 

wyrobów medycznych opodatkowane 

winny być obniżoną stawką podatku VAT.

Zgodnie z dokonaną przez Prezesa Urzędu 

Rejestracji interpretacją zapisów dotych-

czas obowiązującej ustawy z 20 maja      

2010 r. o wyrobach medycznych, optyk 

wykonujący na zamówienie klienta okulary 

korekcyjne z wcześniej wprowadzonych   

do obrotu i oznaczonych znakami CE przez 

ich producentów soczewek i opraw oku- 

larowych, na gruncie tejże ustawy nie był 

traktowany jako wytwórca wyrobu me- 

dycznego na zamówienie (a tak wykonane 

okulary korekcyjne nie stanowiły wyrobu 

medycznego wykonanego na zamówie-

nie), lecz jako podmiot dostosowujący 

wcześniej wprowadzone do obrotu wy- 

roby medyczne do potrzeb użytkownika. 

Obowiązki optyka na gruncie dotychcza-

sowych przepisów były tożsame z obo- 

wiązkami dystrybutora.

Rozszerzone obowiązki, jakie nowa ustawa 

nakłada na dystrybutorów wyrobów me- 

dycznych, sprawiły, iż KRIO wystąpiło do 

Prezesa Urzędu m.in. z prośbą o interpre- 

tację, czy na podstawie zapisów nowej 

ustawy optyk nadal traktowany będzie   

jako dystrybutor. Do chwili publikacji 

niniejszego tekstu nie dotarła do nas 

ostateczna odpowiedź na pytania KRIO. 

Zostanie ona opublikowana na naszej 

stronie internetowej: krio.org.pl.

Ze względu między innymi na zdecydowa-

nie wyższe kary, jakie grozić będą za nie- 

przestrzeganie zapisów MDR oraz nowej 

ustawy o wyrobach medycznych, zachęca-

my do wnikliwego zapoznania się z no- 

wymi przepisami i wynikającymi z nich 

obowiązkami.

Zarząd KRIO poprosił radcę prawnego 

magister Katarzynę Kroner, specjalizującą 

się w tematyce wyrobów medycznych,         

o przygotowanie informacji dotyczącej 

zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 ro- 

ku o wyrobach medycznych oraz MDR                  

w odniesieniu do specyfiki pracy optyków 

okularowych.

Paweł Kołder
Wiceprezes KRIO  

NOWE WYMAGANIA PRAWNE 
DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH 
I OPTYKÓW

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami 

dużych zmian w prawie dotyczących wyro- 

bów medycznych. Wynikają one z nowego 

unijnego Rozporządzenia w sprawie wy- 

robów medycznych1 (dalej: MDR) oraz 

ogłoszonej właśnie Ustawy o wyrobach 

medycznych2 (dalej: Ustawa).
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Dynamiczne zmiany prawne jak zawsze 

powodują wśród przedsiębiorców wiele 

wątpliwości i nasuwają liczne pytania.

Zmiany dotkną również optyków, po- 
nieważ wyroby, którymi prowadzą oni 
obrót, takie jak okulary czy soczewki, są 
wyrobami medycznymi. W niniejszym 

artykule postaram się poruszyć najważniej-

sze, z punktu widzenia optyków, zagadnie-

nia związane z wprowadzeniem nowych 

regulacji.

Optyków obowiązują nie tylko postano-

wienia MDR, ale również Ustawy. 

MDR wielokrotnie pozostawia Państwom 

Członkowskim, w tym Polsce, możliwość 

uregulowania niektórych kwestii w dro- 

dze aktów krajowych. Należy mieć zatem 

na uwadze, że Ustawa wprowadza do- 

datkowe wymogi i w sposób bardziej 

szczegółowy określa niektóre obowiązki 

podmiotów biorących udział w obrocie 

wyrobami medycznymi, a także ustanawia 

dotkliwe kary administracyjne za niedopeł-

nienie obowiązków z niej wynikających. 

 

Rola optyka w obrocie wyroba-
mi medycznymi

Jaką rolę pełni optyk w łańcuchu podmio-

tów zajmujących się wyrobami medyczny-

mi? 

Postawione powyżej pytanie ma zasad- 

nicze znaczenie. Udzielona odpowiedź         

oraz określenie, czy podmiot jest produ-

centem, importerem czy dystrybutorem, 

bezpośrednio wpłynie na jego prawa               

i obowiązki.

Producent jest najważniejszym w hierarchii 

podmiotem biorącym udział w obrocie 

wyrobami medycznymi. W bardzo dużym 

skrócie – pełnienie takiej funkcji wiąże się      

z odpowiedzialnością za projektowanie, 

wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie 

wyrobu. Co prawda, w przypadku optyków 

zdarza się to bardzo sporadycznie, mimo to 

warto mieć rozeznanie w tej kwestii. 

Sytuacja taka może mieć miejsce na 

przykład wtedy, gdy zakład optyczny, ze 

względu na specyficzne potrzeby indywi-

dualnego pacjenta, wytwarza we własnym 

zakresie specjalne oprawy. Rola producenta 

wiąże się z koniecznością spełnienia 

szeregu wymagań stawianych przez akty 

prawne, w tym m.in. z obowiązkiem prze- 

prowadzenia procedury oceny zgodności.

Rola importera polega na wprowadzeniu 

do obrotu wyrobu sprowadzonego spoza 

Unii Europejskiej na jej terytorium.

Pozostałe podmioty udostępniające wy- 

roby w ramach rynku unijnego, zarówno 

odpłatnie, jak również nieodpłatnie, to 

dystrybutorzy. W Polsce mamy kilkanaś-   

cie tysięcy dystrybutorów wyrobów 

medycznych. W większości przypadków 

optycy będą pełnili właśnie tę funkcję. 

Dlatego też obowiązki dystrybutorów 

zostaną szczegółowo omówione w dal- 

szej części artykułu.

Co przemawia za tym, że optyk to najczę-

ściej dystrybutor?

Definicja dystrybutora wskazuje, że jest to 

podmiot w łańcuchu dostaw, inny niż 

producent lub importer, który udostępnia 

wyrób na rynku do momentu wprowadze-

nia do użytku. Udostępnienie wyrobu,                   

o którym mowa powyżej, oznacza nic 

innego jak dostarczanie, w ramach działal-

ności gospodarczej, wyrobu w celu jego 

dystrybucji lub używania. Działalność 

dystrybutorów obejmuje więc nabywanie, 

posiadanie i dostarczanie wyrobów.

W wytycznych wydanych przez Komisję 

Europejską3 wskazano, że apteki, indywidu-

alne sklepy, sprzedawcy detaliczni lub inne 

osoby, które kupują, a następnie sprzedają 

dany wyrób klientom (zarówno innym 

sklepom, firmom jak i osobom prywat-

nym), uważane są za dostarczające wyroby 

medyczne, i tym samym mieszczą się w de- 

finicji dystrybutora. 

Optycy oferujący klientom określony 
wybór okularów, soczewek i opraw 
będą więc dystrybutorami.

Należy mieć na uwadze, że wykonywanie 

okularów korekcyjnych z oprawek i so- 

czewek uznanych przez producentów za 

wyroby medyczne lub wyposażenie wyro- 

bu medycznego, oznakowanych znakiem 

CE, a następnie wprowadzanie ich na 

rynek, stanowi dopasowanie wyrobu 

medycznego do indywidualnych potrzeb 

pacjenta, a nie wytwarzanie wyrobu 

medycznego. W konsekwencji optyk 

będzie w tym zakresie uznawany za dy-  

strybutora, a nie za producenta okularów 

korekcyjnych.

Natomiast w czasie podejmowania przez 

optyków działań związanych z wyrobami 

medycznymi, należy uważać, aby nie 

dokonać czynności, które mogłyby skutko-

wać przejściem na dystrybutora obowiąz-

ków producenta. Zgodnie z przepisami 

MDR dystrybutor przejmuje obowiązki 

spoczywające na producencie, jeśli:

•   udostępnia na rynku wyrób pod włas- 

nym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, 

zarejestrowaną nazwą handlową lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym 

(wyjątkiem jest przypadek, gdy dystrybu- 

tor zawrze z producentem porozumienie, 

na mocy którego producent zostanie na 

etykiecie oznaczony jako taki i jest odpo- 

wiedzialny za spełnianie wymogów nałożo-

nych na producentów przez przepisy),

• zmienia przewidziane zastosowanie 

wyrobu już wprowadzonego do obrotu lub 

do używania, 

•   modyfikuje wyrób już wprowadzony do 

obrotu lub do używania w sposób mogący 

wpłynąć na jego zgodność z obowiązujący-

mi wymogami. Za modyfikację nie uważa 

się tłumaczenia informacji przekazywanych 

przez producenta wraz z wyrobem czy też 

zmian zewnętrznego opakowania wyrobu, 

jeżeli przepakowanie jest konieczne w celu 

wprowadzenia wyrobu do obrotu w da- 

nym państwie członkowskim i jeżeli do- 

konano go w warunkach, które nie mogą 

wpłynąć na pierwotny stan wyrobu. Jeżeli 

jednak dystrybutor zechce dokonać tłuma-

czenia lub zmiany opakowania, o których 

mowa powyżej, należy pamiętać, że proce-

sy te wymagają dopełnienia dodatkowych 

formalności.

Obowiązki wynikające z dystry-
bucji wyrobami medycznymi

Bycie dystrybutorem skutkuje konieczno-

ścią spełnienia wymogów nałożonych na 

ten podmiot przez przepisy obowiązują-
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cych regulacji prawnych. Nie sposób w tym 

miejscu omówić wszystkich ciążących na 

dystrybutorach obowiązków, dlatego sku- 

pię się na najważniejszych z nich.

Nowym, a zarazem dość obciążającym 
obowiązkiem, jest konieczność wery�-
kacji wyrobów. Dystrybutorzy zobowią-

zani są sprawdzić, czy na wyrobie medycz-

nym znajduje się znak CE oraz czy została 

dla niego sporządzona deklaracja zgodno-

ści UE. Ponadto muszą się oni upewnić,                  

czy wraz z wyrobem producent przekazał 

wszystkie niezbędne informacje, które po- 

winny znaleźć się na etykiecie i w instrukcji 

używania (o ile taka została wydana).

Art. 14 MDR bezpośrednio wskazuje, że 

przed udostępnieniem wyrobu na rynku, 

dystrybutorzy mają obowiązek sprawdzić, 

czy wyrobowi towarzyszą informacje, jakie 

producent ma przekazywać wraz z wy- 

robem (wskazane w Załączniku nr I, roz- 

dział III, pkt 23 MDR). Przepisy wskazują 

katalog elementów, które musi zawierać 

etykieta wyrobu medycznego. Zgodnie                                

z przepisami, należy umieścić na niej m.in.:

   •  nazwę wyrobu,

  • imię i nazwisko lub nazwę, zarejestro- 

waną nazwę handlową lub zastrzeżony 

znak towarowy producenta oraz adres je- 

go zarejestrowanego miejsca prowadzenia 

działalności, 

  • nośnik kodu UDI – niepowtarzalny kod 

identyfikacji wyrobu, 

 • jednoznaczne wskazanie terminu bez- 

piecznego używania, a w przypadku, gdy 

nie podano daty, do której można bez- 

piecznie używać wyrobu – datę produkcji,

 • informację, że produkt jest wyrobem 

medycznym.

Istotne jest, by elementy zawarte na etykie-

cie były nieusuwalne, łatwe do odczytania   

i zrozumiałe dla przewidzianych użyt- 

kowników lub pacjentów. Jeżeli wyrób 

medyczny pochodzi spoza UE, to do 

obowiązków dystrybutora należy również 

sprawdzenie, czy importer umieścił swoje 

dane na wyrobie lub opakowaniu. 

W ramach czynności weryfikujących dys- 

trybutor może zastosować tzw. metodę 

doboru próby, co oznacza, że możliwe jest 

sprawdzenie w określony sposób jedynie 

wybranych wyrobów.

Konieczne jest przy tym wyraźne podkre-

ślenie, że wszystkie informacje, które 
zgodnie z przepisami powinny być 
przekazywane wraz z wyrobem, mu- 
szą być dostarczone również dalszym 
klientom. Przepisy umożliwiają producen-

tom zamieszczenie niezbędnych informacji 

nie tylko bezpośrednio na wyrobie (np. na 

oprawce okularów), lecz również na jego 

opakowaniu. W przypadku okularów z re- 

guły tylko część informacji znajduje się na 

wyrobie – reszta zamieszczona jest na 

opakowaniu. W przypadku soczewek 

wszystkie informacje znajdują się na 

oryginalnym opakowaniu wyrobu przygo-

towanym przez producenta. 

W związku z tym dystrybutor nie 
powinien zaniechać dostarczenia kli- 
entom opakowań zarówno oprawek, 
jak i soczewek. Powodowałoby to bo- 

wiem pozbawienie możliwości dostępu do 

niezbędnych informacji na temat wyrobu, 

a tym samym stanowiłoby naruszenie 

przepisów MDR.

W przypadku, gdy dystrybutor uważa lub 

ma powody uważać, że wyrób nie jest 

zgodny z przepisami, nie powinien on 

udostępniać go na rynku, dopóki nie 

zostanie zapewniona jego zgodność. Co 

więcej, ma on obowiązek poinformowania 

o tym fakcie producenta, ewentualnie – 

jeżeli wyrób pochodzi spoza UE – upoważ-

nionego przedstawiciela oraz importera.

Dystrybutorzy obowiązani są również do 

prowadzenia rejestru skarg lub zgłoszeń 

pochodzących od pacjentów lub użytkow-

ników, dotyczących incydentów związa-

nych z wyrobem, który udostępnili. Jeśli 

otrzymają oni takie skargi lub zgłoszenia, 

muszą niezwłocznie przekazać te informa-

cje producentowi oraz – w stosownych 

przypadkach – jego upoważnionemu 

przedstawicielowi i importerowi.

Ostatnim wymogiem, o którym warto 

wspomnieć, jest konieczność identyfikacji 

wyrobów w łańcuchu dostaw. Oznacza         

to, że dystrybutorzy mają obowiązek 
przechowywania danych podmiotów 
gospodarczych, które bezpośrednio 
dostarczyły im wyroby, a także 
podmiotów gospodarczych, instytucji 
zdrowia publicznego lub pracowników 

służby zdrowia, którym oni bezpo- 
średnio dostarczyli wyroby. 
Powyższy obowiązek wiąże dystrybutora 

przez co najmniej 10 lat, a w przypadku 

wyrobów do implantacji – przez co 

najmniej 15 lat od wprowadzenia do 

obrotu ostatniego wyrobu.

Opisane wyżej obowiązki dotyczyły sy- 

tuacji, w której optyk jest dystrybutorem 

wyrobów medycznych. Możliwy jest 

również przypadek, że w toku działalności 

gospodarczej lub zawodowej, będzie on 

ich użytkownikiem, np. w sytuacji, gdy 

będzie wykorzystywał wyroby medyczne 

do diagnostyki wzroku, czy korzystał                  

z narzędzi i urządzeń w ramach doboru 

odpowiednich produktów dla klientów. 

Wiązać będzie się to z dodatkowymi 

wymaganiami stawianymi przez akty 

prawne. Na przykład, podczas reklamy 

działalności gospodarczej lub zawodowej, 

w której wykorzystuje się wyrób do    

świadczenia usług, optycy będą musieli 

przestrzegać przepisów dotyczących rekla- 

my wyrobów medycznych (art. 58 ust. 1   

pkt 1 Ustawy). Co więcej, optycy jako użyt-  

kownicy wyrobów muszą pamiętać, iż wy-  

roby powinny być właściwie dostarczone, 

prawidłowo zainstalowane i utrzymywane 

oraz używane zgodnie z przewidzianym 

zastosowaniem. Są oni obowiązani do 

przestrzegania instrukcji używania wyrobu 

(art. 63 ust.1 Ustawy).

Obowiązki rejestracyjne dystry-
butorów

Dystrybutorzy nie mają obowiązku, ani 

nawet możliwości, dokonania rejestracji        

w bazie EUDAMED, tj. elektronicznej 

europejskiej bazie danych o wyrobach 

medycznych. Nie oznacza to jednak, że      

są zwolnieni z dokonania jakiejkolwiek 

rejestracji. Przepisy krajowe wprowadzają 

tzw. wykaz dystrybutorów.

Dystrybutorzy, którzy po raz pierw-     
szy udostępniają wyrób, system lub 
zestaw zabiegowy na terytorium 
Polski, powinni złożyć do Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Lecz- 
niczych, Wyrobów Medycznych i Pro- 
duktów Biobójczych (dalej: URPL) wnio- 
sek o wydanie kodu dostępu i hasła 
dostępu do wykazu dystrybutorów.
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Podkreślić należy, że obowiązek ten do- 

tyczy tylko tych dystrybutorów, którzy 

sprowadzają wyroby na teren Polski z in- 

nego państwa UE. Oznacza to, że dokona-

nie rejestracji jest konieczne w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia opraw 

okularowych, dla których faktura została 

wystawiona przez zagraniczny podmiot 

mający siedzibę w państwie członkowskim.

Po otrzymaniu przez dystrybutora dostępu 

do wykazu, musi on wprowadzić do niego 

kod Basic UDI-DI oraz nazwę i adres produ-

centa, rodzaj i nazwę handlową wyrobu, 

systemu lub zestawu zabiegowego (we- 

dług etykiety). Jest to obowiązek, który 

należy wykonać w terminie 7 dni od dnia 

sprowadzenia pierwszego wyrobu na 

terytorium Polski.

Wykaz dystrybutorów prowadzony będzie 

w postaci elektronicznej i dostępny w Biu- 

letynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej URPL. Udostępnianiu podle-

gać będą: oznaczenie podmiotu, jego 

siedziba i adres wykonywania działalności 

oraz numer telefonu, adres poczty elektro-

nicznej, adres strony internetowej, jeżeli 

takie posiada.

Optycy pełniący funkcję producentów lub 

importerów wyrobów medycznych, będą 

musieli przejść o wiele bardziej skompliko-

waną procedurę w europejskiej bazie 

EUDAMED. Rejestracja ta obejmować bę- 

dzie zarówno rejestrację podmiotów, jak       

i wyrobów medycznych.

Wprowadzenie powyższych obowiązków 

rejestracyjnych nie oznacza jednak, że 

podmioty gospodarcze nie muszą już 

dokonywać powiadomień i zgłoszeń na 

dotychczasowych zasadach. Kwestię te 

regulują przepisy przejściowe przewidzia-

ne w nowej Ustawie. I tak:

• producenci i importerzy wyrobów 
medycznych muszą dokonywać zgło- 
szeń/powiadomień, aż do momentu,            
w którym rejestracja w bazie EUDAMED 
zacznie mieć charakter obligatoryjny, 
chyba że przedsiębiorca już zarejestro-
wał wyrób w bazie EUDAMED,
•   dystrybutorzy mają obowiązek doko-
nywać powiadomień do momentu uru- 

chomienia krajowego rejestru dystry-
butorów, tj. do dnia 1 lipca 2023 r. 
Ze względu na przesunięcie terminu 

wejścia w życie przepisów dotyczących 

wykazu dystrybutorów, w artykule tym nie 

zostały rozwinięte szczegóły tego zagad-

nienia. Pojawią się one w artykule, który 

ukaże się bliżej tegoż terminu. 

Reklama wyrobów medycznych

Niezwykle istotne jest również wskazanie 

na regulacje dotyczące reklamy wyrobów 

medycznych. Na dotychczasowych zasa- 

dach obowiązywać będą wymogi wynika-

jące z brzmienia MDR, tj. zakaz wprowadza-

nia w błąd użytkownika lub pacjenta co do 

przewidzianego zastosowania, bezpieczeń- 

stwa i działania wyrobu (art. 7 MDR) oraz 

możliwość wystawiania podczas targów 

handlowych, wystaw, pokazów lub podob-

nych imprez, wyrobów niezgodnych z MDR, 

pod warunkiem, że widoczna informacja 

wyraźnie wskazuje, że takie wyroby przez- 

naczone są wyłącznie do celów prezentacji 

lub demonstracji i nie mogą zostać udo- 

stępnione, dopóki nie zostanie zapewnio-

na ich zgodność z MDR (art. 21 ust.3 MDR).

Całkowitą nowością jest wprowadzenie na 

gruncie regulacji krajowych przepisów 

dotyczących reklamy wyrobów medycz-

nych (rozdział 12, art. 54-61 Ustawy).

Ustawa zawiera szczegółowe wymagania       

i zakazy odnoszące się zwłaszcza do 

reklamy kierowanej do publicznej wiado-

mości. 

Przepisy te póki co nie obowiązują – wejdą 

one w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Co 

więcej, reklama wyrobów, której rozpo-

wszechnianie rozpoczęto przed tą datą, 

niespełniająca wymogów stawianych 

przez Ustawę, będzie mogła być rozpo-

wszechniana nie dłużej niż do dnia 30 

czerwca 2023 r. 

Ze względu na przesunięcie terminu 

wejścia w życie przepisów dotyczących 

reklamy, kwestia ta nie zostanie w tym 

miejscu szczegółowo rozwinięta. 

Zagadnieniu temu zostanie poświęcony 

artykuł, który ukaże się bliżej wyżej wskaza-

nej daty.

Sankcje

Wszelkie obowiązki nałożone na podmioty 

w związku z obrotem wyrobami medycz-

nymi służyć mają zapewnieniu bezpie-

czeństwa pacjentom oraz użytkownikom 

wyrobów i skutecznie realizować ich 

konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. 

Za niedopełnienie wymagań stawia-
nych przez regulacje przewidziane 
zostały wysokie sankcje �nansowe – 
nawet do 5 milionów złotych.

W przypadku dystrybutorów, administra-

cyjna kara pieniężna może zostać nałożona 

m.in. za:

• udostępnianie na rynku wyrobu, na 

którym nie zostało umieszczone oznako-

wanie CE, dla którego nie została sporzą-

dzona deklaracja zgodności UE, w stosun- 

ku do którego producent nie zamieścił 

wymaganych informacji towarzyszących 

wyrobowi, czy też – w stosownych przy- 

padkach – nie nadał wyrobowi kodu UDI,      

a także – w przypadku wyrobu importowa-

nego – udostępnianie wyrobu, na którego 

opakowaniu nie zostały wskazane dane 

importera (kara do 250 000 zł),

•  brak niezwłocznego przekazania produ-

centowi, jego upoważnionemu przedsta-

wicielowi oraz importerowi informacji              

o otrzymaniu skargi lub zgłoszenia do- 

tyczących podejrzewanych incydentów 

związanych z wyrobem (kara do 50 000 zł).

Jakkolwiek przewidziane kary są bardzo 

wysokie, ustawa zawiera regulację umożli-

wiającą ich obniżenie. Wysokość nałożonej 

kary nie może przekroczyć 10% maksymal-

nego wymiaru kary za dany czyn, jeżeli 

naruszenie będące podstawą nałożenia 

kary nie mogło powodować zagrożenia 

życia lub zdrowia użytkowników lub 

pacjentów. 

Co więcej, organ może odstąpić od wymie-

rzenia kar pieniężnych, jeżeli zdarzenie 

miało charakter incydentalny, nie stwarzało 

ryzyka, a podmiot, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez odpowiedni organ, przy 

prowadzeniu czynności, w trakcie których 

stwierdzono uchybienie prawa, podjął 

działania w celu jego usunięcia i poinfor-

mował o podjęciu tych działań.
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Wyroby medyczne w ofercie 
optyków i kwestie podatkowe

Na koniec warto dodać, że nowe przepisy 

nie zmieniły zasadniczo definicji wyrobu 

medycznego. W związku z tym, status 

okularów korekcyjnych nie ulegnie zmia-  

nie. Oznacza to, że w dalszym ciągu

uznawane będą one za wyroby medyczne. 

Nie zmieni się również, potwierdzony            

w orzecznictwie sądów, status opraw do 

okularów korekcyjnych – zgodnie z ugrun-

towanym stanowiskiem stanowią one

wyposażenie wyrobu medycznego, tj. 

artykuł przeznaczony do stosowania łącz- 

nie z wyrobem. Warto również dodać, że            

za wyroby medyczne uznawane są także 

produkty specjalnie przeznaczone do

czyszczenia wyrobów medycznych.

Istotne jest, że Ustawa w swej treści dopre-

cyzowuje regulacje dotyczące stawki

podatku od towarów i usług dla wyrobów 

medycznych. Dotychczasowe przepisy

dotyczące preferencyjnej stawki podatku 

VAT odnosiły się wyłącznie do wyrobów 

medycznych, a ich zastosowanie w sto- 

sunku do wyposażenia wyrobów czy 

zestawów wyrobów wykazywane było 

przy wsparciu innych ustaw, co często 

skutkowało finałem w sądzie. Obecnie 

wprowadzane zmiany do ustawy o po- 

datku od towarów i usług wprost wskazu- 

ją, że wyroby medyczne, wyposażenie 
wyrobów medycznych, systemy i zesta-
wy zabiegowe w rozumieniu przepi-
sów unijnych rozporządzeń dotyczą-
cych wyrobów medycznych i wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, 
dopuszczone do obrotu na terytorium 
Polski, korzystają z preferencyjnej
stawki podatku VAT.

Powyższa regulacja zapewni większą 

pewność prawną i umożliwi uniknięcie

pojawiających się wątpliwości.

Preferencyjna stawka w wysokości 8% VAT 

obejmować będzie zarówno wyroby

wprowadzane na starych zasadach, na 

podstawie przepisów przejściowych, jak                                  

i na nowych zasadach, w zgodzie z MDR. 

Należy mieć jednak na uwadze, że do 

wyrobów wprowadzanych na starych za- 

sadach stawka preferencyjna obowiązy-

wać będzie jedynie do 27 maja 2025 roku                   

(art. 117 Ustawy), zatem do daty, zgodnie             

z którą oficjalnie mogą być one udostęp-

niane na rynku. Obniżona stawka podatku 

VAT obowiązuje również na usługi napraw      

i konserwacji wyrobów. 

Katarzyna Kroner – radca prawny; 

ukończyła studia podyplomowe na kierun-

ku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim. Obecnie prowadzi 

kancelarię w Krakowie. Specjalizuje się            

w prawie medycznym i gospodarczym. 

Prowadzi prawniczego bloga dotyczącego 

wyrobów medycznych http://wyrobyme-

dyczneokiemtemidy.pl/

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz 

uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

2.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

3. Wytyczne Komisji Europejskiej MDCG 2021-27. Pytania                            

i odpowiedzi dotyczące artykułów 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 

2017/745 i Rozporządzenia (UE) 2017/746. Grudzień 2021.
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W dniach 1-2 kwietnia br. na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej ograniczeniami związanymi 
pandemią COVID-19 odbyła się kolejna 
edycja Poznańskiego Salonu Optyczne-
go. Cieszymy się, że mogliśmy już po-
wrócić do tych działań, które wyróżniają 
swoją rangą nasze środowisko związane                     
z optyką okularową. Mimo niepewności 
i obaw wystawcy i zwiedzający posta-
nowili wziąć udział w swoistym otwarciu 
nowego sezonu spotkań branżowych.  
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydo-
wali się w tych dniach na ten krok.

Już teraz zapraszamy na jesienną edy-
cję Poznańskiego Salonu Optycznego, 
który odbędzie się we wrześniu br. na 
terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich.

Pragniemy również poinformować, że 
w pierwszym kwartale tego roku zakoń-
czone zostały kursy refrakcji, co też jest 
niejako znakiem powrotu do działań 

statutowych naszej organizacji. Ogrom-
nie cieszy nas frekwencja i zaangażowa-
nie uczestników.
Na wrzesień planujemy kurs doboru          
i aplikacji soczewek kontaktowych. 
Chętnych do udziału prosimy o kontakt 
z biurem Cechu.
Więcej informacji na stronie internetowej 
Cechu: www.mcro.pl

Informacja: MCRO

Kursy i szkolenia

Informacje z Międzywojewódzkiego 
Cechu Rzemiosł Optycznych 

w Poznaniu

wieści z branży

Poznański Salon 
Optyczny

                Z żalem zawiadamiamy, że dnia 1 kwietnia 2022 r. zmarł nasz Kolega

                   ŚP.  MACIEJ JAŃSKI
 

                      mistrz Optyki Okularowej,
            współzałożyciel i długoletni członek naszego Cechu, w latach 1992-2003 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej w zawodzie Optyka 
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,

Odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła.
 Cześć Jego Pamięci!

                                                          Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
                                                        przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

                                                      Członkowie i Zarząd Międzywojewódzkiego Cechu
                                                        Rzemiosł Optycznych w PoznaniuFot. MCRO



Za nami kolejne kursy i szkolenia z doktorem 
Andrzejem Styszyńskim i Joanną Zdybel.
Podczas kursu refrakcji uczestnicy powta-
rzali podstawy optyki i zapoznali się z naj-
ważniejszymi zagadnieniami przy doborze 
korekcji wzroku.
Dowiedzieli się, czym jest krótkowzroczność, 
nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia. 
Poznali subiektywne i obiektywne metody 
badania refrakcji, które są początkiem przy-
gody z pomiarami. Nasz charyzmatyczny 
prowadzący, dr Andrzej Styszyński, pokazał, 
jak wyznaczyć ekwiwalent sferyczny za po-
mocą kasety okulistycznej i foroptera oraz 
jak sprawdzić wielkość cylindra, wykorzystu-
jąc cylinder skrzyżowany. 
Nasz Cech zorganizował również kurs orto-
ptyczny, podczas którego kursanci zdobyli 
szeroką wiedzę dotyczącą rozwoju wzro-
ku u dzieci, różnych rodzajów zaburzeń                       
i terapii, które można prowadzić, aby móc 
pomóc małym pacjentom. Nasza niezastą-
piona prowadząca, Joanna Zdybel, przykuła 
uwagę wszystkich przygotowanymi ćwi-
czeniami, gdzie każdy mógł przeprowadzić 
badania diagnostyczne przydatne do pracy 
z pacjentami.
Dziękujemy naszym wykładowcom za kolej-
ne niesamowite kursy, a uczestnikom za ich 
aktywność i zaangażowanie.
Widzimy, że zainteresowanie naszymi kur-
sami jest nadal bardzo duże, dlatego przy-
gotowujemy kolejne edycje i będziemy                     

o nich informować na bieżąco. Zapraszamy 
do śledzenia naszego fanpage’a na Facebo-
oku, a na pewno nie ominie Was wiadomość             
o nadchodzących szkoleniach i kursach!
Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na kolejne 
warsztaty ortoptyczne! Chętnych odsyłamy 
do kontaktu mailowego, telefonicznego lub 
na Messegerze, gdzie zawsze odpowiemy 
na wszystkie pytania! A zdecydowanych 
kierujemy na naszego Facebooka, gdzie po-
wstało wydarzenie z linkiem do zapisów.

Wśród naszych członków są nie tylko optycy, 
ale również optometryści. 23 marca obcho-
dziliśmy święto wykonywanego przez nich 
zawodu. Choć nie jest on jeszcze tak moc-
no rozpowszechniony, a pacjenci często nie 
wiedzą, kim jest optometrysta, to po naszej 
stronie leży edukacja. Pokazywanie klientom 
i pacjentom różnic w obowiązkach optome-
trysty i okulisty jest naszym obowiązkiem.
W skrócie:
• okulista leczy choroby oczu, przepisuje leki 
i wypisuje skierowania na zabiegi,
• optometrysta dobiera korekcję okularową, 
soczewkową czy pryzmatyczną, dopasowu-
je soczewki kontaktowe i prowadzi terapię 
widzenia.
Rozpowszechniajmy zawód optometrysty, 
edukujmy naszych klientów, polecajmy ba-
dania u optometrysty! Nie tylko od święta.

Nasi członkowie mieli możliwość uczestni-
czyć w zwiedzaniu Centrum Szkoleniowego 
Essilor Polonia.
Przedstawiciele firmy przygotowali dla nas 
szkolenie oparte na nowych standardach 
obsługi klienta. Takie podejście ma wspie-
rać sprzedaż produktów dopasowanych 
do klienta, a dzięki rekomendacji specjalisty 
wzmacniać nasz wizerunek jako profesjona-
listy. Mieliśmy okazję zobaczyć Showroom, 
który ma przypominać nowoczesny salon 
optyczny wyposażony w sprzęty wykorzy-
stujące najnowocześniejsze technologie. 
Zapoznaliśmy się z urządzeniami do pomia-
rów refrakcji w gabinecie optometrycznym, 
automatami szlifierskimi w pracowni oraz 
systemami do wideocentracji. Rozmawiali-
śmy również o rozwoju optyki i przyszłości 
zawodu optyka i optometrysty. 
Bardzo dziękujemy za możliwość pozna-
nia nowego spojrzenia na obsługę klienta 
przygotowaną przez niezawodny zespół 
Essilor Polonia, za prezentację urządzeń op-
tycznych i bardzo miłe spotkanie. Polecamy 
każdemu! Liczymy na dalszą współpracę                  
i już dziś zapraszamy na kolejne prezentacje 
Centrum Szkoleniowego przy. ul. Annopol 
17 w Warszawie. 
To już drugie laboratorium, które mieli oka-
zję zobaczyć nasi członkowie. Nie będzie też 
na pewno ostatnie! Zapraszamy chętnych 
do kontaktu z biurem Cechu.
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23 marca to Światowy 
Dzień Optometrii
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Jest nam bardzo miło, że Wasze wnioski 
wciąż do nas spływają i codziennie pojawia-
ją się nowi wykwalifikowani optycy!
Polski Numer Optyka to numer nadawa-
ny optykom z kwalifikacjami – mechanika, 
technika, czeladnika, mistrza czy inżyniera, 
licencjata lub magistra.
Jeśli masz dyplom, który potwierdza Twoje 
wykształcenie w zawodzie optyka i nie masz 
jeszcze nadanego PNO, to zapraszamy do 
złożenia wniosku już dziś!
Dlaczego PNO?
• Numer PNO nadawany jest każdemu 
z kwalifikacjami, nie wybieramy „grona 
zasłużonych”. W naszych oczach ci, którzy 
przeszli pełną drogę wykształcenia, zasłu-
gują na wyróżnienie.
• Nie musi to być kolejny dyplom do po-
wieszenia na ścianie. To zaliczenie w poczet  
wykwalifikowanych optyków. Pamiętaj, że 
razem możemy więcej!
•Jest to całkowicie bezpłatna inicjatywa dla 
zintegrowania środowiska.
Swój wniosek możesz złożyć tutaj:
• http://cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polski-
numer-optyka/
P.S. Naszą inicjatywę wspierają firmy bran-
żowe. Ich listę możesz sprawdzić tu:
•  http://cechoptyk.waw.pl/polski-numer-
optyka-wspieraja-nas/

W tym dniu życzyliśmy wszystkim dużo 
zdrowia!
Dziękujemy wszystkim specjalistom ochro-
ny zdrowia, bo wiemy, jak ważne jest dbanie 
o nasz organizm.

Zachęcamy do profilaktyki i zapobiegania 
chorobom, do jak najlepszego dbania o sie-
bie i swoje zdrowie, gdyż bez niego trudno 
pracować i rozwijać swoje pasje. Bądźmy 
dla siebie dobrzy i dbajmy o wzrok, badając 
oczy raz w roku.
Kontrolujmy serce i sprawdzajmy ciśnienie. 
Pamiętajmy, że ruch to zdrowie, a zbilanso-
wana dieta zapewnia odpowiednie witami-
ny i minerały.
Woda zaś jest niezwykle ważna dla naszego 
ciała, nie zapominajcie o niej.
Dbajcie o siebie jak najlepiej!
Cieszmy się pięknem każdego nowego dnia!

Wszyscy doskonale wiedzą, jak wygląda sy-
tuacja związana z wojną w Ukrainie.
Pojawia się w naszym kraju coraz więcej 
optyków, optometrystów czy okulistów 
z tego kraju. Napotykamy na ogłoszenia 
osób z Ukrainy poszukujących pracy w na-
szej branży.
Jak możemy zapewnić zatrudnienie naszym 
sąsiadom?
• Od 24 lutego 2022 roku obowiązują nowe 
zasady dla wszystkich uciekających przed 
wojną Ukraińców. Przy wjeździe do Polski     
i po otrzymaniu pieczęci Straży Granicznej 
każdy Ukrainiec od razu zostaje uprawniony 
do legalnego pobytu na terenie Polski przez 
18 miesięcy. Musi jednak pamiętać, że prze-
kroczenie granicy kraju na dłużej niż miesiąc 
cofa to uprawnienie.
• Należy przygotować oświadczenie o za-
miarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, 
w którym muszą być zawarte: stawka wyna-
grodzenia, forma zatrudnienia, miejsce wy-
konywania pracy, wymiar czasu pracy oraz 
okres wykonywania pracy.

• Kolejnym krokiem jest poinformowanie 
PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca     
w dniu rozpoczęcia pracy lub o jej niepod-
jęciu do 7 dni.
• Do oświadczenia o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi przydadzą się nastę-
pujące dane pracownika:
• imię lub imiona oraz nazwisko,
• data urodzenia,
• płeć,
• obywatelstwo,
• rodzaj, numer i seria dokumentu podróży 
lub innego dokumentu pozwalającego 
potwierdzić tożsamość oraz państwo,             
w którym został wydany,
• numer PESEL, który nadają miejscowe 
urzędy,
• rodzaj umowy pomiędzy podmiotem 
powierzającym wykonanie pracy a obywa-
telem Ukrainy,
• stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.
Ale wszystko się zmienia tak dynamicznie, 
że warto śledzić informacje z miejscowych 
urzędów.
Procedura została znacznie uproszczona, 
dzięki czemu Ukraińcom dużo łatwiej bę-
dzie rozpoczynać pracę. Jeśli ktoś z Was już 
przeszedł tę ścieżkę i chce się podzielić do-
świadczeniem, zapraszamy do komentarzy! 
Każda informacja jest przydatna!
Obecna sytuacja z wojną na Ukrainie jest wy-
jątkowa. Wielu uchodźców uciekało z domu 
dosłownie tak jak stali. Niektórzy z nich zapo-
mnieli zabrać swoje okulary z domu lub zgu-
bili, a może zniszczyli je po drodze. Optycy 
zrzeszeni w naszej organizacji wychodzą na-
przeciw ich potrzebom. W swoich salonach 
optycznych otoczyli ich opieką i wsparciem. 
Oferują nie tylko bezpłatne badania wzroku, 
ale w większości wypadków całe nowe oku-
lary. Solidaryzujemy się i wspólnie pomaga-
my!
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Zatrudnianie cudzo-
ziemców

Ponad 900 nadanych 
Polskich Numerów 
Optyka!

Światowy Dzień 
Zdrowia
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Wypowiedzenie umowy o pracę to raczej 
mało przyjemny temat, ale postanowiliśmy 
o nim wspomnieć. Przede wszystkim spoj-
rzeć na niego z perspektywy różnych okre-
sów wypowiedzenia dotyczących różnych 
rodzajów umów.

1. Zacznijmy od okresu próbnego:
• jeśli umowa została zawarta na mniej niż     
2 tygodnie – okres wypowiedzenia wynosi    
3 dni robocze rozpoczynając się od następ-
nego dnia po wręczeniu wypowiedzenia,
• jeśli umowa została zawarta na co najmniej 
2 tygodnie – okres wypowiedzenia wynosi 
tydzień rozpoczynając się od pierwszej nie-
dzieli po wręczeniu wypowiedzenia,
• jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące 
– okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie 
rozpoczynając się od pierwszej niedzieli po 
wręczeniu wypowiedzenia,

2. Jeśli chodzi o umowy o pracę, nie ma 
znaczenia czy była ona na czas określony 
czy nieokreślony, najważniejszy jest okres 
zatrudnienia:
• jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 
6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 
2 tygodnie rozpoczynając się od pierwszej 
niedzieli po wręczeniu wypowiedzenia,
• jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 
miesiąc rozpoczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu wrę-
czenia wypowiedzenia,
• jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 
3 lata – okres wypowiedzenia wynosi trzy 
miesiące rozpoczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu wrę-
czenia wypowiedzenia,

3. Każdy z nas wie, jak ważni są dobrzy pra-
cownicy. Ale gdyby była potrzebna ściąga, 
to będziecie wiedzieć gdzie szukać!

Kto nie nabił nigdy paragonu z błędem, 
niech się cieszy!
Ale, ale... dla nas, którym się zdarzyło, jest ra-
tunek. Możemy anulować paragony!
Wszyscy rejestrujący sprzedaż poprzez kasę 
fiskalną muszą prowadzić:
• ewidencję zwrotów i reklamacji,
• ewidencję oczywistych pomyłek.
I to właśnie ta druga ewidencja będzie na-
szym zbawieniem w tej kwestii.
Jakie informacje musi zawierać podanie          
o anulowanie paragonu?
• wartość brutto i podatek od błędnie zaewi-
dencjonowanej sprzedaży,
• krótki opis przyczyny i okoliczności błędu 
wraz z oryginałem paragonu.

Nie możemy też zapomnieć, że należy nabić 
paragon jeszcze raz, tym razem poprawnie.
Życzymy wszystkim jak najmniej błędów, ale 
pamiętajcie, że ten błąd możemy naprawić!

Każdego dnia działamy w trosce o nasz za-
wód i członków naszej organizacji.
W grupie siła, więc im nas więcej, tym więcej 
mamy do powiedzenia:
• co dwie głowy to nie jedna,
• silna reprezentacja zawodu daje dużo 
większe możliwości.
Zależy nam na budowaniu organizacji, do 
której optycy chcą należeć.
Chcemy Was godnie reprezentować, inte-
grować środowisko, pobudzać do działania 
i angażować w różne projekty.
Staramy się działać na różnych polach:
• organizujemy kursy doszkalające – kurs re-
frakcji i ortoptyczny,
• organizujemy Wieczorne Spotkania Branży 
Optycznej – webinary na wiele ciekawych 
tematów,
• jesteśmy inicjatorami projektu Polski Nu-
mer Optyka, który został nadany już ponad 
900 wykwalifikowanym optykom,
• zgłosiliśmy uwagi do projektu ustawy            
o niektórych zawodach medycznych, gdzie 
ujęto optometrystę i ortoptystę.
Będziemy nieustannie działać, póki mamy 
dla kogo! Jeśli chcesz podzielić się z nami 
swoją opinią, pomysłem czy przemyśleniami 
– jesteśmy do Twojej dyspozycji!
  A jeśli jesteś zdecydowany do nas przystą-
pić, już dziś złóż deklarację członkowską! 
Jeśli masz do nas jakieś pytania, śmiało mo-
żesz zadzwonić lub skontaktować się z nami 
mailowo: biuro@cechoptyk.waw.pl
tel. 22 635 78 67
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Wypowiedzenie 
umowy
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Już dziś dołącz do grona 
optyków profesjonalistów!

Z Wami dla Was!

Anulowanie 
paragonu



2022/3

2021/3 69

669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL

Serdecznie zapraszamy do naszego
sklepu internetowego pod adresem

Zachęcamy do rejestracji i zakupów :)

POLSKI PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH

–

www.optalex.pl

OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4

02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286

tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl

63

https://optalex.pl/
http://www.optysport.pl/
http://mazexhurt.pl/


2022/3

Nazywam się Bogusia Łysikowska i jestem 
właścicielką salonów optycznych OPTICAL    
i 21 Oczko. Swój pierwszy salon otworzyłam 
w 2009 roku. Praca w optyce jest moją pasją 
i pochłania mnie bez reszty.
Od samego początku nieustannie pod-
noszę kwalifikacje. Ciągle rozwijam swoją 
firmę. Korzystam z najnowocześniejszych 
rozwiązań, jakie dają nam nowe technologie 
i udoskonalenia z zakresu optyki. Moje salo-
ny wyposażone są w najnowsze sprzęty do 
badania wzroku. Badania wykonują okuliści    
i optometryści.
Tworząc swoje salony, chciałam, żeby nie 
były to kolejne sklepy z okularami, ale miej-
sca, gdzie każdy Klient będzie czuł ciepłą, 
domową atmosferę. Klient zawsze może na 
nas liczyć, gdyż mam szczęście pracować ze 
świetną, niezawodną załogą. Za naszą dewi-
zę może posłużyć sentencja, którą kieruje się 
marka Gucci, że jakość pamięta się o wiele 
dłużej niż cenę, co ma odzwierciedlanie        
w proponowanych przez nas produktach.
Zapraszam do salonów OPTICAL i 21 Oczko:
• przy ul. Pułtuskiej 27 w Wyszkowie,
• przy ul. Myśliborskiej 104 w Warszawie.

Salon Optyczny Looko Optyk funkcjonuje 
na rynku od 2008 roku. Jesteśmy prężnie 
działającą firmą i nieustanie się rozwijamy. 
Posiadamy wykształcony personel, który 
każdego dnia doskonali swoje umiejętności, 

poznaje nowości z zakresu optyki, uczest-
niczy w szkoleniach branżowych. W naszej 
pracy staramy się być lojalni i  kompetentni, 
budując wieloletnią relację z klientem celem 
jak najlepszej opieki w zakresie ochrony oraz 
korekcji wzroku. Nasze motto to „Bezpiecz-
ne i wyraźne widzenie”. W naszych salonach 
staramy się zachować jak najwyższą jakość 
produktów oraz atrakcyjne ceny i szeroki 
asortyment.
Zajmujemy się także naprawami okularów, 
część wykonujemy na miejscu i od ręki, 
mamy też możliwość wykonania okularów 
do odbioru już następnego dnia. W trosce 
o wzrok naszych Klientów współpracujemy 
z lekarzem okulistą Mirosławą Czarkowską, 
zajmującą się ogólnym stanem układu wzro-
kowego. W gabinecie można uzyskać diag-
nozę w zakresie chorób oczu oraz zmian    
w nich zachodzących, jak również skonsul-
tować niepokojące objawy związane z wi-
dzeniem. Z porady lekarza okulisty mogą 
skorzystać nie tylko osoby dorosłe i starsze, 
ale również dzieci oraz młodzież.

Praca naszych salonów polega nie tylko na 
pomocy w doborze okularów korekcyjnych, 
słonecznych czy soczewek kontaktowych, 
ale również na działaniu społecznym. Jed-
nym z przykładów jest pomoc wychowan-
kom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Łomży, gdzie nasz okulista przeprowadza 
rutynową kontrolę wzroku. Przy współpracy 
z partnerami wykonujemy okulary dla po-
trzebujących dzieci całkowicie bezpłatnie. 
Ponadto przeprowadzamy przesiewowe 
badania wzroku w szkołach podstawowych, 
urzędach oraz małych miejscowościach,       
w których mieszkańcy mają ograniczony 
dostęp do opieki okulistycznej.
Zapraszamy do Salonów Optycznych Looko 
Optyk:

• al. Legionów 32, Łomża,
• ul. Rynek Piłsudskiego 14, Wysokie Mazo-
wieckie,
• ul. Wojska Polskiego 67, Kolno.

Zakład Optyczny M. Baranowska powstał 
w 1994 roku, założony przez mistrza optyki 
okularowej Mariannę Baranowską. Jesteśmy 
profesjonalistami, dlatego ciągle pracujemy 
nad podnoszeniem kwalifikacji naszych op-
tyków – specjalistów z dziedziny optyki oku-
larowej. Świadczymy usługi na najwyższym 
poziomie. Spełniamy wymagania i oczeki-
wania naszych Klientów poprzez wprowa-
dzanie najnowszych rozwiązań oraz produk-
tów z zakresu optyki.
Nasza pracownia optyczna wyposażona 
jest w nowoczesne urządzenia do obróbki 
szkieł korekcyjnych. Doświadczony personel 
zapewnia Klientom możliwość wykonania 
okularów w ciągu 30 minut. 
Posiadamy także bardzo dobrze wyposażo-
ny gabinet okulistyczny, w którym przyjmu-
ją lekarze okuliści. Wykonujemy niezwykle 
precyzyjne komputerowe badanie wzroku, 
komputerowe badanie pola widzenia, bez-
dotykowe badanie ciśnienia śródgałkowego 
z wykorzystaniem powietrza. Tego typu ba-
danie nie wymaga znieczulenia. 
W naszym zakładzie zapewniamy miłą, fa-
chową obsługę i rodzinną atmosferę. Nawet 
bardzo wymagający klient znajdzie coś dla 
siebie i wyjdzie usatysfakcjonowany.
Oferujemy szeroki wybór opraw okularo-
wych - damskich, męskich, młodzieżowych 
i dziecięcych. Do tego najwyższej jakości 

Salon Optyczny 
Looko Optyk
Patryk Drewnowski

Prezentacje salonów członków 
Cechu Optyków w Warszawie

OPTICAL, 21 Oczko 
Bogusia Łysikowska
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Zakład Optyczny 
M. Baranowska
Marianna Baranowska 
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Cech Optyków w Warszawie

soczewki okularowe wraz z profesjonalnym 
badaniem wzroku. Dla najbardziej wymaga-
jących proponujemy szerokiej gamy soczew-
ki progresywne znanych firm, takich jak: JZO, 
Jai Kudo, Essilor, Seiko czy Szajna.
Zapraszamy do naszego zakładu optyczne-
go w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Woj-
ska Polskiego 64.

Mirosława Matys – dyplomowana optyk 
okularowa – rozpoczęła swoją przygodę                   
z okularami w 1975 roku, a od 1996 r. prowa-
dzi własny Zakład Optyczny w Starachowi-
cach przy ulicy Wojska Polskiego 16. W 2004 
roku dołączyła do niej córka Iwona, która 
zajmuje się prowadzeniem gabinetu opto-
metrycznego, wykonując badania wzroku. 
Obecnie wspólnie prowadzimy rodzinną 
firmę, w której z uwagą i troską zajmujemy 

się każdym klientem, tworząc miłą, rodzinną 
atmosferę.
W opinii naszych Klientów jesteśmy naj-
lepszym zakładem optycznym w Staracho-
wicach, co zachęca nas do uczestnictwa                   
w szkoleniach i sprawia, że nie stoimy             
w miejscu. Doświadczenie i zdobywana 
wiedza powoduje, że Klienci są zadowoleni 
z naszych usług. W komentarzach interneto-
wych na hasło optyk Starachowice internau-
ci wskazują nasz zakład. Zapraszamy do nas    
i gwarantujemy, że nigdy więcej nie będzie-
cie szukać salonu optycznego.
Na miejscu wykonujemy profesjonalne ba-
danie optometryczne. Badanie przeprowa-
dza dyplomowany optometrysta, który spe-
cjalizuje się w korekcji wzroku oraz doborze 
odpowiednich okularów. Zajmuje się diag-
nozowaniem i korekcją wad wzroku. Należą 
do nich: krótkowzroczność, nadwzroczność, 
astygmatyzm, prezbiopia (starczowzrocz-
ność). Diagnozuje również zaburzenia wi-
dzenia obuocznego, takie jak zez, heteroforia 
(zez ukryty) czy zaburzenia akomodacji.
W naszym salonie dysponujemy szerokim 

wyborem opraw w najróżniejszych kształ-
tach i kolorach. Każdy Klient znajdzie model 
odpowiedni dla siebie. Zawsze służymy radą 
i pomocą w profesjonalnym wyborze opraw 
oraz właściwych soczewek okularowych. 
Posiadamy również szeroki wybór okularów 
przeciwsłonecznych z wysokimi filtrami UV.
Zapraszamy do naszego zakładu optyczne-
go:
• ul. Wojska Polskiego 16, Starachowice.

Zakład Optyczny 
– Mirosława i Iwona 
Matys
Mirosława Matys
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OKULARY LUPOWE I LORNETKOWE.
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25. Konferencja Transitions Academy tra-
dycyjnie odbyła się w Orlando, zrzesza-
jąc 850 osób – optyków, optometrystów 
oraz przedstawicieli Grupy Essilor i firmy      
Transitions z całego świata.
Dwudniowy event rozpoczęła Chrystel 
Barranger – President EMEA Wholesale     
& President Transitions Optical.
Wiele uwagi poświęcono maksymalnej 
ochronie wzroku, jaką zapewniają szkła 
Transitions – przed światłem niebieskim          
w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, 
przed UVA i UVB oraz rażącym światłem sło-
necznym.
Konsumenci poszukują informacji w inter-
necie, zanim udadzą się do salonu optycz-
nego oraz dużo chętniej wybierają salon, 
który ma przyciągającą reklamę w witry-
nie sklepu – jak interaktywne ekrany, duże 
grafiki oraz nasycone kolory. Efektywne 
prezentery, które pozwalają konsumen-
tom na „zabawę” w produkt, skutecznie za-

mykają proces sprzedaży. Stała promocja                     
w social mediach, skierowanie konsumen-
ta do quizu „Wrażliwości na światło” oraz 
do wirtualnej przymierzalni na stronie         
www.transitions.com/pl wzmacnia i skra-
ca proces sprzedaży w salonie optycznym. 
Szerokie portfolio szkieł Transitions – Trans-
itions Signature GEN8 w siedmiu kolorach, 
Transitions XTRActive New Generation oraz 
XTRActive Polarized – zaspokoją potrzeby 
osób w każdym wieku. Codzienna reko-
mendacja szkieł Transitions jako produktu 
pierwszego wyboru to sposób na rozwój 
biznesu i zdobycie lojalnych klientów, wra-
cających ponownie po produkt.
Bardzo ciekawą prezentację o tym, „Co po-
winniśmy zrobić przed śmiercią, aby nasze 
życie było pełne...” przedstawił Ben Nem-
tin, puentując pięć zasad realizacji marzeń:                  
1. Zapisz je, 2. Opowiedz innym, 3. Nie prze-
stawaj próbować, 4. Osiągaj sukces, 5. Dziel 
się z innymi – obdarowując ich.

Blisko 40 mówców z całego świata inspiro-
wało uczestników w realizacji pasji. Nowe 
podejście do biznesu, rekomendacja, pre-
zentacja produktu, skuteczna promocja       
w social mediach, szkolenia oraz systemy 
lojalnościowe to klucz do sukcesu.

W tym roku pojawiły się 3 ważne tematy:
• dzieci w wieku szkolnym,
• choroba zezowa,
• sports vision,
a łączącym je wątkiem była na szczęście 
coraz bardziej popularna w Polsce terapia 
widzenia. Wysoki poziom merytoryczny za-
pewnili specjaliści z różnych krajów – Polski, 
Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Danii. 
Organizatorzy nawiązali współpracę mię-
dzy innymi z International Sports Vision 
Association (IVSA). Uśmiech na twarzy wy-
woływały za każdym razem wyznania za-
granicznych prelegentów, jak bardzo cieszą 
się z przyjazdu do Polski.
Organizatorem konferencji było Polskie 
Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych. 
Należy podkreślić profesjonalizm przygoto-
wania imprezy – prezentacje i wykłady były 
tłumaczone na polski i angielski, a każdy 
z uczestników miał do dyspozycji zestaw 
słuchawkowy, dzięki czemu również zagra-
niczni uczestnicy (a było to około 50 osób) 
mogli w komfortowy sposób zdobywać 

wiedzę. To obiecujące początki Konferencji 
jako wydarzenia międzynarodowego. Czas 
między wykładami był okazją do rozmów     
z przedstawicielami różnych firm – w hote-
lu DoubleTree by Hilton w tym roku swoje 
stanowiska miało ponad 20 wystawców. 
Poza wykładami można było uczestniczyć 
również w warsztatach, będących ich kon-
tynuacją i praktycznym uzupełnieniem. 
Bardzo cenna była także sama możliwość 
bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi 
i zadawania pytań – to spotkanie w zupeł-
nie innej skali niż na auli. Darmowe war-

sztaty proponowali natomiast partnerzy 
konferencji.
Obok części merytorycznej w sobotni wie-
czór na uczestników czekała atrakcja – ko-
lacja koleżeńska w eleganckim hotelowym 
klimacie. Minęło niewiele czasu, a parkiet 
taneczny zapełnił się po brzegi. Czuć było 
energię i radość z bycia razem. Zrezygnowa-
no natomiast z tradycyjnych skeczy kabare-
towych ze względu na wojnę na Ukrainie.
W niedzielny poranek odbyło się „Śniadanie 
z Mistrzem”. Karol Bielecki, wicemistrz świa-
ta w piłce ręcznej, zgodził się opowiedzieć 
o tragicznej sytuacji w jego życiu – utracie 
oka. Dla specjalisty ochrony wzroku oprócz 
fachowej wiedzy bezcenna jest także relacja 
ze strony pacjenta – jego emocje, przeżycia 
i doświadczenia.
Konferencja Optometria to wyjątkowe wy-
darzenie na skalę kraju. Warto, by była sta-
łym punktem w kalendarzu każdego opto-
metrysty.

2022/3

Kraków na początku kwietnia otworzył nowy sezon wydarzeń branżowych. Na konferencję stacjonarną 
czekali wszyscy, spragnieni spotkań i rozmów. Poluzowanie obostrzeń na kilka dni przed imprezą 

zdawało się potwierdzać, że to najwyższy czas na powrót tej wyjątkowej formy zdobywania wiedzy 
i nowych znajomości.
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Kaja Sarota

Międzynarodowa Konferencja 
Transitions Academy Orlando 

Informacja: Transitions Polska

Konferencja OPTOMETRIA 2022
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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
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HURTOWNIA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO

-

To moje wnuki 

-

Całe życie związał z Chorzowem

-

-

-

Zawsze najbardziej interesował
mnie klient i jego potrzeby

-

-
-

-

Z Niemiec przywodził nowoczesne
maszyny do szlifowania szkieł

-

-

-

-

-

Od 1990 roku Optyk Kłos działa
przy ul. Wolności 5 w Chorzowie

-

-

-

jak u lekarza

-

-

-

OPTYK KŁOS
JEDYNY Z TRADYCJAMI

JEST W CHORZOWIE

Salon Optyczny Optyk Kłos znajduje się przy ul. Wolności 5 w Chorzowie. Zna go 
już kilka pokoleń mieszkańców naszego miasta. Jego właściciel, Eugeniusz Kłos, 
to dyplomowany optyk z najdłuższym stażem w Polsce! A przy tym chorzowski 
lokalny patriota. Przeczytajcie ciekawą historię życia i pracy pana Eugeniusza.

Salon Optyczny Optyk Kłos

Ul. Wolności 5, Chorzów

Tel. 32 241-13-67 | www.optykklos.pl |

www.facebook.com/Optyklos

www.optykklos.pl   
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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
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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  

2022/3

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

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

UWAGA

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

SPRZEDAM

więcej informacji 

na specjalistycznym wortalu:

www.interOPTYKA.pl
oraz na: 

Facebook.com/MagazynOKO
 

 

Sprzedam lub odstąpię 

Zakład Optyczny 

tel.  604 193 859

ODSTĄPIĘ SALON

Odstąpię bardzo ładny, nowocześnie 
urządzony salon optyczny w Dzierżo-
niowie i Brzegu. Oferta dotyczy prze-
jęcia umowy najmu lokalu przysto-
sowanego do prowadzenie salonu 
optycznego. Możliwość przejęcia 

z całym wyposażeniem.

tel.  501 096 090

http://olaftabaczynski.com/
http://interoptyka.pl/
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669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL

Lexce Trend

AUTOMAT 
BEZSZABLONOWY

centroskop i skaner
opraw w jednym

W
DYSTRYBUTOR

TS-310
System refrakcyjny

Warszawa
506 128 363
piotr@po.pl 

509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

Zielona Góra
513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl

https://www.polandoptical.pl/


Lexce Trend

AUTOMAT 
BEZSZABLONOWY

centroskop i skaner
opraw w jednym

W
DYSTRYBUTOR

TS-310
System refrakcyjny

Warszawa
506 128 363
piotr@po.pl 

509 366 930
wiarek.wajdzik@po.pl

Zielona Góra
513 028 590
mateusz.radkiewicz@po.pl

SHAMIR ŚWIĘTUJE

ROCZNICĘ
Jesteśmy dumni z naszych osiągnieć, jesteśmy dumni z tego,

że możemy tworzyć partnerstwo, które prowadzi nas do wspólnego sukcesu.
Razem kontynuujmy ten sukces!

Naszą ambicją jest tworzenie najnowocześniejszych technologii
optycznych, poprawiających jakość życia poprzez poprawę 
jakości widzenia.

Yagen Moshe, Shamir CEO

ROCZNICĘ

https://www.polandoptical.pl/


https://okulary.com.pl/
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