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ZESKANUJ I ZAŁÓŻ KONTO

Kiedy zakupy przychodzą 
do Twojego salonu w 24 h

Poznaj nowy wymiar 
obsługi on-line dla optyków!
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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

PRECYZYJNY 
I PROSTY 
POMIAR

ROZWIJAJ SWÓJ 
BIZNES DZIĘKI 
SPARK™4

NIE ZOSTAWAJ W TYLE.
MAKE IT SPARK. MAKE IT SIMPLE

NOWY SPARK™4
Cyfrowe urządzenie pomiarowe

KomfortowoDokładnieSzybko

Zapytaj Przedstawiciela Shamir o SPARK™4

Pomiary 
optyczne nigdy 

nie były tak 
proste

W
DYSTRYBUTOR

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
Piotr 506 128 363

Cieszyn
Wiarosław 509 366 930

Zielona Góra
Mateusz 513 028 590

LUB WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL

https://www.shamir.com/pl


https://okulary.com.pl/


W tym roku Dekoptica 
kończy 40 lat!

-

-

-

www.dekoptica.pl

Frame 191 col. 283

p r o d u k t  p o l s k i

Frame 193 col .  220

Jennifer col .  0412

Agatha col .  3317

https://dekoptica.pl/


W tym roku Dekoptica 
kończy 40 lat!
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p r o d u k t  p o l s k i

Frame 193 col .  220
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Selekcja okularów jeszcze 
nigdy nie była tak prosta. 
Zarejestruj się i sprawdź!

WWW.B2B.E-GLASSES.PL

Poznaj nowy wymiar obsługi on-line dla optyków!

ZESKANUJ

https://b2b.e-glasses.pl/logowanie#!


Pełna oferta produktowa

Wirtualnie większe zdjęcia niż okulary realnie

Produkty dostępne wyłącznie on-line

Czat „na żywo”

Szybka i precyzyjna wyszukiwarka produktów

Wartościowe treści na blogu

Możliwość pobierania materiałów 
marketingowych i grafik

Dostawa 24h dostępnych produktów

Sklep on-line dostępny na urządzeniach 
mobilnych

Rozbudowany panel klienta

… i dużo więcej niż możesz sobie wyobrazić!

@scorpioneyewear

https://b2b.e-glasses.pl/logowanie#!
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Zapraszamy do lektury kolejnego (210) numeru specjali-
stycznego, niezależnego magazynu dla profesjonalistów 
„OKO”, w którym przedstawiamy nowości i promocje przy-
gotowane przez naszych partnerów i reklamodawców oraz 
poruszamy szereg aktualnych tematów. 

Za nami kolejna udana edycja targów SILMO – święta 
kreatywności i innowacji branży optycznej. SILMO Paris 
ponownie zaprezentowały wszystko to, co przyczynia się 
do ich atrakcyjności i wyjątkowości. W tym roku interesu-
jącą i zupełnie nową inicjatywą był konkurs SILMO Opti-
cal Design, promujący młodych projektantów. Po raz 29. 
przyznano także prestiżowe nagrody SILMO d’Or, które 
każdego roku wyróżniają i celebrują talent i kreatywność                        
w 10 kategoriach. Redakcja magazynu „OKO” po raz kolejny 
brała udział w głosowaniu jury konkursu. Magazyn „OKO” 
reprezentowała Dyrektor Kreatywna – Izabela Maciejewska, 
artystka sztuk wizualnych. Zachęcamy do lektury naszej re-
lacji z tego ważnego na skalę światową wydarzenia, które-
go magazyn „OKO” jest partnerem medialnym. 

W tym roku Dek Optica obchodzi swój jubileusz. Korzenie 
firmy sięgają niemal końca II wojny światowej, a kolejne po-
kolenia rodziny pielęgnują rzemieślnicze tradycje związane    
z wytwarzaniem opraw okularowych. Zachęcamy do lektury 
artykułu „40 lat rodzinnych tradycji”. 

W dziale Okiem Eksperta kontynuujemy cykl komen-
tarzy dotyczących obecnych trendów i rynku optycznego                  
w Polsce. Zapraszamy do lektury artykułu „Jak zachęcać, 
aby nie zniechęcać?”, którego autorem jest Damian Misiak, 
współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk. 

„Czy umiejętności widzenia można usprawnić?” to tytuł 
artykułu w dziale Medycyna i Optyka, którego autorką jest 
Katarzyna Chachaj, dyplomowana ortoptystka.

Kontynuując dział Nauka i Optyka, publikujemy tekst 
„Optyk ochronny”, którego autorem jest dr hab. Jacek 
Pniewski, wykładowca w Akademickim Centrum Kształ-
cenia Optometrystów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Styliści Opraw Okularowych, Monika i Olaf Tabaczyńscy, 
swój najnowszy felieton w dziale Okiem Stylisty poświęcili 
stylistycznej indywidualizacji. Nasi Czytelnicy mogą zapo-
znać się, jak wygląda proces projektowania i realizacji sper-
sonalizowanych okularów.

W części poświęconej modzie okularowej zapoznają 
się Państwo z aktualnymi trendami i nowościami. Prezen-
tujemy nowe kolekcje: BINOKL, Dek Optica, GIGI Studios, 
Mertz Eyewear, MOCOA. i Louis Delacroix, TONNY Ey-
ewear, TRESS Eyewear, VERMARI i wiele innych. 

Obszerny dział Wieści z Branży obfituje w przydatne                                                    
w prowadzeniu biznesu optycznego informacje z Cechów 
Optycznych i KRIO oraz wiadomości o aktualnych wydarze-
niach branżowych, a także relacje z tych, które już się odbyły.

Interesującą inicjatywą była konferencja i wystawa op-
tyczna „Profesjonalny salon optyczny”, której organiza-
torem był Cech Optyków w Warszawie. Magazyn „OKO” 
objął wydarzenie patronatem medialnym. Nasze obszerne 
fotorelacje znajdą Państwo na specjalistycznym wortalu 
branżowym: www.interOPTYKA.pl oraz w mediach spo-
łecznościowych. 

Publikujemy także relację ze zorganizowanej przez Eks-
pert Optyk konferencji „Eksperci z Wizją”, której partnerami 
strategicznymi byli: JZO Polski Ekspert Optyczny, Nikon 
Lenswear oraz Essilor.

Przypominamy, że już w październiku obchodzić bę-
dziemy Światowy Dzień Wzroku – najważniejsze święto 
w kalendarzu każdego specjalisty ochrony wzroku. Warto 
pomyśleć, jak włączyć się w jego obchody. 

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić 
Państwa na XIV Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO 
oraz Wystawę Optyczną OPTYKA 2022, które odbędą 
się w dniach 20-23 października w Hotelu Gołębiewski                       
w Karpaczu. Wydarzenie, organizowane przez Krajową Rze-
mieślniczą Izbę Optyczną przy współpracy Grupy MTP, od 
wielu lat cieszy się w branży ogromnym zainteresowaniem. 
Współpraca organizatorów ze środowiskiem akademickim 
pozwoliła na organizację podczas Kongresu Konferencji 
Naukowej pod patronatem prof. dr hab. Ryszarda Naskrę-
ckiego, kierownika Laboratorium Fizyki Widzenia i Opto-
metrii UAM w Poznaniu. Magazyn „OKO” objął wydarzenie 
patronatem medialnym. Szczegółowy program Kongresu 
zamieściliśmy na łamach naszego czasopisma. Wszystkich 
sympatyków naszego wydawnictwa zapraszamy serdecz-
nie na nasze stoisko w Karpaczu.

Naszym Czytelnikom życzymy inspirującej lektury i dzię-
kujemy, że są Państwo z nami!

Zespół redakcyjny magazynu OKO
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Nadchodzi nowa generacja komfortu.

Wprowadzamy piątą 
generację najchętniej 
wybieranych soczewek 
progresywnych dla 
nowych użytkowników!

Z O B A C Z  R Ó Ż N I C Ę :
V E O  C O M F O R T  P L U S

VEO Comfort to marka sama w sobie. Są to najchętniej 
wybierane soczewki progresywne z oferty SZAJNA dla osób, 
które jeszcze nie korzystały z produktów wieloogniskowych. 
Świetnie zbalansowane i bardzo łatwe w adaptacji. 

VEO Comfort Plus, w stosunku do poprzedniej generacji,
to przede wszystkim znacząca poprawa widzenia
na odległości pośrednie. Rozkład aberracji jest tutaj gradalny, 
najsilniejsze zniekształcenia oddalone są bardziej niż dotychczas 
od strefy progresji, dodatkowo znajdują się one na tyle nisko,
że nie ograniczają widzenia na odległości pośrednie.

Już od

1210,-

*Detaliczna cena pary soczewek w indeksie 1.50
z super twardą powłoką Diament Plus.

https://szajna.pl/kontakt/


EYE CARE CONFERENCE 2022 
08.10.2022 GDYNIA

www.dbajowzrok.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
13.10.2022

https://www.iapb.org 

IOFT
18-20.10.2022 TOKIO

www.ioft.jp/

14. KONGRES KRIO 
20-23.10.2022 KARPACZ

www.krio.org.pl 

SILMO ISTANBUL
17-20.11.2022 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

HONG KONG OPTICAL FAIR
09-11.01.2023 HONGKONG 

www.hktdc.com

OPTI 2023
27-29.01.2023 MONACHIUM

www.opti.de

MIDO 2023
04-06.02.2023 MEDIOLAN

www.mido.com

Uwaga!  

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawiąza-
nie kontaktu z organizatorami.

Całoroczne i na bieżąco aktua-
lizowane KALENDARIUM znaj-
duje się na stronie:
www.interoptyka.pl





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

8 2019/2

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 57

BERGMAN POZNAŃ 64

BINOKL JABŁONOWO 29

CAMRO SOPOT       3

DEKOPTICA WROCŁAW 4,5

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL 14,15

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ                57

GIGI STUDIOS WARSZAWA               7

HUMEL JÓZEFÓW 57

IDEA OPTICA OPOLE         17

JZO JELENIA GÓRA 13

KRIO WARSZAWA 41

MACROOPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 53

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 61

MERTZ EYEWEAR BOLESŁAWIEC 25

MOCOA. OPOLE 17

MTP POZNAŃ 41

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 55

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 31

OPTALEX WARSZAWA 53

OPHTALMICA NOWAKOWSKI WROCŁAW 59

OPTI SERVICE CIESZYN 43

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA          53

ORATA WARSZAWA 61

POLAND OPTICAL CIESZYN 63

PROSTAF POZNAŃ 64

PRIME VISIO OLSZTYN 47

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 51

sCOMFORT OLSZTYN 47

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 1,6,7

SHAMIR WARSZAWA 2,34,35

SIZAR WARSZAWA 57

SZAJNA LABORATORIUM  OPTYCZNE GDYNIA           9,39

TONNY EYEWEAR WARSZAWA/ZĄBKI 27

TRESS EYEWEAR BRODNICA 23

VASCO SOPOT 3

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 19

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm


www.jzo.com.pl

https://www.jzo.com.pl/


okiem
eksperta

Jako właściciele myślimy, że dbamy o do- 

pingowanie i mobilizowanie pracowników 

do realizacji interesów i celów firmy. Wielu    

z nas, optyków, wdrożyło systemy motywa-

cyjne, aby wprowadzić poczucie otwartości 

i jasności zasad wynagradzania. Przeszliśmy 

przez proces formułowania celów firmy, 

opracowania hierarchii celów cząstkowych 

czy znalezienia sposobu na mierzenie 

stopnia ich realizacji. 

Pojawia się klarowność co do rezultatów, 

które chce się wspólnie osiągnąć, i tego,         

w jaki sposób każdy członek zespołu może 

się do tego przyczynić. Widzimy jednak, że 

jest ciągle przestrzeń do poprawy, a do 

pełnej mobilizacji jeszcze długa droga. 

Po pierwsze zweryfikujmy, czy wyznaczyli-

śmy konkretne cele, czy są one ze sobą 

spójne i czy aby na pewno zrozumiałe dla 

zespołu. Nie może być ich za dużo.      

Jeśli kluczowe jest osiąganie obrotu, 

motywacja do sobotnich zmian i zniwelo-

wanie liczby zwolnień, to takie cele 

wyznaczmy. Nic poza nimi. Wartość reali- 

zacji danego celu powinna być powiązana      

z hierarchią celu w systemie ustalonym 

wspólnie z zespołem.

Następnie zadbajmy o ich mierzalność             

i weryfikację. Pracownicy muszą być w sta- 

nie w prosty sposób sami ocenić stopień 

realizacji powierzonego celu. Niepotrzeb- 

ne jest wprowadzanie zbyt dużej skali. 

Wystarczą proste i przejrzyste mierniki, co 

do których obie strony mają jasność. 

Po trzecie, kiedy wykonamy już pracę              

z hierarchizacją celów i ustaleniem 

kryteriów, kolejnym krokiem jest powią- 

zanie wynagrodzeń pracowników z po- 

ziomem realizacji celów. Podstawowe 

wynagrodzenie jest ekwiwalentem za czas          

i za wykonywaną przez pracownika pracę. 

Dodatki i premie są narzędziem motywo-

wania. Nie na odwrót.

Po czwarte, bardzo ważne – nie zmieniaj- 

my zasad gry w trakcie jej trwania. Pra- 

cownicy muszą mieć zaufanie do systemu 

wynagrodzeń i do tego, że będzie uczciwie 

i konsekwentnie stosowany. Trudno o takie 

zaufanie, jeśli zasady są zmieniane co 

tydzień, co miesiąc, co kwartał. Wprowadza 

to dezorientację, która niczemu nie służy. 

Powiązanie konkretnych zadań i obowiąz-

ków z celami firmy pokazuje pracownikom 

znaczenie ich codziennej pracy, wpływa na  

poczucie sensu i satysfakcję, daje moż- 

liwość samorealizacji i własnego rozwoju. 

Jako grupa zakupowa dyskutujemy, do- 

radzamy i na życzenie pomagamy we 

wdrażaniu programów motywacyjnych      

w salonach zrzeszonych. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami 
naszych działań zapraszam na indywidual-      
ne konsultacje w dniach 28.10.2022 r. lub 
04.11.2022 r. z naszymi Managerami Sukcesu. 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu 
pod numerem: 660 001 405.

EKSPERT OPTYK

14 2022/5

Damian Misiak
współzałożyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk

Pracownik może dawać Ci pracę swoich rąk, ale jako pracodawca chciałbyś, aby pracował też głową i sercem. 
Podobnie jak Ty – właściciel. Bo Ty myślisz o interesie i celach �rmy, jesteś zaangażowany i zmotywowany. A „oni“? Ci „oni” wcale nie 
muszą być bardziej leniwi i ociężali. Także chcą i potra�ą dostarczać jakościową pracę. Muszą być zmotywowani. Jak sprawić, żeby 

wszystkim chciało się chcieć tak samo mocno? Zrozumienie źródeł motywacji to połowa drogi do rozwiązania problemu.



EKSPERT OPTYK

Zapraszamy 
na stoisko 

Ekspert Optyk 
podczas

Ogólnopolskiego
Kongresu 

Optycznego 
KRIO

https://ekspert-optyk.pl/
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1. Louis Delacroix mod. 77249RW N C1
2. MOCOA. mod. 11340FA N C1
3. MOCOA. mod. 22412RW N C1
4. MOCOA. mod. 22407RW C1
5. Louis Delacroix mod. 77251RW C1

Najbardziej eleganckie i ponadczasowe połączenie czerni ze złotem w najnowszych kolekcjach
marek MOCOA. i Louis Delacroix.

Postawiliśmy na nowoczesne, nieoczywiste formy, uzupełniając je ciekawymi dodatkami. Pozwoliło to na stworzenie opraw, które są 

z jednej strony klasyczne, z drugiej natomiast wyjątkowe i odważne. 

Głęboka czerń nadaje spojrzeniu wyrazistości i blasku, traktowana jako detal delikatnie podkreśla rysy twarzy.

Wysoka jakość produktu i nowoczesne trendy tylko w kolekcjach MOCOA. i Louis Delacroix.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi oraz na stoisko firmowe podczas wystawy OPTYKA 2022 w Karpaczu.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA



https://mocoa.pl/


Inspirowane naturą
Natura wycisza i koi zmysły. Daj się porwać do świata Vermari,

pełnego pięknych naturalnych barw i spróbuj ukoić swoje
zmysły z dala od miejskiego zgiełku. Spójrz na otaczający Cię 

świat inaczej niż wcześniej i zobacz różnicę. 

vermari VE713c3

vermari VE767c1

vermari  VE726c2



https://vermari.com/


GIGI Studios przedstawia kampanię 
SHOW YOUR I’S na sezon AW22/23. 
W naturalny sposób marka pokazuje 
charakter bohaterów kampanii, któ-
rzy wyrażają spontaniczne emocje              
w okularach z nowej kolekcji. GIGI Stu-
dios rzuca wyzwanie, które polega na 
ekspresji odkrycia kreatywnego obli-
cza… po prostu SHOW YOUR I’S.

Postaw na okulary, 
które dodadzą 

Ci ekspresji 

Kampania jest zaproszeniem do po-
kazania swojej osobowości. To, gdzie 
jesteś, jak się czujesz i jak się stylizu-
jesz – buduje Twoją tożsamość. Oku-
lary są środkiem wyrazu, który dodaje 
charakteru.

Sezon AW22/23 
nadchodzi z odważ-

nymi projektami!

Nowe modele z kolekcji VANGUARD 
wyróżniają się masywną konstrukcją   
i geometrią. Ich architektoniczne li-
nie są uosobieniem dominujących 
osobowości projektantów okularów.                          
W kolekcji GIGI Studios Men nowość 
idzie w parze z solidnym wykonaniem. 
Modele zdobione starannymi deta-
lami w postaci grawerów eksponują 
poczucie stylu i estetyki.

GIGI Studios dla 
każdego Twojego 

oblicza
GIGI Studios to niezależna marka             
z siedzibą w Barcelonie, która projek-
tuje i produkuje wyjątkowe okulary od 
trzech pokoleń, łącząc modę i krea-
tywność z rzemiosłem. Patricia Ramo, 
CEO i Dyrektor Kreatywna, nabyła całą 
specjalistyczną wiedzę od ojca i wraz 
z nim kontynuuje pracę w rodzinnym 
biznesie. Zespół ekspertów nadzoruje 
każdy, ze 100 niezbędnych etapów 
przy produkcji jednej pary okularów. 
Prócz hiszpańskich surowców, marka 
GIGI Studios wykorzystuje materiały 
z Włoch, Niemiec i Japonii. Precyzyjna 
konstrukcja w połączeniu z innowa-
cyjną technologią pozwala uzyskać 
awangardową i minimalistyczną este-
tykę. Cały sekret GIGI Studios tkwi                   
w szczegółach!

SHOW YOUR I’S GIGI STUDIOS 
  

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. GIGI STUDIOS

2022/5

Wyraź swoją osobowość i wszystkie jej oblicza  

20



SHOW YOUR I’S GIGI STUDIOS 
  

GIGI STUDIOS, VANGUARD

https://www.sceyewear.com/


GIGI Studios VANGUARD SUN 
mod. SCARLETT 6709 2
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 Bogner mod. 06 7107 4675 02

Giorgio Armani mod. AR8161

MOVITRA mod. Richard light gun S

PRADA Runway Sunglasses



www.tresseyewear.eu
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Targi SILMO PARIS zaprezentowały wszyst-
ko to, co przyczynia się do ich atrakcyjności        
i wyjątkowości: SILMO d’OR, SILMO NEXT, 
TRENDS by SILMO, SILMO TV. Ciekawą ini-
cjatywą były także warsztaty zorganizowa-
ne przez szkołę MOF Lunetiers.
Przyszłość branży optycznej tradycyjnie pre-
zentowała przestrzeń SILMO next. 
Stworzona jako laboratorium idei, SILMO 
next pomaga wystawcom i odwiedzającym 
przewidywać zmiany i nadchodzące trendy.

Natomiast historię okularów zwiedzający 
mogli poznać podczas ekspozycji zorga-
nizowanej wspólnie przez Muzeum Oku-
larów w Morez oraz Muzeum d’Oyonnax, 
które już po raz kolejny gościły z wystawą 
na targach SILMO Paris, prezentując unika-
towe eksponaty ze swoich kolekcji.
W tym roku nową inicjatywą był konkurs 
SILMO Optical Design, promujący mło-
dych projektantów. Główną nagrodę otrzy-
mał Adi Abramov za projekt UNFOLDABLE.

Wśród wystawców swoją ofertę zapre-
zentowały polskie firmy: 2looks Eyewear,      
Belutti Eyewear oraz Prostaf. 
Firma 2looks Eyewear wystawiła swoje pro-
dukty po raz pierwszy, zdobywając uznanie 
odbiorców, zaś aplikacja Belutti Wirtualne 
Lustro także wzbudziła duże zainteresowa-
nie wśród zwiedzających. Więcej na temat 
nowej kolekcji 2looks Eyewear oraz o wir-
tualnej przymierzalni Belutti mogą Pań-
stwo przeczytać w numerze OKO 2022/4.

TARGI SILMO PARIS 2022 – edycja zakończona sukcesem!
Targi SILMO PARIS spełniły oczekiwania: po raz kolejny zgromadziły profesjonalistów, szczęśliwych 
z możliwości spotkania się, wymiany doświadczeń i prezentowania swojej oferty. 
Na targach zaprezentowało się 750 wystawców, zaś ponad 27 000 odwiedzających przemierzało 
alejki Centrum Wystawowego Paris-Nord Villepinte.
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SILMO d’OR to prestiżowe nagrody, które 
każdego roku wyróżniają i celebrują talent     
i kreatywność w 7 kategoriach. Wieczór 
wręczenia nagród SILMO d’OR to święto 
kreatywności całej branży.  W tym roku     
w kategorii: VISION nagrodę otrzymała 
firma SHAMIR za Shamir Metaform. 
Shamir Metaform to nowatorska i ekologicz-
na technologia produkcyjna, która ulepsza 
na niespotykanym dotąd poziomie mecha-
niczne i fizyczne cechy soczewek, takie jak 
wytrzymałość, waga i grubość. Metaform 
rewolucjonizuje również proces powleka-
nia AR. Jeden krok, aby uzyskać szybszy, 
trwalszy, bardziej kosmetyczny i niezawod-
ny efekt. Soczewki są do 18 razy bardziej 
odporne, 40% cieńsze i lżejsze. Są trwałe                          
i mają estetyczną powłokę bez pierścieni 
Newtona. Szybka i wydajna produkcja, która 
zaoszczędza do 95% wody. 

Kolejne zwycięskie produkty przedstawimy 
w następnych edycjach magazynu OKO.
Lista Laureatów SILMO d’OR 2022 już do-
stępna jest na www.interOPTYKA.pl.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Op-
tyków (IOA), każdego roku docenia jed-

nego optyka za jego wizję i talent pro-
mowania zawodu. W tym roku nagrodę                                         
z rąk Elaine Grisdale, dyrektor rozwoju IOA, 
podczas ceremonii Silmo d’Or otrzymał                         
Grant Hannaford.
Nagroda IOA / International Optician of the 
Year Award potwierdza znaczenie optyków 
w branży optycznej i ich rolę w wyborze 
optymalnych produktów dla ich klientów.
International Opticians Association (IOA) 
to międzynarodowa organizacja zajmująca 
się doskonaleniem i rozwojem zawodu. 

Redakcja magazynu OKO, po raz kolejny, 
brała udział w głosowaniu jury konkursu 
SILMO d’Or. Magazyn OKO reprezentowała 
Dyrektor Kreatywna – Izabela Maciejewska, 
artystka sztuk wizualnych.

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
Fotografie: SILMO PARIS, INTEROPTYKA, 

Więcej zdjęć na www.interOPTYKA.pl

ZWYCIĘZCY SILMO D’OR 

Następna edycja 
targów SILMO PARIS 

odbędzie się w dniach 
29.09 - 02.10.2023 r.

Międzynarodowa Nagro-
da Optyk Roku 2022
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SILMO d’Or to prestiżowe nagrody, które 
każdego roku wyróżniają i celebrują talent     
i kreatywność w 10 kategoriach. Wieczór 
wręczenia nagród SILMO d’Or to święto 
kreatywności całej branży. W tym roku     
w kategorii: VISION nagrodę otrzymała 
firma SHAMIR za Shamir Metaform. 
To nowatorska i ekologiczna technologia 
produkcyjna, która ulepsza na niespotyka-
nym dotąd poziomie mechaniczne i fizycz-
ne cechy soczewek, takie jak wytrzymałość, 
waga i grubość. Metaform rewolucjonizuje 
również proces powlekania AR. Jeden krok, 
aby uzyskać szybszy, trwalszy, bardziej kos-
metyczny i niezawodny efekt. Soczewki są 
do 18 razy bardziej odporne, 40% cieńsze                  
i lżejsze. Są trwałe i mają estetyczną powło-
kę bez pierścieni Newtona. Szybka i wydaj-
na produkcja, która zaoszczędza do 95% 
wody. 

Kolejne zwycięskie produkty przedstawimy 
w następnych edycjach magazynu OKO.
Lista Laureatów SILMO d’Or 2022 dostępna 
jest na www.interOPTYKA.pl.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyków 
(IOA), każdego roku docenia jednego opty-
ka za jego wizję i talent promowania zawo-
du. W tym roku podczas ceremonii SILMO 
d’Or nagrodę otrzymał Grant Hannaford.
Nagroda International Optician of the Year 
Award, potwierdza znaczenie optyków         
w branży optycznej i ich rolę w wyborze 
optymalnych produktów dla swoich klien-
tów. International Opticians Association to 
międzynarodowa organizacja zajmująca 
się doskonaleniem i rozwojem zawodu. 

Redakcja magazynu OKO po raz kolejny 
brała udział w głosowaniu jury konkursu 
SILMO d’Or. Magazyn OKO reprezentowała 
Dyrektor Kreatywna – Izabela Maciejewska, 
artystka sztuk wizualnych.

Opracowanie: INTEROPTYKA. 
Fotografie: INTEROPTYKA, SILMO PARIS. 

Więcej zdjęć na www.interOPTYKA.pl

ZWYCIĘZCY SILMO D’OR 

Następna edycja 
targów SILMO PARIS 

odbędzie się w dniach 
29.09 - 02.10.2023 r.

Międzynarodowa Nagro-
da Optyk Roku 2022
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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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Stylistyczna indywidualizacja  
– okulary Yuniku

30 2022/5

Pod koniec wyprawy zrealizowaliśmy nasz 
następny plan, czyli szkolenie związane       
z rozwojem technologii i projektowaniem 
okularów. Stylistyczna indywidualizacja 
form doboru opraw okularowych oraz po-
trzeb wzrokowych to dla Moniki i dla mnie 
jeden z głównych obszarów nieustannego 
rozwoju. W Warszawie, a dokładnie mó-
wiąc w Piasecznie, na zaproszenie Hoya 
Lens Poland odbyliśmy szkolenie z zakresu 
idei oraz procesu realizacji i projektowania 
zindywidualizowanych okularów Yuniku. 

Przed przystąpieniem do spotkania zo-
staliśmy poproszeni o recepty z wynikami 
badań wzroku. Jako optometrysta wyko-
nałem również badania Monice. Bieżące 
recepty zostały przesłane wcześniej drogą 
elektroniczną. Posiadanie wyników badań 
potrzeb wzrokowych to wymóg w projek-
cie Yuniku. Konstrukcja całego projektu, 
przede wszystkim faza doboru soczewek     
i opraw, jest indywidualnie oparta o lifesty-
le i potrzeby klienta. 

Wyznaczenie celów staje się doskonałym 
początkiem do precyzyjnego projektowa-
nia i doboru oprawek, których wielkości 
oraz kąty stają się integralną całością. 
Kolejnym krokiem jest pomiar twarzy przed 
urządzeniem z kilkoma kamerami. Mówimy 
tutaj o skanowaniu w formacie 3D. Temat 
skanowania twarzy – czyli tak naprawdę 
antropometria oraz kefalometria, jest dla 

mnie jednym z ważniejszych w procesie 
stylizacji opraw okularowych – to jedna                                                                                      
z dziedzin, które poruszam na każdym 
szkoleniu z zakresu stylizacji doboru 
opraw. 

Trzecim krokiem była już praca na avatarze, 
czyli elektronicznej wersji zeskanowanej 
twarzy. Polegała ona na zwymiarowaniu 
skanu twarzy. Pomiary realizowane są na 
specjalnym oprogramowaniu. Pomiary          
w technologii 3D dają szersze możliwości 
dla dalszego procesu projektowania okula-
rów i ich korelacji, czyli osadzenia z para-
metrami oraz wartościami soczewek.

Czwartym krokiem był wywiad dotyczący 
sposobu naszego funkcjonowania, rodza-
ju pracy zawodowej, spędzania wolnego 
czasu oraz aktywności (lifestyle klienta).

W ten sposób dotarliśmy do piątego etapu, 
czyli wyboru opraw z katalogu elektronicz-
nego oraz ich doprojektowania z uwzględ-
nieniem indywidulanych wymiarów twa-
rzy: osadzenia nosa – jego szerokości na 
wysokości kości, ułożenia, wymiarów oraz 
kształtów narządu wzroku, osadzenia uszu 
i wielu innych. Katalog zawierał kilkaset 
wzorów, które można było filtrować na kil-
ka sposobów. Tego typu funkcjonalności 

W ubiegłym miesiącu zrealizowaliśmy długo planowaną wyprawę po Skandynawii oraz krajach ba-
senu Morza Bałtyckiego. Podczas tej podróży, liczącej ponad 9 000 km, oczywiście sporo zwiedzali-

śmy. Ale jako Styliści Opraw Okularowych szczególną uwagę zwróciliśmy na branżę optyczną. Okiem 
Stylisty analizowaliśmy napotkane salony optyczne, ich strukturę, asortyment, oprzyrządowanie oraz 
serwis, obsługę i sprzedaż. W każdym z ośmiu krajów, które odwiedziliśmy, odnotowaliśmy dość spore 

różnice w branży optycznej. Mamy wiele refleksji i materiału do porównań. To był jeden z celów.

Fot. Monika Matlak-Mizerkiewicz



umożliwiały i usprawniały poruszanie się 
w nowoczesnej przestrzeni projektu Yuni-
ku. Cały desing – wybór kolorów, fasonów, 
wzorów, wykończenia, materiałów, zausz-
ników – można było obejrzeć na monitorze 
jako gotowy produkt w postaci okularów. 
Do tej pory nie było tak zindywidualizowa-
nych możliwości. 

To był kolejny etap, ale jeszcze nie ostatni. 
Ten wieńczący, to efekt końcowy w postaci 
gotowego produktu: spersonalizowanych 
okularów zawierających jednostkowe roz-
wiązania widzenia i stylistycznie dobrane 
oprawki, co stanowi pełną indywidualiza-
cję rozwiązań.

Podsumowanie

Soczewki
U Moniki, ze względu na charakter pracy 
oraz niewielkie wartości mocy, zapropo-
nowałem soczewki relaksacyjne. Dla mnie 
wybraliśmy soczewki progresywne, bo 
takie mam potrzeby – jestem młodym 
presbiopem. Zdecydowaliśmy się na kon-
strukcję do odległości pośrednich z foto-
chromem..

Czas projektowania
Od zeskanowania, przez poszczególne 
etapy, aż do zatwierdzenia ostatecznego 
projektu minęło około 30 minut. Może               
w poszczególnych przypadkach zajmuje 
to więcej lub mniej czasu, jednak w trak-
cie szkolenia mieliśmy sporo pytań i dużo 
rozmawialiśmy.

Skan
Urządzenie jest stosunkowo szybkie. Jego 
konstrukcja przypomina nowoczesne na-
rzędzia optometryczne do wideocentracji. 
Wyróżnia je konstrukcja dwóch bocznych 
kartridży z czterema kamerami po obu bo-
kach. 
Wykonany skan-avatar jest dobrej rozdziel-
czości i jakości. Jest też czytelny i można 
go obracać we wszystkich płaszczyznach. 
Klienci mogą potrzebować nieco czasu 
na oswojenie się z nową technologią czy 
oglądaniem swojej twarzy z bliska. Wszyst-
ko, co nowe, wymaga adaptacji.

Projektowanie
Jest bardzo intuicyjne i przypomina swo-
imi funkcjami różnego rodzaju aplikacje,       
z którymi się od wielu lat oswajamy. Efekty 
bliskie realnym. Można je również wydru-
kować. To spora zaleta.

Gotowe okulary otrzymaliśmy po około 
dwóch tygodniach.
Jesteśmy zadowoleni z obu par okularów 
zarówno na poziomie obsługi, jak i produk-
tu finalnego. Nasz zachwyt jest skupiony 
również na wspólnym projektowaniu. In-
gerencja klienta w proces tworzenia pro-
duktu jest dziś ciekawym rozwiązaniem, 
który przykuwa uwagę. Któż z nas nie chce 
być autorem własnoręcznie zaprojektowa-
nych produktów w najbliższym otoczeniu!

Okulary drukowane w technologii 3D są 
przede wszystkim bardzo lekkie, dobrze 
leżą na twarzy. Spasowanie i montaż so-
czewek są wzorowe. Wykończenie jest ma-
towe, a jego design nowatorski – dla nas 
tym samym bardziej ekscytujący. 

Drugi cel naszej wielotygodniowej wypra-
wy został zrealizowany w 100%.

Choć projekt Yuniku jest obecny na świa-
towym rynku okularowym od kilku lat, to 
z ogromnym zaciekawieniem uczestni-
czyliśmy i studiowaliśmy poszczególne 
kroki całej procedury. Wydaje się, że okres 
pandemii uświadomił nam, że technologie 
mogą być jeszcze bardziej użyteczne, niż 
wcześniej to postrzegaliśmy. Dziś nowo-
czesne urządzenia i oprzyrządowanie to 
właściwy i dobry standard każdego spraw-
nie funkcjonującego salonu optycznego.

Yuniku to rozwiązanie nowoczesne na mia-
rę naszych czasów. Druk 3D jest szerokim 
tematem przemysłu w różnych sektorach. 
Warto zapoznać się i zaprzyjaźnić z nowy-
mi technologiami. To jest przyszłość, rów-
nież dla branży optycznej.

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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Monika i Olaf Tabaczyńscy

312022/5

Olaf Tabaczyński – twórca zawo-
du i nazwy „Stylista Opraw Oku-
larowych“. Mistrz Świata Makijażu 
Profesjonalnego i Stylizacji. Absol-
went Uniwersytetu Artystycznego                           
w Poznaniu na wydziałach: wzor-
nictwo przemysłowe, architektura 
wnętrz, rysunek. Juror Międzyna-
rodowych Mistrzostw Makijażu 
Profesjonalnego, Permanentnego                                 
i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor ar-
tystyczny Akademii Maestro. Od 
1997 roku prowadzi szkolenia na 
podstawie autorskiego programu 
nauczania „Stylisty Opraw Okula-
rowych“. Zdobywca wielu nagród,         
z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię 
Mody. Optometrysta.

Harmonia stylu to pierwotne 
pożądanie. To wewnętrzna 

chęć do otaczania się pięknymi 
przedmiotami. Harmonia 

i styl to chęć bycia pięknym   
 i spełnionym. 

Gdy okulary są wewnętrznie zakorzenio-
ne w np. stylu wewnętrznym i osobistym 
klienta, stają się one częścią jego wizerun-
ku. Codzienną i nieodłączną częścią jego 
osobowości. 
W sposób zdecydowany podnosimy sku-
teczność sprzedaży, ponieważ redukujemy 
reklamacje. Zwiększając procent satysfak-
cji, zmniejszamy procent niezadowolenia.
Zatem czym jest stylizacja? Jest zrozumie-
niem wewnętrznego stylu i temperamen-
tu klienta przez pryzmat psychologii, an-
tropometrii, z wybranymi aspektami fizyki, 
medycyny, które ubrane są nieodłącznie     

w design oraz anturaż sztuki. W architek-
turze każdy styl  posiada zróżnicowane 
fundamenty. Podobnie jest ze Stylem oraz 
Temperamentem w stylizacji. Gdy dotrze-
my do tej przestrzeni klienta, będziemy            
w stanie zaproponować nawet kilka do-
skonale pasujących opraw. Dylemat Styli-
sty Opraw Okularowych w nowoczesnym 
salonie nie polega już wtedy na tym, czy 
klient zdecyduje się na zakup opraw. Pyta-
niem będzie, którą z indywidualnie wybra-
nych i dopasowanych na miarę opraw ma 
on wybrać. A może to dobry pomysł, aby 
polecić obie dobrze wybrane i pasujące 
oprawy?
Podczas stylizacji mierzymy również po-
ziom satysfakcji klienta. W swoim opraco-
wanym podejściu opieramy się na zasadzie 
włoskiego ekonomisty – Vilfreda Pareto. 
Rozwinął on pojęcie ogólnej równowagi 
ekonomicznej, a przede wszystkim wpro-
wadził w życie matematyczne metody 
podziału dobrobytu. Umiejętność oceny 
skuteczności działania i osiągania celu oraz 
satysfakcji doskonale wypełnia i pozwala 
zrozumieć Stylizację Opraw Okularowych.
Po wielu latach rozwoju zauważamy rów-
nież potrzebę uzupełnienia kompetencji 
miękkich w procesie doboru opraw w sa-
lonie. Dlatego opracowaliśmy najnowszy 
projekt szkoleniowy – „Style w komunikacji 
w salonie optycznym”.

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
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Historia rodzinnej firmy rozpoczęła się          
w powojennym Wrocławiu. W październiku 
1945 roku Jan Daniluk otworzył pierwszy 
zakład optyczny w tym mieście. Mieścił się 
on w nieistniejącej już kamienicy przy ulicy 
Klasztornej (obecnie Traugutta) i specjalizo-
wał się nie tylko w optyce, ale i w usługach 
zegarmistrzowskich. Jan większość swoich 
produktów musiał wytwarzać ręcznie. Jako 
że początkowo niemal nie miał konkurencji, 
większość opraw, które nosili wrocławianie, 
wyszła właśnie spod jego ręki.

W dynamicznie odradzającym się mieście 
zakład kilkukrotnie zmieniał swoją lokaliza-
cję. W 1968 roku został przeniesiony, z ulicy 
Kołłątaja, naprzeciwko Dworca Głównego, 
na ulicę Kuźniczą, w prestiżową okolicę 
Rynku i gmachu głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wśród olbrzymiej wroc-
ławskiej klienteli salon regularnie odwie-
dzali artyści, pracownicy naukowi czy le-
karze. Zainteresowanie okularami Daniluka 
było tak duże, że Jan musiał szybko zwięk-
szać moce produkcyjne. W tym celu, przy 
współpracy z naukowcami z Politechniki 
Wrocławskiej, stworzył we wrocławskim 

Hydralu pierwszą ręczną wtryskarkę do 
opraw. Kilka lat później do zespołu Jana 
dołączyli jego dwaj synowie – Waldemar 
i Krzysztof. Obaj pod czujnym okiem ojca 
uczyli się fachu optycznego, osiągając ty-
tuły mistrzów optyki. 

Waldemar przejął po ojcu salon optyczny    
i prowadzi go do dziś wraz z żoną Mariolą 
i synem Grzegorzem w tej samej lokalizacji 

przy ulicy Kuźniczej. W 2022 zostali laure-
atami 47. Wrocławskiej Księgi Pamięci jako 
rzemieślnicy, którzy przysłużyli się rozwo-
jowi Wrocławia. 

Krzysztof skupił się natomiast na produkcji 
opraw. Pierwsze modele zaczął tworzyć już 
w 1980 roku, a w 1982 zarejestrował wraz 
żoną Elżbietą firmę Dek Optica. Początko-
wo miała ona siedzibę w willi na osiedlu 
Biskupin. Oprawy Dek Optica cieszyły się 
dużą popularnością – Danilukowie niemal 
każdy weekend spędzali na giełdach op-
tycznych i targach w różnych częściach 
Polski, a także promowali swoje produkty 
za granicą.  

Skala przedsięwzięcia była tak duża, że już 
w 1996 roku firma otworzyła nowoczesny 
zakład produkcyjny na wrocławskich Ko-
walach. Był to czas, kiedy wiele firm de-
cydowało się na przeniesienie produkcji 
do krajów azjatyckich. Tanie, masowe pro-
dukty z Chin doprowadziły do zamknięcia 
wielu zakładów produkcyjnych w Europie. 
Danilukowie zdecydowali się być wierni 
swoim ideałom i stawiali na rodzimą pro-
dukcję – inwestowali w kolejne maszyny 
i powiększali zespół. Wdrażali autorskie 
pomysły produkcyjne. Oprawy Dek Optica 
były sprzedawane w wielu krajach euro-
pejskich.

W 2012 roku do zespołu Dek Optica dołą-
czyła Ewa Doleczek, córka Elżbiety i Krzysz-
tofa, wnuczka Jana Daniluka. Ewa, jako arty-
styczna dusza, zdecydowała o odświeżeniu 
kolekcji. Oprawy zyskały nowe, świeższe ko-
lory, a w ofercie pojawiły się odważniejsze 
kształty skierowane do młodszych klien-
tów. Dek Optica postawiła na technologię 
– większość maszyn została wymieniona 
w ostatnich latach na najnowocześniejsze 

W tym roku Dek Optica obchodzi swój jubileusz. Korzenie firmy sięgają niemal końca II wojny 
światowej, a kolejne pokolenia rodziny pielęgnują rzemieślnicze tradycje związane 

z wytwarzaniem opraw okularowych.    

W tym roku Dekoptica 
kończy 40 lat!

-

-

-

www.dekoptica.pl
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na świecie frezarki i wtryskarki. Niezmien-
ny pozostał jednak charakter wytwarzania 
opraw – wciąż większość etapów pro-
dukcji odbywa się ręcznie. Do zespołu 
dołączył mąż Ewy, Łukasz Doleczek, który 
objął nadzór nad technologią produkcji. 
Krzysztof Daniluk został w 2017 roku wy-
różniony przez Krajową Rzemieślniczą Izbę 
Optyków za szczególne zasługi dla polskiej 
branży optycznej.

Prawdziwym testem dla firmy były targi 
MIDO 2019 w Mediolanie. Kolekcja pol-
skiego producenta została ciepło przyję-
ta przez klientów z całego świata, a firma 
stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna na 
rynku międzynarodowym. Obecnie opra-
wy Dek Optica są sprzedawane w salonach 
optycznych na terenie całej Polski i w kilku-
nastu krajach europejskich. 

W tym roku Dek Optica świętuje swoje 40-
lecie. Właściciele firmy twierdzą jednak, że 
nie mają zbyt wiele czasu na świętowanie. 
Według Ewy Doleczek Polacy znów doce-
niają produkty wytwarzane lokalnie w na-
szym kraju. Jakość i pochodzenie produktu 
znów zyskały na wartości, co przełożyło się 
na zwiększenie zainteresowania ze strony 
polskich klientów. Do tego należy doło-
żyć sytuację ekonomiczną na świecie. Od 
rozpoczęcia pandemii znacznie wydłużył 
się czas oczekiwania na produkty wytwa-
rzane w Azji, a koszty transportu wzrosły. 
Spowodowało to lawinowy wzrost zainte-
resowania wśród europejskich dystrybuto-
rów produktami wytwarzanymi w Europie. 
Dzięki temu Dek Optica może z dużym op-
tymizmem patrzeć w przyszłość. 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Dek Optica
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Polacy znów doceniają produkty wytwarzane lokalnie 
w naszym kraju. Jakość i pochodzenie produktu znów zyskały 
na wartości, co przełożyło się na zwiększenie zainteresowania 

ze strony polskich klientów. 

Prawdziwym testem dla firmy były targi MIDO 2019 w Mediolanie. 
Kolekcja polskiego producenta została ciepło przyjęta przez 

klientów z całego świata.



Precyzja pomiaru 
Zaawansowany system optoelektroniczny Spark™4 oparty jest na technologii ste-
reopsji 3D i sztucznej inteligencji (AI), co pozwala uzyskać pełny obraz pacjenta. 
Kamera systemu została opracowana przez firmę Shamir specjalnie z myślą o nie-
zwykle precyzyjnych pomiarach na potrzeby dopasowania korekcji okularowej. 
Dzięki 6 czujnikom z kamerami o wysokiej rozdzielczości możliwe jest uzyskanie 
wysokiej jakości zdjęcia oraz optymalnych kątów obserwacji. Dokładność pomiaru 
osiągana jest dzięki dwóm kamerom bliskiej podczerwieni, które pozwalają uzy-
skać pełny widok źrenic pacjenta oraz czterem dodatkowym kamerom kolorowym, 
zapewniającym wysokiej jakości zdjęcia okularów. Co więcej, Spark™4 wyposażony 
jest w automatyczny system wykrywania źrenic, oparty na najnowocześniejszym 
algorytmie sztucznej inteligencji (AI), który pozwala określić aż 192 punkty pomia-
rowe na twarzy. Precyzja pomiarów dokonywanych z użyciem Spark™4 pozwala 
idealnie dopasować soczewki każdemu pacjentowi. 

DOKŁADNOŚĆ, SZYBKOŚĆ I KOMFORT POMIARÓW

System 
zamówień 
Shamir Online

Naturalna  
pozycja głowy

Przestrzeń 
osobista

Automatyczny 
pomiar PD

Bez 
nakładek 

Technologia korzyści 
Spark™4 przynosi wiele korzyści zarówno dla specjalistów ochrony wzroku, jak i pa-
cjentów. Urządzenie gwarantuje łatwą do wykonania procedurę pomiarową, zwięk-
szenie wydajności i oszczędzenie czasu. Jest intuicyjne w użytkowaniu i wyjątkowo 
przyjazne dla użytkownika, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych akce-
soriów, takich jak nakładki czy linijki. Spark™4 pozwala zmierzyć rozstaw źrenic do 
dali i bliży, zarówno mono PD, jak również osobno dla każdego oka, wymiary tarczy 
oprawki tj. wysokość, szerokość, przekątna oraz szerokość mostka (DBL), wysokość 
montażową (FH) mierzoną w zapisie skrzynkowym lub od dolnej krawędzi oprawy, 
kąt krzywizny oprawy, kąt pantoskopowy oraz odległość soczewki okularowej od 
rogówki oka (BVD), a wszystkie pozyskane dane można przesłać bezpośrednio 
do systemu składania zamówień Shamir Online. Stanowi to dodatkowe ułatwienie 
w pracy specjalistów. Natomiast pacjent podczas wykonywania pomiaru z użyciem 
Spark™4 zyskuje imponujące doświadczenie technologiczne, większy komfort i nie-
naruszoną przestrzeń osobistą, a także szybki i bezproblemowy proces pomiaru. 
Ponadto dzięki wyjątkowym funkcjom Spark™4 wyraźnie widzi źrenice pacjenta 
nawet przez okulary przeciwsłoneczne. 

SHAMIR Spark™4 - przełomowa technologia 
w pomiarach optycznych 

Spark™4 to nowe zaawansowane urządzenie pomiarowe czwar-
tej generacji od SHAMIR. Umożliwia uproszczenie i skrócenie 
procesu pomiaru oprawy okularowej względem jej ułożenia na 
twarzy pacjenta, niezbędnego do zamówienia indywidualnych 
konstrukcji soczewek okularowych. Rewolucyjne urządzenie 
i technologia w nim ukryta pozwala zaoszczędzić czas oraz 
gwarantuje precyzję pomiaru. Do wykonania wszystkich nie-
zbędnych pomiarów przez Spark™4 wystarczy bowiem wykonać 
tylko jedno zdjęcie.  

Pomiar oprawy okularowej stanowi niezbędny krok w procesie 
zamawiania soczewek korekcyjnych. Firma Shamir wychodząc 
naprzeciw potrzebom stworzyła Spark™4 - przełomowe narzę-
dzie pomiarowe. Urządzenie oferuje szybką, prostą i dokładną 
procedurę pomiarową. Wyróżnia się również łatwością użyt-
kowania, gdyż wszystkie zmierzone parametry można przesłać 
bezpośrednio do systemu składania zamówień Shamir Online.

- Shamir Spark™4 powstał z myślą o specjalistach ochrony wzro-
ku i ich pacjentach. Dzięki nowoczesnym technologiom, nowe 
urządzenie Spark™4 pozwala zaoferować pacjentom wyjątkowe 
doświadczenie. Upraszcza proces pomiaru poprzez wykonanie 
wszystkich niezbędnych pomiarów na podstawie tylko jednego 
zdjęcia. Nowy algorytm Spark™4 wykrywa twarz pacjenta szyb-
ciej. Pomiary optyczne jeszcze nigdy nie były tak proste i tak 
komfortowe dla klientów – mówi Aleksandra Kubańska, Dyrektor 
Generalna SHAMIR POLSKA.

Serwis i szkolenia dla Twoich 
pracowników zapewniające najwyższy 
poziom profesjonalizmu

ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES ZE SPARK™4

Rozszerz ofertę opraw 
okularowych proponowanych 
Twoim klientom

Krótszy czas pomiaru, 
większa efektywność

Czas na konsultację 
z klientem – indywidualne 
podejście

Zaprezentuj swój salon 
optyczny jako nowoczesny, 
estetyczny i innowacyjny 

https://www.shamir.com/pl
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Trzecia, często zaniedbywana, funkcja 
okularów to funkcja ochronna. Jak bar-
dzo jest ważna, można przekonać się, 
oglądając na przykład filmy na popu-
larnej platformie streamingowej, gdzie 
okulary, głównie ochronne, o różnej ja-
kości i w różnych cenach, są ostrzeliwane 
gwoździami (tzw. nail gun to jedno z po-
pularniejszych urządzeń przy budowie 
domów), obijane kluczami warsztato-
wymi, bite fragmentami pękającej tarczy 
szlifierskiej czy obsypywane pyłem, któ-
ry stara się dotrzeć do oczu [1–3]. Łatwo 
zorientować się, że mimo istotnych róż-
nic pomiędzy modelami okularów, tak-
że specjalistycznych, nawet najprostsze         
i najtańsze są lepsze niż naturalne me-
chanizmy nieuzbrojonego oka. Podczas 
wszelkich prac, gdzie mogą występować 
czynniki szkodliwe, trzeba zabezpieczać 
wzrok, przynajmniej dopóty, dopóki wy-
miana oka na sztuczne, w pełni funkcjo-
nalne, nie stanie się rutynowa.

Przed czym właściwie mogą chronić 
okulary? Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy dzieli czynniki szkodliwe na trzy 
podstawowe grupy: fizyczne, chemicz-
ne i biologiczne [4]. Czynniki fizyczne 
dzielą się dalej na mechaniczne (uderze-
nia, przecięcia, otarcia itp.), termiczne, 
elektryczne, promieniowanie (jonizujące 
i niejonizujące) oraz hałas (nie dotyczy 
wzroku). Czynniki chemiczne uwzględ-
niają aerozole (pyły, dymy), płyny, gazy      
i pary. Czynniki biologiczne to m.in. wi-
rusy, bakterie czy grzyby. Dzięki tej klasy-
fikacji można niemal wszystkie przypadki 
uszkodzenia wzroku przypisać do jakiejś 
kategorii. Umożliwia ona ustalenie, ja-
kie czynniki są najbardziej powszechne 

i opracowanie okularów, które uwzględ-
niają dany zakres zagrożeń. Rozróżnia się 
także, czy zagrożenie dotyczy oczu czy 
twarzy, choć wydaje się, że nie do koń-
ca ma to sens, skoro oczy są elementem 
twarzy [5]. 

Pracodawca, który zatrudnia pracowni-
ka na stanowisku, gdzie występują czyn-
niki szkodliwe, musi zgodnie z prawem 
zapewnić odpowiednią odzież ochron-
ną, w tym również okulary. Czy zatem 
optyk powinien orientować się w tych 
sprawach, skoro przez internet można 
kupić całe paczki okularów ochronnych? 
Tak, i to z kilku powodów. Po pierwsze, 
wiedza na temat szkodliwych czynników 
oraz rodzajów ochrony, typów okula-
rów ochronnych itp. jest niewielka także 
wśród pracodawców (jak pisze D. Kupka 
w broszurze „Środki ochrony narządu 
wzroku”: „Zakup środków ochrony oczu 
przez pracodawców dotyczy zazwyczaj 

większej liczby pracowników, co unie-
możliwia indywidualny dobór modelu do 
konkretnej osoby.”), a optometria pracy 
jest jeszcze w naszym kraju w powijakach. 
To znaczy, że optyk, który sprzedaje oku-
lary ochronne, nie powinien utrzymywać 
się w błogim przekonaniu, że ma jakieś 
(jakiekolwiek) okulary ochronne, ale rów-
nież wiedzieć, przed jakimi zagrożeniami 
chronią i w jaki sposób należy dopaso-
wać je do cech danego klienta oraz do 
właściwości środowiska pracy, w którym 
funkcjonuje. Dotyczy to nawet tak pod-
stawowych okularów, jak okulary prze-
ciwsłoneczne, które mogą mieć różne 
kategorie i w różny sposób – w zależności 
od oprawy – chronić przed słońcem. Bez 
wiedzy o tym, w jakich warunkach klient 
zamierza nosić takie okulary, poruszamy 
się właściwie już tylko w obrębie funkcji 
estetycznej, a szczęśliwy nabywca może 
łatwo dostać np. ślepoty śnieżnej, jeśli 
chciałby wspinać się zimą w wysokich 
górach.

Drugim powodem konieczności zain-
teresowania się optyka ochronną funkcją 
okularów jest to, że klienci wykonują nie-
bezpieczne czynności nie tylko w pracy. 
Przykładowo, ogromny renesans przeży-
wają ostatnio stolarstwo, renowacja mebli, 
budowa konstrukcji drewnianych. Niemal 
każda czynność w tych pięknych hobby 
wiąże się ze sporym ryzykiem. Amatorom 
grożą zarówno same narzędzia, piły, pilarki, 
strugarki, szlifierki, jak i pyły, ścinki drewna, 
trociny, chemikalia itp. Tu właśnie powi-
nien wkroczyć optyk, którego zadaniem 
jest, żartobliwie rzecz ujmując, zastąpienie 
inspektora pracy w domu i wskazanie od-
powiedniej ochrony wzroku. Gdy klient 
kupuje znakomite, zindywidualizowa-
ne okulary za wiele tysięcy złotych, to 
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Dwie funkcje okularów dominują w powszechnej świadomości, zarówno klientów salonów optycznych, jak            
i samych specjalistów w branży. Pierwsza z nich to funkcja korekcyjna. To ona była motywacją lub celem, dla któ-
rego kilkaset lat temu powstały okulary. Druga, która pojawiła się niedługo po pierwszej, to funkcja estetyczna. 
Okulary mogą zdobić. W jednej chwili kloszard może stać się niszowym artystą, a grabarz – profesorem. Wydaje 
się nawet, że funkcja „zdobnicza” przeważa często nad korekcyjną, szczególnie w przypadku rosnącej grupy 
osób, którym szczególnie zależy na wizerunku. Można nie mieć wady wzroku, ale trzeba mieć świetne okulary. 
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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

Rysunek 1 Przykład mody zawłaszczającej okulary spawalnicze, by ozdobić je w stylu steam punkowym (Lelinta/Amazon.com).
Rysunek 2 Okulary reklamowane jako ochronne na rower, w których jednakże nietypowa funkcja estetyczna wyraźnie góruje nad 
funkcją ochronną (CN).

warto zapytać go, co lubi robić w czasie 
wolnym od pracy i uświadomić go, że 
zwykłe ucięcie gwoździa szlifierką kąto-
wą może w sekundę zniszczyć ten kosz-
towny prezent. 

Trzeci powód jest związany z coraz 
powszechniejszym uprawianiem sportu, 
gdzie ochrona wzroku także powinna być 
precyzyjnie dopasowana do potrzeb spor-
towca, zarówno amatora, jak i profesjonali-
sty. Oko można stracić nawet w czasie po-
zornie bezpiecznych zawodów halowych 
w grach zespołowych (casus Karola Biele-
ckiego). Może wydawać się, że namawiam 
do inwigilacji klientów („A co pan robi po 
południu? Jakiś sport? Wędkowanie? Czy 
może szlifowanie szafy?”), ale źle dobrana 
ochrona wzroku nie spełnia swojej funkcji.

Rola optyka w ochronie wzroku jest 
szczególna także z tego powodu, że po-
łączenie wszystkich trzech funkcji okula-
rów: korekcyjnej, ochronnej i estetycznej, 

jest możliwe praktycznie tylko u optyka. 
Większość okularów ochronnych czy ty-
powo sportowych wymaga doposażenia 
w dodatkowe soczewki korekcyjne.

Pisząc „okulary ochronne”, właściwie 
popełniam błąd, bowiem chodzi o szer-
szą klasę „urządzeń”, zawierającą oprócz 
okularów także gogle oraz osłony twarzy 
(w tym przyłbice spawalnicze, kaptury 
i tarcze spawalnicze). Różnica między 
okularami ochronnymi a goglami polega 
na wyposażeniu tych drugich w bardziej 
szczelny system przylegania do twarzy. 
Narciarze na pewno nie wyobrażają so-
bie jazdy bez takiego zabezpieczenia, 
jednak gogle stosowane są także w in-
nych sytuacjach, np. przy pracy z opara-
mi lub czynnikami biologicznymi. Jako 
ciekawostkę można podać, że kwestia 
gogli jest unormowana i odróżnia się fil-
try chroniące przed olśnieniem słonecz-
nym do zastosowań przemysłowych 
(norma EN 172) od gogli narciarskich do 
zjazdów ze stoków górskich (norma EN 
174), mimo że pozornie to identyczne 
funkcjonalnie środki ochrony.

Osłony twarzy są na wielką skalę uży-
wane w hutnictwie, ale nawet zwykła 
czapka z daszkiem stanowi pełnoprawną 
ochronę wzroku przed słońcem. Wiele      
z tych zabezpieczeń jest objętych nor-
mami na określonych stanowiskach pra-
cy. Dotyczy to nie tylko takich zawodów, 
które naturalnie kojarzą się nam z zagro-
żeniem wzroku (np. spawanie), ale także 
np. pozornie niegroźnej pracy biurowej, 

w której jednak także często należy chro-
nić się np. przed światłem niebieskim, 
emitowanym przez ekrany monitorów.

Szczególnym zagrożeniem jest światło 
laserowe, z uwagi na to, że coraz więcej 
osób pracuje z laserami w bardzo róż-
nych zawodach. Są to m.in. operatorzy 
laserowych frezarek sterowanych kom-
puterowo, chirurdzy (nie tylko okuliści), 
dermatolodzy, kosmetyczki, renowato-
rzy, niektórzy naukowcy. Optyk powi-
nien część wstępnej rozmowy z klientem 
poświęcić na upewnienie się, czy tego 
typu źródła występują w pracy klienta                    
i w razie potrzeby pokierować zakupy                                                                     
w odpowiednią stronę (bywa, że do spe-

Rysunek 3 Jedna z najważniejszych funkcji -- ochrona przed zagrożeniami fizycznymi (urazami mechanicznymi), np. trocinami 
przy piłowaniu (NoCry.com).
Rysunek 4 Większość okularów ochronnych nie posiada korekcji, zmuszając użytkowników do stosowania dwóch par okularów 
na raz, co zmniejsza komfort i bezpieczeństwo (Euronda.com).



cjalistycznej firmy). Zagrożenia są cały 
czas przedmiotem badań naukowych         
i można znaleźć artykuły poświęcone 
zagrożeniom wzroku w określonych za-
wodach (np. urologa [6]), które mają dość 
przewidywalny finał – należy zakładać 
okulary ochronne lub inne typy ochrony 
wzroku.

Często podkreśla się, że nieprawid-
łowo dopasowane, niewygodne okula-
ry czy gogle zniechęcają do używania 
środków ochrony, zamiast zachęcać. Tu 
także jest duża rola optyka, jeśli zajmuje 
się okularami z funkcją ochronną. Przy-
kładowo, w badaniach zanieczyszczeń 
osiadających na okularach ochronnych 
stomatologów podczas pracy wykazano 
obecność krwi i śliny, zaś gołym okiem 
widać było zanieczyszczenia w ponad 
60% badanych przypadków [7]. Szcze-
gólnie ciekawe pod względem bezpie-
czeństwa są testowane obecnie okulary 
typu smart dla chirurgów [8], choć za-
kładam, że zapewne będą sprzedawane 
przez specjalistyczne firmy medyczne, 
bez pośrednictwa optyka. 

Mam nadzieję, że przekonałem czy-
telników do tego, by promować funkcję 

ochronną okularów przy każdej okazji. 
Podobnie jak w wielu innych obszarach, 
koszty zapobiegania wypadkom są zni-
kome w porównaniu z kosztami skutków 
braku ochrony wzroku. Mimo że wspo-
mniana wcześniej optometria pracy jest 
niemal nieobecna w naszym kraju, to 
optyk jest właściwą osobą, by ocenić 
chociaż zgrubnie konieczność zapew-
nienia tej trzeciej, nieco zapomnianej, 
funkcji okularów.
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Najważniejsze jest dla nas przede wszystkim 
profesjonalne, indywidualne podejście do 
każdego klienta i pacjenta. Naszym celem 
jest zapewnienie każdemu Klientowi poczu-
cia pełnego zaufania do naszych działań.
Nieustannie się doszkalamy, poznajemy naj-
nowsze metody leczenia z wykorzystywa-
niem innowacyjnych urządzeń, co pozwala 
nam odpowiednio zdiagnozować wady 
wzroku, jak również z powodzeniem leczyć 
choroby oczu. W naszym salonie wszystkie 
badania wykonywane są przez specjalistów 
posiadających liczne certyfikaty ze szkoleń, 
które świadczą o stałym podnoszeniu kwa-
lifikacji. Jedną ze specjalności naszego ga-
binetu jest profesjonalny dobór i aplikacja 
soczewek kontaktowych. W zależności od 
potrzeb wzrokowych pacjenta dobieramy 
różne rodzaje soczewek kontaktowych, ta-
kich jak: miękkie soczewki kontaktowe (rów-

nież do korekcji astygmatyzmu), soczewki 
multifokalne (progresywne), soczewki kon-
taktowe dla dzieci oraz wysoce zindywidu-
alizowane soczewki kontaktowe.
Jako profesjonaliści mamy świadomość, że 
okulary korekcyjne to nie tylko dobrze do-
brana oprawa, ale także indywidualnie do-
brane i zamontowane soczewki. W naszej 
ofercie znajdą Państwo duży wybór opraw 
okularowych, okularów przeciwsłonecznych 
oraz akcesoriów do okularów. Dzięki dłu-
goletniemu doświadczeniu wiemy, że wy-
łącznie wysokiej klasy soczewki są w stanie 
zapewnić odpowiedni komfort widzenia. 
Dlatego naszym klientom polecamy wy-
łącznie soczewki okularowe renomowanych 
i sprawdzonych przez nas producentów, 
takich jak Szajna, Jai Kudo, Hoya, JZO. Posia-
damy własną pracownię optyczną wyposa-
żoną w nowoczesny sprzęt, co pozwala na 

precyzyjną obróbkę komputerową każdego 
materiału optycznego. Wszystkie czynności 
związane z wykonaniem spersonalizowa-
nych okularów korekcyjnych przeprowadza-
ją nasi doświadczeni specjaliści.
Znajdziecie nas przy ul. Rynek 15 w Inowroc-
ławiu. Zobaczycie nas również tutaj:
• https://www.galeria-optyczna.pl/#kontakt
• https://goo.gl/maps/BSwRoH6Bo2h-
9hnEY9

2022/4 53

50

Cech Optyków w Warszawie

WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki

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

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA  „OCULUS”

CZĘSTOCHOWA
606 307895 

www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ

OPTYCZNYCH
POZNAŃ

61 853 77 83
www.mcro.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.facebook.com/MagazynOKO
www.interoptyka.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO 

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

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

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE
R



Z O B A C Z  R Ó Ż N I C Ę :
O P T I P L A S T  D U O M A X  H D

DuoMax HD to nowoczesna interpretacja soczewek 
dwuogniskowych. Dwa ogniska mocy oraz bardzo szerokie

pole widzenia to gwarancja natychmiastowej adaptacji
i wysokiej satysfakcji użytkowania.

Zaoferuj swoim klientom pierwsze w Polsce prawdziwie dwuogniskowe 
soczewki z niewidocznym polem do bliży. W soczewkach DuoMax HD 
łączymy nasze ponad 14-letnie doświadczenie w produkcji soczewek 
FreeForm z innowacyjnym projektem dwóch ognisk mocy i brakiem 

wyraźnie zarysowanego segmentu do bliży. W soczewkach DuoMax HD
pole do czytania umieszczone jest po wewnętrznej stronie soczewki
i ma szerokość 45 mm (średnica w najszerszym miejscu). Dotychczas

mało który produkt oferował taki komfort widzenia do bliży.

Soczewki dostępne są w wersjach bezbarwnych, fotochromowych i polaryzacyjnych.

Maksymalnie dwuogniskowa.
Niespodziewanie niezauważalna.

Już od

764,-

*Detaliczna cena pary soczewek w indeksie 1.50
z super twardą powłoką Diament Plus.

https://szajna.pl/kontakt/


Liczne grono wystawców, którzy do tej pory 
potwierdzili swój udział w Kongresie, przed-
stawi najnowsze trendy w modzie okularo-
wej, oferty znanych marek i domów mody, 
innowacyjne soczewki okularowe i kontak-
towe oraz nowoczesny sprzęt i wyposażenie 
salonów optycznych. Cała ekspozycja znaj-
dować się będzie na 7 piętrze hotelu. 

Kongres KRIO to nie tylko doskonała oka-
zja do wymiany doświadczeń zawodowych 
i nawiązania nowych kontaktów bizneso-
wych. Jest to również możliwość wspólnego 
podejmowania wyzwań, które stawia branża, 
oraz szansa na poszerzanie wiedzy. W czasie 
wykładów eksperci zaprezentują między in-
nymi nowoczesne metody i rozwiązania po-
trzebne w pracy specjalistów rynku optycz-
nego, a także dadzą wskazówki odnośnie 
prowadzenia i rozwoju własnych salonów.  
W czasie Kongresu poza wiedzą teoretyczną 

można będzie pogłębić swoje umiejętności 
praktyczne – w czwartkowe popołudnie 
Olaf Tabaczyński poprowadzi warsztaty „Sty-
lista opraw okularowych”. Tym razem tema-
tem wiodącym będzie indywidualny kolor 
opraw okularowych. Poniżej przedstawiamy 
szczegółowy program wykładów. 

Podczas tych kilku dni w Karpaczu nie 
zabraknie również wieczornych atrakcji. Na 
gorący piątkowy wieczór z energetycznymi 
tancerkami SAMBY, w oprawie muzycznej 
legendy sceny latino – DJ-a Szynszyla, zapra-
szają HOYA LENS POLAND i SEIKO OPTICAL 
POLSKA. Natomiast w sobotę w Restauracji 
Niebieskiej będzie można usłyszeć zespół 
Lee Ensemble Jazz Quartet, który przedstawi 
ciekawie zaaranżowane standardy jazzowe, 
polskie utwory festiwalowe oraz kompozy-
cje własne zagrane w smooth jazzowym, 
soulowym klimacie przez ścisłą czołówkę 

najlepszych poznańskich muzyków. Tego 
samego wieczoru w Klubie Nocnym zaba-
wę rozkręci DJ WU, a towarzyszyć mu będzie 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych i roz-
chwytywanych saksofonistów klubowych    
w Polsce – MJ SAX.

Do udziału w Kongresie zapraszamy 
wszystkich profesjonalistów zawodowo 
związanych z branżą optyczną oraz osoby 
im towarzyszące. Zachęcamy do skorzysta-
nia z pełnego zakresu usług zagwaranto-
wanych w Pakiecie Uczestnictwa z cztero-
dniowym pobytem w Hotelu Gołębiewski. 
Udział w wykładach i wstęp na Wystawę 
OPTYKA 2022 jest również możliwy po za-
kupie 1- lub 2-dniowych Kart Wstępu. 

Szczegółowe informacje dotyczące uczest-
nictwa znajdują się na stronie: 

Kongres KRIO

PATRONAT MEDIALNY

„Quo vadis, Optica et Optometria?” 
Konferencja naukowa podczas Kongresu Optyków KRIO

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wykładów XIV Ogólnopolskiego Kongresu 
Optyków KRIO, który odbędzie się w dniach 20-23 października w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, 

a towarzyszyć mu będzie Wystawa Optyczna OPTYKA 2022.  
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PROGRAM WYKŁADÓW 

Piątek,  21 października 2022 

Konferencja „Optyka okularowa i optometria – nowe wyzwania” 

9.00 Otwarcie Konferencji  
9.15 Quo vadis, Optica et Optometria? 

prof. Ryszard Naskręcki (UAM i UMCS), dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak (UAM) 
10.00 Nowoczesne metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego 

prof. Magdalena Asejczyk (PWr) 
10.30 Wzrok a postawa ciała – nowy obszar badań optometrii 

mgr Marlena Bobrowska (UW), dr Piotr Tabor (AWF Warszawa), 
prof. Jacek Pniewski (UW)  

11.00  Przerwa kawowa 
11.30 Luteina i zeaksantyna w siatkówce oka ludzkiego – badania  

z zastosowaniem mikrospektroskopii rozpraszania Ramana  
prof. Wojciech Grudziński (UMCS)  

12.00 Aktywność kory wzrokowej związana z supresją międzyoczną, niedowidzeniem  
i zaburzeniami wergencji  
dr Monika Czaińska (UAM), dr Monika Wojtczak-Kwaśniewska (UAM) 

12.30  Przerwa kawowa 
13.00  
 

Wpływ treningu wzrokowo-motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej 
dzieci w wieku 11-13 lat 
dr Luiza Krasucka (UMP), prof. Bogdan Miśkowiak (UMP), prof. Wojciech Warchoł (UMP) 

13.30 Wpływ wcześniactwa na rozwój narządu wzroku oraz kontrola krótkowzroczności  
dr Sylwia Chrobot (UMP), dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak (UAM) 

14.00 Przerwa obiadowa 
 

Panele marketingowo-biznesowe 

16.00 Customer experience – jak budować wizerunek renomowanego salonu optycznego 
Damian Biernacki – Trener Optometrii i Terapii Widzenia, Grupa ESSILOR 

16.30 Autoryzowany Salon Optyczny KRIO i egzaminy rzemieślnicze  
w zawodzie optyk okularowy 
KRIO 

16.45 W jaki sposób oddziaływać na konsumentów  
Rafał Hanke – Trener umiejętności sprzedażowych i managerskich 
EKSPERT OPTYK 

17.15 Zmiany zachowań konsumentów i ich konsekwencje dla branży optycznej  
Szymon Grygierczyk – Dyrektor Generalny HOYA LENS POLAND 

18.00 Zakończenie pierwszego dnia wykładów 
 
 

 

www.kongreskrio.pl
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Sobota, 22 października 2022 

Konferencja „Optyka okularowa i optometria – nowe wyzwania” 

9.00 Autoryzowany Salon Optyczny KRIO i egzaminy rzemieślnicze w zawodzie 
optyk okularowy 
KRIO 

9.15 Jak zaprojektować dobrą soczewkę okularową? 
prof. Marek Zając (PWr) 

10.00 Charakteryzacja funkcji optycznej nowoczesnych soczewek okularowych  
i kontaktowych 
prof. Jacek Pniewski (UW), dr Rafał Kasztelanic (UW) 

10.30 Soczewki o kontrolowanej dioptryczności – próby zastosowania w korekcji 
wad wzroku  
prof. Marek Kowalczyk-Hernandez (UW) 

11.00 Przerwa kawowa 
11.30 Parametry biomechaniczne oka a jego układ optyczny 

prof. Magdalena Asejczyk (PWr) 
12.00 Funkcje wzrokowe i dolegliwości u młodych użytkowników urządzeń 

cyfrowych w trakcie pandemii COVID-19 
mgr Marta Labijak (UAM), mgr Alicja Brenk-Krakowska (UAM)  

12.30 Przerwa kawowa 
13.00 Korekcja okularowa stabilizująca układ wzrokowy podczas pracy przy 

elektronicznych urządzeniach mobilnych 
mgr Aleksandra Grabowska (UAM), dr Robert Szuba (UAM) 

13.30 Wyzwania i problemy związane z kształceniem techników optyków  
dr hab. Roman Zawodny (Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu) 

14.00 Przerwa obiadowa 
 

Panele marketingowo-biznesowe 

16.00 Ustawa o wyrobach medycznych 
mec. Katarzyna Kroner 

17.00 FORUM OPTYKÓW – otwarta dyskusja o sprawach branży optycznej w Polsce 
18.00 Zakończenie Konferencji 
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Czy umiejętności widzenia można
 usprawnić?

44 2022/5

SŁABOWIDZENIE

Tyflopedagodzy podczas rehabilitacji wzroku usprawniają widzenie osób słabowidzących. Według definicji WHO (World Health                        

Organization) słabowidzącą jest osoba z ostrością wzroku równą lub większą niż 0,05, ale mniejszą niż 0,3 (pełna ostrość wzroku                    

odpowiada wartości 1,0) lub o polu widzenia ograniczonym do obszaru 20 stopni (podczas gdy pełne pole widzenia wynosi około                 

180 stopni). Przyczynami mogą być czynniki genetyczne, chorobowe, losowe.

Słabowidzenie jest stanem, co oznacza, że oddziaływania terapeutyczne nie podniosą ostrości wzroku ani nie poszerzą pola widzenia, 

natomiast poprawią umiejętność posługiwania się wzrokiem, a w efekcie podniosą jakość życia pacjenta.

NIEDOWIDZENIE

Z niedowidzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy ostrość wzroku jednego lub obojga oczu jest obniżona mimo zastosowania 

najlepiej dobranej korekcji okularowej. W tym przypadku obniżenie ostrości wzroku pacjenta nie ma żadnej organicznej przyczyny i jest 

związane z brakiem odpowiednich bodźców we wczesnym okresie dzieciństwa, z zezem, wysoką wadą refrakcji lub różnowzrocznością.

medycyna 
i optyka

Nazywam się Katarzyna Chachaj i jestem dyplomowaną ortoptystką. W 2019 r. otworzyłam własny gabinet, w którym 
przeprowadzam diagnozy oraz ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne. Od 2012 r. jestem tyflopedagogiem i oligofre-
nopedagogiem. Prowadzę diagnozę funkcjonalną widzenia niemowląt, terapię dzieci słabowidzących, niewido-
mych oraz z uszkodzeniami CVI. Przez wiele lat byłam nauczycielem współorganizującym kształcenie w przedszkolu 
integracyjnym, gdzie prowadziłam zajęcia terapeutyczne z dziećmi z różnym rodzajem niepełnosprawności. 
Obecnie pracuję jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie. Na co dzień nieustannie 
korzystam z wiedzy zdobytej na różnych uczelniach i szkoleniach, przez co mogę szerzej patrzeć na potrzeby dzieci 

i trafniej dobierać potrzebną im pomoc. 

Dziś nie mamy wątpliwości, że tak! Badacze na początku drugiej połowy XX wieku wykazali, że przy odpowiedniej 
stymulacji można poprawić umiejętności widzenia. Odpowiednio zaplanowany program ćwiczeń skutecznie 
usprawnia funkcjonowanie wzrokowe dzieci i dorosłych. 



2022/5 45

Optometryści i ortoptyści podczas za- 

planowanego procesu terapeutycznego 

podnoszą ostrość wzroku dzieci z niedowi-

dzeniem i włączają słabsze oko do widze-

nia obuocznego, budując jednoczesną 

percepcję, fuzję oraz stereopsję. 

Poprawiając jakość pracy układu wzroko-

wego, unika się pogłębiania nieprawidło-

wych adaptacji oraz ryzyka wystąpienia 

trudności szkolnych z powodów wzroko-

wych.

ZABURZENIA AKOMODACJI I RU- 
CHÓW OCZU

Współczesne dzieci doświadczają także 

trudności związanych z zaburzoną akomo-

dacją i ruchami oczu, które często są wy- 

nikiem „wychowania tabletowego” i bra- 

kiem dostatecznej ilości ruchu w życiu 

codziennym. Tu także z pomocą przycho-

dzi terapia.  

TERAPIA WIDZENIA – SCENARIU-
SZE ĆWICZEŃ

Każdy proces terapeutyczny przynosi 

szybsze i trwalsze efekty, gdy jest prowa-

dzony systematycznie i spójnie zarówno                          

w gabinecie specjalistycznym, jak i w do- 

mu. Właśnie dlatego powstała nowa 

książka wydawnictwa Ćwiczę Oko i moje- 

go autorstwa Terapia widzenia – scenariusze 
ćwiczeń. Scenariusze zawarte w książce są 

proste i możliwe do wykonywania bez 

drogich, specjalistycznych sprzętów. Z in- 

spiracji skorzystają rodzice, by aktywnie 

włączyć się w proces usprawniania widze-

nia ich dzieci, a także optometryści, ortop-

tyści, tyflopedagodzy, terapeuci integracji 

sensorycznej, rehabilitanci, pedagodzy, logo- 

pedzi, by wzbogacić swój warsztat pracy            

z dziećmi.

Scenariusze zostały uporządkowane we- 

dług czterech kategorii wiekowych (wiek 

rozwojowy 0-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-12 

lat) oraz wybranych zaburzeń widzenia – 

dla pacjentów:

    • słabowidzących,

    • z niedowidzeniem i supresją,

    • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi 

/ /  oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,

    • z zaburzeniami ruchów oczu,

    • z zaburzeniami akomodacji.

Oprócz dzieci z wymienionymi wyżej 

zaburzeniami funkcji wzrokowych, scena-

riusze warto wykorzystać w pracy z osoba-

mi:

    • z zagrożeniem wystąpienia niepełno-

      sprawności, np. dziećmi z opinią WWR,

    • z opóźnionym rozwojem psychorucho-

      wym, z deficytami koncentracji uwagi 

      oraz dziećmi z zaburzeniami postural-

      nymi i równoważnymi,

    • z niepełnosprawnością intelektualną,

      • z niepełnosprawnością ruchową, 

      wzrokową, słuchową,

    • z niepełnosprawnością sprzężoną,

    • z autyzmem,

    • z mózgowymi uszkodzeniami widzenia

      (CVI), 

    • z chorobami przewlekłymi oraz wadami 

      genetycznymi,

   • po urazach, wypadkach, udarach,

      wylewach,

    • z zezem ukrytym oraz jawnym,

    • z problemami z nauką, z optodysleksją 

      oraz dysleksją,

    • korzystających z komunikacji wspoma- 

      gającej oraz alternatywnej (AAC).

Uwaga! 

Książka nie może zastąpić diagnozy ani 

terapii ortoptycznej czy optometrycznej. 

Zaproponowane ćwiczenia są uzupełnie-

niem terapii gabinetowej, dlatego należy 

je wykonywać w porozumieniu z terapeutą 

prowadzącym.

Katarzyna Chachaj

Opracowanie: INTEROPTYKA



Już prawie 250 salonów optycznych w Pol-
sce posiada certyfikat jakości ASO KRIO – lau-
reatom serdecznie gratulujemy!
Wszystkie autoryzowane salony optyczne 
są objęte kampanią reklamową i otrzyma-
ły odpowiednie oznaczenie oraz priorytet                  
w naszej wyszukiwarce.

Dzięki prowadzonej kampanii nasza strona 
od początku roku ma już ponad 180 000 od-
słon, z czego przeszło 90 000 to użytkowanie 
naszego lokalizatora! Jest w nim już ponad 
600 salonów optycznych z całego kraju!

Chcesz, by Twój salon również był w naszej 
wyszukiwarce? Dołącz do cechu zrzeszone-
go w KRIO! 
Więcej informacji na stronie krio.org.pl
Zapraszamy!

W dniach 6-7 października 2022 roku Komi-
sja Egzaminacyjna Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej przeprowadzi egzaminy mi-
strzowski i czeladniczy w zawodzie optyk 
okularowy. Cieszymy się, że wzbudzają one 
Państwa zainteresowanie. 
 

Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

wieści z KRIO

14 OGÓLNOPOLSKI KONGRES OPTYKÓW KRIO 
I WYSTAWA OPTYKA 2022 

Nowe salony optyczne ze znakiem jakości 
ASO KRIO!

Egzaminy w KRIO

14 Ogólnopolski Kongres Optyków 
KRIO i Wystawa OPTYKA 2022 odbędą 
się w dniach 20-23 października 2022 r. 
w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Trwa sprzedaż Kart Wstępu online.
Osoby, które nie wykupiły Pakietu 
Uczestnictwa, będą mogły zakupić 
Karty Wstępu 1 i 2 - dniowe online lub 
na miejscu w Recepcji Kongresowej.
Wszelkie informacje znajdą Państwo 
na stronie kongreskrio.pl
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Kolejna sesja egzaminacyjna już wios-
ną 2023 roku!

Optycy rzemieślnicy 
to MY i jesteśmy 

z tego dumni!
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wieści z branży

Optycy uczestniczą w obrocie wyrobami medycznymi, zazwyczaj pełniąc przy tym funkcję dystrybutorów. Zgodnie                        
z de�nicją zawartą w rozporządzeniu 2017/745 ‘dystrybutor’ oznacza osobę �zyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną 
niż producent lub importer, która udostępnia wyrób na rynku, do momentu wprowadzenia do użytku. Udostępnianie na 
rynku oznacza natomiast dostarczanie wyrobu w celu jego dystrybucji lub używania na rynku unijnym w ramach działal-
ności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyro- 

bach medycznych (dalej: ustawa) nakłada 

na dystrybutorów szczegółowe obowiązki, 

które muszą zostać spełnione, by ich 

działalność była zgodna z przepisami 

prawa. Jednym z nich jest konieczność 
powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestra-

cji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 

(dalej: URPL) o wprowadzeniu wyrobu             
na terytorium Polski z innego kraju Unii 
Europejskiej, na zasadach określonych we 

wcześniej obowiązującej ustawie z dnia        

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(dalej: ustawa z 2010 r.), a po 1 lipca 2023 r.        

– konieczność wprowadzania danych do 

nowego wykazu dystrybutorów.

Warto podkreślić, że dystrybutor to nie 

jedyna funkcja, jaką może pełnić optyk. Jeśli 

wprowadza on do obrotu na terytorium 
Polski wyrób medyczny spoza Unii 
Europejskiej, jest on importerem. Taka 

sytuacja będzie miała miejsce w przypadku 

zakupu wyrobów na przykład w Azji, 

Australii, USA, Wielkiej Brytanii czy Szwaj- 

carii. Z rolą importera wiąże się nieco inny 

zakres obowiązków. W przypadku powia-

domień obowiązki importerów i dystrybu-

torów są zbliżone. Importerów nie obejmie 

jednak obowiązek wpisywania danych do 

wykazu dystrybutorów, natomiast koniecz-

ne będzie dokonanie przez nich rejestracji 

podmiotów i wyrobów w europejskiej 

bazie Eudamed. 

Ze względu na fakt, że optycy najczęściej 

pełnią w stosunku do wyrobu rolę dy-  

strybutorów, to właśnie na obowiązkach 

tych podmiotów gospodarczych skupię się 

w dalszej części niniejszego artykułu. 

POWIADOMIENIA

Obowiązek dokonywania powiadomień 

Prezesa URPL o wprowadzeniu wyrobu na 

terytorium Polski został nałożony na dy- 

strybutorów oraz importerów na podsta-

wie przepisów ustawy z 2010 r. Zgodnie       

ze stanowiskiem Prezesa URPL zawartym  

w odpowiedzi na pytanie KRIO, obowiązek 

ten dotyczy zarówno optyków wprowa-

dzających na terytorium Polski oprawy 

okularowe lub inne wyroby medyczne          

w celu odsprzedaży innym optykom, jak        

i w przypadku wprowadzenia ich wyłącznie 

na potrzeby własnego zakładu, czyli w celu 

sprzedaży swoim klientom. Choć uchwalo-

na została nowa ustawa dotycząca wyro- 

bów medycznych, ze względu na treść 

przepisów przejściowych obowiązek ten 

musi być nadal spełniany przez wskazane 

podmioty gospodarcze.

Powiadomienia o wprowadzeniu na 
terytorium Polski przeznaczonego do 

używania na tym terytorium wyrobu 

(niebędącego wyrobem wykonanym na 

zamówienie) dystrybutorzy muszą dokony-

wać na podstawie ustawy z 2010 r.:

  • do dnia wejścia w życie przepisów 

regulujących wykaz dystrybutorów (tj. do   
1 lipca 2023 r.),
    •  w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie przepisów regulujących wykaz 

dystrybutorów (tj. od 1 lipca 2023 r.),                  

w odniesieniu do dystrybutorów, którzy nie 

dokonali rejestracji w wykazie dystrybuto-

rów.

Zgodnie z przepisami, dystrybutor mający 

miejsce zamieszkania lub siedzibę na 

terytorium Polski, który wprowadził na to 

terytorium przeznaczony do używania na 

tym terytorium wyrób, powiadamia o tym 

Prezesa URPL w terminie 7 dni od dnia 

wprowadzenia pierwszego wyrobu.

Podkreślenia wymaga fakt, że powiado-
mienie dotyczy tylko tych dystrybuto-
rów, którzy wprowadzają wyroby na 
terytorium Polski, tzn. zamawiają, kupu- 

ją   i sprowadzają wyroby w ramach dostaw      

z terenu Unii Europejskiej. Obowiązki 

związane z powiadomieniem nie będą 

dotyczyć optyków, którzy nabywają wy- 

roby w kraju od importerów czy dystrybu-

torów, którzy już wprowadzili wyroby na 

teren kraju.

Jeżeli nie macie pewności, czy importer lub 

dystrybutor, który wprowadził wyroby na 

teren Polski i od którego nabywacie wyrób, 

dokonał powiadomienia, zapytajcie go o to, 

prosząc równocześnie o potwierdzenie 

złożenia odpowiednich formularzy do URPL.
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OBOWIĄZKI OPTYKÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI 
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CZY AGENT MOŻE DOKONYWAĆ 
POWIADOMIENIA?

W przypadku nabycia opraw okularowych    

u producentów niemających swojej siedzi-

by lub przedstawiciela w Polsce, optycy 

bardzo często korzystają z pośrednictwa 

agenta, który zatrudniony jest na podsta-

wie umowy o współpracę u producenta 

mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim UE. Zadaniem takich agen- 

tów jest bezpośredni kontakt z optykami, 

zbieranie zamówień i przekazywanie ich  

do producentów, a więc pełna obsługa 

klientów. Natomiast towar jest fakturowany 

i dostarczany do optyków bezpośrednio 

przez producenta z innego państwa 

europejskiego.

Należy podkreślić, że zgodnie ze sta- 
nowiskiem Prezesa URPL, zawartym        
w odpowiedzi na pytanie KRIO, agent 
nie spełnia de�nicji dystrybutora, 

bowiem nie jest on uczestnikiem obrotu 

handlowego – nie uczestniczy w łańcuchu 

dostaw. Nie może więc dokonywać po- 

wiadomienia i rejestracji jako dystrybutor.            

W związku z powyższym, nawet jeśli optyk 

będący dystrybutorem korzysta z pośred-

nictwa agenta przy zakupie wyrobów,     

jest on zobowiązany do spełnienia ustawo-

wego wymogu związanego z powiado-

mieniem, a w przyszłości – z wykazem 

dystrybutorów.

FORMULARZE

Powiadomienia dokonywane są za pośred-

nictwem interaktywnych formularzy, które 

można pobrać ze strony internetowej URPL, 

w zakładce „wyroby medyczne”, podzakład- 

ce „powiadomienia”. Na stronie zamiesz-

czone zostały różne formularze, jednak 

będąc dystrybutorem albo importerem 

należy wypełnić jedynie dwa z nich:

    1. formularz dla podmiotów według 
załącznika nr 1, w którym należy wprowa-

dzić dane dotyczące podmiotów związa-

nych z danym wyrobem, czyli dane produ-

centa i dystrybutora (albo importera), 

ewentualnie pełnomocnika dystrybutora 

(albo importera),

    2. formularz wykaz wyrobów według 
załącznika nr 4, który dotyczy bezpośred-

nio informacji związanych z wyrobem, 

takich jak:

    • nazwa handlowa,

    • kod Basic UDI-DI (który został określony 

przez producenta w deklaracji zgodności),

   • nazwa rodzajowa wyrobu, np. oprawy 
okularowe,

    • numer identyfikacyjny jednostki notyfi-

kowanej – dotyczy to jedynie wyrobów        

w wyższych klasach ryzyka. Oprawy i so- 
czewki okularowe należą do klasy I i ich 
ocena zgodności nie jest przeprowa-
dzana przy udziale jednostki noty�ko-
wanej. Dlatego w tym przypadku pole 
to pozostanie puste.

W razie jakichkolwiek problemów pojawia-

jących się podczas wypełniania formularzy, 

pomocna może okazać się instrukcja przy- 

gotowana przez Urząd. Jest ona dostępna 

do pobrania na stronie internetowej URPL.

ZAŁĄCZNIKI

Aby uczynić zadość obowiązkowi nałożo-

nemu przez przepisy, do powiadomienia 

należy dołączyć dokumenty, które stano-

wią jego załączniki. W przypadku dystrybu-

torów niezbędne załączniki to:

  • wzory oznakowania (etykiety/tabliczki 

znamionowe) – powinny być one wysłane 

w formie elektronicznej typu mock-up, 

scanów (zdjęć) rozłożonych na płasko 

opakowań, scanów (zdjęć) każdej strony 

opakowania, zdjęć tabliczek znamio- 

nowych urządzeń dla każdego wyrobu 

osobno. Warto przy tym podkreślić, że 

Urząd nie akceptuje projektów graficznych 

opakowań;

   • wzory materiałów promocyjnych – jeżeli 

są dostarczane z wyrobem,

    • instrukcje użytkowania – jeżeli dotyczy, 

ponieważ wyroby w klasie I mogą być wpro- 

wadzane do obrotu bez takiej instrukcji, 

jeżeli mogą być bezpiecznie używane bez 

niej. W związku z tym nie muszą być one 

dostarczane w przypadku opraw i socze-

wek okularowych, należących do klasy I. 

Jeżeli powiadomienia dokonuje importer, 
dołącza się dodatkowo:

    • kopię deklaracji zgodności,

    • kopie certyfikatów zgodności wydanych 

przez jednostki notyfikowane, które brały 

udział w ocenie zgodności – dotyczy to 

jedynie wyrobów w wyższych klasach 

ryzyka. W przypadku opraw i soczewek 

okularowych dokument ten nie będzie 

dołączany.

Ponadto jeśli powiadomienie dokonywane 

jest przez pełnomocnika, to istnieje koniecz- 

ność dołączenia pełnomocnictwa oraz 

potwierdzenia dokonania opłaty od peł- 

nomocnictwa, która obecnie wynosi 17 zł.

Podsumowując – w najbardziej podstawo-

wej wersji optyk zobowiązany będzie do 

przesłania do URPL dwóch formularzy i wzo- 

rów oznakowania wyrobu. 

Dystrybutor nie ma obowiązku dostarcze-

nia kopii deklaracji zgodności. Ze swojej 

strony rekomenduję jednak posiadanie 

tego dokumentu w wewnętrznym archi- 

wum firmy. Ułatwi to spełnienie innych 

obowiązków wynikających z rozporządze-

nia 2017/745, np. przeprowadzenia weryfi-

kacji dokumentacji wyrobów. Co więcej, 

konieczność ich posiadania wynika z prze- 

pisów nowej ustawy.

PRZESŁANIE POWIADOMIENIA DO 
URPL

Sposób I

Powiadomień dokonuje się przez formula-

rze. Postać elektroniczną sporządza się, 

wypełniając interaktywne formularze 

pobrane ze strony internetowej. Następnie 

istnieje konieczność zapisania ich w forma-

cie XML. Formularze wysyła się do URPL za 

pośrednictwem systemu elektronicznego.

Dodatkowo dokument elektroniczny po- 

wiadomienia, czyli plik XML wygenerowa-

ny podczas wysyłki formularzy za po- 

średnictwem systemu elektronicznego, 

umieszcza się postaci plików zapisanych   

na nośniku, np. płycie CD, DVD, pendrive. 

Załączniki do powiadomienia możemy 

umieścić na nośniku lub przesłać do URPL 

w wersji papierowej.

Konieczne jest również wydrukowanie 

i podpisanie formularza załącznika nr 1   

oraz załącznika nr 4. Dodatkowo, jeśli 

powiadomienie dokonywane jest przez 

pełnomocnika, należy dołączyć pełno-
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mocnictwo oraz potwierdzenie dokonania 

opłaty od pełnomocnictwa. Do kompletu 

można dołączyć pismo przewodnie.

Dokumenty wraz z nośnikiem elektronicz-

nym należy wysłać do Prezesa URPL. Adres 

Urzędu, na który należy przesłać dokumen-

tację, to: 

Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181 C, 
02-222 Warszawa.

Sposób II

Formularze wypełnia się i odsyła w wersji 

elektronicznej jak w sposobie I. Następnie 

umieszcza się je w postaci elektronicznej    

w elektronicznej skrzynce podawczej Pre- 

zesa URPL po ich uprzednim opatrzeniu 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

lub kwalifikowanym podpisem elektro- 

nicznym.

Do powiadomienia dołącza się dokument 

elektroniczny powiadomienia (plik XML wy- 

generowany podczas wysyłki formularzy za 

pośrednictwem systemu elektronicznego) 

oraz załączniki w postaci elektronicznej.

Urząd posiada elektroniczną skrzynkę po- 

dawczą ePUAP, za pośrednictwem której 

można przekazywać powiadomienia:

http://bip.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/
za%C5%82atwianie-spraw/elektro-
niczny-urz%C4%85d-podawczy

UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI DO 
POWIADOMIENIA

Jeśli do powiadomienia nie dołączono 

wszystkich wymaganych dokumentów 

bądź w formularzu powiadomienia nie 

podano wszystkich wymaganych informa-

cji lub zawiera on błędy (w szczególności 

polegające na rozbieżności podanych            

w nim informacji z podanymi w dołączo-

nych do formularza wzorach oznakowania, 

instrukcjach używania lub deklaracji zgod- 

ności), Prezes Urzędu wzywa dystrybutora 

albo importera do uzupełnienia lub popra-

wienia powiadomienia (wskazując bra-      

ki) w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Niedotrzymanie tego terminu 

jest równoznaczne z niedokonaniem po- 

wiadomienia.

ZMIANA DANYCH OBJĘTYCH 
POWIADOMIENIEM

Dystrybutorzy są obowiązani zgłaszać 

Prezesowi Urzędu zmiany danych objętych 

powiadomieniem niezwłocznie, nie póź- 

niej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

informacji o zmianie. Zgodnie z przepisami 

zmianę danych stanowi między innymi 

zmiana nazwy lub adresu podmiotu, który 

dokonał powiadomienia, a także przekaza-

nie obowiązków na inny podmiot, w szcze- 

gólności ze względu na przekształcenie 

albo przejęcie praw i obowiązków wynika-

jących z ustawy przez następcę prawnego.

Dystrybutor, który dokonał powiadomie-

nia, zobowiązany jest też do niezwłoczne-

go powiadomienia Prezesa Urzędu o za- 

przestaniu prowadzenia działalności w za- 

kresie, w którym na podstawie ustawy dany 

wyrób podlega powiadomieniu, a także      

o rozwiązaniu lub likwidacji spółki albo 

likwidacji majątku upadłego po zakończe-

niu postępowania upadłościowego.

WYKAZ DYSTRYBUTORÓW

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 

kwietnia 2022 r. nałożyła na dystrybutorów 

nowy obowiązek – wprowadzanie danych 

do wykazu dystrybutorów. Konieczność 

spełnienia tego wymagania obowiązywać 

będzie od 1 lipca 2023 r. W związku z tym, 

że wykaz jeszcze nie obowiązuje, w chwili 

obecnej nie są znane szczegóły całego 

procesu. Przygotowanie do spełnienia tego 

obowiązku oprzeć można wyłącznie na 

przepisach ustawy, które pokrótce przed-

stawiam poniżej.

Wykaz dystrybutorów wyrobów, systemów 

lub zestawów zabiegowych, mających 

siedzibę na terytorium Polski, prowadzony 

będzie przez Prezesa URPL. Obowiązek 

zgłoszenia danych do wykazu obejmować 

będzie wyłącznie tych dystrybutorów, 

którzy po raz pierwszy udostępniają 
wyrób, system lub zestaw zabiegowy 
na terytorium Polski, czyli dokładnie tak 

samo jak w przypadku powiadomień.

W celu wprowadzenia danych konieczne 

będzie złożenie wniosku do Prezesa URPL   

o wydanie kodu dostępu i hasła dostępu. 

Następnie, po ich uzyskaniu, istnieć bę- 

dzie konieczność wprowadzenia informa-

cji wskazanych przez ustawę, w tym m.in. 

numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub 

numeru PESEL, kodu Basic UDI-DI czy też 

nazwy i adresu producenta.

Dystrybutor będzie miał obowiązek wpisa-

nia do wykazu dystrybutorów powyższych 

informacji o każdym sprowadzonym po raz 

pierwszy wyrobie, systemie lub zestawie 

zabiegowym, w terminie 7 dni od dnia 

sprowadzenia pierwszego wyrobu na te- 

rytorium Polski.

Jeżeli dane lub dokumenty przekazane do 

wykazu dystrybutorów wymagać będą 

uzupełnienia lub poprawienia, Prezes URPL 

wezwie do tego w terminie 7 dni, z poucze-

niem, że niedopełnienie tegoż w terminie 

będzie równoznaczne z niewykonaniem 

obowiązku, a przekazane dane i dokumen-

ty zostaną usunięte.

Na koniec należy wskazać, że dokona-         

nie powiadomienia na podstawie ustawy   

z 2010 r. nie zwolni dystrybutorów z obo- 

wiązku wpisu do rejestru dystrybutorów na 

podstawie nowej ustawy. Tak więc, ważne 

jest zachowanie czujności pod koniec 

czerwca 2023 r. – w przypadku uruchomie-

nia rejestru dystrybutorów w terminie 

konieczne będzie wpisanie wyrobów do 

nowej bazy.

Katarzyna Kroner – Radca Prawny. Ukończyła 

studia podyplomowe „Prawo medyczne i bio- 

etyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Obecnie prowadzi kancelarię w Krakowie. 

Specjalizuje się w prawie medycznym i gospo-

darczym. Prowadzi bloga prawniczego dotyczą-

cego wyrobów medycznych https://wyrobyme-

dyczneokiemtemidy.pl/

52 2022/5



2022/5

2021/3 69

669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL

53

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

 Zapraszamy na nasze stoisko na 14. Ogólnopolskim Kongresie Optyków

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


Dla naszej organizacji istotne jest, by sprze-
daż okularów była prowadzona w salonach,                                                             
w których pracują wykształceni optycy. Dla-
tego też, jako ośrodek wspierający wszech-
stronny rozwój optyków, pomagamy w zdo-
bywaniu wykształcenia. Realizując te cele, 
przy współpracy z Ryszardem Dudą, wykwa-
lifikowanym nauczycielem przedmiotów 
optycznych, zorganizowaliśmy kurs przy-
gotowujący dla kandydatów do egzaminu 
czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie 
optyk. W dniach 24-25 września 2022 roku 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania z peł-
nym zakresem obowiązującego materiału      
i przypomnienia podstaw optyki okularo-
wej, nabywając umiejętności rozwiązywania 
testów i odpowiadania na zagadnienia za-
warte w zestawach pytań egzaminacyjnych. 
Dzięki naszej determinacji doprowadziliśmy 
do powołania, po dłuższej przerwie, Komisji 
Egzaminacyjnej KRIO, aby nasi kursanci mo-
gli zdobyć tytuł zawodowy. 6-7 październi-
ka 2022 r. odbędzie się pierwszy po wielu 
latach egzamin zorganizowany w siedzibie 
KRIO Przy Agorze 28 w Warszawie.
Już dziś zapraszamy na kolejne edycje!

Patrząc w przyszłość i obserwując kierunek 
rozwoju branży optycznej, nawiązaliśmy 
współpracę z cudownym pedagogiem, jakim 
jest Pani Joanna Zdybel – ortoptystka i opto-
metrystka. Dzieli się z nami swoim doświad-
czeniem, które zdobywa w prowadzonym 
od 2012 roku gabinecie. Specjalnie dla nas 
przygotowała szkolenie ortoptyczne zawie-
rające podstawowe zagadnienia dotyczące 
dysfunkcji wzrokowych i problemów dobo-
ru korekcji. Naszą współpracę zaczynaliśmy 
od wykładu w ramach Wieczornych Spotkań 
Branży Optycznej, które zgromadziło wielu 
zainteresowanych tematyką widzenia obu-
ocznego, a już wkrótce odbędą się kolejne 
warsztaty praktyczne. Jesteśmy przekonani, 
że każdy, kto interesuje się tym tematem, 
będzie zadowolony z udziału w szkoleniu. 
Zapraszamy na najbliższe spotkania:
• 5-6 listopada – kurs ortoptyczny,
• 26-27 listopada – warsztaty ortoptyczne.

Mając oko na najważniejsze tematy, zwra-
camy Waszą uwagę na ustawę, która weszła      
w życie 26 maja 2022 r. Wprowadziła wiele 
wątpliwości dotyczących sprzedaży okula-
rów korekcyjnych jako wyrobów medycz-
nych.
 
Co to dla nas oznacza?
W zasadzie definicja wyrobu medyczne-
go nie uległa zmianie, co dalej pozwala na 
stosowanie przez nas preferencyjnej stawki 
podatku VAT. Okulary to nadal produkt stwo-
rzony z kilku wyrobów medycznych, a optyk 
to osoba dostosowująca je do indywidual-

nych potrzeb klienta. Co więcej, wszystkie 
akcesoria wykorzystywane do ich naprawy 
i pielęgnacji są kwalifikowane jako wyroby 
medyczne. 

W świetle obowiązujących przepisów stali-
śmy się dystrybutorami. Ustawa nakłada na 
nas obowiązek rejestracji sprzedaży wraz        
z dokładnym opisem produktów użytych do 
wytworzenia wyrobu medycznego tak, aby 
były one możliwe do zidentyfikowania.

Czytaliśmy, analizowaliśmy, rozmawialiśmy 
o tym i przygotowaliśmy krótką listę faktów, 
którymi chcemy się z Wami podzielić:

1. Okulary korekcyjne są wyrobem me-
dycznym.
Okulary korekcyjne, na które składają się 
oprawy i soczewki, wykonane na zamówie-
nie dla indywidualnego klienta z wcześniej 
wprowadzonych do obrotu towarów noszą-
cych oznakowanie CE spełniają definicję wy-
robu medycznego w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia.
2. Optyk w świetle MDR jest dystrybuto-
rem.
Optyk okularowy nie jest producentem, gdyż 
wykonuje okulary korekcyjne z wcześniej 
wprowadzonych do obrotu opraw i socze-
wek posiadających oznakowanie CE, łącząc                                                
i dostosowując je do indywidualnych po-
trzeb klienta. Udostępniając wyroby me-
dyczne wprowadzone już do obrotu, optyk 
staje się dystrybutorem.
3. Optyk może być producentem, jeżeli sam 
wytwarza oprawy lub soczewki okularowe.
Optyk, który przygotowuje we własnym 
zakresie specjalne oprawy lub sam tworzy 
soczewki i nie korzysta z wyrobów posiada-
jących znak CE wprowadzonych do obrotu 
przez innego producenta, staje się producen-
tem wyrobu wykonanego na zamówienie.
4. Optyk może być importerem, jeżeli spro-
wadza towary spoza UE.
Optyk, który sprowadza oprawy lub soczew-
ki okularowe spoza Unii Europejskiej staje się 
importerem.
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rogówki metodą KPro jest stosunko-
wo prostą procedurą, trwającą mniej 
niż godzinę, wymagającą minimalne-
go cięcia i zszywania, co widać na fil-
mie z CorNeat Vision.
Pierwszym krokiem jest wycięcie 
twardówki oka (błony tworzącej biał-
ko oka). Następnie chirurg usuwa cały 
nabłonek rogówki, aby zapobiec two-
rzeniu się błony retrostetycznej. Urzą-
dzenie znakujące umożliwia wówczas 
bardzo szybkie wskazanie różnych 
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu 
uszkodzonej rogówki chirurg umiesz-
cza implant na miejscu za pomocą 
uprzednio wyrysowanej prowadnicy, 
a następnie ponownie ustawia i umo-
cowuje twardówkę. Sam proces skra-
ca czas, w którym oko jest wystawio-
ne na działanie powietrza do mniej niż 
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko 
związane z operacją.

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

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

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

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

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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https://netzpolska.pl/
https://www.macrooptic.pl/


5. Optyk ma obowiązek wpisu do rejestru 
dystrybutorów, jeżeli sprowadza towary          
z państw UE.
Optyk, który sprowadza soczewki lub oprawy 
z państw UE, jest zobowiązany do zarejestro-
wania się w krajowym wykazie dystrybuto-
rów wyrobów medycznych. „Krajowy wykaz 
dystrybutorów wyrobów medycznych, który 
będzie prowadzony na podstawie art. 21 ww. 
ustawy o wyrobach medycznych, dotyczy 
wyłącznie dystrybutorów, którzy sprowadzą 
wyroby medyczne z terytorium innego pań-
stwa członkowskiego”.
Optyk, który kupuje od firm prowadzących 
swoją działalność w Polsce, nie musi rejestro-
wać się w tym Rejestrze, natomiast optyk, 
który kupuje w krajach UE, ma obowiązek 
wpisu. Rejestr rusza z dniem 01.07.2023 r.
6. Obowiązki dystrybutora szczegółowo są 
opisane w art. 14 MDR.
Do obowiązków optyka jako dystrybutora, 
wprowadzającego do obrotu wyroby me-
dyczne z UE, należy:
• weryfikacja udostępnianych wyrobów me-
dycznych. Konieczne będzie sprawdzenie, 
czy wyrób posiada deklarację zgodności UE, 
czy na wyrobie znajduje się oznakowanie 
CE, czy producent przekazał obowiązkowe 
informacje na etykiecie wyrobu lub instrukcji 
użytkowania (jeżeli została wydana),
• zapewnienie odpowiednich warunków 
przechowywania i transportu,
• weryfikacja, czy producent nadał wyrobowi 
kod UDI – jeżeli dotyczy,
• prowadzenie rejestru skarg, wyrobów nie-
zgodnych z wymogami oraz przypadków 
wycofania z użytkowania lub obrotu, a także 
przekazywanie tych informacji producento-
wi oraz zgłaszanie poważnych incydentów 
medycznych,
• współpraca z organami i uczestniczenie      
w postępowaniach wyjaśniających.

Mamy nadzieję, że stanowisko w sprawie 
MDR zostało przedstawione jasno, choć         
w dużym skrócie. Naszym zadaniem jako op-
tyków jest dostosowanie się do aktualnych 
wymogów.

Jako organizacja przez cały czas monitoruje-
my sytuację i dbamy o przekazywanie istot-
nych informacji dotyczących wprowadzania 
regulacji. Obserwując nas, będziecie na bie-
żąco!

Dobrze wiemy, jak postrzegana jest przyna-
leżność do cechów i stowarzyszeń. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, co sceptycy myślą 
o organizacjach branżowych. To jednak do-
datkowo motywuje i inspiruje nas do dal-
szych działań, do rozwoju, do pokazywania 
wszystkim, czym tak naprawdę się zajmu-
jemy. Wbrew pozorom jest wiele korzyści 
z przynależności do cechów. Na spotka-
niach, eventach, wydarzeniach czy wśród 
znajomych zachęcamy do podejmowania 
decyzji o wstąpieniu do naszej organizacji, 
bo silna reprezentacja to klucz do sukcesu. 

Przywileje wynikające z członkostwa w na-
szym Cechu to między innymi:

1. Doświadczenie i wsparcie dla optyków 
Jesteśmy największym cechem w Polsce,       
w naszym gronie jest 142 właścicieli salo-
nów optycznych, a nasi członkowie to op-
tycy, optometryści i ortoptyści.

2. Wsłuchiwanie się w potrzeby członków 
cechu i środowiska 
Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń oraz kur-
sów, zainteresowanie którymi wciąż wzrasta. 
Staramy się także wdrażać nowe pomysły, 
aby spełniały Wasze potrzeby.

3. Bycie na bieżąco 
Pozostajemy w stałym kontakcie z członkami 
Cechu drogą mailową, poprzez media spo-
łecznościowe, a w razie potrzeby jesteśmy 
pod telefonem. Przygotowaliśmy forum dla 
wszystkich członków, by mogli się ze sobą 
łatwiej komunikować. Publikujemy wiele in-
formacji na naszym profilu oraz na grupach 
na Facebooku czy w magazynach branżo-
wych. Poruszamy rozmaite tematy branżo-
we i podpowiadamy w kwestii prowadzenia 
działalności gospodarczej.

4. Zniżki na szkolenia oraz dofinansowania 
na wydarzenia branżowe
Członkowie płacą zdecydowanie mniej za 
wszystkie szkolenia, kursy i warsztaty przez 
nas organizowane, a dodatkowo przysługują 
im dofinansowania do kongresów i targów 
organizowanych przez Krajową Rzemieślni-
czą Izbę Optyczną.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stro-
nę internetową: http://cechoptyk.waw.pl/
lub do kontaktu mailowego lub telefoniczne-
go: 22 635 78 67, biuro@cechoptyk.waw.pl

Jeżeli nie masz wątpliwości, że chcesz dzia-
łać razem z nami, to złóż deklarację już dziś!
http://cechoptyk.waw.pl/wstap-do-cechu/
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Przynależność i przywileje dla członków 
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wieści z branży

Dołącz do grona optyków profesjonalistów!
Z Wami i dla Was!
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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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PRACA

Zakład Optyczny istniejący 
od 30 lat w Polkowicach 
zaprasza do współpracy 

lekarza okulistę. 

Szczegóły pod nr tel. 

508280098  
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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

SPRZEDAM

Salon optyczny 
sprzedam lub inne 

propozycje

tel. kontaktowy 
604 193 859

UWAGA

ODSTĄPIĘ 

  Odstąpię salon optyczny
  w Gliwicach 

o pow. 45 m/ kw.
 Salon istnieje od 1993 r.

  Kontakt: 668 086 826

ELEFANT - OPTYKA

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

Nidek, sprawny serwis, części 
zamienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

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

www.elefantoptyka.pl  

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

więcej informacji na specjali-
stycznym wortalu:

www.interOPTYKA.pl
oraz na:

Facebook.com/MagazynOKO

505 805 885

http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,82
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,46


Wakacje dla wielu organizacji to czas na 
odpoczynek i przerwę od spotkań. W tym 
roku lipiec i sierpień był dla Cechu bar-
dzo aktywnym czasem przygotowań. Nasi 
członkowie przez wiele lat zwracali uwagę 
na potrzebę organizacji targów optycznych 
w Warszawie, dlatego też Zarząd podjął de-
cyzję o przygotowaniu spotkania łączącego 
wiedzę z możliwością zakupów opraw oku-
larowych w stolicy. W ten sposób powstało 
wydarzenie Profesjonalny Salon Optyczny, 
czyli jak podnieść poziom obsługi klienta.
Dzięki niezwykłym panelom szkoleniowym 
uczestnicy konferencji mieli szansę na pogłę-
bienie wiedzy, a organizacja na poszerzenie 
grona sympatyków. Do współpracy zaprosili-
śmy wybitnych wykładowców. Podczas pre-
lekcji usłyszeliśmy o znaczeniu rekomendacji 
w gabinecie specjalisty. Prowadzący Damian 
Biernacki zwrócił uwagę na sposób, który 
pomoże podnosić wartość sprzedawanych 
produktów oraz wzmacniać świadomość 
różnych rozwiązań ochrony wzroku. Pokazał, 
jak bardzo potrzebne są nowoczesne urzą-
dzenia i jak ważne jest przestrzeganie stan-

dardów pomiarów w salonie optycznym, by 
klient czuł się otoczony profesjonalną opieką 
przez konsultantów sprzedaży. 
O rozwiązaniach szytych na miarę opowie-
działa nam zaś Katarzyna Prycik. Przedstawiła 
najnowsze trendy w kategorii opraw okula-
rowych. Nadchodzące dość szybko zmiany 
powodują, że sprzedawcy stają się już nie 
tylko doradcami na poziomie rekomendacji 
odpowiednich soczewek okularowych, ale 
również stylizacji. Można powiedzieć, że wie-
dza o kształtach i kolorach opraw dopasowa-
nych do danego klienta jest już dziś niezbęd-
na do dalszego rozwoju naszych praktyk. 
Wszystkie wykłady były przygotowane tak, 
aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie.
Korzystając z okazji, zorganizowaliśmy rów-
nież wystawę optyczną, która uatrakcyjniła 
spotkanie. W przestronnej sali uczestnicy 
mogli zobaczyć najnowsze kolekcje opraw 
okularowych, nawiązać nowe kontakty bi-
znesowe oraz skorzystać ze specjalnie przy-
gotowanej na to wydarzenie oferty handlo-
wej. Podczas przerw uczestnicy wymieniali 
się doświadczeniami, komentowali omawia-
ne tematy, jak również wykazali duże za-
interesowanie przynależnością do naszej 
organizacji, za co jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni. Podczas całego eventu promowaliśmy 
wartości Cechu. Padło wiele ciepłych słów 
w naszym kierunku, nie tylko o organizacji 
eventu. 
Zwieńczeniem imprezy była Kolacja Pro-
fesjonalistów ze wspaniałym widokiem na 

nocną panoramę Warszawy. Przy dźwiękach 
muzyki i wykwintnych potrawach przygo-
towanych przez mistrzów kuchni Hotelu 
Airport Okęcie mogliśmy cieszyć się swoim 
towarzystwem. To było fantastyczne spotka-
nie branży optycznej!
Wydarzenie zostało objęte patronatem me-
dialnym przez Magazyn „OKO”. Jest nam nie-
zmiernie miło, że przygotowali specjalnie dla 
nas fotorelację ze spotkania. W mediach spo-
łecznościowych dzielili się fotografiami i rela-
cjonowali przebieg konferencji na bieżąco. 

Z całego serca dziękujemy wystawcom za 
wsparcie naszych działań i przedstawienie 
swojej oferty. Naszym partnerom dzięku-
jemy za niezwykle ciekawie przygotowa-
ne panele szkoleniowe, a uczestnikom za 
aktywny udział w konferencji. To doświad-
czenie przekonało nas, że branża optyczna 
chce więcej spotkań, w tym także eventów 
w centrum kraju.
Zapraszamy na kolejne edycje!
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Profesjonalny Salon Optyczny
Konferencja i Wystawa Optyczna
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PATRONAT MEDIALNY CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE
R

C: 98% 
M: 80% 
Y: 3% 
K: 0% 
C: 72% 
M: 14% 
Y: 0% 
K: 0% 
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Już w GRUDNIU Pomorski Cech Optyków      
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej 
edycji Warsztatów Refrakcji, których celem 
jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej z zakresu optyki oraz refrakcji. Szko-
lenie poprowadzą doświadczeni optome-
tryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem. 

- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.

-Subiektywne (podmiotowe) metody okre-
ślenia refrakcji.
- Obiektywne metody określania refrakcji:
- skiaskopia,
- autorefraktometr.
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50% zajęć prak-
tycznych
7 spotkań weekendowych (co dwa tygo-
dnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych)

Terminy zjazdów:
1. 3-4.12.2022
2. 17-18.12.2022
3. 7-8.01.2023

4. 21-22.01.2023
5. 4-5.02.2023
6. 18-19.02.2023
7. 4-5.03.2023

Wszystkie sobotnie zajęcia rozpoczynają się 
o godz. 14.30. Niedzielne zajęcia odbywają 
się od godz. 9.00.

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2 – siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216

Cena: 2480,00 zł

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

Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

„Nigdy nie marnujcie dobrego kryzysu” 
– te słowa Winstona Churchilla pokazują, 
że z każdej trudnej sytuacji należy wyciągać 
odpowiednie wnioski, przeorganizowując 
jednocześnie sposób myślenia i działania, 
co prowadzi do wzrostu. Dzisiejszy świat 
jest bardzo niestabilny – pandemia, wojna 
na Ukrainie, pędzący do przodu świat, gdzie 
w centrum zmian znajdują się technologie. 
To właśnie te zjawiska zainspirowały Prezesa 
Pomorskiego Cechu Optyków – Krzysztofa 

Gollusa – do zorganizowania wykładu prof. 
Rafała Mrówki,  Dyrektora Biura Programów 
MBA i Profesora w Katedrze Teorii Zarządza-
nia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Swoją prezentacją „Jak zarządzać zakładem 
optycznym w dobie pandemicznej i wojen-
nej, nowej (nie)normalności?” odpowiedział 
na pytania czym jest zmiana, jak analizować 
swoje otoczenie, jaka jest rola lidera i w jaki 
sposób działać wobec zróżnicowanego ze-
społu w procesie zmian. Podkreślił również 

technologiczny wymiar obecnych zmian. 
Doskonałym uzupełnieniem wykładu było 
wystąpienie Pawła Szloski z firmy Alcon Pol-
ska oraz Pawła Hajdugi z firmy Essilor Polo-
nia, którzy zaprezentowali najnowsze i naj-
nowocześniejsze rozwiązania proponowane 
przez ich firmy.
Pomorski Cech Optyków dziękuje wszyst-
kim zaangażowanym w projekt osobom 
i firmom oraz uczestnikom przybyłym na 
wydarzenie.
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Relacja z wydarzenia Pomorskiego Cechu Optyków 
„Jak zarządzać zakładem optycznym w dobie 

pandemicznej i wojennej, nowej (nie)normalności?”
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1. PREFERENCJA KOLORU
Dzieci z  CVI wykazują silne zainteresowa-
nie konkretnymi kolorami. Ich uwagę 
wzrokową przyciągają jaskrawe, nasycone 
barwy.

Niekiedy mamy do  czynienia z „naucze-
niem się koloru” poprzez częstą ekspozycję 
zabawki czy innego przedmiotu.

Preferencja koloru jest jedną z cech, która 
odróżnia dzieci z  CVI od  słabowidzących, 
dla których  większe znaczenie ma duży 
kontrast.

2. POTRZEBA RUCHU
Dzieci z  CVI są bardziej zainteresowane 
przedmiotami z  komponentą ruchu niż 
przedmiotami statycznymi. Niektóre z nich 
są w  stanie dostrzec przedmioty tylko 
wtedy, jeżeli same się poruszają  (np. 
kołysząc się) lub gdy  dane przedmioty są      
w ruchu.

3. LATENCJA WZROKOWA
Latencja wzrokowa odnosi się do opóźnie-
nia odpowiedzi wzrokowej, które mierzone 
jest od  momentu zaprezentowania bodź- 
ca do  momentu, w  którym  dany bodziec 
został zauważony.

4. PREFERENCJA POLA WIDZENIA
Ignorowanie informacji prezentowanych     
w  pewnych obszarach pola widzenia lub 
obracanie głowy w  celu ujrzenia przed-
miotu z  konkretnej części pola widzenia.

Dzieci z CVI przejawiają zwykle preferencję 
peryferyjnego pola widzenia. 
Czasami zdarza się, że  wykazują preferen-
cję mieszaną (preferencja pola widzenia 
dla każdego oka jest inna) lub hemianop-
sję (niedowidzenie połowicze – brak
zdolności widzenia w jednej połowie pola 
widzenia).

5. TRUDNOŚCI Z PATRZENIEM NA 
ZŁOŻONE BODŹCE WZROKOWE
– złożoność wzorów na  powierzchni
przedmiotu,
– złożoność środowiska (bałagan wzro-
kowy),
–  złożoność ludzkich twarzy,
–  złożoność bodźców sensorycznych.

6. POTRZEBA ŚWIATŁA
Nadmierne wpatrywanie się w  światło. 
Dzieci z  CVI mogą spędzać bardzo dużo 
czasu przyglądając się źródłom światła – 
naturalnym oraz sztucznym.

Dziecko może przyglądać się światłu ze 
względu na  potrzebę stymulacji wzroku, 
ale bywa i  tak, że  jest to próba uniknięcia 
zbyt złożonego otoczenia.
Dodatkowo występuje nieumiejętność
odbioru informacji wzrokowej i  słuchowej 
występujących jednocześnie.

7. TRUDNOŚCI Z  PATRZENIEM
NA ODLEGŁOŚĆ
Ustawienie twarzy w  odległości kilku-/kil-
kunastu centymetrów od przedmiotu oraz 
duże problemy z  rozpoznaniem nawet
znanych czy  dużych rzeczy znajdujących 
się poza najbliższym otoczeniem.

8. ATYPOWE ODRUCHY  WZRO-
KOWE
Odruch mrugnięcia w  odpowiedzi na 
dotknięcie w nasadę nosa oraz na szybko
zbliżający się bodziec (np.  rękę) w  linii
środkowej ciała mogą być opóźnione bądź 
nie występować wcale.

9. TRUDNOŚCI Z PATRZENIEM NA 
NOWE BODŹCE WZROKOWE

nowymi przedmiotami. Preferują przedmio-
ty, które widziały wcześniej już wiele razy.

10. BRAK KOORDYNACJI WZRO-
KOWO-RUCHOWEJ
Większość dzieci z CVI ma problemy z jed- 
noczesnym patrzeniem i sięganiem.
Niektóre z nich mają tendencję do lokaliza-

cji i �ksacji wzroku na danym przedmiocie,    
a następnie odwrócenia wzroku i sięgnię-
cia w kierunku przedmiotu.

Terapia widzenia u niemowląt i małych 
dzieci jest łatwiejsza i przynosi lepsze
efekty, ponieważ dzieci w ciągłym wzroście 
wykazują większą plastyczność wzrokową.
Wzrost i trwałość efektów terapii zależy od 
wsparcia środowiska oraz neurostabilności 
ośrodkowego układu wzrokowego. 
W przypadku starszych dzieci, nie wiado-
mo kiedy kończy się plastyczność w za- 
kresie rozwoju wzroku, dlatego należy
spodziewać się postępów rozwoju widze-
nia, chociaż tempo może być wolniejsze, 
ponieważ dziecko jest poza największym 
okresem plastyczności wzrokowej.

Pracując z dzieckiem z korowymi zabu- 
rzeniami widzenia, należy pamiętać, że:
• proces terapeutyczny powinien być
włączony do codziennych zajęć dziecka, 
• adaptacje środowiska powinny być 
zaprojektowane na podstawie indywidual-
nych potrzeb pacjenta,
• samo stymulowanie wzroku nie powin-
no być celem samym w sobie, powinno 
prowadzić do zwiększenia funkcjonowania 
pacjenta w środowisku i podnosić jego 
kompetencje i możliwości. 

Terapia widzenia z pacjentami z korowymi 
zaburzeniami widzenia jest pracą indywi-
dualną. Zawsze jest poprzedzona wnikliwą 
diagnozą okulistyczną, optometryczną,
neurologiczną. Określenie poziomu zabu- 
rzeń, ich zakresu i wyznaczenie programu 
pracy to początek, niekiedy długiej, ale
ciekawej drogi. 

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji

Program szkolenia:
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WYPOSAŻENIE 
SALONÓW 
OPTYCZNYCH
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Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,

   metalowe

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

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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Damian Misiak, współzałożyciel grupy za- 

kupowej Ekspert Optyk powiedział: „My 

wszyscy w grupie musimy podejmować 

codziennie decyzje biznesowe: o zaku- 

pach, inwestycjach, zatrudnieniu, cenach, 

budżetach. A sytuacja wokół nas zmienia 

się z dnia na dzień. Rośnie inflacja, a widmo 

recesji wisi w powietrzu. Naszym celem 

była otwarta dyskusja o aktualnej sytuacji 

ekonomicznej. Chcieliśmy, aby uczestnicy 

wyszli z konferencji z otwartą głową i pla- 

nem działania dla siebie. Aby wiedzieli, jak 

się przygotować i reagować na te wyzwa-

nia i jednocześnie nie zwlekać z codzien-

nymi decyzjami”.

Agenda konferencji, podobnie jak rok te- 

mu, zakładała zarówno możliwość odwie-

dzenia stanowisk Partnerów, jak i wysłu- 

chania prelekcji gości.

Podczas konferencji Tomasz Kammel, gwia- 

zda telewizji, podzielił się swoim wielolet-

nim doświadczeniem dotyczącym komu-

nikacji i budowania relacji między poko- 

leniami. Udowadniał, że mozaika pokoleń    

i stylów komunikacji w środowisku pracy 

jest potrzebna, ale konieczna jest chęć 

nauki od siebie nawzajem i otwartość na 

inne style bycia i mówienia. Uczestnicy 

mieli okazję zgłębić także tematy efektyw-

nej rekrutacji i zatrudniania pracowników, 

konstruowania skutecznych akcji promo-

cyjnych czy aktywizacji lokalnych. 

Nie zabrakło merytorycznych prelekcji 

dotyczących światła i jego wpływu na 

wzrok oraz prezentacji portfolio instru-

mentów Essilor.

Uczestnicy mogli ponadto odwiedzić sto- 

iska produktowe. Na stoisku JZO Polski 

Ekspert Optyczny oraz Nikon gościem była 

ambasador marki JZO – Marzena Rogalska.  

Zaprezentowano także szeroką gamę instru- 

mentów Essilor oraz koncept Nikon Store, 

czyli ekspozytora wyposażonego w narzę- 

dzia marki Nikon. Uczestniczący w wyda- 

rzeniu optycy mogli skorzystać również        

z możliwości zamówienia opraw okularo-

wych na stoiskach IQ Prisma, Optimex, 

Kavita, Stockholm Calling Eyewear oraz 

Safilo. Możliwości rozliczeń transakcji bez- 

gotówkowych i narzędzi do nich zapre- 

zentowała firma Worldline. 

„Ponownie na trzy dni Łódź stała się 

miejscem pełnym pozytywnych emocji, 

integracji i udanych spotkań. Do hasła 

naszej konferencji „Patrzeć bliżej. Planować 

dalej” dodajemy już także „Działać wspól-

nie” – bo to jest cel naszej grupy. Z rozsze-

rzonym hasłem zaprezentujemy naszą filo- 

zofię i wizję na ogólnopolskim kongresie 

KRIO. Wszystkich zapraszamy na nasze sto- 

isko” – powiedział Tomasz Puślecki, współ- 

założyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk.

„Z roku na rok widzimy coraz większe zain- 

teresowanie naszym wydarzeniem. Limit 

miejsc na tegoroczną edycję wyczerpał się 

już dwa dni po ogłoszeniu daty. 

Naszą aspiracją jest, aby kolejne odsłony 

konferencji były jeszcze ciekawsze i na 

pewno będą… Już mamy wizję kolejnego 

spotkania” – dodał Damian Misiak, współ- 

założyciel grupy zakupowej Ekspert Optyk.

okiem
eksperta

EKSPERT OPTYK

„Patrzeć bliżej. Planować dalej” to hasło przewodnie drugiej edycji konferencji „Eksperci z Wizją”, zorganizowanej przez Ekspert Optyk 
w Łodzi w dniach 02-04 września 2022 roku. Partnerami strategicznymi konferencji byli:

JZO Polski Ekspert Optyczny, Nikon Lenswear oraz Essilor. 

Konferencja „Eksperci z Wizją” 

tekst: Ekspert Optyk, fot. INTEROPTYKA



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

PRECYZYJNY 
I PROSTY 
POMIAR

ROZWIJAJ SWÓJ 
BIZNES DZIĘKI 
SPARK™4

NIE ZOSTAWAJ W TYLE.
MAKE IT SPARK. MAKE IT SIMPLE

NOWY SPARK™4
Cyfrowe urządzenie pomiarowe

KomfortowoDokładnieSzybko

Zapytaj Przedstawiciela Shamir o SPARK™4

Pomiary 
optyczne nigdy 

nie były tak 
proste

ARK-F
AUTOREFRAKTO / KERATOMETR

Pomiar refrakcji, 
keratometrii, 
akomodacji i prosta 
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W pełni automatyczna obsługa 
i prowadzenie głosowe 
zapewniające płynny pomiar 
nawet bez udziału operatora.

W
DYSTRYBUTOR

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Warszawa
Piotr 506 128 363

Cieszyn
Wiarosław 509 366 930

Zielona Góra
Mateusz 513 028 590

LUB WEJDŹ NA WWW.POLANDOPTICAL.PL

https://www.polandoptical.pl/
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