
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 2 stycznia 2019 r. 

w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla osób 

zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973), zarządza się, co 

następuje: 

§1 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1. Burmistrz - należy przez to rozumieć Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 

2. Inspektorze ds. bhp - należy przez to rozumieć pracownika służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy, zatrudnionego na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp, specjalisty/ 

starszego specjalisty ds. bhp, inspektora / starszego inspektora ds. bhp, lub specjalistę 

spoza zakładu pracy, któremu Pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3. Lekarzu - należy przez to rozumieć lekarza specjalności z zakresu medycyny pracy 

sprawującego na podstawie skierowania Pracodawcy profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad pracownikami, 

4. Monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji 

w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu, 

stanowiący stałe wyposażenie stanowiska pracy Pracownika, 

5. Pracodawca - Urząd Miasta i Gminy Szydłów, 

6. Pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez Pracodawcę, 

w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy Monitor ekranowy, co najmniej 

przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 



1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić Pracownikowi okulary korygujące wzrok, jeżeli: 

a) wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, o której mowa w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, wykażą potrzebę ich 

stosowania podczas pracy przy obsłudze Monitora ekranowego, 

b) Pracownik użytkuje w czasie pracy Monitor ekranowy, co najmniej przez połowę 

dobowego wymiaru czasu pracy, 

c) zaświadczenie o potrzebnie stosowania podczas pracy przy obsłudze Monitora 

ekranowego okularów korygujących wzrok, zostało wydane przez Lekarza. 

2. Pracodawca w skierowaniu na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) 

uwzględnia zagrożenia wynikające z użytkowania Monitorów ekranowych 

w charakterystyce stanowiska pracy wyposażonego w tego rodzaju urządzenia. 

§3 
1. Pracownikowi, który w ramach badania profilaktycznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. 

a), przeprowadzonego na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę, otrzymał 

od Lekarza zaświadczenie o konieczności używania okularów korygujących wzrok do 

pracy przy obsłudze Monitorów ekranowych, przysługuje od Pracodawcy zwrot kosztu 

zakupu tych okularów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Zarządzeniu. 

2. Pracodawca refunduje koszt zakupu okularów korygujących wzrok na podstawie wniosku 

Pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

3. Pracownik w celu otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z zakupem 

okularów korygujących wzrok, składa wniosek do Pracodawcy. Do wniosku, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pracownik obowiązany jest dołączyć: 

a) oryginał zaświadczenia o potrzebie stosowania podczas pracy przy obsłudze Monitora 

ekranowego okularów korygujących wzrok wydane przez Lekarza, 

b) oryginał faktury (rachunku) potwierdzającej poniesiony (zapłacony) koszt zakupu 

okularów korygujących wzrok. 

4. Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, o którym mowa 

w § 3 ust. 3, powinien zawierać: 

a) pisemną opinię Inspektora ds. bhp, 

b) poświadczenie bezpośredniego przełożonego, potwierdzającego, że Pracownik 

w ramach obowiązków służbowych, obsługuje Monitor ekranowy w wymiarze, co 

najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 



5. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§4 
1. Refundacji, której mowa w § 3 ust. 1, podlega poniesiony przez Pracownika koszt zakupu 

okularów korygujących wzrok, w wysokości nie większej niż 25% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez Radę Ministrów, obowiązującego na dzień 1 

stycznia danego roku. 

2. Przez koszt zakupu okularów korygujących wzrok należy rozmieć koszt zakupu okularów 

(szkła optyczne lub oprawki), koszt robocizny i usługi. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy pomiędzy badaniami okresowymi w terminach wskazanych 

w orzeczeniu wydanym przez Lekarza, nastąpi zmiana wady wzroku Pracownika, 

Pracownik może uzyskać dodatkową refundację, o której mowa w § 3 ust. 1, o ile 

przedstawi zaświadczenie lekarza okulisty stwierdzające konieczność zmiany okularów 

korygujących wzrok przy pracy z Monitorem ekranowym używanych przez Pracownika. 

Wniosek o skierowanie na powtórne badania profilaktyczne wraz z zaświadczeniem 

lekarza okulisty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pracownik składa do 

bezpośredniego przełożonego. 

2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, o której mowa w § 5 ust. 1, 

przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia od Lekarza stwierdzającego potrzebę 

stosowania podczas pracy przy obsłudze Monitora ekranowego, okularów korygujących 

wzrok oraz konieczność zmiany z uwagi na zmianę wady wzroku Pracownika. 

Postanowienia § 3 ust. 2 - ust. 5, stosuje się. 

§6 
1. Zgodę na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w ustalonej 

w § 4 ust. 1, kwocie, wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 7 dni od dnia złożenia 

prawidłowego wniosku, o którym mowa w 3 ust. 2, przy zachowaniu warunków 

określonych w § 3 ust. 3 - ust. 5. W przypadku niejasności, niezgodności lub braków 

formalnych, bieg sprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostaje wstrzymany do 

chwili uzupełnienia braków formalnych, poprawienia lub złożenia wyjaśnień przez 

wnioskującego Pracownika. 

2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, w ustalonej zgodnie 



z niniejszym Zarządzeniem kwoty, następuje w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody 

Burmistrza Miasta i Gminy, o której mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze. 

§7 
1. Pracownik, który uzyskał refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, 

zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarskich i użytkowania okularów 

korygujących wzrok w trakcie pracy przy obsłudze Monitora ekranowego. 

2. Pracodawcy przysługuje prawo kontroli, czy Pracownik, który otrzymał refundacje 

kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, faktycznie korzysta z tych okularów 

w czasie pracy przy obsłudze Monitora ekranowego. 

§8 
Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Szydłów Nr 5/2009 

w sprawie określenia górnej kwoty kosztu zakupu okularów korygujących wzrok 

stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu 

Gminy Szydłów. 

§9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. B U R M I S T R Z 
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 

An&Łej Tuz 



r 

i 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Szydłów, dnia r. 

(imię i nazwisko) 

(stanowisko, komórka organizacyjna) 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 

WNIOSEK 

Niniejszym, wnoszę o refundację poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących 

wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego na moim stanowisku pracy 

wyposażonym w monitor ekranowy. 

Do wniosku dołączam: 

1. aktualne zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok, 

wystawione na podstawie skierowania od pracodawcy, przez lekarza sprawującego 

profilaktyczną opiekę nad pracownikami, 

2. oryginał faktury*/rachunku* potwierdzającą poniesiony i zapłacony koszt zakupu 

okularów korygujących wzrok. 
*Skreślić odpowiednio 

(podpis wnioskodawcy) 

Pisemne oświadczenie bezpośredniego przełożonego, potwierdzające obsługę monitora 

ekranowego: 

Potwierdzam, że Pani*/Pan* jest 

zatrudniona* / zatrudniony* na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy 

i użytkuje go, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 

*Skreślić odpowiednio 

(podpis bezpośredniego przełożonego) 



Opinia Inspektora ds. bhp: 

Wnioskodawca spełnia warunki związane z refundacją kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok w wysokości : słownie: 

(podpis Inspektora ds. bhp) 

Akceptuję niniejszy wniosek i wyrażam zgodę na refundację poniesionych przez 

wnioskodawcę kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zgodnie z warunkami 

obowiązującego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Nr 2/2019 z dnia 

2 stycznia 2019r. 

(podpis Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów) 


