
ZARZĄDZENIE NR VII/233/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446 ze 
zm.) oraz art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.), § 8 ust.2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.z 1998 Nr.148 poz.973)

zarządzam co następuje

§ 1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok.

§ 2. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi, jeżeli:

1) użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;

2) podczas badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej lekarz 
medycyny pracy stwierdzi potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok na stanowisku z monitorem 
ekranowym;

3) zgłosi pogorszenie wzroku, a po badaniu profilaktycznym okulistycznym zaistnieje potrzeba wymiany szkieł 
korygujących wzrok.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w wysokości 200zł.

2. W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość wyższą niż 200zł pracodawca refunduje 
zakup okularów korygujących wzrok do kwoty nie wyższej niż 200zł.

§ 4. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje z częstotliwością przewidzianą dla 
badań profilaktycznych okulistycznych.

§ 5. Zakupu okularów, zgodnych z zaleceniem lekarskim, dokonuje pracownik w dowolnym zakładzie 
optycznym, w terminie trzech miesięcy od daty uzyskania orzeczenia lekarskiego w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej.

§ 6. Podstawą dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok jest złożenie przez pracownika:

1) wniosku o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzające potrzebę stosowania  okularów korygujących wzrok na 
stanowisku z monitorem ekranowym;

3) dokument (rachunek/faktura) potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, wystawiony imiennie na 
pracownika.

§ 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany 
przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

§ 8. Dokumentację w zakresie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok prowadzi pracownik 
ds. pracowniczych.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Wniosek 

o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy 
przy obsłudze monitora ekranowego 

 

Dane pracownika: 

 

……………………………………… 
 imię i nazwisko 

 

………………………………………. 
stanowisko 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzające potrzebę stosowania  okularów 
korygujących wzrok na stanowisku z monitorem ekranowym. 

2. dokument (rachunek/faktura) potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok. 

 

 

 

 

 ………..………………………………. 
         data i podpis pracownika 

Załącznik do Zarządzenia Nr VII/233/2017

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 października 2017 r.
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