
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

Na podstawie art.2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1040, z późn. 
zm.) i § 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, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) 

zarządzam, co następuje: 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Zarządzenie określa zasady postępowania związane z wyposażeniem pracowników pracujących przy 
obsłudze monitorów ekranowych w okularach korygujących wzrok oraz sposób finansowania ich zakupów. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

a) pracowniku zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym oznacza to każdą osobę zatrudnioną przez 
pracodawcę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu 
pracy, tj. 4 godziny w ciągu doby, 

b) monitorze ekranowym oznacza to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub 
graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu, 

c) pracodawcy –Wójta Gminy Pysznica. 

II.   ZASADY PRZYZNAWANIA OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK 

§ 3. Okulary korygujące wzrok przysługują pracownikom użytkującym monitor ekranowy co najmniej 
4 godziny w ciągu doby i u których wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań 
profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitorów 
ekranowych. 

§ 4. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do pracowników użytkujących: 

a) monitory ekranowe przez czas krótszy od 4 godzin w ciągu doby, 

b) systemy przenośne nie przeznaczone do użytkowania na danym stanowisku, 

c) kalkulatory, kasy rejestracyjne i inne urządzenia z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników 
pomiaru, 

§ 5. Pracodawca kierując pracownika na obowiązujące badania lekarskie zobowiązany jest wypełnić 
i przekazać imienne skierowanie, w którym winien umieścić informację dotyczącą wymiaru pracy przy 
monitorze ekranowym. 

§ 6. 1.  Pracownik u którego w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, lekarz okulista stwierdzi potrzebę stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego okularów korygujących wzrok, realizuje zlecenie w zakładzie optycznym. 

2. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany szkieł korekcyjnych 
wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do 
pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania okresowe ze wskazaniem 
wykonania badań okulistycznych. 

II.   ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAKUPÓW OKULARÓW 

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę, którą pracodawca zwróci pracownikowi za zakup okularów 
korygujących wzrok lub szkieł korygujących wzrok, w wysokości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych 
brutto). 
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§ 8. Jeżeli kwota na fakturze będzie wyższa od kwoty 400 zł brutto, zwraca się pracownikowi kwotę 400 zł 
brutto. 

§ 9. Jeżeli kwota na fakturze będzie niższa od kwoty 400 zł brutto, zwraca się pracownikowi całość kwoty 
wskazanej na fakturze. 

§ 10. Podstawą refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł korygujących wzrok 
są: 

a) wniosek pracownika o refundację kosztu zakupu okularów korygujących wzrok lub samych szkieł – wzór 
wniosku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia, 

b) zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok, wydane w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

c) oryginalna faktura wystawiona na pracownika, dokumentująca zakup okularów korygujących wzrok lub 
szkieł. 

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Zapewnia się pracownikom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia okulary korygujące wzrok 
na okres ważności badań okresowych na danym stanowisku, jednak nie częściej niż raz na 2 lata. 

§ 13. Koszt zakupu nowych okularów korygujących wzrok, w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia z przyczyn zawinionych przez pracownika, pokrywa pracownik. 

§ 14. Traci moc zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie okularów 
korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

§ 15. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem popisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 Pysznica, dnia ................................. 

......................................................................  

 (imię i nazwisko) 

...................................................................... 

(Stanowisko) 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK 
PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W URZEDZIE GMINY W PYSZNICY 

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości ………..…….. 
przysługujących mi w związku z pracą przy monitorze ekranowym. 

Oświadczam, że co najmniej połowę dziennej normy czasu pracy, użytkuję na swoim stanowisku pracy 
monitor ekranowy. 

W załączeniu: 

1. Faktura   Nr……………….    z dnia …………………………na  zakup okularów korygujących wzrok 
do pracy przy komputerze. 

2. Zaświadczenie lekarskie z zaleceniem do użytkowania okularów przy obsłudze monitora ekranowego.
  

  

……………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

Stwierdzam, że Pan(i) spełnia warunki dotyczące refundacji kosztów za zakup okularów korygujących, 
akceptuje wniosek i proszę o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów.  

……………………………….. 

podpis bezpośredniego przełożonego
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