Zarządzenie Nr 3/K/2010
Burmistrza Głuszycy
z dnia 10 lutego 2010r.
w sprawie: refundacji pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych kosztu
zakupu okularów korygujących wzrok.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe ( Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973)

zarządzam co następuje:
§ 1. Zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych przysługuje pracownikowi któremu lekarz
zaleci wykonanie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej i wyniki tych badań wykażą potrzebę stosowania okularów
korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2. Zwrot kosztów o których mowa w pkt 1 nie dotyczy okularów nie przeznaczonych do pracy
przy monitorze ekranowym oraz zakupu okularów przepisanych przez lekarza w oparciu o
badania, na które pracownika nie kierował.

§ 3. Zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych przysługuje pracownikowi pracującemu przy
monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie.

§ 4. Kierownik komórki organizacyjnej w której pracownik jest zatrudniony potwierdzi
pisemnie, iż pracownik pracuje przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie.

§ 5. Zgodnie z powyższym ustala się ryczałtową kwotę refundacji kosztów zakupu okularów
w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

§ 6.W przypadku gdy pracownik zakupi okulary za kwotę wyższą niż w § 5 koszty zakupu
refundowane są tylko do wysokości kwoty określonej w § 5.

§ 7. Pracownik ubiegający się o refundację kosztu zakupu okularów zobowiązany jest
przedłożyć pracodawcy dowód zakupu okularów, który stanowi podstawę do refundacji.

§ 8. Kopia oryginału dowodu zakupu okularów stanowi załącznik do wniosku o refundację.

§ 9. Pracownik może ubiegać się o ponowną refundację kosztów zakupu okularów tylko
w przypadku zmiany orzeczenia lekarskiego potwierdzonego wynikami badań
okulistycznych .
§ 10.Traci moc Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2008r. w sprawie
zasad zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Wojciech Durak

Uzasadnienie
Nowe zarządzenie w sprawie refundacji pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych
kosztu zakupu okularów korygujących wzrok wprowadza wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 roku,
Nr 148, poz.973)
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