Zarządzenie Nr 100/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ze zmianami), i na podstawie art. 33 ust 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze
zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady zwrotu pracownikowi kosztów okularów korygujących wzrok
pracownikowi:
- który użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego
wymiaru czasu pracy oraz
- którego wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego.
2. Pracodawca, na wniosek pracownika, zwraca koszt, do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, nie więcej jednak niż 1.500,00
zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) i nie częściej niż raz na 2 lata, po:
a) potwierdzeniu przez bezpośredniego przełożonego, że pracownik obsługuje monitor
ekranowy w ramach obowiązków służbowych na swoim stanowisku pracy co najmniej
przez połowę dobowego wymiaru czasu,
b) przedłożeniu przez pracownika wyników badań okulistycznych potwierdzających
potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok,
c) posiadania aktualnego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy konieczności pracy w
okularach.
3. W przypadku nagłego znacznego pogorszenia wzroku pracownika - gdy lekarz
sprawujący opiekę zdrowotną, na podstawie wyników przeprowadzonych badań
okulistycznych stwierdzi konieczność zapewnienia pracownikowi nowych okularów
(soczewek korygujących) przed upływem dwuletniego terminu określonego w pkt 1,
pracownik będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie lub zwrot kosztów w granicach
określonych w pkt 1, przed upływem tego terminu.
§2
1. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (soczewek korygujących)
następuje najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia przez pracownika wniosku
o dofinansowanie bądź zwrot kosztów.
2. Pracodawcy przysługuje prawo kontroli, czy pracownik, który otrzymał
dofinansowanie/zwrot kosztów, faktycznie korzysta z okularów korygujących wzrok
(soczewek korygujących).
§3

Traci moc Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 5 grudnia
2008 roku
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
/-/ Jacek Nowak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na
zakup okularów korygujących wzrok pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

WNIOSEK
o zwrot poniesionych kosztów zakupu okularów/ soczewek korygujących wzrok do
pracy przy obsłudze monitora ekranowego w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej
Dane dotyczące pracownika
Imię i nazwisko:
.................................................................
Stanowisko:
.................................................................
Do wniosku dołączam:
a) fakturę VAT/rachunek nr .................... z dnia ....................,
b) aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy/okulistę zalecające
stosowanie okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym,
Oświadczam, że akceptuję warunki zwrotu kosztów zakupu okularów określonych
w Zarządzeniu Pracodawcy.
...........................................
(data i podpis Pracownika)

Oświadczam, że co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy Pan/Pani………..
………………………………… użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy na zajmowanym
stanowisku.

…………………………………………………..
Data i podpis bezpośredniego przełożonego

Badanie ważne do
dnia………………………..lekarza medycyny pracy potwierdza
konieczność pracy w okularach.

Zatwierdzam do wypłaty: …………………..zł
………………………………………….…………………………………….
Krzywiń, dnia ………………………Burmistrz Miasta i gminy Krzywiń
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