
ZARZĄDZENIE Nr 97/2016

BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 02 czerwca 2016

w  sprawie:  refundacji  dla  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Żarowie  pracujących
              na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów
                        korygujących wzrok. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. z 2016 roku Dz. U Nr 446) 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 Nr 148 poz. 973 z póżn. zm.) zarządzam
co następuje:

§ 1.

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przysługuje 
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jeżeli w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej, otrzymają zalecenie od lekarza do ich stosowania podczas wykonywanej pracy.

2. Refundacja kosztów przysługuje jeżeli pracownik pracuje przy obsłudze monitorów ekranowych 
przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 2.

Refundacja  kosztów  zakupu  okularów  korygujących  wzrok  przysługuje  pracownikom
do wysokości 200 złotych, nie częściej niż raz na dwa lata z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

Pracownikowi  któremu  wzrok  pogorszył  się  w  okresie  o  którym  mowa  w  §  2  przysługuje 
refundacja  kosztów  zakupu  okularów  po  przeprowadzeniu  na  wniosek  pracownika  ponownego 
badania przez lekarza medycyny pracy. Wniosek o skierowanie na wcześniejsze badanie wzroku 
stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. Pracownik składa wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok według 
określonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 pracownik zobowiązany jest dołączyć:

1)  zaświadczenie  lekarza  wydane  w  wyniku  badań  wstępnych,  okresowych  lub  kontrolnych
w  ramach  profilaktyki  opieki  zdrowotnej  potwierdzające  konieczność  używania  okularów 
korygujących  wzrok  do  pracy  z  monitorem  ekranowym  lub  zaświadczenie  potwierdzające 
konieczność zmiany mocy okularów korygujących wzrok, 

2) kopię dokumentu zakupu okularów wystawionej na pracownika (oryginał do wglądu).

§ 5.

Fakt korzystania przez pracownika z monitora ekranowego w wymiarze określonym w § 1 ust. 2 
potwierdza na wniosku bezpośredni przełożony pracownika.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Klienta.



§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie 
okularów korekcyjnych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2016 roku.



UZASADNIENIE

do Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Żarów Nr 97/2016

z dnia 02 czerwca 2016

Pracodawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej 
zatrudnianym  pracownikom.  Zakres  i  przedmiot  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  określają 
przepisy szczególne. I tak w myśl § 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. Nr 148, poz. 973 z późn. zm./, pracodawca obowiązany jest zapewnić 
pracownikom  okulary  korygujące  wzrok  zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  jeżeli  wyniki  badań 
okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę 
ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.                            

Obecnie obowiązuje w tym zakresie Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 marca 
2003  dlatego  też  należało  pewne  zapisy  zaktualizować  i  doprecyzować.  Biorąc  pod  uwagę 
powyższe wydanie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

Sporządziła:
Bożena Krzymińska 



Załącznik Nr 1
                      do Zarządzenia Nr 97/2016
                               Burmistrza Miasta Żarów 
                  z  dnia 02 czerwca 2016

…................................................                                                   ...........................................................
imię i nazwisko pracownika   miejscowość i data

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK DO 
PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH

Zwracam się z prośbą o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego.

W załączeniu
1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok do    
pracy przy obsłudze monitora ekranowego wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej.
2. Kopia dokumentu zakupu okularów korygujących wzrok (oryginał do wglądu).

.......................................
    podpis pracownika

Potwierdzam fakt korzystania przez pracownika z monitora ekranowego 
przez co najmniej połowę czasu pracy

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



                                                                                                       Załącznik Nr 2
                      do Zarządzenia Nr 97/2016
                                Burmistrza Miasta Żarów 
                   z  dnia 02 czerwca 2016

…....................................                                              ............................................................
     imię i nazwisko pracownika   miejscowość i data

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA WCZEŚNIEJSZE BADANIE WZROKU

Zwracam się  z  prośbą  o  skierowanie  mnie  na  badanie  wzroku  w celu  wydania  potwierdzenia 
potrzeby  stosowania  przeze  mnie  nowych  okularów  korygujących  wzrok  podczas  pracy  przy 
obsłudze monitora ekranowego.
Data kolejnego badania profilaktycznego jest wyznaczona na dzień....................................................
Obecnie zauważyłam(em) znaczne pogorszenie się jakości widzenia podczas pracy przy obsłudze 
monitora ekranowego.

…...........................................
       podpis pracownika


