
Zarządzenie NR 20/2021

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 01 lutego 2021 roku

w sprawie:  wprowadzenia zmiany  do  Zarządzenia  nr  97/2016  Burmistrza  Miasta  Żarów

                     z  dnia  02  czerwca  2016  roku  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 2020 roku Dz. U. Nr 713 ze. zm.) 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.   W  Zarządzeniu nr  97/2016   Burmistrza    Miasta  Żarów z  dnia   02   czerwca   2016

          roku   w   sprawie   refundacji   dla   pracowników   Urzędu   Miejskiego  w   Żarowie

          pracujących   na  stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu 

          okularów korygujących wzrok, dokonuje się następującej zmiany:

       1. § 2 otrzymuje brzmienie:

          „Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikom  

          do wysokości 400 złotych, nie częściej niż raz na  dwa  lat z zastrzeżeniem § 3”

       2.  § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

          1) imienny   rachunek/faktura   potwierdzający  zakup   przez   pracownika  okularów

              korygujących wzrok (oryginał do wglądu)”

       3. Załącznik   nr 1 do  Zarządzenia nr 97/2016 otrzymuje  brzmienie jak  w  załączniku

           do niniejszego zarządzenia.



§ 2. 1. Realizację zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. administracji i kadr.

       2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żarów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

w sprawie:   wprowadzenia  zmiany do Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Miasta  Żarów
z  dnia  02  czerwca  2016  roku  w  sprawie  refundacji dla pracowników Urzędu  Miejskiego 
w Żarowie  pracujących  na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

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.  Biorąc pod uwagę, że od 2016 roku ceny okularów uległy zmianie należało 
podnieść kwotę refundacji. Dlatego tez podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

Sporządziła:
Katarzyna Michalczyk-Zielińska
insp. ds. administracji i kadr



Załącznik Nr 1
                      do Zarządzenia Nr …./2021
                               Burmistrza Miasta Żarów 
                 z  dnia 01 lutego 2021

     ………………………………………                                   …………………………………………

                                         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. Imienny rachunek/faktura potwierdzający zakup przez pracownika okularów korygujących 
    wzrok (oryginał do wglądu)

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

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

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


	 Zarządzenie NR 20/2021
	 Burmistrza Miasta Żarów
	 § 2. 1. Realizację zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. administracji i kadr.
	 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żarów.
	 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
	 UZASADNIENIE


