
ZARZĄDZENIE NR OrG.120.09.2023 

Wójt Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 roku 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

 

Na podstawie art. 207, art. 237
6
 ustawy z dnia 26 czerwca 1994 roku Kodeksu pracy (Dz. 

U. z 2022 poz.1510) oraz art.8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

1 grudnia 1998 roku w spawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

Pracownicy Urzędu Gminy Zębowice, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie 

o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego, mają prawo do częściowego zwrotu kosztu zakupu tych okularów. 

§ 2 

Dofinansowanie następuje jeśli : 

1) Badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 

wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

2) W przypadku konieczności wymiany okularów korekcyjnych wcześniej niż według 

ustalonego przez lekarza terminu kolejnego badania okresowego, pracownik może 

zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o refundację kosztów zakupu 

okularów korygujących wzrok. Wzór wniosku pracownika o przeprowadzenie 

wcześniej badania wzroku w związku z pogorszeniem jakości widzenia podczas pracy 

przy obsłudze monitora ekranowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

3) Pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę swojego dobowego 

wymiaru czasu pracy.  

§ 3 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zębowicach w wysokości 300 zł.  

§ 4 

W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość niższą niż 300 zł. pracodawca 

refunduje pracownikowi kwotę wynikającą z wystawionego dokumentu potwierdzającego 

zakup okularów. 

§ 5 

W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość wyższą niż 300 zł. 

pracodawca refunduje zakup okularów korygujących wzrok na kwotę określoną w § 3. 



 

§ 6 

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok następuje nie częściej niż raz na 5 

lat. 

§ 7 

Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących są przedstawione przez pracownika: 

1) Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, wystawiony na 

nazwisko pracownika z potwierdzeniem przez przełożonego faktu użytkowania w 

czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru 

czasu pracy (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia). 

2) Oryginalny imienny rachunek (faktura) dokumentujący zakup okularów korygujących 

wzrok. 

                                                             § 8 

Pracownik, w celu otrzymania zwrotu kosztów związanych z zakupem okularów 

korygujących wzrok, składa dokumenty wymienione w § 7 Sekretarzowi Gminy. 

                                                             § 9 

Sekretarz Gminy po dokonaniu weryfikacji merytorycznej złożonej dokumentacji przekazuje 

ją wraz z oryginałem rachunku/faktury do zatwierdzenia wydatku przez Wójta Gminy 

Zębowice. Po zatwierdzeniu przez Wójta, dokumentacja przekazana jest do Referatu 

Finansów w celu wypłaty należnej kwoty.  

                                                             § 10 

Refundacja ustalonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz 

z dokumentem potwierdzającym zakup okularów korygujących wzrok przez pracownika. 

Zwrot poniesionych kosztów następuje na rachunek bankowy pracownika.  

                                                             § 11 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został 

zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów 

korygujących wzrok. 

                                                             § 12 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

                                                             § 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                             

                                                                         Wójt Gminy Zębowice  

                                                                           Waldemar Czaja 

 



       Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OrG.120.09.2023 

       Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. 

       Zębowice, dnia ………………………….. 

Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy 

obsłudze monitorów ekranowych 

Imię i nazwisko pracownika:…………………………….. 

Stanowisko……………………………………………….. 

Referat……………………………………………………. 

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego w kwocie……………………. 

Do wniosku dołączam
1
: 

1. Aktualne orzeczenie lekarskie o konieczności stosowania okularów do pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wydane 

w dniu……………………… 

2. Zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok 

podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane w dniu……………………..(w przypadku 

o którym mowa w § 3 ust.1 zarządzenia). 

3. Oryginalny rachunek (faktura) z dnia ………….…dokumentujący zakup okularów korygujących 

wzrok. 

4. Oświadczenie, że podczas pracy ze sprzętem elektronicznym przestrzegałem/am odległości określonych 

przepisami prawa w odniesieniu do warunków bhp i p.poż. 

 

                 ……………………………… 
                            (data i podpis wnioskodawcy)                       

OPINIA PRZEŁOŻONEGO
2
:        

…………………………………………. jest zatrudniona/y na czas nieokreślony – określony1 

(imię i nazwisko pracownika) 

na stanowisku ……………………….  w referacie ………………………………………….. 

 i wykonuje pracę przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.  

                                                                       ……………………………… 
                            (data i podpis przełożonego)                       

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNY 

………….……………………….. 

 (data i podpis Sekretarza Gminy)    

                    

Zatwierdzam kwotę………………………….. refundacji.                      ………………………………….. 

            (data i podpis Wójta Gminy) 

 

 

1 ) niewłaściwe skreślić 

2 ) w przypadku pracowników wniosek opiniuje bezpośredni przełożony, Kierownikom i pracownikom na samodzielnych stanowiskach 

opinię wydaje Sekretarz Gminy. 



 

                                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OrG.120.09.2023 

       Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. 

       Zębowice, dnia ………………………. 

Dane pracownika: 

Imię i nazwisko pracownika:…………………………….. 

Stanowisko……………………………………………….. 

Referat……………………………………………………. 

Wniosek o skierowanie na wcześniejsze badanie wzroku 

 

Zwracam się z prośbą o skierowanie mnie na wcześniejsze badania wzroku w celu wydania 

przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistę potwierdzenia potrzeby stosowania przeze 

mnie nowych okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Data kolejnego badania profilaktycznego jest wyznaczona na dzień 

………………………………………, tymczasem aktualnie zauważam  znaczne pogorszenie 

się jakości mojego widzenia podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

                                                                      ……………………………… 
                            (data i podpis wnioskodawcy)                       

 

                                                                     ……………………………… 
                            (data i podpis wnioskodawcy)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


