
ZARZĄDZENIE NR OR.0120.5.2018
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie

Na podstawie § 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 r. Nr 148 poz. 973), zarządzam co następuje:

§ 1. Pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, w przypadku spełnienia poniższych 
warunków:

1) wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą 
potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, co najemnej przez połowę swojego dobowego 
wymiaru czasu pracy.

§ 2. 1. Pracodawca refunduje wartość zakupu okularów korygujących wzrok lub samych szkieł bez opraw 
w wysokości do kwoty 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych).

2. Jeżeli kwota na fakturze/rachunku jest niższa od ustalonej w ust. 1 pracownikowi zwraca się całość 
kwoty wymienionej w fakturze/rachunku.

3. Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów są:

1) wniosek pracownika o zwrot kosztów zakupu okularów - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia,

2) potwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego, że pracownik obsługuje monitor ekranowy w ramach 
obowiązków służbowych na swoim stanowisku pracy,

3) wyniki badań okulistycznych potwierdzających potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok,

4) oryginalny rachunek lub faktura wystawiony na Nabywcę: Gminę Wołczyn, ul. Dworcowa1, 46-250 
Wołczyn, NIP 751-17-50-349, Odbiorcę: Urząd Miejski, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, dokumentujący 
zakup okularów korygujących wzrok dla konkretnego pracownika. Na odwrocie faktury pracownik 
zobowiązany jest wykonać adnotację że kwotę na którą opiewa rachunek / faktura zapłacił z własnych 
środków.

4. Zwrot ustalonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika na rachunek 
bankowy pracownika.

§ 3. Traci moc Zarządzanie Nr 4/2011 Burmistrza Wołczyna z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie 
zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0120.5.2018

Burmistrza Wołczyna

z dnia 15 stycznia 2018 r.

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

(imię i nazwisko pracownika)

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

(stanowisko, komórka organizacyjna)

Wniosek o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów 
ekranowych

Zwracam się z prośbą o refundację kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korekcyjnych 
niezbędnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W załączeniu:

1. Wynik lub kopia wyniku badania okulistycznego potwierdzającego potrzebę stosowania okularów 
korygujących wzrok.

2. Rachunek lub faktura dokumentująca zakup okularów krygujących wzrok.

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

(podpis pracownika)

Potwierdzenie bezpośredniego przełożonego

Potwierdzam fakt użytkowania przez wnioskodawcę w czasie pracy monitora ekranowego przez co 
najmnej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmnje 4 godziny dziennie.

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

(pieczątka i podpis bezpośredniego przełożonego)
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