
ZARZĄDZENIE  Nr OR.120.5.2015
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu
Miejskiego w Białej

            Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 

grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w 
monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej , użytkującym w czasie pracy monitory ekranowe, co 
najmniej przez połowę dobowego czasu pracy przysługuje zwrot kosztów na zakup okularów lub 
soczewek korygujących wzrok, jeżeli na podstawie badań przeprowadzonych w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymali zaświadczenie o potrzebie ich stosowania.

§ 2.

Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących wzrok jest złożenie 
przez pracownika  w Referacie Organizacyjnym:

1) wniosku o zwrot kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących wzrok – stanowiącego
załącznik do zarządzenia;

2) zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów/soczewek korygujących wzrok podczas pracy 
przy obsłudze monitora ekranowego, wydanego przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej;

3) dowodu zakupu: faktury VAT / rachunku , dokumentującego zakup okularów/soczewek 
korygujących wzrok.

§ 3.

Wysokość refundacji odpowiada kosztowi zakupu okularów lub soczewek , ale nie może 
przekroczyć kwoty  15%  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200,poz.1679 ze zm.).



§ 4.

Refundację przyznaje się na wniosek pracownika, nie częściej niż co dwa lata.

§ 5.

Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 nie dotyczy okularów/soczewek nie przeznaczonych do 

pracy przy monitorze ekranowym oraz zakupu okularów/soczewek  przepisanych przez lekarza w
oparciu o badania , na które pracownika nie kierował pracodawca.

§ 6.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów/soczewek korygujących 
wzrok, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę , pracodawca nie ponosi kosztów 
zakupu nowych.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Białej.

§ 8.

Traci moc zarządzenie NR Or.0152-1a/04 Burmistrza Białej z dnia 09 stycznia 2004r. w sprawie 

zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Burmistrz Białej
                                                                                                               Edward  Plicko



                                                                            
                                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 …………………………………………………….                                                                                                       Nr OR.120.5 .2015 Burmistrza    
Białej z dnia 26 lutego 2015r.

  / imię i nazwisko pracownika/ 

                                 

…………………………………..
     / stanowisko pracy /             

WNIOSEK
o zwrot kosztów zakupu okularów/soczewek korygujących wzrok

    Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 

1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973) proszę o zwrot kosztów zakupu okularów/soczewek 
korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Oświadczam , że okulary/soczewki  korygujące wzrok zostały zakupione w oparciu o zalecenie 
lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych.
Do wniosku załączam:

1) Zalecenie lekarza wykonującego badanie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
dotyczące stosowania okularów lub soczewek korygujących wzrok podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego,

2) Fakturę VAT / rachunek z dnia ………………….. z zakładu optycznego.

                                                                     …………………………….
                                                                       /data i podpis pracownika/

Wypełnia Referat Organizacyjny
Potwierdza się ,że Pan/Pani………………………………………………..jest zatrudniony/a na 
stanowisku…………………………………………………………………….i wykonuje pracę 
przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy , a wynik 
badania okulistycznego wykazał potrzebę stosowania okularów/soczewek korekcyjnych podczas 
pracy przy obsłudze komputera.
Wysokość należnej refundacji z tytułu zakupu okularów/soczewek korekcyjnych, zgodnie z 
Zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.120.5.2015 z 26 lutego 2015r. wynosi …………………..

                                              
…………………………………………………      
/data i podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego


