
Zarządzenie Nr 120.73.2022 

Wójta Gminy Załuski 

27 grudnia 2022 roku 

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie 

Gminy w Załuskach. 

Na podstawie  art.  33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.),  art.  229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 

(Dz. U. 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 w związku z § 2 pkt 4 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. rok 1998, Nr 148, poz. 

973) zarządza się, co następuję: 

Pracownicy Urzędu Gminy w Zaluskach, którzy na podstawie wyników badań  

okulistycznych, przeprowadzonych w ramach opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie 

o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego, maja prawo do zwrotu kosztu zakupu tych okularów. 

§ 2  

Dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli 

pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę  dobowego 

wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie. 

§ 3  

Podstawą  zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest pisemny wniosek 

pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Do wniosku pracownika 

dołącza: 

1) Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas 

pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistę, 

2) Fakturę  lub rachunek potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, 

3) Kopię  recepty. 



§4  

Wysokość  środków finansowych na zakup okularów korygujących wzrok 

przeznaczonych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego ustala się  na kwotę  500,00 zł  

brutto (słownie: pięćset złotych) nie częściej niż  raz na 2 lata licząc od daty otrzymania 

poprzedniego dofinansowania. 

§ 5  

Dofinansowanie do kolejnych soczewek korekcyjnych przysługuje pracownikowi bez 

zachowania okresu o którym mowa w § 2 pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza okulistę  

konieczności używania soczewek o innych niż  poprzednio parametrach. 

§6 

Traci moc Zarządzenie Nr 0152/83/2008 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2008 

roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 

§ 7  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 120.73.2022 

Wójta Gminy Załuski z dnia 27 grudnia 2022 roku 

(Imię  i nazwisko pracownika) 

(Stanowisko) 

Wniosek 

zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok 

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

ekranowego w wysokości  zł. 

Oświadczam, że co najmniej 4 godziny w ramach dobowego wymiaru czasu pracy na 

zajmowanym stanowisku pracy użytkuję  monitor ekranowy. 

Jednocześnie informuję, że ostatnie dofinansowanie zakupu okularów korygujących 

wzrok otrzymała(em)  

Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę  stwierdzające potrzebę  stosowania przez 

pracownika okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego, 

2. Fakturę/rachunek potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, 

3. Kopię  recepty. 

(data i podpis pracownika) 
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