
ZARZĄDZENIE NR 240/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW 

Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 ROKU 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów, soczewek korygujących wzrok 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. 

 

Na podstawie art. 237
6
 kodeksu pracy (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 8 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 

Nr 148, poz. 973), zarządzam co następuje: 

§ 1 

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

pracy wyposażonych w monitory ekranowe refundacji zakupu okularów lub soczewek 

korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy, jeżeli: 

a) badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 

wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 

b) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego 

dobowego wymiaru czasu pracy. 

§ 2 

1. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów lub 

soczewek korygujących wzrok na podstawie: 

a) orzeczenia lekarskiego zalecającego okulary lub soczewki korygujące do pracy przy 

monitorze ekranowym, 

b) pisemnego wniosku pracownika o refundację wraz z przedłożoną fakturą VAT lub innego 

rachunku wystawionego na pracownika. 

§ 3 

1. Prawo do refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących 

wzrok, przysługuje pracownikowi do wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych 

brutto). 



2. Refundacja zakupu okularów lub soczewek przysługuje pracownikowi nie częściej niż raz 

na dwa lata. 

3. Refundacja jest możliwa również w okresie krótszym niż 2 lata na podstawie pisemnego 

wniosku pracownika z załączonym zaświadczeniem o konieczności zmiany szkieł 

wydanym przez lekarza okulistę. 

§ 4 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów lub soczewek, których 

zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu 

nowych okularów lub soczewek. 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie nr 50/06 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22 maja 2006 r.  

w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go Pracownikom  

do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy. 

 

 

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 

         /-/ Leszek Kopeć 


