
 
Zarządzenie Nr 9 / 2021 
Wójta Gminy Żelazków 
z dnia 04 lutego 2021r. 

 
 

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych 
podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy 

Żelazków. 
 

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. nr 148, poz. 973)    
 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
 
1. Ustala się zasady refundacji zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 
a) użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy, 
b) w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych we własnym zakresie w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymali zalecenie lekarza dotyczące stosowania okularów 
korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 
c) dokonali zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza. 
 
 

§ 2 
 
1. Ustala się maksymalną kwotę, którą pracodawca zwróci pracownikowi za zakup okularów 
korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub 
samych szkieł korygujących wzrok, w wysokości 500 zł brutto.  
2. Jeżeli kwota na dowodzie zakupu okularów lub szkieł korygujących będzie niższa od 
ustalonej w ust. 1, zwraca się pracownikowi całość kwoty wskazanej w tym dowodzie.  
3. Podstawą refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego jest oryginalny rachunek lub faktura wystawione 
na dane Urzędu Gminy, dokumentujące zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy 
komputerze.  
 



§3 
 

1.  Refundacja zakupionych okularów przysługuje raz na 4 lata. 
2. Zasady zawarte w zarządzeniu dotyczą pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, w tym zawartej na czas określony, którzy użytkują w czasie pracy 
monitor ekranowy, przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy. 
3. W sytuacji, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi zmiana mocy okularów 
korygujących wzrok, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów zakupu nowych okularów, o 
ile przedstawi zaświadczenie lekarza stwierdzające konieczność zmiany okularów 
korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorze ekranowym.  
4. Kwota refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego jest zwolniona z opodatkowania i składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, 
których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów 
zakupu nowych.  
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 
2021 roku. 
 
 

 

 

 

Wójt Gminy Żelazków 
/-/ Sylwiusz Jakubowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
Iwona Kiełbik 


