
Zarządzenie Nr 19/2023 

Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 03 lutego 2023r. 

 

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, 

d) zamiennie do okularów korygujących wzrok dopuszcza się zwrot kosztu zakupu 

soczewek kontaktowych, stosując odpowiednio § 2 oraz § 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 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 wniosek pracownika o zwrot 

kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy 

komputerze. 

4. Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok 

do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§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. Traci moc Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 04.02.2021r. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 03 lutego 

2023 roku. 

 

 

Wójt Gminy Żelazków 

/-/ Michał Kraszkiewicz 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

nr 19/2023 z dnia 03.02.2023r.  

    Wójta Gminy Żelazków 

 

Wniosek 

o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok 

do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych 

 

Imię i nazwisko pracownika:          

Stanowisko:             

Numer rachunku bankowego:          

 

Proszę o zwrot kosztów zakupu: okularów korygujących wzrok / soczewek 

kontaktowych* do pracy przy obsłudze monitora ekranowego i dokonanie przelewu na wyżej 

podane konto.  

 

Do wniosku dołączam: 

1) zaświadczenie od lekarza wskazujące potrzebę stosowania okularów, 

2) oryginał faktury wystawionej na pracownika zawierającą dane kupującego (imię, 

nazwisko), cenę za okulary lub szkła korekcyjne, 

3) potwierdzenie zapłaty faktury przez pracownika, w przypadku dokonania płatności 

przelewem. 

 

…………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Opinia służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

Potwierdzam, że Pan/Pani*................................................................................spełnia warunki 

do dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych* w 

wysokości ................ zł. zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Żelazków dnia 

03.02.2023r. 

 

…………………………………… 

Pieczęć, data i podpis pracownika służby bhp 

*Niewłaściwe skreślić. 

 


