
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
pracownikom, którzy obsługują monitory ekranowe

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowego 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz 973), 

zarządza się, co następuje: 

§1

 Pracownikom zatrudnionym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku i obsługującym 
monitory, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zapewnia się dofinansowanie 
zakupu okularów korygujących wzrok. Ma to miejsce, jeżeli wynik badań okulistycznych 
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej wykaże potrzebę ich stosowania 
podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§2

 Pracownik ubiegający się o przyznanie refundacji w wysokości ustalonej w §3 winien złożyć 
pisemny wniosek (załącznik nr 1 do Zarządzenia), zaświadczenie od lekarza okulisty o 
konieczności stosowania okularów do pracy z komputerem, jak również przedłożyć 
rachunek/fakturę z zakładu optycznego wystawiony/ną imiennie na pracownika.
Prawo do refundacji przysługuje uprawnionym pracownikom nie częściej niż raz na dwa lata.
Dokumenty o których mowa powyżej składa się u Głównego Księgowego ŚDS w Osieku. 

§3

Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom ustala się w 
wysokości 300 zł.

§4

Stwierdzone w zaświadczeniu przez lekarza okulistę pogorszenie się wady wzroku uprawnia 
pracownika do złożenia wniosku o refundację w terminie niezależnym od kolejnych badań. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



                                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018
                                                                                                                                        Kierownika Środowiskowego Domu 
                                                                                                                                        Samopomocy w Osieku
                                                                                                                                        z dnia 03.12.2018 r.    

                                                                                                                  

…………………………………                                                     Osiek, dnia …………………...
      (nazwisko i imię pracownika)

………………………………………..
           (stanowisko służbowe)

Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
dla pracownika wykonującego prace przy obsłudze monitorów ekranowych

W związku z koniecznością stosowania okularów korygujących wzrok, niezbędnych do 
wykonywania moich obowiązków służbowych w ramach których obsługuję m.in. monitor 
ekranowy, zaleconych mi w wyniku profilaktycznych badań lekarskich przeprowadzonych przez 
właściwego lekarza, wnoszę o refundację kosztów zakupu w/w okularów w kwocie…………… . 

Do wniosku załączam:
1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok w 
czasie pracy przy monitorze ekranowym.
2. Fakturę/rachunek wystawione imiennie na moje nazwisko dokumentujące zakup okularów 
korygujących wzrok.

                                                                                                        ………………………….
                                                                                                             (podpis pracownika)

                   



                   


