
Zarządzenie Nr 317/10 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 lutego 2010 roku 

 

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 

  

 Na podstawie §8 ust. 1 i 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), ustalam, co następuje: 

 

§ 1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie  

z zaleceniem lekarza, jeżeli: 

1) badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 

wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 

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

swojego dobowego wymiaru pracy. 

 

§ 2. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na 

podstawie: 

1) aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez okulistę, 

2) przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów. 

 

§ 3. Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich 

pracowników Urzędu Gminy, którzy nabyli prawo do ich zakupu w wysokości 35% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na dany 

rok kalendarzowy.  

 

§ 4. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów 

zrefundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana okularów z prawem do ponownej 

refundacji do kwoty określonej w § 3 może mieć miejsce nie częściej niż co dwa lata. 

 

§ 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup 

został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych 

okularów. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

    

 

          

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 317/10 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 lutego 2010 roku 

 

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach  

z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotna, tj. okulary korygujące wzrok, 

zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki przeprowadzonych badań okulistycznych wykażą 

potrzebę stosowania ich podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.  


