
ZARZĄDZENIE   NR   108/2019 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 25 września 2019r. 

 
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Jastrowiu. 
          Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2019r. poz.506 ze zm.) w związku z §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy                          i Polityki 
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz.973) – 
 
 zarządza się co następuje: 
 
          §1.1 Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu zatrudnionym na stanowiskach związanych 
z obsługą monitora ekranowego przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok. 
Podstawą zwrotu jest orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich 
okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym  w wyniku przeprowadzonych badań wstępnych, 
okresowych, kontrolnych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. 
          2. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje, jeżeli pracownik 
użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. 
co najmniej 4 godziny dziennie. 
 
          §2.1 Ustala się termin realizacji zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – do 6 
miesięcy od wydania orzeczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy. 
          2. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi nie więcej niż 
do wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych ) brutto. 
          3. W przypadku, gdy wartość faktury będzie mniejsza od kwoty wymienionej w ust.2, zwrot 
kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej w fakturze. 
 
          §3. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest: 
          1) kopię orzeczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność używania okularów        
korygujących wzrok przy pracy z monitorem ekranowym, 
           2) oryginalny rachunek ( faktura) wystawiona na adres pracodawcy: 
Gmina i Miasto Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie, NIP 7671673824, 
          3) wniosek o dofinansowanie zakupu okularów, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 
          §4. Pracownik składa dokumenty, o których mowa w §3 w Referacie Organizacyjnym 
pracownikowi ds. ogólnoadministracyjnych. 
 
          §5.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, 
których zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów naprawy lub  zakupu nowych 
okularów. 
 
          §6. Traci moc zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z  dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok  pracujących  przy obsłudze 
monitora  ekranowego.  
 
          §7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy i Miasta Jastrowie. 
     §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

 


