
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY  
z dnia 9.12.2021r. 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe. 

Na podstawie art. 207 Kodeksu pracy oraz art. 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe, zarządzam co następuje:   

§ 1 

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe refundacji kosztów zakupu 
okularów, zgodnie z zaleceniami lekarza – okulisty, z zastrzeżeniem spełnienia przez 
Pracownika następujących warunków:  

a) Profilaktyczne badania lekarskie wykażą potrzebę ich stosowania w trakcie 

wykonywania pracy przy monitorze komputerowym,  

b) Pracownik wykonuje pracę przy monitorze ekranowym przynajmniej przez połowę 

swojego dobowego czasu pracy.  

c) Lekarz okulista wydał Pracownikowi zaświadczenie o konieczności używania 

okularów korekcyjnych w trakcie wykonywania pracy przy monitorze 

komputerowym, 

§ 2 

Pracownik, o którym mowa powyżej, nabywa prawo do refundacji kosztów zakupu 
okularów na podstawie przedstawionych Pracodawcy łącznie następujących dokumentów:  

a) Aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza medycyny pracy ,  

b) Pisemnego wniosku pracownika o refundację kosztów 

c) Przedstawienia wystawionej imiennie Pracownikowi faktury VAT, dokumentującej 

zakup okularów korekcyjnych. 

§ 3 

Górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników, którzy 
nabyli zgodnie z § 1 i 2 Zarządzenia – powyżej, prawo do ich refundacji –   ustala się na 
400,00 zł  (czterysta złotych 00/100), nie częściej niż raz na 3 lata.  

§ 4 

W przypadku nagłego znacznego pogorszenia wzroku pracownika, gdy lekarz 
sprawujący  opiekę zdrowotną, na podstawie wyników przeprowadzonych badań 
okulistycznych stwierdzi konieczność zapewnienia pracownikowi nowych okularów przed 
upływem trzyletniego terminu określonego w § 3, pracownik będzie mógł złożyć wniosek o 
dofinansowanie lub zwrot kosztów w granicach określonych w § 3, przed upływem tego 
terminu. 

§ 5 

1. Zwrot  kosztów  zakupu  okularów  następuje najpóźniej w ciągu jednego miesiąca 

od dnia złożenia przez pracownika wniosku o dofinansowanie bądź zwrot kosztów. 



2. Pracodawcy  przysługuje  prawo  kontroli,  czy  pracownik,  który  otrzymał 

dofinansowanie/zwrot  kosztów,  faktycznie  korzysta  z  okularów  korygujących  

wzrok.  

§ 6 

Traci moc zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy nr 4/2019 z 
dnia 3.06.2019r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.12.2021r. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

/-/ Małgorzata Ligarska 


