
ZARZ1\DZENIE NR 15/2021 


BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 18 stycznia 2021 roku 


w sprawie refundacji kosztow zakupu okularow koryguj~cych wzrok do pracy przy 

obsludze monitorow ekranowych dla pracowoikow Urz~du Miasta i Gminy Soc hoc in 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz<j.dzie gminnyrn 

( Oz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz i-8 ust. 2 rozporz<j.dzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposazonych w monitory ekranowe (Oz.u. Nr 148, poz. 973) zarz<j.dza siy, co nastypuje: 

§ 1.1. Pracownicy Urzydu Miasta i Gminy, ktorzy na podstawie wynik6w badan okulistycznych, 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, otrzymali zaswiadczenie 

o potrzebie stosowania oklilarow koryguj<j.cych wzrok podczas pracy przy obsludze monitora 


ekranowego, maj~ prawo do zwrotu kosztu zakupu tych okular6w. 


2. W przypadku pogorszenia siy wzroku, powoduj<j.cego koniecznose wymiany okularow 


korekcyjnych wczesniej niz ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, 


pracownik moze zwrocie siy do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem 0 skierowanie na 


badania okulistyczne, jednakze refundacja kosztu zakupu oklilarow moze bye dokonana nie 


czysciej niz raz na dwa lata. 


§2.1. Pracodawca zwraca koszt zakupu oklilarow koryguj~cych wzrok do kwoty 25% 


minimalnego wynagrodzenia za pracy oglaszanego przez Prezesa Rady Ministrow, 


obowiqzuj~cego na dzien 1 stycznia danego roku. 


2. Srodki finansowe na realizacjy ZakllPU, 0 ktorych mowa w §1 zabezpiecza siy w ramach 


lirnitow przeznaczonych na finansowanie medycyny pracy. 


§3. Podstawq zwrotu kosztu zakupu okularow korygujqcych wzrok s<j.: 


1) 	 zaswiadczenie 0 potrzebie stosowania okularow korygujqcych wzrok podczas pracy 

przy obsludze rnonitora ekranowego, w'ldane przez lekarza w ramach profilaktycznej 

opieki zdrowotnej; 

2) 	 imienny rachunek (faktura) potwierdzajqcy zakup przez pracownika okularow 

koryguj<j.cych wzrok; 



3) wniosek pracownika z potwierdzeniem przez przdozonego faktu uzytkowania 

w czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej polowy dobowego czasu pracy; 

4) wniosek 0 dofinansowanie zakupu okular6w. 

§4. Traci moe zarz<j.dzenie nr 2/2008 W6jta Gminy Sochoein z dnia 29 stycznia 2008 roku. 

§S . Wykonanie Zarz<j.dzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Organizacyjnego 

Urzydu Miasta i Gminy Sochocin. § 6. Zarz<j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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