
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 

WÓJTA GMINY BOROWIE 
z dnia 10 marca 2021 roku 

w sprawie częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym w Urzędzie Gminy Borowie przy obsłudze monitorów ekranowych 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, 

poz. 973), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Pracownicy Urzędu Gminy Borowie, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, 

przeprowadzonych w ramach opieki zdrowotnej, otrzymali zaświadczenie o potrzebie stosowania 

okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, mają prawo do 

zwrotu kosztu zakupu tych okularów. 

§ 2 

Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów są: 

1. Wniosek pracownika według wzoru ustalonego w załączniku do Zarządzenia Nr 20/2021 

Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie częściowego zwrotu kosztów 

zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy 

Borowie przy obsłudze monitorów ekranowych z potwierdzeniem przez bezpośredniego 

przełożonego faktu użytkowania w czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej 

połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 

2. Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, 

3. Imienny rachunek (faktura) dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok 

§ 3 

1. Zwrot kosztów zakupu okularów obejmuje koszt robocizny i szkieł oznaczonych przez lekarza 

oraz oprawy odpowiadającej standardowi podstawowemu. 

2. Pracodawca zwraca koszt zakupu okularów korygujących wzrok raz na 2 lata, do kwoty brutto 

500 złotych (słownie; pięćset złotych) 

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może dokonać zwrotu kosztów zakupu okularów 

w krótszym okresie, jednak nie krótszym niż po upływie roku. 

4. Pracownik składa dokumenty, o których mowa w § 2 do Zarządzenia Nr 20/2021 Wójta 

Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku. 

§ 4 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których 

zakup został zrefundowany, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów. 

§ 5 



Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie 

zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze 

monitorów ekranowych. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 

 


