Zarządzenie Or.0050.41.2018
Burmistrza Praszki
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie dopłaty do zakupu okularów dla pracowników yrzędu Miejskiego w Praszce,
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz § 8 ust. 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 zpóźn. zm.) zarządzam, co następuje:
§11. Ustalam kwotę 250 złotych, stanowiącą dopłatę do okularów dla osób zatrudnionych
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2. Dopłata dotyczy kosztu szkieł korekcyjnych, robocizny i oprawek.
§2.

Podstawą dopłaty do okularów jest:
1. Pisemny wniosek pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
2. Zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów przy obsłudze monitora ekranowego
lub laptopa, wydane przez lekarza w ramach profilaktyki zdrowotnej;
3. Faktura lub rachunek dokumentujący zakup okularów wystawiony na pracownika lub
Gminę Praszka.
§3.
1. Zwrot kosztów zakupu okularów przysługuje nie częściej niż raz na dwa lata, licząc od
daty ostatniej refundacji kosztów zakupu okularów.
W
przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów
2.
wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego,
pracownik może wystąpić z pisemnym wnioskiem o skierowanie na badania
okulistyczne, jednakże refundacja kosztów zakupu okularów może być dokonana nie
częściej niż raz na dwa lata. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§4.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących, których
zakup został zrefundowany przed upływem 2 lat od daty zwrotu kosztów, pracodawca nie
ponosi kosztów zakupu nowych okularów.
§5.
Traci moc Zarządzenie Nr Or.0151/19/2008 Burmistrza Miasta i gminy w Praszce z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie dopłaty do okularów dla osób zatrudnionych na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe.
§6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§7-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.41,2018
Burmistrza Praszki z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie dopłaty do okularów dla osób
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe

Wniosek
o zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów
Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi
w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego/laptopa w wysokości
zł.
Okulary zostały zakupione w oparciu o zalecenia okulisty w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami.
Oświadczam, że co najmniej 4 godziny w ramach dobowego wymiaru czasu pracy użytkuję
monitor ekranowy/laptop na zajmowanym stanowisku pracy.
Jednocześnie informuję, że ostanie dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok
otrzymałam/em....................................................
Do wniosku załączam:
1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania szkieł korekcyjnych podczas
pracy przy obsłudze monitora ekranowego/laptopa, zaświadczenie przekazałam/em do
pracownika prowadzącego kadry.
2. fakturę/rachunek dokumentujący zakup okularów.
(data i podpis pracownika)
Opinia bezpośredniego przełożonego:
Potwierdzam, wykonywanie przez w/w pracownika czynności służbowych przy obsłudze
monitora w wymaganym czasie pracy. Potwierdzam również, że monitor ekranowy/laptop
stanowi stałe wyposażenie stanowiska pracy w/w pracownika.
(data i podpis pracownika)
Pracownik ds. kadrowych (Sekretarz Gminy)
Pracownik spełnia warunki do zwrotu kosztW poniesionych za zakup okularów do pracy
przy obsłudze monitora ekranowego/laptopa w wysokości
zł.
Jednocześnie potwierdzam/nie potwierdzam, że w aktach osobowych w/w pracownika
znajduje się/ nie znajduje aktualne/nieaktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające
potrzebę stosowania szkieł korekcyjnych przy obsłudze monitora.
(data i podpis pracownika)
Referat Finansów, Planowania i Budżetu:
Zatwierdzono kwotę refundacji kosztów
w wysokości:
zł, słownie:
Sprawdzono pod względem rachunkowym.

zakupu

okularów

korygujących

wzrok

(data i podpis)
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.41.2018
Burmistrza Praszki z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie dopłaty do okularów dla osób
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe

Praszka, dnia
(imię i nazwisko pracownika)
(stanowisko pracy)

Wniosek
o skierowanie na wcześniejsze badanie wzroku
Zwracam się z prośbą o skierowanie mnie na wcześniejsze badanie wzroku w celu wydania
przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistę z zakładu medycyny pracy potwierdzenia
potrzeby stosowania przeze mnie nowych okularów korekcyjnych podczas pracy przy
obsłudze monitora ekranowego.
Data kolejnego badania profilaktycznego jest wyznaczona na dzień........................
tymczasem aktualnie zauważam znaczne pogorszenie się jakości mojego widzenia podczas
pracy przy obsłudze monitora ekranowego/laptopa.

(podpis pracownika)
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