
ZARZĄDZENIE NR 925/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom 
użytkującym w czasie pracy monitory ekranowe 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze zm.) 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) oraz Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. U. UE. L. z 1990 r. Nr 156, 
str. 14 z późn. zm), zarządza się co następuje: 

§ 1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców, którzy na podstawie wyników badań okulistycznych, 
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymali zaświadczenie o potrzebie 
stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, mają prawo do 
zwrotu kosztu zakupu tych okularów, nie częściej jednak niż raz na dwa lata. 

§ 2. Pracodawca refunduje faktycznie poniesione koszty zakupu okularów korygujących wzrok, nie więcej niż 
do kwoty 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) według zasad określonych w § 3. 

§ 3. 1. Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok są: 

1) zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze 
monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej; 
2) rachunek dokumentujący zakup szkieł korekcyjnych oraz oprawek w wersji podstawowej wystawiony 
na Gminę Syców. 

2. Pracownik składa dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2 w Biurze Podawczym. 

3. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje w danym roku budżetowym, w którym 
zostało wystawione skierowanie na badania lekarskie, z wyjątkiem osób kierowanych na wstępne badania 
lekarskie w miesiącu grudniu, którym zwrot może nastąpić w kolejnym roku budżetowym w miesiącu styczniu. 
4. Pracodawca nie ponosi kosztów zakupu okularów w przypadku zniszczenia lub zgubienia przez pracownika 
okularów, za które otrzymał refundację. 

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 177/09  Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie 
zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy 
monitorach ekranowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w 
Sycowie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

                                                                                            

         Burmistrz Miasta i Gminy  

                                                                                                         Dariusz Maniak 


