
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu 
Gminy w Małkini Górnej zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. 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) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej, 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. 

2. Pracodawca zwraca koszt zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 350,00 zł. 

3. Zwrot, o którym mowa w ust. 1 może być dokonywany nie częściej niż raz na 3 lata. 

§ 2. W przypadku pogorszenia się wzroku powodującego konieczności wymiany okularów korygujących 
wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego, pracownik może zwrócić się do 
pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na badania okresowe, niemniej zwrot kosztów zakupu 
okularów korygujących następuje z zastrzeżeniem §1 ust. 2 i 3. 

§ 3. 1. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest złożenie przez pracownika 
wniosku do Wójta wraz z następującymi załącznikami: 

1) zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań 
profilaktycznych stwierdzające potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego; 

2) rachunek potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok z wpisanymi danymi osobowymi pracownika. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Traci moc: 

1) zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów 
zakupu szkieł korekcyjnych pracownikom Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe; 

2) zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie zwrotu kosztów zakupu szkieł korekcyjnych pracownikom Urzędu Gminy zatrudnionych na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Małkinia Górna, …………………………. 

       

Wójt Gminy Małkinia Górna 

 

Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

 

Dane pracownika: 

Imię i nazwisko pracownika: ....................................................................................................... 

Referat/komórka organizacyjna:..................................................................................................  

Stanowisko: .................................................................................................................................  

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego w wysokości ……………………. .  

 

Do wniosku załączam:  

- zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych 

w ramach badań profilaktycznych stwierdzające potrzebę stosowania okularów korygujących 

wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego  

- rachunek potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok  

…………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

2.Opinia przełożonego.  

Potwierdzam, że Pan/Pani .................................................................................................. jest 

pracownikiem zatrudnionym na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy i użytkuje 

z niego w czasie pracy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, tj. 

4 godz.  

…………………………………….. 

podpis przełożonego 

3. Akceptacja Wójta. 

Wniosek akceptuję/nie akceptuję. 

…………………………………….. 

podpis Wójta  

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2022

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 4 marca 2022 r.
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