ZARZf\DZENIE Nr 47/2016
Wojta Gminy Nowe Miasto
z dnia 12 pazdziernika 2016 roku

w sprawie refundacji poniesionych kosztow zakupu okularow

koryguj~cych

wzrok lub

soczewek kontaktowych do pracy na stanowiskach wyposazanych w monitory ekranowe.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 mar-ca 1990 r.

0

samorzqdzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6Zn. zm.), oraz § 8 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposaZonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973) zarzqdza siy, co nastypuje:

§ 1.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy

0

pracy przysluguje refundacja za

zakup okularow korygujqcych wzrok lub soczewek kontaktowych w przypadku:
1) pracy przy komputerze trwajqcej co najmniej 4 godziny dziennie,
2) stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy koniecznosci pracy w szklach korygujqcych
wzrok przy obsludze

monitora ekranowego,

na podstawie

wynikow

badan

okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2. Refundacja przysluguje pracownikowi raz na 2 lata.
3. W przypadku wystqpienia zaburzen wzroku, powodujqcych koniecznos6 wymlany
okularow korygujqcych wzrok lub soczewek kontaktowych, wczesniej niz ustalony term in
kolejnego badania okresowego, pracownik moze zwroci6 siy do pracodawcy, z pisemnym
wnioskiem

0

skierowanie na wczesniejsze badania profilaktyczne.

§ 2.
1. Wysokosc refundacji kosztow zakupu okularow korygujqcych wzrok lub soczewek
kontaktowych ustala siy w wysokosci faktycznie poniesionych kosztow, nie wyzszych niz
500,00 zlotych (slownie: piycset zlotych).
2. Podstawq do uzyskania refundacji jest zlozenie przez pracownika nastypujqcych
dokumentow:
1) W niosku, ktorego wzor stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia;

2) Kopii zaswiadczenia

0

potrzebie stosowania okular6w korygujqcych wzrok podczas

pracy przy obsludze monitora ekranowego, wydanego przez lekarza okulisty w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej

0

ile nie znajduje siy one w jego aktach osobowych;

3) oryginalu faktury V AT/rachunku potwierdzajqcy zakup okular6w korygujqcych wzrok
lub soczewek kontaktowych, wystawionej na pracownika.
3. Okreslona w Zarzqdzeniu refundacja przekazana zostanie na rachunek bankowy
pracownika w terminie 14 dni od dnia zlozenia dokument6w,
4. Dokumenty

0

0

kt6rych mowa w ust. 2.

kt6rych mowa w ust. 2 pracownik sklada w Sekretariacie Urzydu.

§ 3.
1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okular6w przed uplywem 2 lat
od daty refundacji , pracodawca nie ponosi ponownych koszt6w ZWfOtu zakupu.
2. W przypadku rozwiqzania stosunku pracy przed uplywem 2 lat od dnia dokonania
refundacji koszt6w zakupu okular6w lub soczewek, pracownik zobowiqzany jest do zwrotu
koszt6w w wysokosci proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

§ 4.
Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 5.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

•

Zal~cznik

do Zarz~dzenia Nr 47/2016
W6jta Gminy Nowe Miasto

z dnia 12 paidziernika 2016 roku

WNIOSEK

o refundacjcr poniesionych kosztow zakupu okularow

koryguj~cych

wzrok lub soczewek

kontaktowych do pracy przy obsludze monitora ekranowego

I. Dane pracownika
1. Imi<r i nazwisko : ........ . .. .. . . .. .. .. ... ......... .. .. ... .. .... ... .. .. . ............... . .. .......... ... . .
2. Kom6rka organizacyjna: .......... .......... . ............ ..... . .... . .. . ......... .. . . . .. ...... ........ .
3. Stanowisko: .......... ...... . .. .... . .... ..... ...... . .. ... . ..... .. ..... . ... . .. .. .. .. . ... ...... . .. ..... .

Prosz<r

0

refundacj<r koszt6w zakupu oku!ar6w

koryguj~cych

wzroklsoczewek kontaktowych*

niezb<rdnych do pracy przy obsludze monitora ekranowego
Do wniosku

dol~czarn:

1) faktura VAT/rachunek* Nr. .. .. . ..... ...... . ... .. z dnia ........ .. ... ...... . . .. .. .. .... .... . .. .
2) aktualne zaswiadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy/okulist<r
stosowanie oku!ar6w

koryguj~cych

za!ecaj~ce

wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym,

Oswiadczam, ze co najrnniej przez polow<r dobowego wymiaru czasu pracy uzytkuj<r w czasie
pracy monitor ekranowy na zajrnowanym stanowisku.
Oswiadczam, ze akceptuj<r warunki refundacji koszt6w zakupu okular6w tub soczewek
kontaktowych okres!onych w

Zarz~dzeniu

Nr 47/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia

12 paidziemika 2016 roku.
data i podpis pracownika

II. Adnotacja bezposredniego przelozonego:
Potwierdzam, fakt uzytkowarua przez Wnioskodawc<r w czasie pracy monitora ekranowego
przez co najmniej polow<r dobowego wymiaru czasu pracy.

data i podpis prze1ozonego
*niepotrzebne skreslic

