
Zarządzenie Nr 103/2020 
Burmistrza Miasta Lipna 

z dnia 31.12.2020 roku 
 

w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów koryguj ących 
wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach 
ekranowych 
 
 Na podstawie § 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. z 1998r. nr 148 poz. 973) i art. 229 § 2, 3, 4, 4a 
i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z Dz.U.2020.1320 t.j.) 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym pracę przy monitorach 
ekranowych, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje 
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli na podstawie badań 
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (badań wstępnych, 
okresowych lub kontrolnych) otrzymali zaświadczenie o potrzebie ich stosowania. 

2. Potwierdzenia pracy przy wykorzystaniu monitora ekranowego w wymiarze określonym  
w § 1. ust. 1 dokonuje bezpośredni przełożony na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Podstawą refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jest złożenie przez 
pracownika: 
a) wniosku o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, 
b) zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy 

przy obsłudze monitora ekranowego, wydanego przez lekarza okulistę w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

c) dokumentu (faktury VAT/rachunku) potwierdzającego zakup okularów korygujących 
wzrok, wystawionego na dane: Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, 
NIP: 466 038 77 86. 

4. Pracownik składa dokumenty, o których mowa w § 1. ust. 3 do pracownika ds. kadr  
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lipnie. 
 

§ 2. 
1. Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok odpowiada kosztowi 

zakupu okularów, jednakże nie może być wyższa niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 
00/100 gr.). 

2. Refundacja o której mowa w § 2. ust. 1  może być dokonywana nie częściej niż raz na 
dwa lata. W sytuacjach wystąpienia istotnego pogorszenia wzroku pracownika, 



pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania oraz dokonać refundacji 
w dowolnym terminie. 

3. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność ponownego badania 
okulistycznego i wymiany okularów korygujących wzrok wcześniej niż ustalony przez 
lekarza termin kolejnego badania, pracownik może zwrócić się do pracodawcy  
z wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania, ze wskazaniem wykonania badań 
okulistycznych.  

4. W przypadku uznania przez pracodawcę złożonego przez pracownika wniosku  
za zasadny, termin określony w § 2. ust. 2  może zostać skrócony. 

5. Koszt badań lekarskich określonych w § 1. ust. 1  ponosi pracodawca na podstawie  
dokumentu (faktury VAT/rachunku) wystawionego na dane: Gmina Miasta Lipna, Plac 
Dekerta 8, 87-600 Lipno, NIP: 466 038 77 86. 

6. Określona w § 2. ust. 1 refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
następować będzie w terminie 14 dni od daty złożenia przez pracownika kompletnych  
i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w  § 1. ust. 3.   

 
§ 3. 

1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, 
których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów 
zakupu nowych okularów. 

2. Okulary korygujące wzrok, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę,  
nie podlegają zwrotowi po ustaniu stosunku pracy. 
 

§ 4. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Lipna. 

 
§ 5. 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie 
zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 

 
§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  



…………………………………..  
          (pieczęć jednostki) 
 
…………………………………..  
        (imię i nazwisko pracownika) 
 

WNIOSEK 
 

o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom  
Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych 

 
 
Zwracam się z prośbą o refundację kosztów  poniesionych w związku z zakupem okularów 
korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy wykorzystaniu monitora ekranowego. 
W załączeniu: 

1. Faktura VAT / rachunek za zakup okularów korygujących wzrok, 
2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów 

korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane 
przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

 
   
…………………………………..      
             (podpis pracownika) 

 
 
Potwierdzam, że wnioskodawca w ramach realizacji obowiązków służbowych wykonuję 
pracę przy wykorzystaniu monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie. 
 

……………………………………………   
(data, pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego) 

 
Potwierdzam, że wniosek spełnia warunki określone w Zarządzeniu Nr 103/2020 Burmistrza 
Miasta Lipna z dnia 31.12.2020 roku w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów 
zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie 
wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 
 

…………………………………..      
       (podpis pracownika ds. kadr) 
 
 

 

Akceptuję przedłożony wniosek i proszę o dokonanie refundacji kosztów w wysokości 

…………………. (słownie: …………………………………………………………………...) 

 
…………………………………..      
     (podpis Burmistrza Miasta Lipna) 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 103/2020 
Burmistrza Miasta Lipna  
z dnia 31.12.2020r. 

 


