
Zarządzenie nr   15   /2021 
z dnia  22  kwietnia 2021. 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

 

w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących 

wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 

1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

(Dz.U. Nr 148,  poz.973), ustalam co następuje: 

§ 1 

Do refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy 

obsłudze monitorów ekranowych uprawnieni są pracownicy, którzy pracują przez co najmniej połowę 

obowiązującego dobowego wymiaru czasu pracy ( odpowiednio: 8 godzin lub 7 dla osób z orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Opolu na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, co najmniej 1 dzień w tygodniu,   jeżeli 

wyniki badań okulistycznych, na które pracownik otrzyma skierowanie z zakładu pracy, wykaże 

potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

§ 2 

Wysokość refundacji wynosi: 

 w przypadku faktury/rachunku o wartości 500,00 zł i mniej, refundacja według faktycznie 

poniesionych wydatków, 

 w przypadku faktury/rachunku o wartości powyżej 500,00 zł refundacja w kwocie 500,00 zł. 

§ 3 

Pracownik ubiegający się o refundację zobowiązany jest złożyć w Referacie Organizacyjnym i Kadr: 

 wniosek o refundację zaopiniowany i podpisany przez bezpośredniego przełożonego,            

wzór stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 

 oryginał faktury/rachunku zawierający następujące dane: imię i nazwisko pracownika           

jako nabywcy, okulary lub szkła korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym (komputerze) 

jako przedmiot zakupu, kwotę zapłaty. 

 

§4 

Na podstawie kompletu dokumentów zawierającego:  

 wniosek pracownika, 

 fakturę/rachunek imienny opisany w sposób następujący: na przedniej stronie potwierdza 

wypłatę refundacji ze środków MOPR w Opolu tj. wpisuje kwotę refundacji, datę refundacji, 

czytelnie się podpisuje, 



 potwierdzoną za zgodność kserokopie zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy,     

ze wskazaniem konieczności używania szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze 

ekranowym, 

 opinię Głównego Specjalisty ds. BHP, wzór stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 

pracownik Referatu Organizacyjnego i Kadr sporządza polecenie wypłaty i przekazuje do realizacji          

do Działu Finansowego. 

§ 5 

1. Zalecenie lekarza medycyny pracy zawarte w zaświadczeniu lekarskim uprawnia                            

do jednokrotnego uzyskania refundacji z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W przypadku wystąpienia zaburzeń wzroku, powodujących konieczność wymiany okularów 

korygujących wzrok, wcześniej niż ustalony termin kolejnego badania okresowego, pracownik 

może zwrócić się do pracodawcy, z pisemnym wnioskiem o skierowanie na wcześniejsze 

badania profilaktyczne. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.      

 

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,  z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021r.  

 

§ 7 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc:  

 Zarządzenie Dyrektora MOPR w Opolu nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia 

zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok                          

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; 

 Zarządzenie Dyrektora MOPR w Opolu nr 25/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów 

korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych                  

w monitory ekranowe. 

  

                 Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
                    w Opolu  
         dr  Zdzisław Markiewicz  

 

 

 
 
 
 


