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Zarządzenie Nr 61/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 12 maja 2021 roku 
 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

 

Na podstawie art. 207 § 1 oraz art. 227 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem 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. 1998 nr 148 poz. 973) oraz § 14 ust. 2 Statutu Uczelni 

z dnia 14 czerwca 2019 roku  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz praktykantom i stażystom, 

zwanych dalej pracownikami, Uczelnia zapewnia okulary korygujące wzrok do pracy  

na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, gdy spełnione są jednocześnie następujące  

warunki: 

1) czas pracy z użyciem monitora ekranowego wynosi co najmniej połowę dobowego 

wymiaru czasu pracy, co oznacza co najmniej 4 godziny na dobę, a w przypadku pracownika 

z orzeczoną niepełnosprawnością, dla którego ma zastosowanie skrócony czas pracy – 3,5 

godziny na dobę; 

2) lekarz, w  wyniku badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań lekarskich 

medycyny pracy stwierdzi konieczność używania podczas pracy okularów korygujących 

wzrok. 

 

§ 2 

1. Konieczność używania  okularów korygujących wzrok stwierdza lekarz medycyny pracy 

pisemnie, a wydane orzeczenie podlega obowiązkowej rejestracji w Biurze Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Po otrzymaniu orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik samodzielnie realizuje 

wykonanie okularów korygujących wzrok w dowolnym zakładzie optycznym. Na podstawie 

przedłożonej dokumentacji otrzymuje zwrot kosztów wykonania  okularów do kwoty 400 zł. 

 

§ 3 

1. Podstawą zwrotu kosztów jest; 

1) wniosek pracownika o zwrot  kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – wzór 

wniosku stanowi załącznik nr. 1; 

2) orzeczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy 

wydane przez lekarza medycyny pracy zarejestrowane w Biurze Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

3) oryginalna faktura dokumentująca zakup okularów wystawiona imiennie  

na pracownika. 
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2. Pracownik w celu otrzymania zwrotu kosztów związanych z zakupem okularów 

korygujących wzrok składa wniosek swojemu przełożonemu wraz z fakturą, o której mowa 

w ust. 1 pkt 3. Przełożony po dokonaniu weryfikacji przekazuje dokumentację do Kwestury 

celem dokonania wypłaty. Zwrot kosztów następuje wciągu 30 dni od daty przekazania 

dokumentacji. 

 

§ 4 

1. Jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok 

w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, pracownik zobowiązany jest dokonać 

zakupu okularów do trzech miesięcy od daty wykonania badań medycyny pracy. Okulary 

zakupione po tym terminie nie będą refundowane. 

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, 

których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów 

zakupu nowych okularów. 

3. W przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie 

wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może 

zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania 

ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów. 

 

§ 5 

Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim lub płatnym urlopie dla poratowania 

zdrowia nie przysługuje dofinansowanie do okularów korygujących wzrok. 

 

§ 6 

Do wykonania zarządzenia zobowiązuję Kanclerza, Kwestora, Biuro Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

 

§ 7 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 11/2009 z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zapewnienia 

okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 12 maja 2021 roku 

 

Rektor 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR  

 


