
ZAP.Z{DZENIE

LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO TNSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN i NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 07 marca 2022 roku

w sprawie zasad zwrotu w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w

Gorzowie Wlkp. koszt6w zakupu okular6w koryguj4cych wzrok

Napodstawieart.25 ust.4 pkt2,9 i 10 ustawy zdnia 2l listopada2008r. o slu2bie

cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1233 i 2447) oraz $ 8 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia I grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposaZonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) w zw. z art.

237ts $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z

2018 r. po2.2432 oraz 22021 r. poz. tl62) zarzqdza sig, co nastgpuje:

s1

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

wsp6lfinansuje pracownikom okulary korygujEce wzrok, jezeli wyniki badari

okulistycznych przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistg z

zakladu medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej v,rykaaq potrzebg

ich stosowania podczas pracy przy obsludze monitora ekranowego.

Przepisy ust. I dotycz4 kazdego pracownika, w tym zatrudnianego przez pracodawcg,

uzytkuj4cych w czasie pracy monitor ekranowy, przez co najmniej polowg swojego

dobowego wymiaru czasu pracy.

Czas uZytkowania monitora ekranowego potwierdzabezpoSredni przelozony pracownika,

na wniosku stanowi4cym zalqcznik do niniejszego zarz4dzenia.
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Ustala sig maksymaln4 kwotE doplaty, ktor4 Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa doplaca pracownikowi do zakupu okular6w koryguj4cych wzrok lub

samych szkiel bez opraw, w wysokoSci 400,00 zl (czterysta zlotych).

Jezeli kwota na dowodzie zakupu okular6w jest niZsza niZ ustalona w ust. l, zwraca sig

pracownikowi caloSi kwoty wymienionej w tym dowodzie.

Podstaw4 zwrotu kosztu zakupu okular6w s4 nastgpuj4ce dokumenty:

l) wniosek pracownika o zwrot koszt6w zakupu okular6w - wzor wniosku stanowi

zal4cznik do ni ni ej sz e go zar z4dzenia,

2) zaiwradczenie/opinia o potrzebie stosowania okular6w korygujqcych wzrok podczas

pracy przy obsludze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistg w ramach

profi laktycznej opieki zdrowotnej,

3) oryginal rachunku lub faktury wystawionej na rzecz pracownika dokumentuj4cy

zakup okular6w koryguj4cych wzrok - na odwrocie rachunku/faktury pracownik

zobowr4zany jest wykona6 adnotacjE o treSci: ,,Kwotg zl (suma, na jakq

opiewa rachuneUfaktura) oplacilam/em z wlasnych Srodkow finansowych" wraz z

dat4 i podpisem wnioskodawcy.

Pracownik, w celu otrzymania zwrotu koszt6w zwrEzanych z zakupem okular6w

koryguj4cych wzrok, sklada dokumenty wymienione w ust. 3 do pracownika pelni4cego

funkcjg specjalisty ds. bezpieczefstwa i higieny pracy.

Pracownik pelni4cy funkcjg specjalisty ds. bezpieczefstwa i higieny pracy, po dokonaniu

weryfi kacj i merytorycznej zlohonej dokumentacjr przekazuje jq wraz oryginalem

rachunkr-r/faktury do Dzialu Finansowo - Ksiggowego w celu dokonaniazaplaty.

W przypadku wyst4pienia niejasnoSci, niezgodnoSci lub brak6w formalnych bieg sprawy

zostaje wstrzymany do momentu uzupelnienia brak6w formalnych lub zlozenia wyjaSnien

przez wnioskodawcg.

Refundacja ustalonej kwoty nastgpuje w ci4gu 14 dni od dnia z\ohenia wniosku przez

pracownika pelni4cego funkcjg specjalisty ds. bezpieczeristwa i higieny pracy. Przyznan4

kwotg przekazuje sig na rachunek bankowy pracownika lub z kasy Wojew6dzkiego

Inspektoratu. Kwota zwrotu za zaktp okular6w koryguj4cych jest zwolniona z

opodatkowania i skladek na ubezpieczenie spoleczne.
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Zwrot koszt6w zakupu okular6w koryguj4cych wzrok przysluguje nie czEsciej niL raz na dwa

lata.

$4
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie zwraca

koszt6w zakupu okular6w koryguj4cych wzrok w przypadku:

1) zakupu okular6w (szkiel wraz z opraw4) lub tylko szkiel o zdolnoSci skupiajqcej 0

dioptrii, nawet mimo zarieszczonej przez uprawnionego lekarza adnotacji na recepcie o

treSci: ,,AR do komputera", ,,Antyrefleks" lub podobnej,

2) zakupu soczewek kontaktowych,

3) zniszczenia mechanicznego opraw lub szkiel bqdL calych okular6w, a takae ich

zagubienia.

$s
Zobowi1zule sig wszystkich pracownik6w, w tym kierownik6w kom6rek organizacyjnych

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa do zapoznania sig z niniejszym

zarzEdzeniem.

s6
Traci moc zarzqdzenie Nr 1112016 Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zasad zwrotu

w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. koszt6w

zakupu okular6w koryguj4cych wzrok.

$7

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem l5 marca 2022 r.



Zalqcznik

do Zarzqdzenia

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin

iNasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

z dnia . . . lute go 2022 r.

(imig i nazwisko prqcownika)

Gorz6w Wlkp.

(miejscowoit i data)

(miej s ce zamie szkania)

Wniosek o zwrot koszt6w zakupu okular6w korygujqcych wzrok do pracy przy obsludze

monitor6w ekranowych

Zwracam sig z proSbq o refundacjg koszt6w poniesionych w zwiqzkl z zakupem okular6w

korekcyjnych niezbgdnych do pracy przy obsludze monitora ekranowego.

W zal4czenlt:

1) zaiwiadczenie lekarskie potwierdzajqce potrzebg stosowania okular6w korekcyjnych

podczas pracy przy obstudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach

profi laktycznej opieki zdrowotnej,

2) oryginal rachunku (faktury) dokumentujEcego zakup okular6w koryguj4cych wzrok.

(podpis pracownika)

Potwierdzenie bezpoSredniego przeloZonego

Potwierdzam fakt uzytkowania przez wnioskodawcg w czasie pracy monitora ekranowego

przez co najmniej polowg dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny

dziennie.

(data, pieczqtka i podpis)


