
ZARZĄDZENIE  NR 10 /2012 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jana Brzechwy w Rozwadzy 

z dnia 11.12.2012r. 
 

w sprawie zapewnienia okularów pracownikom obsługującym 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 ) zarządzam co nastepuje: 
 
 

§ 1 
1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ramach badań okresowych kierować wszystkich 

pracowników, którzy użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy, na badania ogólne oraz na badania okulistyczne. 

2. Wykaz pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej 
przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy sporządza dyrektor. 
 

 § 2 
1. Jeżeli czas pracy związany bezpośrednio z obsługą monitora ekranowego wynosi co 

najmniej 4 godziny dziennie oraz stosowanie okularów wynika z zaleceń lekarza 
okulisty bądź lekarza przeprowadzającego badania w ramach badań profilaktycznych 
pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi kosz zakupu okularów.  

 
§ 3 

1. Pracownikowi, któremu przysługuje zwrot kosztów za okulary realizuje ich zakup  
i przekłada rachunek bądź fakturę dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor sprawdza fakturę, opisuje ( stwierdza iż wydatek jest zgodny z zarządzeniem 
i planem finansowym ), określa kwotę zwrotu i  przekazuje do działu księgowości. 

3. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję pracowników, którym zrefundowano koszt 
zakupu okularów, ewidencja winna zawierać: imię i nazwisko, nr i datę faktury. 

4. Pracownik księgowości na podstawie faktury lub rachunku zwraca pracownikowi 
należne koszty zakupu okularów na konto bankowe pracownika. 

 
§ 4 

1. Zwrotowi podlegają następujące koszty: 
    - koszt szkieł 
    - koszt oprawki 
    - koszt robocizny 
Ogółem maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 500,00 zł. brutto. 

2. Koszt okularów zwracany będzie raz na trzy lata( chyba, że dla ochrony zdrowia 
pracownika lekarz zaleci potrzebę zmiany okularów częściej niż w/w terminie ). 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 
gminy Zdzieszowice. 
 

 
 


