
ZARZJ\DZENIE NR 112017 

STAROSTY PSZCZYNSKIEGO 


z dnia 9 stycznia 2017 r. 

w sprawie zwrotu kosztow poniesionych na zakup okularow koryguj-lJcych wzrok pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach wyposai:onych w monitory ekranowe 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozpornJdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaionych w monitory ekranowe (Oz. U. Nr 148, poz. 973), 
zgodnie z kt6rym pracodawca jest obowillzany - zgodnie z zaleceniem lekarza - zapewnic okulary korygujllce 
wzrok pracownikowi: 

a) kt6ry utytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najrnniej przez polow~ dobowego wymiaru czasu pracy oraz 

b) kt6rego wyniki badan okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wyk~ 
potrzeb~ ich stosowania podczas pracy przy obsrudze monitora ekranowego, Pracodawca zarZlJdza, co nast~puje: 

§ 1. I. Pracodawca, na wniosek pracownika, zwraca pienilldze, do wysokosci faktycznie poniesionych koszt6w 
zakupu okular6w korygujllcych wzrok, nie wi~cej jednak niz 250,00 zl (sJownie dwiescie pi~cdziesillt zlotych) i nie 
cz~sciej niz raz na 2 lata, po przedlozeniu przez pracownika wynik6w bad an okulistycznych potwierdzajllcych 
potrzeb~ stosowania okular6w korygujllcych wzrok. 

2. W przypadku naglego znacznego pogorszenia wzroku pracownika - gdy lekarz sprawujllcy opiek~ 
zdrowotnll, na podstawie wynik6w przeprowadzonych badan okulistycznych stwierdzi koniecznosc zapewnienia 
pracownikowi nowych okular6w korygujllcych przed uplywem dwuletniego terminu okreslonego w pkt 1, 
pracownik b~dzie m6gI zloZyc wniosek 0 dofinansowanie lub zwrot koszt6w w granicach okreslonych w pkt I, 
przed uplywem tego terminu. 

§ 2. I. Zwrot koszt6w zakupu okular6w korygujllcych wzrok nast~puje najp6Zniej w cillgu jednego miesillca od 
dnia zlozenia przez pracownika wniosku 0 dofinansowanie blldi zwrot koszt6w. 

2. Pracodawcy przysluguje prawo kontroli, czy pracownik, kt6ry otrzymal dofmansowanie/zwrot koszt6w, 
faktycznie korzysta z okular6w korygujllcych wzrok. 

§ 3. Zarzlldzenie wchodzi w Zycie z dniem 9 stycznia 2017 r. 

§ 4. Zarzlldzenie obejmuje wnioski zlozone od dnia 9 stycznia 2017 r. 

§ 5. Traci moc Zarzllrlzenie Nr 1112004 Starosty Pszczynskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. 

Wydl r cYJne 0 n 

-~ Ja ek 
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Zalllcznik do Zarz'ldzenia Nr 1/2017 

Starosty Pszczyilskiego 

z dnia 9 stycznia 2017 r. 

Wniosek 0 zwrot poniesionycb koszt6w zakupu okular6w korygujllcych wzrok do pracy przy 
obsludze monitora ekranowego w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej 

I. Dane dotyczllce pracownika 

Imiy i nazwisko: 

Kom6rka orgaoizacyjna: 

Do wniosku zaJ'lczam faktury VAT/rachunek or ........................................ z dnia .... .. .. .. ........ .. 

wystawion'l na 

(imiy i nazwisko pracownika) 

za zakup okular6w koryguj'lcych wzrok 

Oswiadczam, :!e akceptujy warunki zwrotu koszt6w zakupu okular6w okreslonych w Zarz'ldzeniu . 

(data i podpis Pracownika) 
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II. Informacja Wydzialu Organizacyjnego. 

W /w pracownik spelnia warunki do zwrotu koszt6w zakupu okular6w w wysokosci ........ ... ...... . 

zgodnie z zaI"74dzeniem Starosty Pszczynskiego z dnia 9 stycmia 2017 r. i zall}czonl} fakturl}. 

Sprawdzono pod wzglydem 
merytorycznym 

(data i podpis) 

Ill. Wydzial Finansow, Planowania i Realizacji Budtetu 

Zatwierdzono na sumy 

.. .. ...... .. .......... .. .... ... ... ....... .. .. .. ..... .... ... ......... .. .......... ... ......... ............ .. .... ..... .. ...... ............ ........... zl . 

Slownie zlotych 

wyplata CzysclOwego zwrotu koszt6w zakupu okular6w zwolniona jest z podatku dochodowego 
(art.21 pkt 11 ustawy z dnia 26 Iipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych - Oz. u. z 
2016 r., poz. 2032) i skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2 pkt 6 rozporzl}dzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6lowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru skladek ubezpieczenia emerytalne i rentowe '-Oz. U. z 2015 poz. 2236). 

Sprawdzono pod wzgl¢em formalno - rachunkowym 

(data i podpis) 

(Skarbnik Powiatu) (Starosta) 
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