
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzedu Gminy w Bestwinie 

Na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320) oraz 
§ 8 ust.2 rozporządzenia 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. z 1998r. nr 148 poz. 973) 

zarządza, co następuje: 

§ 1.  Pracownikom Urzędu Gminy w Bestwinie, wykorzystującym do wykonywania obowiązków 
służbowych w czasie trwania zatrudnienia sprzętu komputerowego i użytkującym w czasie pracy monitor 
ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje dofinansowanie kosztów 
zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych. 

§ 2.  Częściowy zwrot kosztów zakupu okularów (soczewek) pracownikowi przysługuje w przypadku 
otrzymania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) od lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną 
opiekę zdrowotną pracowników Urzędu Gminy w Bestwinie, potwierdzające konieczność używania okularów 
korygujących wzrok (soczewek) do pracy z monitorem ekranowym. 

§ 3.  Dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok (soczewek) następuje na podstawie: 

1. zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów (soczewek) korygujących wzrok podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

2. oryginalnego rachunku (faktury) dokumentującego zakup okularów (soczewek) wystawionego na: Urząd 
Gminy Bestwinia, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, NIP 652-12-84-960, z podaniem imienia i nazwiska 
pracownika. 

§ 4.  

1. Dofinansowanie zakupu okularów (soczewek) korygujących wzrok przysługuje pracownikowi do 
wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto, nie częściej, niż raz na dwa lata licząc od daty 
ostatniego dofinansowania. 

2. W przypadku, gdy wartość faktury (rachunku) będzie niższa od kwoty wymienionej w ust.1, wówczas 
dofinansowanie kosztów przysługuje do wysokości kwoty określonej na przedłożonym dowodzie zakupu. 

§ 5.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów (soczewek) korygujących wzrok, 
których zakup został dofinansowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych. 

§ 6.  Traci moc Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Bestwina z dnia 6 września 2012 roku w sprawie 
zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze 
monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy w Bestwinie. 

§ 7.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

Artur Beniowski 
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