ZARZ4DZENIE NR 13/2019
LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY SRODOWISKA
z dnia 3 pazdziernika 2019 roku
w sprawie zasad dofinasowania zakupu okularow korygujijcych wzrok pracownikoni
zatrudnionym na stano\viskach z monitoratni ekranowymi

Na podstavvie § 8. ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej vv spravvie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach vvyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148,
poz. 973.) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w spravvie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (T.j. Dz. U. z2016 r. poz.
2067.), zarz^dza si? co nast^puje:

§1.
Kazdemu pracownikowi, praktykantowi i stazyscie, uzytkujacemu vv czasie pracy monitor ekranowy co
najmniej przez polowe^ dobovvego wymiary czasu pracy - jezeli wyniki badan okulistycznych
przeprowadzonych vv ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykazij potrzeb? stosowania okularow
korygujacych wzrok - przyshiguje dofinansowanie do zakupu tych okularow. Dofmansowanie jest wyplacane
na wniosek pracownika zlozony na pismie. Wzor wniosku stanowi zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
Kolejne dofinasowanie przyshiguje nie wczesniej niz po trzech latach z wyjatkiem przypadkow, o ktorych
movva w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b, f i g rozporzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w spravvie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (T.j. Dz. U.
z2016r. poz. 2067.).
Jako monitor ekranowy - nalezy rozumiec urz^dzenie do wyswietlania informacji w trybie alfanumerycznym
lub graficznym, niezaleznie od metody uzyskiwania obrazu,
Jako stanowisku pracy - nalezy rozumiec przestrzen pracy, wraz z wyposazeniem w srodki i przedmioty pracy,
obejmujacym:
- wyposazenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiatur^ lub inne urzqdzenia vvejsciowe,
orazjednostk? centralna,
- wyposazenie dodatkowe, w tym drukark?, skaner, mysz, trackball,
- wyposazenie pomocnicze, vv tym stol, krzeslo, uchvvyt na dokument, podnozek,
Przepisow zarzijdzenia nie stosuje si? do:
- kabin kierowcow oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdow,
- systemow komputerovvych na pokladach srodkow transport!!,
- systemow komputerowych przeznaczonych glownie do uzytku publicznego,
- systemow przenosnych nie przeznaczonych do uzytkowania na danym stanowisku pracy,
- kalkulatorow, kas rejestrujacych i innych urz^dzeh z malymi ekranami do prezentacji danych
lub wynikow pomiarow,
- maszyn do pisania z wyswietlaczem ekranowym.

Sprawdzono pod ton lormalnoprawnym

-

radca prawfry^ticjs Mflchata-Purri1'

§2Warunkiem uzyskania doflnansowania jest przedlozenie przez pracownika zaswiadczenia od lekarza
medycyny pracy o koniecznosci zakupu okularow korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz imiennego
dokumentu potwierdzajacego fakt zakupu okularow korekcyjnych do pracy przy obshidze monitora
ekranowego. Zakup povvinien bye zrealizowany w ciagu 6 miesiecy od dnia przeprowadzenia badania
profilaktycznego.
§3-

Podstawe obliczenia kwoty doflnansowania o ktorej mowa w § 1. stanowi kwota bazowa dla czlonkow
korpusu sluzby cywilnej, o ktorych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaltowaniu
wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej, oraz o zmianie niektorych ustaw (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2288; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 912.), zaokraglona w dol do pelnych stu zlotych, ktorej wysokosc okresla
ustawa budzetowa.
§4.

Kwote doflnansowania stanowi udokumentowana wysokosc poniesionycll wydatkow, jednak nie wiecej
niz 10% podstawy obliczania obowiazujacej w dniu zakupu.

§5.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Lubuski Wojewodzkir
Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Gora

WNIOSEK
o dofmansowanie zakupu okularow

Prosze^ o dofmansowanie dokonanego przeze mnie zakupu okularow koryguj^cych
wzrok. W czasie pracy uzytkuj^ monitor ekranowy przez co najmniej potow^ dobowego
wymiaru czasu pracy. Badania okulistyczne przeprowadzone w ramach badah
profllaktycznych wykazary potrzeb^ stosowania tych okularow podczas pracy przy obsludze
monitora ekranowego.
W zahjczeniu przedstawiam zaswiadczenie od lekarza okulisty oraz imienny dokument
potwierdzaj^cy fakt zakupu okularow korekcyjnych.
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