
Zarządzenie Nr 24 z dnia 15.12.2022 r. 

Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sprawie 

refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników MSCDN 

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 9 Statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 54/20 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. 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 1998 r. Nr 148 poz.973) zarządza się co 

następuje:  

§ 1.  

Pracownikom MSCDN użytkującym w czasie pracy monitory ekranowe przeciętnie  

co najmniej przez 4 godziny na dobę przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok (dalej „refundacja”), jeżeli na podstawie badań okulistycznych 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (badań wstępnych, okresowych, 

kontrolnych) otrzymali zaświadczenie o potrzebie ich stosowania (dalej „zaświadczenie”). 

§ 2.  

Podstawą refundacji jest złożenie przez pracownika: 

1) wniosku o refundację (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia); 

2) zaświadczenia; 

3) faktury VAT (lub rachunku) dokumentującej zakup okularów korygujących wzrok.  

§ 3.  

Wysokość refundacji odpowiada kosztowi zakupu okularów, ale nie może być wyższa  

niż 500 zł. 

§ 4.  

1. Refundacja, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nie częściej niż raz na trzy lata.  

2. W sytuacji nagłego pogorszenia się wzroku pracownika, co zostało potwierdzone  

w zaświadczeniu, refundacja może być przyznana częściej niż raz na trzy lata. 

§ 5.  

Refundacja nie obejmuje zakupu okularów nieprzeznaczonych do pracy przy monitorze 

ekranowym oraz zakupu okularów przepisanych przez lekarza w oparciu o badania, na które 

pracownik nie został skierowany przez pracodawcę. 

§ 6.  



Traci moc Zarządzenie Nr 10 z dnia 4 lutego 2015 r. Dyrektora MSCDN w sprawie zapewnienia 

okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych  

w monitory ekranowe 

§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 

Załącznik do Zarządzenie Nr 24 

 z dnia 15.12.2022 r. Dyrektora MSCDN 

………………………………. 

     imię i nazwisko 

………………………………. 

       stanowisko 

 

WNIOSEK 

o refundację kosztów zakupu okularów* korygujących wzrok przysługujący pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

 

Proszę o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługującą mi  

w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego w kwocie …………………….. zł 

(słownie:…..………………………………………………………….).  

W załączeniu: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korygujących 

wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane w ramach badań 

profilaktycznych; 

2) faktura VAT (lub rachunek) dokumentująca zakup okularów korygujących wzrok. 

 

…………………………………… 

           podpis wnioskodawcy 

 

 

Potwierdzam, że Pan/i …………………………………………… w ramach obowiązków służbowych 

obsługuje monitor ekranowy przeciętnie co najmniej przez 4 godziny na dobę. 

 

 

…………………………………… 

           podpis przełożonego 

 



Stwierdzam, że Pan/i …………………………………………… spełnia warunki dotyczące przyznania 

refundacji kosztów za okulary, akceptuję wniosek i proszę o dokonanie zwrotu poniesionych 

nakładów w wysokości ……………………………. zł. 

 

 

…………………………………… 

           podpis pracodawcy 

 

 

* Pojęcie „okulary” oznacza także soczewki korygujące. 


