
Zarządzenie Nr 230/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 października 2022 r. 

 

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz.574 z późn. zm.) oraz art. 

207 § 1 oraz art. 227 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem 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) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uniwersytet Wrocławski zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy 

wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem 

lekarza specjalisty, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach 

badań profilaktycznych (wstępnego, okresowego, kontrolnego), wykażą potrzebę ich 

stosowania, a pracownik użytkuje monitor ekranowy, co najmniej przez połowę 

dobowego wymiaru czasu pracy, czyli powyżej 4 godzin dziennie. 

2. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie lekarskie (zaświadczenie), w którym 

zaznacza, że okulary są niezbędne do pracy przy monitorze ekranowym. 

 

§ 2 

1. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikowi do 

wysokości 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), nie 

częściej niż raz na dwa lata.  

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących 

wzrok, których zakup został zrefundowany przez Uniwersytet, Uniwersytet nie ponosi 

kosztów zakupu nowych okularów. 

 

§ 3 

1. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest: 

1) wniosek o dofinansowanie zakupu,  

2) aktualne orzeczenie lekarskie (zaświadczenie), o którym mowa w § 1 ust. 2,  

o konieczności używania okularów do pracy przy obsłudze monitorów 

ekranowych, wystawione w ramach badań profilaktycznych, 

3) imienny rachunek (faktura) potwierdzający zakup przez pracownika okularów 

korygujących wzrok. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, pracownik składa w Dziale Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

4. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, po dokonaniu 

weryfikacji merytorycznej złożonej dokumentacji, potwierdza spełnienie warunków do 

otrzymania dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, a 

następnie, przekazuje rachunek lub fakturę VAT do Działu Finansowego w celu 

dokonania zapłaty. 

5. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje na konto bankowe 

pracownika lub na jego wniosek w kasie Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu.  

 



§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

20 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów, do pracy przy 

monitorach ekranowych, dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 230/2022 
z dnia 13 października 2022 r. 

 

 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

 

 

 

1. Dane wnioskodawcy 

a) imię i nazwisko .................................................................................................. 

b) stanowisko ........................................................................................................ 

c) jednostka organizacyjna ...................................................................................... 

d) do wniosku załączam rachunek/fakturę nr .............. z dnia .................. na zakup 

okularów korygujących wzrok oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające potrzebę 

stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy. 

 

 

                                                                         ........................................... 
                                                                            (data i podpis pracownika) 

 

 

 

2. Opinia bezpośredniego przełożonego 

 

Potwierdzam, że Pan/Pani ....................................................................................... 

pracuje na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przez co najmniej połowę 

pełnego wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie. 

 

 

 

                                                                        ........................................... 
                                                                            (data i podpis przełożonego) 

 

 

 

 

 

3. Opinia Kierownika Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

 

Potwierdzam, że Pan/Pani .......................................................................................  

spełnia warunki do otrzymania dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących 

wzrok. 

 

 

 

                                                                       ........................................... 
                                                                             (data i podpis Kierownika) 

 

 


