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R-B-SOP.014.1.73.2021 

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe 

  

Na podstawie § 93 ust. 2 Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 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 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zwanych dalej „pracownikami” wykonującym prace  

na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przysługuje dofinansowanie kosztów zakupu 

okularów. 

 

§ 2 

Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok przysługuje pracownikom, o którym mowa w § 1, jeżeli: 

1) pracownik zatrudniony został na umowę o pracę i zakończony został czas trwania umowy o pracę na okres 

próbny, 

2) badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich 

stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, a lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie 

o potrzebie używania okularów, 

3) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru 

czasu pracy ( powyżej 4 godz.). 

§ 3 

Refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego przysługuje do kwoty 150 złotych i dokonywana jest nie częściej niż raz na dwa lata. 

 

§ 4 

Pracownik wykonuje okulary w dowolnie wybranym przez siebie  punkcie optycznym, 

 

§ 5 

Zasady udokumentowania i rozliczania zwrotu wydatków oraz opisu faktur za zakupione okulary do pracy przy 

monitorach ekranowych określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie nr 128/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada  

2019 r. w sprawie w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 
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§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


