
ZARZĄDZENIE NR 7/2013

Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego 

w Tarnobrzegu z dnia 12.06.2013 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  za  zakup  okularów 

korygujących wzrok pracownikom Miejskiego Oświatowego Zespołu 

Ekonomicznego  w  Tarnobrzegu  zatrudnionym  na  stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe. 

Na podstawie  § 8 ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej 

z  dnia  1  grudnia  1998  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998 r. Nr 148, 

poz.  973 )  oraz § 52 ust.  2 Załącznika do Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora 

Miejskiego  Oświatowego  Zespołu  Ekonomicznego  z  dnia  02.04.2013  r. 

w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  pracy  pracowników  Miejskiego 

Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Pracownikom  zatrudnionym,  co  najmniej  przez  połowę  dobowego 

wymiaru czasu pracy – nie mniej  niż cztery godziny,  na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe przysługuje ekwiwalent  za zakup 

okularów  korygujących  wzrok,  jeżeli  w  wyniku  badań  okulistycznych 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki z zakresu medycyny 

pracy, otrzymają zaświadczenie o potrzebie stosowania takich okularów 

podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

2. Ustala  się  ekwiwalent  za  okulary  korygujące  wzrok  w  wysokości 

rzeczywistego kosztu poniesionego przez pracownika na zakup okularów, 

jednak nie więcej niż 250,00 zł ( słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych ).



3. Ekwiwalent za zakup okularów korygujących wzrok przysługuje raz na 

okres ważności badań profilaktycznych.

§ 2

1. Wypłata  ekwiwalentu  za  zakup  okularów  dokonuje  się  na  wniosek 

pracownika,  złożony  nie  później  niż  3  miesiące  od  daty 

przeprowadzonych badań profilaktycznych.

2. Do  wniosku  należy  dołączyć  imienną  fakturę  lub  rachunek  za  zakup 

okularów oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 1. 

§ 3

Zakup soczewek kontaktowych nie jest refundowany.

         § 4

W  przypadku  uszkodzenia,  zagubienia  lub  zniszczenia  okularów,  za  które 

pracownikowi został wypłacony ekwiwalent przez pracodawcę, pracodawca nie 

ponosi kosztów naprawy bądź zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

      § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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