
                                            Z A R Z Ą D Z E N I E    NR 12/2008

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Szczecinku z dnia 17 listopada 2008 roku w 
sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

___________________________________________________________________________ 

W związku z § 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. Nr 148, poz. 973) postanawiam, co następuje:

1.1.  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Szczecinku  refunduje  część  kosztów  zakupu  okularów 
korygujących  wzrok,  jeżeli  osoby  zatrudnione  do  pracy  na  stanowiskach  wyposażonych  w 
monitory  ekranowe,  u  których  w  wyniku  badań  profilaktycznych  (okresowych)  stwierdzono 
potrzebę ich stosowania, złożą pisemny wniosek w tym zakresie.
1.2. Pracodawca,  kierując  na  badania  profilaktyczne  (okresowe)  osoby,  o  których  mowa  w 
punkcie 1.1. jest obowiązany do wskazania zagrożeń wynikających z użytkowania tego rodzaju 
urządzeń w charakterystyce stanowiska pracy.

2. 1. Refundacja kosztów, o których mowa w punkcie 1.1. odbywa się na pisemny wniosek 
pracownika, do którego pracownik zobowiązany jest dołączyć rachunek zakupu oprawek, szkieł 
o parametrach oznaczonych przez lekarza w trakcie badań profilaktycznych oraz kosztów 
wykonania okularów. 
2.2. Refundacja kosztów, o których mowa w punkcie 1.1.  przysługuje pracownikowi nie częściej 
niż raz na cztery lata.

3. 1. Refundacja, o których mowa w  punkcie 1.1, nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 
25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. 200, poz. 1679 – z póź.zm.).
3.2. Środki finansowe na realizację refundacji, o których mowa w punkcie 1.1. zabezpiecza się w 
ramach limitów przeznaczonych na finansowanie medycyny pracy.

4.1.  Z treścią niniejszego zarządzenia kierownik  kancelarii  zapozna wszystkich pracowników 
OSiR, a fakt ten zostanie potwierdzony osobistym podpisem każdego pracownika na jednym 
egzemplarzu zarządzenia. Egzemplarz zarządzenia z podpisami pracowników przechowywany 
będzie w kancelarii OSiR ( zbiór zarządzeń Dyrektora OSiR).

5.2.
Ewidencję udzielonych refundacji prowadzi Dział Finansowo- Księgowy OSiR.  

6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r.

Szczecinek, dnia 17 listopada 2008 r.
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