
Poznań, 23 lutego 2009r.  
DOP-013/37/2009 

Zarządzenie nr 37/2009 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z 23 lutego 2009r. 
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe 
 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe 
(Dz.U. Nr 148, poz. 973) oraz § 42 ust. 4 pkt. 11 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią, 
zatrudnionym na stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe, zapewnia się okulary 
korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeŜeli: 
 
- badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaŜą 
potrzebę ich podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 
- pracownik uŜytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego 
dobowego wymiaru czasu pracy, 
- zaświadczenie o konieczności uŜywania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną 
opiekę zdrowotną. 
 

§ 2 
Pracownik Uczelni nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na 
podstawie: 
 
- aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę, zatrudnionego w przychodni 
lekarskiej, która zawarła umowę z Uczelnią, 
- pisemnej prośby pracownika, 
- dowodu zakupu okularów. 
 

§ 3 
Górna granica refundacji zakupu okularów dla pracowników Uczelni wynosi 120,00zł. 
 

§ 4 
1. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów lub 
szkieł, zrefundowanych uprzednio przez Uczelnię, wymiana ta winna być przedmiotem 
indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych lekarza profilaktyka. 
2.  Refundacja, o której mowa w ust. 1 moŜe być dokonana raz w roku kalendarzowym do 
wysokości wymienionej w § 3. 
3. Uczelnia nie refunduje ponownie okularów zniszczonych bądź zagubionych przez 
pracownika. 
 

§ 5 
1. Z wnioskiem o refundację zainteresowany pracownik występuje do Kanclerza. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  
2. Do wniosku naleŜy załączyć fakturę za nabycie okularów, wystawionej na Uczelnię, z 
imiennym wskazaniem osoby, dla której okulary zostały wykonane. 
 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

        Rektor 
 
 
 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik do zarządzenia nr 37/2009 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 23.02.2009r. 

 
 

Poznań, dnia ……………….. 
………………………………………. 
imię i nazwisko 
 
……………………………………… 
stanowisko słuŜbowe 
 
…………………………………….. 
komórka/jednostka organizacyjna 
 

 
Kanclerz 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

Wniosek o refundację zakupu okularów korygujących wzrok 
 
Proszę o zrefundowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości 
…….. zł.  
 
          ……………………… 

 (podpis pracownika)                                                          
 

 
Oświadczenie przełoŜonego pracownika 

 
Potwierdzam, Ŝe pan/pani……………………………. wykonuje pracę związaną z 
obsługą monitora ekranowego przez min. 4 godziny dziennie. 

 
 

 
…………………………………… 

(podpis) 
 
 
 

źródło finansowania: ................................................... 


