
ZARZĄDZENIE 

Nr 3/2020 

Dyrektora Biblioteki+Centrum Kultury Czarnym Borze 

z dnia 5 stycznia 2020 roku  

 

w sprawie zmiany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 5 z dnia 2 stycznia 2017 r. 

dotyczącego zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji części kosztów zakupu 

okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w B+ CK w Czarnym 

Borze. 

 

Na podstawie art. 232, art. 233, art. 237, art. 237, art. 237, art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w związku z §4 ust. 1 pkt. 3 i 5 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 

60, poz. 279), § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 

169, poz. 1650 z późn. zm) oraz § ust 2 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Z dniem 5 stycznia 2020 r. wprowadza się zmiany zasad refundacji kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w B+CK na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3 z dnia 5 

stycznia 2020 r. 

 

§2 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2020 r. 

 
 
  
 
 

Dyrektor 
Biblioteki+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze 
 
Katarzyna Bernaś 

 
 
 



  
Załącznik nr 4 
do Zarządzenia nr 3/2020 
Dyrektora B+CK w Czarnym Borze 
z dnia 05.01.2020r. 

 
 

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK DLA 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W B+CK NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH  

W MONITORY EKRANOWE. 
 

1. Pracownikom zatrudnionym w B+CK w Czarnym Borze na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe, przysługują okulary korygujące wzrok, zgodnie 
z zaleceniami lekarza, jeżeli: 

 Badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze 
monitora ekranowego,  

 Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę 
swojego dobowego wymiaru czasu pracy, 

 Zaświadczenie o potrzebie używania okularów korygujących wzrok wydał lekarz 
prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną. 
 

2. Pracownik nabywa prawo do refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów 
korygujących wzrok, po złożeniu: 

 Podania wraz z załączonym rachunkiem za zakup okularów, 

 Oświadczenia o użytkowaniu w czasie pracy monitora ekranowego przez co 
najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, 

 Zalecenia lekarza informującego o potrzebie stosowania okularów korygujących 
wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 
 

3. Ustalam górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników na 
kwotę 600 PLN. 
 

4. W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany 
zrefundowanych wcześniej okularów, wymiana ta powinna być przedmiotem 
indywidualnych ustaleń i opierać się na aktualnych badaniach okulistycznych. 
Refundacja taka powinna być dokonywana do kwoty wymienionej w pkt. 3. 
 

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup 
został zrefundowany, pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu nowych 
okularów. 

 
6. Pracownicy zatrudnieni w B+CK w Czarnym Borze na stanowiskach wyposażonych w 

monitory ekranowe, mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zakupem 
okularów  korygujących wzrok raz na dwa lata. 


