
Zarządzenie Nr 12/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 31 stycznia 2020 

 

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  

do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku oraz § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

(Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwany dalej „Pracodawcą” dokonuje zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracownika w związku z zakupem okularów korygujących wzrok lub samych 

szkieł bez opraw, jeżeli – w wyniku badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach badań 

profilaktycznych – uprawniony lekarz stwierdził konieczność stosowania okularów korygujących 

wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

2. Przepis ust.1 dotyczy każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku z monitorem ekranowym 

przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się maksymalną kwotę, którą Pracodawca zwraca pracownikowi za zakup okularów, 

w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto, nie częściej niż raz na 3 lata. 

2. Jeżeli kwota na fakturze jest niższa od ustalonej w ust.1, zwraca się pracownikowi całość kwoty 

wymienionej na fakturze. 

 

§ 3 

 

1. Refundacja kosztów zakupu okularów przysługuje pracownikom po upływie 12 miesięcy od daty 

rozpoczęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. W celu otrzymania zwrotu kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok, 

pracownik składa wniosek do Inspektoratu BHP Pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

3. Do wniosku pracownik obowiązany jest dołączyć oryginał faktury wystawiony przez zakład 

optyczny na Pracodawcę: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin Al. Racławickie 1, 

numer NIP 712-010-69-11, z adnotacją na odwrocie faktury, poświadczającą fakt otrzymania 

okularów przez wnioskodawcę. 

4. W przypadku wystąpienia niejasności, niezgodności lub braków formalnych, bieg sprawy zostaje 

wstrzymany do momentu uzupełnienia braków formalnych lub złożenia wyjaśnień przez 

wnioskodawcę. 

 

§ 4 

 

Pracodawca nie zwraca kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w przypadku: 

1) zakupu soczewek kontaktowych; 

2) zniszczenia mechanicznego opraw lub szkieł bądź całych okularów, a także ich zgubienia. 



§ 5 

 

Zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korygujących wzrok przy obsłudze 

monitora ekranowego następuje: 

1) przelewem na rachunek bankowy pracownika; 

2) gotówką w kasie Pracodawcy, po dokonaniu adnotacji na odwrocie faktury „zwrot gotówki 

w kasie UM”. 

 

§ 6 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 7 lutego 

2013 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Drop 


