
ZARZĄDZENIE NR 9/21 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia warunków refundacji oraz kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla 

pracowników i funkcjonariuszy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

Na podstawie art. 29 a ust. 1 i ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 poz. 1123  

z późn. zm.), art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320  

z późn. zm.) oraz na podstawie § 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. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) oraz Dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 

1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy  

z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990), postanawiam, 

co następuje: 

§ 1. 

Pracownikowi oraz funkcjonariuszowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przysługuje refundacja 

rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, w przypadku, gdy 

łącznie spełni poniższe warunki: 

1) użytkuje w czasie pracy lub służby monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego 

wymiaru czasu pracy lub służby, przy czym monitor ekranowy stanowi stałe wyposażenie 

stanowiska pracy lub służby tego pracownika lub funkcjonariusza; 

2) wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 

(badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne), wykażą potrzebę stosowania 

okularów przez pracownika lub funkcjonariusza podczas pracy lub służby przy obsłudze 

monitora ekranowego; 

3) zakupił okulary zgodnie z zaleceniem lekarza. 

 

§ 2. 

Podstawą refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest przedłożenie przez 

pracownika lub funkcjonariusza jednostce organizacyjnej SGSP właściwej do spraw bhp: 

1) zaświadczenia lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną 

potwierdzającego potrzebę stosowania okularów przez pracownika lub funkcjonariusza 

podczas pracy lub służby przy obsłudze monitora ekranowego, 

2) faktury VAT dokumentującej zakup okularów; 

 

§ 3. 

Po przedłożeniu przez pracownika lub funkcjonariusza dokumentów o których mowa  

w §2 Jednostka organizacyjna SGSP właściwa do spraw bhp sporządza imienną listę do wypłaty, którą 

zatwierdza Rektora-Komendant, a następnie dostarcza ją do Działu Księgowości w celu wypłaty 

dofinansowania. Listy wypłat sporządzane są jeden raz w miesiącu. 

 



§ 4. 

Tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika lub funkcjonariusza na zakup okularów 

korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy komputerze, ustala się kwotę w wysokości 

faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższą jednak niż 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100). 

 

§ 5. 

1. Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika lub funkcjonariusza na zakup okularów 

korygujących wzrok przysługuje jeden raz na 2 lata, chyba że lekarz w wyniku badań 

przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci wcześniejszy termin ich 

wymiany. 

2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do refundacji kosztów zakupu szkieł 

(soczewek) kontaktowych w sytuacji, gdy w wyniku skierowania przez pracodawcę  

(Rektora-Komendanta) lekarz stwierdzi istnienie wady wzroku pracownika lub funkcjonariusza 

tego rodzaju, iż nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów.  

 

§ 6. 

Przedłożenie przez pracownika lub funkcjonariusza faktury VAT, o której mowa w § 2, powinno 

nastąpić niezwłocznie po dokonaniu zakupu. 

         

§ 7. 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie ponosi kosztów zakupu okularów w przypadku zniszczenia 

lub zgubienia przez pracownika lub funkcjonariusza okularów, za które otrzymał refundację. 

2. Pracownicy i funkcjonariusze dokonują samodzielnego zakupu okularów. 

       

§ 8. 

Zobowiązuje się jednostkę organizacyjną SGSP właściwą do spraw bhp do prowadzenia wykazu 

pracowników i funkcjonariuszy, którzy otrzymali dofinansowanie do zakupu okularów korygujących 

wzrok albo szkieł kontaktowych na stanowiskach pracy lub służby wyposażonych w monitory 

ekranowe, zawierającego imię i nazwisko oraz datę przyznania dofinansowania. 

 

§ 9. 

Traci moc Zarządzenie nr 45/05 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej.  

§ 10.  

Zarządzenie w wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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