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ZARZADZENIE Nr .Y. ..12011

DYREKTORA G ENEBALNEGO STUZBY WIEZI ENNEJ
z dnia (F{stVcznia2}11 r. 

br
w sprawie zasad zaopatrywania w okulary korygujEce wzrok dla osob
zatrudnionych na stanowiskach wyposa2onych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzbie
Wigziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 238, poz.
1578) oraz $ 2rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 5 sierpnia 2010 r. w
spawie stosowania do funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej przepisow Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 145 poz. 979) w zwiqzku z g
8 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarzqdza siq, co nastgpuje:

$ 1. Przez uzyte w zarzqdzeniu okreSlenia nalezy rozumiec:
1) kierownik - kierownika jednostki organizacyjnej Stuzby Wiqziennej;
2) funkcjonariusz - funkcjonariusza Sluzby Wigziennej;
3) pracownik - pracownika Stuzby Wigziennej;
4) lekarz - lekarza medycyny pracy Sluzby Wigziennej;
5) inspektor bhp - funkcjonariusza lub pracownika do spraw bezpieczenstwa

i higieny pracy.

S 2. 1. Kierownik jest obowiqzany do refundacji kosztu zakupu okularow
korygujqcych wzrok, zgodnych z zaleceniem lekarza, funkcjonariuszom
ipracownikom, u ktorych w wyniku badania profilaktycznego stwierdzono potrzebg
ich stosowania podczas pracy przy obsludze monitora ekranowego, o kt6rym mowa
w S 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaZonych
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
2. Kierownik, kierujEc na badania profilaktyczne (okresowe) osoby, o ktorych mowa
w S 1, jest obowiEzany do wskazania zagroZeh wynikajEcych z uzytkowania tego
rodzalu urzqdzen w charakterystyce stanowiska pracy lub sluzby.

S 3. 1. Refundacja przysluguje osobom wymienionym w S 1 zatrudnionym
w jednostkach organizacyjnych Sluzby Wigziennej, uzytkuj4cym w czasie stuzby lub
pracy monitor ekranowy przez co najmniej cztery godziny na dobg.
2. Refundacji podlega koszt zakupu okular6w, jednak w kwocie nie wyzszel ni2 30%
minimalnego wynagrodzenia za prace, oglaszanego przez Radq Ministrow,
obowiqzujAcego na dzieri 1 stycznia danego roku.
3. Refundacja kosztu zakupu okularow korygujqcych wzrok przysluguje nie czgsciej
ni| raz na dwa lata.

S 4. Srodki finansowe na realizacjg zakupow okularow korygujqcych wzrok
zabezpiecza sig w ramach limitow przyznanych na funkcjonowanie dzialalnoSci
jednostki organizacyjnej Stuzby Wigziennej.
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S 5. W przypadku pogorszenia sig wady wzroku funkcjonariusza lub pracownika
przed uphTwem okresu dwoch lat, refundacja na zakup okularow korygujqcych wzrok
przystuguje, po przedstawieniu dokumentacji lekarskiej stwierdzajqcej konieczno6c
zmiany okular6w koryg ujqcych wzrok.

$ 6. Zakupu okularow korygujqcych wzrok dokonujq indywidualnie osoby wymienione
w s  1 .

S 7. 1. Wniosek o refundacjq koszt6w zakupu okularow korygujqcych wzrok,
powinien zawierae.

1) zaSwiadczenie o potrzebie stosowania okularow korygujqcych wzrok
wystawion e przez lekarza, w wyn iku wykonanych bad a n p rofi laktycznych ;

2) imiennq fakturg (rachunek) potwierdzalEcE poniesiony koszt zakupu okularow
koryguj4cych wzrok;

3) pisemn4 opinig inspektora bhp w danej jednostce organizacyjnej Stuzby
Wigziennej;

4) pisemne poSwiadczenie bezpo6redniego przelozonego, potwierdzlqce obstugg
monitora ekranowego w wymiarze co najmniej czterech godzin na dobq.

2.tNzor druku wniosku zawiera zatqcznik do zarzqdzenia.

$ 8. ZgodQ na refundacjg kosztow zakupu okular6w korygujqcych wzrok wydaje
kierownik w terminie do 30 dni od dnia zloZenia wniosku, przy zachowaniu warunk6w
okre6 lonychw$3us t .3 .

$ 9. Osoba, ktora uzyskala refundacjg kosztow zakupu okularow korygujqcych wzrok
zobowiqzana jest do przestrzegania zalecefi lekarskich i uzytkowania okularow w
trakcie pracy z komputerem.

S 10. Traci moc zarzqdzenie Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej Nr 67/10
zdnia 6 wrze6nia 2010 r. w sprawie zasad zaopatrywania w okulary korygujqce
wzrok dla os6b zatrudnionych na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

S 11. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocE obowiqzujqcq od
dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wiqziennej



Zal4cznik do zarz4dzenia
Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej

z  d , n i a  . : f . . { . . . " w . n  a  2 0 1 1 r .

(stopien, imig i nazwisko)

(stanowisko, komorka organizacyjna)

Pan(i) Dyrektor/ Komendant

(nazwa jedno stki organizacfr nej Slu2by Wigziennej )

WNIOSEK

Niniejszym wnosze o refundacjg kosztow zakupu okularow

korygujacych wzrok na stanowisku wypos€rZonym w monitor ekranowy.

Do wniosk:u zal4czam:

1) zaSwiadczenie o potrzebie stosowania okularow korygujacych wzrok,

wystawione przez lekarza medycyny pracy,

2l imienn4 fakturg potwierdzajaca poniesiony koszt zakupu okularow

korygujacych wzrok.

(podpis wnioskodawcy)

Pisemne oSwiadczenie bezpoSredniego przeloionego, potwierdzaj4ce obslugg monitora
ekranowego:

Opinia inspektora bhp:


