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Zarządzenie N r 5/201 2 l 2oL3
Rektora Akademii lgnatianum w Krakowie

z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: refundacji kosztów zakupu okuIarów korekcyjnych
dla pracowników Akademii lgnatianum w Krakowie

Na podstawie art,ż376 Kodeksu pracy- ustawy z dnia 26 czerwca I97Ą r, {tekst
jednolity z 1998 r. Dz, U Nr 21_, paz,94, z poź,lm,l , oraz § 8 ust,Z rozporządzenia Ministra
pracy i Polityki Socjalnej z 01_ grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148,poz.973, zarządza się, co
następuje:

§1

Pracownikom Akademii lgnatianum w Krakowie, zatrudnionym na podstawie umowy
o pracę, pracującym przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego czasu
pracy (tj. przez co najmniej 4 godziny dziennie) przysługuje refundacja kosztów
zakupu okularów korekcyjnych.
Warunkiem ubiegania się o refundację kosztów jest otrzymanie przez pracownika
zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy
przy komputerze, wydane na podstawie wyników badań okulistycznych
p rzeprowadza nych w ramach badań profi la ktycznych.
W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany szkieł
korekcyjnych wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania
okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem
o skierowanie na dodatkowe badania okresowe ze wskazaniem wykonania badań
okulistycznych.

§z

Wysokość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok ustala się w wysokości
faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższych jednak niż 300,00 zł ( słownie: trzysta
złotych).
W przypadku, gdy w wyniku dodatkowego badania kontrolnego stwierdzona
zostanie konieczność stosowania innych szkieł do pracy prźy obsłudze monitora
ekranowego/ pracownik ma prawo do zwrotu kosztów zakupu szkieł i ich wymiany
do wysokości nie przekraczającej połowy kwoty, o której mowa w ust,1

§g

1, Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok jest złozenie przez
pracownika do Działu księgowo-Finansowego następujących dokumentów:

a) zaŚwiadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas
pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistę
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
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b) faktura VAT dokumentująca zakup okularów korygujących wzrok,
wystawiona na Akademię lgnatianum w Krakowie.

§ą

W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których
zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów
zakupów owych okularów korygujących wzrok,

§s

N adzór na rea lizacj ą zarządzenia sprawuje Dział Księgowo-Fi nansowy.

§0

Traci moc Zarządzenie nr żOlżOOg/}aLa Rektora Wyzszej Szkoły
[ilozoficzno-Pedagogicznej ,,lgnatianum" w Krakowie z dnia 5 maja 2010 roku.

§z

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

Ks, prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

Rektor Akademii lgnatianum w Krakowie

Opracowała: Renata Chwaja, Kierownik Kadr


