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ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie dofinansowania zakupu okularów, do pracy przy monitorach 
ekranowych, dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 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. Nr 148, poz. 973) zarządza się, co następuje: 
 
  § 1.1. Pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego wykonującym prace na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przysługuje dofinansowanie kosztów 
zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w wyniku badań przeprowadzanych  
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej(badań wstępnych oraz okresowych), 
otrzymają zaświadczenie o potrzebie stosowania takich okularów w trakcie pracy. 
                2. Dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących przysługuje, jeżeli 
pracownik pracuje na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe przez co najmniej 
połowę pełnego wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie. 
 

§ 2.1. Uniwersytet Wrocławski dofinansuje koszt zakupu okularów korygujących 
wzrok do kwoty nie przekraczającej 110 zł. 
               2. Dofinansowanie kosztów zakupu następnych okularów przysługuje nie 
częściej niż raz na dwa lata, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.  
 

§ 3.1. Podstawą dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
jest: 

1/ pisemny wniosek pracownika, 
2/ zaświadczenie lekarskie, wydane przez właściwego lekarza medycyny 

pracy o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas 
pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, 

3/ imienny rachunek dokumentujący zakup okularów korygujących wzrok. 
              2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi Załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
              3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, pracownik składa w Inspektoracie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 
              4. Wypłata dofinansowania dokonywana jest na konto bankowe pracownika lub 
na jego wniosek w Kasie Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
   § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 59/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
6 lipca 1999 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego  
w okulary do pracy przy monitorach ekranowych. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

 



(Dział Organizacyjny – 2012) 

 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 77/2012 
z dnia 20 czerwca 2012 r. 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 
 
 
 

1. Dane wnioskodawcy 
a) imię i nazwisko ........................................... 
b) stanowisko ………………………………………………………… 
c) jednostka organizacyjna ................................ 
d) do wniosku załączam rachunek nr ...........  z dnia .................. na zakup okularów 
korygujących wzrok oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające potrzebę stosowania 
okularów korygujących wzrok podczas pracy. 
 
 

........................................... 
(data i podpis pracownika) 

 
 
 
2. Opinia bezpośredniego przełożonego 
 
Potwierdzam, że Pan/Pani ...............................  
Pracuje  na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przez co najmniej połowę 
pełnego wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie. 
 
 
 

........................................ 
(data i podpis przełożonego) 

 
 
 
 
 
3. Opinia Kierownika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
 
Potwierdzam, że Pan/Pani ............................  
Spełnia warunki do otrzymania dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących 
wzrok. 
 
 
 

.................................. 
(data i podpis Kierownika) 

 


