
zanąd@nie nJ Ś7 /201a
BumistŹa oniewkowa

z dDia 27 kwtetnia 2014r

w sp.awi.| zasad dofinansownia zakupu oku|aów kory$riących wzrok
sto$wany.hpnyobsludzemonitoróweklanoeych.

DziałająĆ na podstawje art' 33 usL 3 i 5 uŚtawy z dnia 8 ma.ca 1990 r' o
sanoŹądzie gminnym (T'j' Dz' |' z 2077 |' pÓf' 7B7sj zn'| Dz' I' z 2017 |' poz' 2z32
Ó.az z 2018 r poz' 130) oraz Rożporządzenia Ministra P.aĆy i Polilyki socjalnej z 1
grudnia 1998 r' w sprawie bezpie@eńsrwa i higieny pracy na stanowiskaĆh
wyposażonych w nonitory ekranowe [Dz' U' f 1998 r' Nr 14a, PÓz' 973) fafządzań co

$ 1' Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zat.udnionym na
stanowiskach !rylosażonych w monitory ekranowe doffnansowania oku|arów

s 2' Dofi nansowanie następuje jeżeli:

z)pracoMik uż,tkuje monitor ektnowy pŹez ĆÓ najnniejpołowę swojego dobowego

s 3' Usta|a się maksyma|ną |votę dofinansowania fakupu okularów korygująĆych
w.ok dla p.acowników zatrudnionych w Urfędzie Miejskim w Gniewkowie w

1)lradania okulisLyczne p.z€prÓwadzone w .amach prońlakryonej opieki fdrowotnej
wykażą potPebęich stosowania podczas Pracy puyobsłudze monito.a ek.anowegoj

s 4' w przypadku zakupu okula.ów korygujących wzrok na wartość niżŚzą niź 400 zł
pracodawca refunduje pracownikowi kwotę wynikającą f wystawionego dokumentu
potlvie.dzającego zakup okula.ów

ś 5' w p.zypadku zakupu okularów korygującyĆh Mrok na wańośćwyższą niż 400 zł
pracodawĆa .efunduje zakup okula.ów korygujących wzrok do kwory nie wyżgej niż

A b' Do"nansowJn|edof,iupu oku|aróM korygu ąry't w/"o\ nas|ępU e raf na 2 |aIa'

s 7' Podst.wą żwrÓtu koŚztów zakupu okularów korygujących wzrok są przedstawione

1]dokunent potwierdzający f akup okularów korygujących wzrok



5 8. W pE'Tadku ża8ubienia ]ub znisfcfenia pŹez p.acoMika okula.ów, którycb fakup
foŚtał zrefundowany p.zg P.acodawĆę p.aĆodaMa nie ponosi kosutów fakopu
nowych okula.ów korygują.]'ch wzrck

s 9. wykonanie zaEądzenla PowjeĘa sję sekretaEowi Gniny.

s 10' TraĆi moc zarządfenie Bu.mist.a nr 2812004 f dnia 25 ńaja 2004 w sp.awie
żapewnienia praĆoMikoE obsługując'n ńonitory ekranowe okularów koryguJącłfh

s 11' zaĘądu enie wchodzi w łcie z dnien 01 naia 2018 roku.


