ZARZĄDZENIE Nr .<£../2011
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia l f \ stycznia 2011 r.
w sprawie zasad zaopatrywania w okulary korygujące wzrok dla osób
zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 238, poz.
1578) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w
spawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 145 poz. 979) w związku z §
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. Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:
1) kierownik - kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;
2) funkcjonariusz - funkcjonariusza Służby Więziennej;
3) pracownik - pracownika Służby Więziennej;
4) lekarz - lekarza medycyny pracy Służby Więziennej;
5) inspektor bhp - funkcjonariusza lub pracownika do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy.
§ 2 . 1. Kierownik jest obowiązany do refundacji kosztu zakupu okularów
korygujących wzrok, zgodnych z zaleceniem lekarza, funkcjonariuszom
i pracownikom, u których w wyniku badania profilaktycznego stwierdzono potrzebę
ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, o którym mowa
w § 2 pkt 1 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).
2. Kierownik, kierując na badania profilaktyczne (okresowe) osoby, o których mowa
w § 1, jest obowiązany do wskazania zagrożeń wynikających z użytkowania tego
rodzaju urządzeń w charakterystyce stanowiska pracy lub służby.
§ 3 . 1. Refundacja przysługuje osobom wymienionym w § 1 zatrudnionym
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, użytkującym w czasie służby lub
pracy monitor ekranowy przez co najmniej cztery godziny na dobę.
2. Refundacji podlega koszt zakupu okularów, jednak w kwocie nie wyższej niż 30%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez Radę Ministrów,
obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku.
3. Refundacja kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje nie częściej
niż raz na dwa lata.
§ 4. Środki finansowe na realizację zakupów okularów korygujących wzrok
zabezpiecza się w ramach limitów przyznanych na funkcjonowanie działalności
jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

§ 5. W przypadku pogorszenia się wady wzroku funkcjonariusza łub pracownika
przed upływem okresu dwóch lat, refundacja na zakup okularów korygujących wzrok
przysługuje, po przedstawieniu dokumentacji lekarskiej stwierdzającej konieczność
zmiany okularów korygujących wzrok.
§ 6. Zakupu okularów korygujących wzrok dokonują indywidualnie osoby wymienione
w§ 1.
§ 7. 1. Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
powinien zawierać:
1) zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok
wystawione przez lekarza, w wyniku wykonanych badań profilaktycznych;
2) imienną fakturę (rachunek) potwierdzającą poniesiony koszt zakupu okularów
korygujących wzrok;
3) pisemną opinię inspektora bhp w danej jednostce organizacyjnej Służby
Więziennej;
4) pisemne poświadczenie bezpośredniego przełożonego, potwierdzające obsługę
monitora ekranowego w wymiarze co najmniej czterech godzin na dobę.
2. Wzór druku wniosku zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 8. Zgodę na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok wydaje
kierownik w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy zachowaniu warunków
określonych w § 3 ust. 3.
§ 9. Osoba, która uzyskała refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
zobowiązana jest do przestrzegania zaleceń lekarskich i użytkowania okularów w
trakcie pracy z komputerem.
§10. Traci moc zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr 67/10
z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad zaopatrywania w okulary korygujące
wzrok dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011 roku.
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