
ZARZĄDZENIE NR 33/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 15 czerwca 2022 r.

w  sprawie  zasad  przyznawania  refundacji  zakupu  okularów  korygujących  pracownikom
wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 

Na podstawie § 8 ust.  2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na  stanowiskach  wyposażonych  w  monitory  ekranowe
(Dz. U. 1998 Nr 148, poz. 973).

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza co następuje:

§ 1.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy, których praca przy
jego obsłudze wynosi co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, przysługuje zwrot kosztu zakupu
okularów, jeżeli w trakcie badań okulistycznych prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,
lekarz zalecił okulary korygujące wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2. 1.  Pracodawca refunduje wartość zakupu okularów lub samych szkieł bez opraw, w wysokości do kwoty
500 zł. Refundacja nie dotyczy szkieł kontaktowych.
2. Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów są: 
-  wniosek  pracownika  o  zwrot  kosztów  zakupu  okularów  -  wzór  wniosku  stanowi  załącznik  nr  1  do
niniejszego zarządzenia, 
- orzeczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego, wydane przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
- oryginał faktury dokumentującej zakup okularów korygujących wzrok, wystawiony na pracownika, 
- klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Refundacja ustalonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika na
rachunek  bankowy  pracownika.  Zwrot  kosztów  zakupu  okularów  obejmuje  koszt  robocizny  i  szkieł
oznaczonych przez lekarza oraz oprawy odpowiadającej standardowi podstawowemu. 
4.  Pracodawca  nie  refunduje  kosztów  soczewek  pokrytych  specjalnymi  powłokami,  o  ile  potrzeba
zastosowania takich powłok nie wynika z zaleceń lekarza. 
5. Pracodawca nie zwraca kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w przypadku: 
- zakupu okularów (szkieł wraz z oprawą) lub tylko szkieł o zdolności skupiającej 0 dioptrii, nawet pomimo
zamieszczonej przez uprawnionego lekarza adnotacji na recepcie: „AR do komputera” (antyrefleks);
- zniszczenia mechanicznego opraw lub szkieł bądź całych okularów, a także ich zagubienia. 
6.  Kwota  zwrotu  za  zakup  okularów  korygujących  jest  zwolniona  z  opodatkowania  i  składek  na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
7. Okulary nie podlegają zwrotowi po ustaniu stosunku pracy.

§ 3.  W zakresie nie uregulowanym niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.  

§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Zarządzenia powierzam Sekcji Kadr i Spraw Pracowniczych.

§ 5.  Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia
26 maja 2020 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji  zakupu okularów korygujących pracownikom
wykonującym  prace  przy  monitorach  ekranowych  oraz  Zarządzenie  nr  26/2022  Dyrektora  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr  34/2020 z
dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom
wykonującym prace przy monitorach ekranowych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
                                                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 w Czeladzi

                                                                                                     mgr Aneta Jóźwin-Rybska



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2022
z dnia 15 czerwca 2022 r.

WNIOSEK PRACOWNIKA O ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW

1. Nazwisko i imię …...........................................................................................................................................

    Dział ….............................................................................................................................................................

    Stanowisko …..................................................................................................................................................

2. Koszt zakupu okularów przez pracownika: …............................................................ zł

3. Koszt refundacji zakupu okularów w wysokości …...................................................................................... zł

    Słownie zł …....................................................................................................................................................

Zwrot kosztów zakupu okularów proszę przekazać na rachunek bankowy

Imię, nazwisko i adres dysponenta rachunku 
(w przypadku gdy są inne niż dane świadczeniobiorcy):

.................................................................................... 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

4. Załączniki:
- faktura poświadczająca zakup okularów korygujący wzrok,
- orzeczenie od lekarza okulisty potwierdzające konieczność użytkowania okularów korygujących wzrok przy
monitorze ekranowym,
- klauzula informacyjna.

5. Potwierdzenie Kierownika Działu MOPS w Czeladzi.

Potwierdzam,  że  czas  pracy  wnioskodawcy,  przy  monitorze  komputerowym  wynosi  …....  godzin
i przekracza połowę dobowego wymiaru pracy.

….....................................................                                              …....................................................
    data i podpis Kierownika Działu                                                                       pieczęć

Czeladź, dnia …..................................... podpis pracownika …..........................................................................

Czeladź dnia …....................................... podpis pracownika od spraw BHP ….................................................



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2022
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Klauzula informacyjna – refundacja zakupu okularów korygujących

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str.1) - dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek   Pomocy  Społecznej  w
Czeladzi, z siedzibą w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.

2. W  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi  wyznaczono  inspektora  ochrony  danych
osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:

 drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mops.czeladz.pl

 telefonicznie pod numerem 32 265 14 42.

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przyznania  refundacji  do  zakupionych
okularów.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.  6 ust.  1 pkt.  c  RODO w związku  
z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 
Nr 148, poz. 973). Podstawą przetwarzania danych może być również art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
tj.  wyrażona  przez  Państwa  zgoda  dla  kategorii  danych  osobowych  podanych  dobrowolnie,  to
znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji refundacji.

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w Ośrodku
Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Skutki odmowy
podania  danych  określają  przepisy  prawa-  odmowa  podania  danych  może  skutkować  odmową
wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy. 

6. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza
Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

8. Zebrane  dane  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  jest  to  niezbędne  do  celów,
w których dane te są przetwarzane oraz do celów archiwizacyjnych, na podstawie art. 22d ust. 2
Ustawy z dnia 17 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 3 lutego 2020 r. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit.  a
RODO),  przysługuje  Pani/  Panu również prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez
wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

mailto:iodo@mops.czeladz.pl

