
Zarz.: 17/XIII R/2000 

zm.: 46/XV R/2020 

Zarządzenie nr 17/XIII R/2000 

Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu  

z dnia 14 marca 2000 r.  

 

w sprawie zasad przydziału pracownikom obsługującym monitory ekranowe okularów 

korygujących wzrok 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 

65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i 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) zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

1. Pracownikom Akademii Medycznej obsługującym monitory ekranowe zapewnia się 

okulary korygujące wzrok (poprawiające ostrość widzenia), zgodnie z zaleceniami 

lekarza. 

2. Okulary korygujące wzrok przysługują pracownikom obsługującym monitory ekranowe, 

jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych 

pracowników (wstępnych, okresowych lub kontrolnych), wykażą potrzebę ich stosowania 

podczas pracy. 

3. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pracownik może zwrócić się  

z wnioskiem do Działu Spraw Pracowniczych o skierowanie go na badania lekarskie poza 

terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych.  

 

§ 2 

1. 1 Pracownikom uprawnionym do przydziału okularów korygujących wzrok zapewniony 

zostanie zwrot kosztów zakupu szkieł ochronnych oraz oprawek  

w łącznej kwocie do 150 złotych, na podstawie faktury VAT wystawionej  

na Akademię Medyczną. 
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2. 2 Zwrot kosztów zakupu szkieł ochronnych oraz oprawek przysługuje pracownikowi raz 

na 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

3. 3 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3, 

pracownik może wnioskować o zwrot kosztów zakupu szkieł ochronnych oraz oprawek 

częściej niż raz na 2 lata. 

 

§ 3 

Pracownik jest zobowiązany utrzymywać przydzielone okulary korygujące wzrok w 

należytym stanie, dbać o ich cechy użytkowe i ochronne. 

 

§ 4
4
 

Kontrolę merytoryczną realizacji niniejszego zarządzenia sprawuje Dział Spraw 

Pracowniczych. 

 

§ 5 

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą pracowników Akademii Medycznej, w 

tym praktykantów lub stażystów, obsługujących monitory ekranowe co najmniej przez 

połowę dobowego wymiaru czasu pracy przyjętego w Akademii Medycznej tj. ponad 4 

godziny. 

2. Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą studiów doktoranckich. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

Akademii Medycznej 

 

dr hab. Leszek Paradowski 

prof. nadzw.  

 

Otrzymują:  

wszystkie jednostki organizacyjne 
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