
ZARZĄDZENIE NR 22/2019
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2018 roku,
w sprawie określenia zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu środków 

ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 
oraz wysokość kwoty refundowanej zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

Na podstawie art. 207 § 2, art. 211 pkt 4 oraz art. 2376-10 oraz 11a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), § 8 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. Punkt 3 załącznika Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2018 roku 
dotyczący zasad przyznawania i wysokość kwoty refundacji zakupu okularów korekcyjnych przysługujących 
pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu otrzymuje brzmienie:

3. Pracownik, któremu lekarz okulista podczas pracowniczych, profilaktycznych badań lekarskich, na 
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, zalecił stosowanie okularów korygujących wzrok z filtrem 
ochronnym i wydał stosowne zaświadczenie lekarskie, może ubiegać się o kwotę refundowaną za zakup okularów 
korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, w terminie do  3 miesięcy od daty w/w badania lekarskiego.

Na uzasadniony wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kwoty refundowanej 
w terminie  do 4 miesięcy od daty w/w badania lekarskiego.

§ 2. Pozostałe zapisy załącznika Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2018  Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 
2018 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski
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