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Szanowna Pani Minister
Uprzejmie informuję Panią Minister, że lektura zamieszczonego na łamach
Rzeczypospolitej z dnia 22 października br. artykułu Tomasza Zalewskiego pod tytułem
„Płacimy za okulary, za szkła kontaktowe nie musimy", skłoniła mnie do podjęcia problemu
braku przepisu zobowiązującego pracodawców do zapewnienia pracownikom możliwości
wyboru pomiędzy okularami, a szkłami kontaktowymi.
Zgodnie bowiem z treścią § 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), pracodawca
jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem
lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego. Rozporządzenie w żadnym z przepisów nie dopuszcza jednak obowiązku
zapewnienia pracownikom na ich wniosek soczewek kontaktowych zamiast okularów
korygujących wzrok.
Natomiast konieczność zapewnienia pracownikom przez pracodawców okularów lub
szkieł kontaktowych przewidują przepisy unijne. I tak zgodnie z artykułem 9 pkt. 3
Dyrektywy Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w
monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
87/391/EWG) (Dz. U. UE.L.90.156.14 ze zm.), pracownik musi otrzymać specjalne okulary
lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, odpowiednie do rodzaju pracy, jeżeli
w wyniku badań określonych w tej Dyrektywie okaże się to konieczne i kiedy nie mogą
zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.
W moim przekonaniu w sytuacji coraz bardziej powszechnego stosowanie szkieł
kontaktowych zamiast okularów korekcyjnych warte rozważenia jest wdrożenie do systemu
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wewnętrznego rozwiązań przewidzianych w tej Dyrektywie. W związku z tym, działając na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą
o rozważenie potrzeby wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
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