Nazwa rejestru,
ewidencji.
Podstawa prawna i cel utworzenia
rejestru publicznego
Rejestr wypadków przy pracy
1. art. 234 § 3, Kodeksu pracy (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870)

Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby
1. art.235 § 4 Kodeksu pracy, (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób
zawodowych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1367)

Rejestr udzielonych zamówień publicznych
1. Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.10.2019
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych o
wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro.

Wydział oraz osoba odpowiedzialna
za prowadzenie rejestru

Zakres informacji
zgromadzonych w rejestrze

Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
Karina Gorczyca
Starszy inspektor ds. bhp i ppoż.
tel.: 75 77 25 377
e-mail:karina.gorczyca@bogatynia.pl

Rok, nr i data sporządzenia protokołu,
imię i nazwisko poszkodowanego,
miejsce, data i godzina wypadku, skutki
wypadku dla poszkodowanego, liczba dni
niezdolności do pracy, uznanie wypadku
tak/nie, data przekazania wniosku do ZUS,
wnioski i zalecenia profilaktyczne, inne
informacje.

Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
Karina Gorczyca
Starszy inspektor ds. bhp i ppoż.
tel.: 75 77 25 377
e-mail:karina.gorczyca@bogatynia.pl

Imię i nazwisko pracownika chorego na
chorobę zawodową lub podejrzeń o taką
chorobę (stanowisko pracy), data
podejrzenia choroby zawodowej, rodzaj
pracy wykonywanej przez pracownika,
przebieg pracy zawodowej, zagrożenia
występujące na stanowisku pracy, data, nr,
treść, decyzji Państwowego Inspektora
Sanitarnego, nazwa lub nr statystyczny
choroby zawodowej, skutki choroby
zawodowej, data wysłania właściwym
organom zawiadomienia o skutkach
choroby zawodowej, uwagi i wnioski.

Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
Karina Gorczyca
Starszy inspektor ds. bhp i ppoż.
tel.: 75 77 25 377
e-mail:karina.gorczyca@bogatynia.pl

Liczba udzielonych zamówień, wartość
netto zamówienia.

Sposób udostępniania informacji
w rejestrze

1. Dane z rejestru podlegają ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781)
2. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie
i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

1. Dane z rejestru podlegają ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781)
2. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie
i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

1. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie
i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

