
   Załącznik nr 1 

 do Aneksu nr 1 z dnia 23.12.2020 r. do Zarządzenia Wewnętrznego nr 20/2019  

 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Tramwaje Śląskie S.A. z dnia 09.12.2019 r. 

 

W N I O S E K 
o elektroniczny bilet „R-1” dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP  

na rok …….. 

 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

                                                           
adres zamieszkania 

TYTUŁ UPRAWNIENIA: 
I PRACOWNIK 

Nr komp. zatrudniony od dnia  

 Rejon/ Zakład/ komórka organizacyjna  

wymiar czasu pracy  

 

 

 

II 

EMERYT/ RENCISTA/ BYŁY PRACOWNIK POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIE 

PRZEDEMERYTALNE* 

okres zatrudnienia  

miejsce zatrudnienia  

rodzaj świadczenia  

nr świadczenia  

nr legitymacji  

 

 

 

III 

NIEZAMĘŻNA WDOWA/ NIEŻONATY WDOWIEC PO PRACOWNIKU/ 

DZIECI PO NIEŻYJĄCYM PRACOWNIKU/ EMERYCIE/ RENCIŚCIE* 

okres zatrudnienia pracownika/ emeryta/ rencisty  

miejsce zatrudnienia  

rodzaj świadczenia  

nr świadczenia  

Wnioskuję o wydanie elektronicznych biletów „R-1”  dla niżej wymienionych osób: 

Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 
Miejsce kodowania lub nr karty ŚKUP: 

wpisać właściwe** 

    

    

    

    

*zaznaczyć właściwe. 

**nr karty ŚKUP lub Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Tychy, Tarnowskie Góry. 
 

Do wniosku przedstawiam do wglądu odpowiednio (zaznaczyć właściwe)*: 

 dowód osobisty własny, dowód osobisty współmałżonka bądź rodzica 

 
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub aktualną legitymację dziecka, które ukończyło 16 rok życia, a nie 

przekroczyło 25 roku życia 

 zaświadczenie o trwałej niezdolności do pracy (dot. dziecka) 

 decyzja ZUS o przyznaniu renty/ renty rodzinnej lub legitymacja emeryta 

 

Oświadczam, że podane we wniosku dane osobowe oraz przedstawione do wglądu dokumenty są prawdziwe i są 

składane w celu wydania elektronicznego biletu „R-1”. 

 

 

.....................................               ............................................ 
       /miejscowość i data/         /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

Potwierdzam uprawnienia ww. osób do biletu  w oparciu o przedstawione wymagane oryginały dokumentów. 

 

 
…………..………………………………………………………. 

/data i podpis wyznaczonego pracownika / 



 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że posiadam wiedzę o konieczności niezwłocznego powiadomienia Działu Kadr i Szkolenia oraz dokonania zwrotu biletu 

ze spersonalizowanej karty ŚKUP w siedzibie ZTM (Katowice, ul. Barbary 21a) w terminie do 3 dni w przypadku utraty uprawnień 

moich lub członka mojej rodziny do przejazdów na podstawie elektronicznego biletu „R-1”. 

2. Zostałem poinformowany, że niedokonanie zwrotu elektronicznego biletu „R-1” ze spersonalizowanej karty ŚKUP  skutkować będzie 

obciążeniem kwotą ustaloną proporcjonalnie do liczby dni, które pozostały do końca jego ważności. 

3. Oświadczam, że zostałem zapoznany z Procedurą wydawania elektronicznych biletów rocznych „R-1” dostępnych na spersonalizowanej 

Śląskiej Karcie Usług Publicznych i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

4. Na podstawie art. 91 Kodeksu pracy wyrażam zgodę na potrącenie kwoty, o której mowa w punkcie 2 z wynagrodzenia za pracę lub 

innych świadczeń związanych z pracą. 

 

.....................................               ............................................ 
          miejscowość i data         czytelny podpis wnioskodawcy 

 

WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI ZA PŁATNY ELEKTRONICZNY BILET „R-1”: 

  

Wartość do zapłaty ………………….. 

GOTÓWKA RATY (dotyczy pracownika) 

KP   nr………………….. z dnia ……………… liczba rat (maksymalnie 5) ………………….. 

na kwotę ………………….. 

Informacja o możliwości 
dokonania potrąceń rat przez 

listę płac 
TAK / NIE 

 

………………….. 
(podpis wyznaczonego pracownika) 

 

………………….. 
(podpis pracownika Działu Płac) 

Uwaga:  forma ratalna nie dotyczy pracowników posiadających obciążenia komornicze uniemożliwiające dokonanie przez 

Dział Płac potrącenia należnej kwoty za bilet. 

 

Wyrażam zgodę na potrącenie rat za elektroniczny bilet „R-1” przez listę płac w łącznej kwocie równej jego wartości.  

 

 

  .....................................               ............................................ 
           miejscowość i data         czytelny podpis wnioskodawcy 

Administratorem danych osobowych jest Spółka Tramwaje Śląskie S.A., z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5. W sprawach dotyczących danych 
osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@tram-silesia.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

wydania elektronicznego biletu „R-1” na spersonalizowanej Karcie ŚKUP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f RODO. Dane osobowe 

w zakresie niezbędnym do wydania elektronicznego biletu „R-1” zostaną przekazane do Zarządu Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 
Katowice, w imieniu którego klauzula informacyjna przedstawiona jest poniżej. Ponadto odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, 

podmioty upoważnione z przepisu prawa, podmioty, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia. Dane będą przechowywane do ustania celu przetwarzania 

nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, na który na podstawie niniejszego wniosku zostały wydane elektroniczne bilety 
„R-1”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wydania elektronicznego biletu „R-1” na spersonalizowanej karcie ŚKUP. 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Posiadają Państwo 

prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, 

adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: metropoliaztm.pl. 
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i weryfikacji uprawnień do korzystania z elektronicznego biletu „R-1”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zrealizowania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e oraz 
art. 9 ust. 2 lit. f RODO) wymienionych w celach przetwarzania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla 
ZTM.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub na czas ustalania, 

dochodzenia, obrony roszczeń. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji i weryfikacji uprawnień do korzystania z elektronicznego biletu „R-1”. Konsekwencją niepodania 
danych jest nierozpatrzenie wniosku i brak możliwości uzyskania uprawnienia do korzystania z elektronicznego biletu „R-1”. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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