
 

Instrukcja 

uzyskania dokumentów ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu 

Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 

 

1. Procedura uzyskania dokumentów inicjowana jest złożeniem „Wniosku…” będącym 

załącznikiem numer 1 niniejszej instrukcji 

2.  Wzór „Wniosku…” znajduje poniżej niniejszej instrukcji - wniosek o wydanie 

dokumentów z archiwum 

3.  Wypełniony czytelnie wniosek należy przesłać na wskazany adres mailowy 

sekretariat@kwkcl.srk.com.pl  

lub listownie na:  

Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 

ul. Perla 10,  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

4. Po zarejestrowaniu „Wniosku…” przez sekretariat, zostanie on przesłany do Działu 

Archiwów celem realizacji 

5. Po sporządzeniu dokumentów zostaną one niezwłocznie odesłane na adres wskazany we 

„Wniosku…” 

6. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku  
o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej będąca załącznikiem numer 2 znajduje się na 
końcu niniejszego dokumentu. 
  

mailto:sekretariat@kwkcl.srk.com.pl


Z 

___________________________    ____________________________ 
Imię i Nazwisko        miejscowość, dnia 
 

___________________________     
Poprzednie nazwiska 
 

___________________________  
Adres  korespondencyjny   
 

___________________________  
Miejscowość  z kodem pocztowym 
 

___________________________  
NR PESEL  
 

___________________________  
Imiona rodziców 
 

___________________________  
nr telefonu 
    
   

Wniosek  
o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej 

 
Pracowałem/łam na Kopalni (podać nazwę i lata pracy):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Zwracam się z prośbą o wydanie niżej wymienionych dokumentów (właściwe zaznaczyć): 

 Świadectwo pracy (zaświadczenie pracy), 

 Świadectwo pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu druk ZUS Rp-7 niezbędny do: 

 Wyliczenia wysokości emerytury, 

 Przeliczenia emerytury ( podstawa prawna – art.  110a ustawy o emeryturach  
i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r., poz. 552) 
(ZUS posiada zarobki z lat od _______________ do _____________) 

 Wyliczenia renty, 

 Zaświadczenie o ilości dniówek w wymiarze półtorakrotnym, 

 Zaświadczenie o zasiłkach chorobowych, 

 Inne – wpisać jakie - ___________________________________________________ 
 

Dokumenty są niezbędne celem przedłożenia w __________________________________ 

 

 

_____________________________ 
                                                                                                                                                                           podpis wnioskodawcy 

 

SRK S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
Kopalnie Węgla Kamiennego  
w Całkowitej Likwidacji  
ul. Perla 10 
41-300 Dąbrowa Górnicza  
 

ARCHIWUM SRK S.A. 



 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
 

P O L I T Y K A  O C H R O N Y  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  

 

Wzór 7 –  Klauzula informacyjna - Wnioskodawca 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO POLITYKI OCHRONY DANYCH W SRK S.A. WYDANIE 2 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:  

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

41-914 Bytom 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.: 

Inspektor Ochrony Danych  

Andrzej Maj 

wyślij wiadomość pod e-mail: iod@srk.com.pl 

lub zadzwoń pod numer tel. 32 432 11 34 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia oraz ewentualnej realizacji 

wniosku składanego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., na podstawie  art. 6 ust 1  

lit. a, b lub c RODO (UE): 

• Zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• Firmy świadczące usługi teleinformatyczne, 

• Firmy doradcze i audytorskie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami regulaminowymi 

dotyczącymi składanego przez Panią/pana wniosku. Regulaminowy termin zakończenie 

przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, które wykonywano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. 


