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Pisemna zgoda na współpracę z VIRK 
 

Twoja pisemna zgoda pozwala doradcy VIRK na dostęp do informacji niezbędnych podczas 

rehabilitacji każdej osoby na powrót do pracy. 

 

1. Każda osoba niezdolna do pracy z powodu choroby otrzyma pomoc od doradcy VIRK. Doradcy pracują 

przy związkach zawodowych, jednak z ramienia VIRK – rehabilitacja przygotowująca do pracy (poniżej 

używana nazwa to tylko VIRK).  Doradcy współpracują ściśle ze specjalistami pracującymi dla VIRK lub 

z ramienia VIRK. Współpraca ta oparta jest na ważnych umowach oraz regulaminie pracy ustalonym 

przez VIRK. 

 

2. Doradcy i specjaliści pracujący z ramienia VIRK potrzebują informacji na temat każdej osoby i powodu 

jej niezdolności do pracy w celu udzielenia potrzebnej pomocy i wsparcia. Poniżej wymieniono 

dokumenty/ informacje, które między innymi są niezbędne:  

 

a. Listy z pytaniami, na które każda osoba odpowiada oraz inne  dokumenty przygotowane we 

współpracy z doradcą i specjalistami pracującymi dla VIRK. Przykładem tego mogą być 

informacje dotyczące oceny zdolności do pracy, plan rehabilitacji przygotowującej do powrotu do 

pracy, ocena wyników rehabilitacji, informacje o punktualności. Zapisuje się to na specjalnych, 

wcześniej przygotowanych drukach. 

b. Informacje/dokumenty od lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, rehabilitantów i innych 

specjalistów. Mogą to być np: zaświadczenia, raporty, wyniki ocen i badań oraz rachunki za 

rehabilitację. 

c. Informacje/dokumenty z placówek zdrowotnych i rehabilitacyjnych, nauczania i douczania, 

ubezpieczenia społecznego, biura pracy, funduszy emerytalnych, ośrodków socjalnych oraz 

innych instytucji, które biorą udział w rehabilitacji przygotowującej do pracy, jak również 

dokumenty z funduszu chorobowego, który powiązany jest z prowadzeniem rehabilitacji. 

 

3. Specjaliści do których VIRK może zwrócić się o pomoc lub doradctwo,  to między innymi: lekarze, 

psycholodzy, rehabilitanci, doradcy do spraw nauki i pracy oraz pracownicy socjalni, ja również inni 

specjaliści pracujący w placówkach szczególnie zajmujących się nauką i rehabilitacją specjalistyczną z 

nastawieniem na powrót na rynek pracy.  

 

4. Doradcy i specjaliści zajmujący się rehabilitacją mają dostęp do informacji o każdej osobie 

rehabilitowanej, na piśmie lub w formie elektronicznej. Fundusze emerytalne, ubezpieczenie społeczne, 

lekarze, specjaliści, biuro pracy, biura socjalne lub wszyscy ci, którzy mają coś wspólnego z 

rehabilitacją danej osoby, mogą otrzymać informacje na temat rehabilitacji, jej sposobu i okresu 

trwania, punktualności  i wyników  oraz podsumowanie z oceny końcowej.  

 

5. Każdy  zainteresowany na podstawie pisemnej prośby może otrzymać informacje na temat 

prowadzonej lub ukończonej rehabilitacji, informacje,  które zostały zapisane w systemie informacyjnym 

VIRK. Informacje te przekazywane są w formie  podsumowania systemu rehabilitacj oraz udziału w niej 

danej osoby.   

 

6. Wszystkie dane zostają rejestrowane w systemie informacyjnym VIRK na podstawie przepisów nr. 

77/2000 na temat ochrony danych personalnych  oraz regulaminu nr. 299/2001 o bezpieczeństwie 

danych personalnych. 

 

Podpisana/y, _____________________________________________, nr.ident.. _____________________  

Zapoznał/a się i zawartością powyższczego dokumentu, który pazwala pracownikom VIRK na dostęp do 

potrzebnych informacji w nim opisanych, niezbędnych w każdej inywidualnej sprawie. 

Miejsce i data: __________________________________  

 

 

Podpis: _______________________________________________________________ 


