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Umowa dotycząca uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej 

organizowanej przez VIRK - Fundusz rehabilitacji 

zawodowej 
 

Pomiędzy VIRK Fundusz rehabilitacji zawodowej a < imię i nazwisko osoby >, zwany dalej 

uczestnikiem, dotyczącej wzięcia udziału w rehabilitacji zawodowej mającej na celu zwiększenie 

zdolności na rynku pracy. 

 

 

Art. 1 

Założenia i cele 

 

Celem umowy jest zwiększenie zdolności uczestnika do pracy oraz jego aktywizacja zawodowa 

poprzez udział w rehabilitacji zawodowej przy pomocy doradców VIRK.   

 

 

Art.  2 

Plan rehabilitacji zawodowej 

 

Uczestnik zobowiązuje się do jak najlepszego przestrzegania planu rehabilitacji zawodowej, jaki 

zostanie dla niego utworzony, w trakcie trwania procesu rehabilitacyjnego w VIRK. 

 

 

Art. 3 

Prawa i obowiązki 

 

VIRK spodziewa się, że uczestnik spełnia warunki, zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 60/2012 dot. 

usług. Zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji decyzji, jeśli okoliczności będą tego wymagały. 

 

Doradca VIRK zapewni wsparcie i konsultacje w zakresie realizacji planu, jaki będzie utworzony przez 

cały proces rehabilitacyjny VIRK. VIRK-Fundusz Rehabilitacji Zawodowej sfinansuje wszystkie te 

metody, które są częścią planu (częściowo, jak i w pełni) na podstawie zasad, jakie obowiązują w 

każdorazowo w VIRK. 

 

Jeśli jakieś wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają uczestnictwo w programie, uczestnik powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym swojego doradcę. Strony wspólnie poszukają wtedy sposobów 

dostosowania programu do zmieniających się okoliczności uczestnika. 

 

Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w rehabilitacji zawodowej oraz w tych 

rozwiązaniach, przwidzianych dla niego w planie rehabilitacji zawodowej. Uczestnik wyraża gotowość 

do wykonywania poleceń doradcy VIRK w związku ze świadczonymi usługami. Zakłada się, że 

uczestnik zawsze będzie się spotykał z doradcą oraz osobami świadczącymi usługi, chyba że 

wystąpią szczególne okoliczności. 

 



 
 

Þátttökusamningur 09.11.2018 Bls. 2 af 2 
 

Jeśli uczestnik nie jest w stanie stawić się na spotkanie (przewidziane w trakcie trwania procesu 

rehabilitacyjnego VIRK według wcześniej sporządzonego planu) wtedy sam jest odpowiedzialny za 

odwołanie wizyty. W przeciwnym razie sam ponosi koszty związane ze spotkaniem. 

Jeśli frekwencja uczestnika zarówno w związku z rozmowami z doradcą jak też w związku z innymi 

specjalistycznymi usługami, za które płaci VIRK, jest mniejsza niż 80%, a uczestnik nie uprzedził o 

swojej nieobecności oraz nie podał dobrego uzasadnienia, wtedy VIRK ma prawo do usunięcia osoby 

z programu, a wszystkie dofinansowania specjalistycznych usług, z jakich do tej pory uczestnik 

korzystał, ulegają anulacji. Przez 80% frekwencji rozumie się obecność u każdego z usługodawców 

(doradcy, specjalistów) nie mniejszą niż 80%. Jeśli choroba była przyczyną nieobecności, VIRK może 

zażądać od uczestnika przedstawienia zwolnienia lekarskiego. Jeśli zachowanie uczestnika wskazuje 

na brak chęci do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji zawodowej, może być to podstawą do 

wypowiedzenia usługi. 

 

Jeśli uczestnik zaniecha udziału w rehabilitacji zawodowej w VIRK, umowa ta ulega unieważnieniu 

wraz z pomocą doradcy w związku z realizacją utworzonego planu. 

 

Jeśli uczestnik otrzymuje diety rekonwalescencyjne z Państwowego Instytutu Ubezpieczeń (TR), sam 

odpowiada za przesłanie formularza z utworzonym planem za pomocą Moich Stron TR, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

 

 

 

Miejsce i data:_____________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________  ____________________________ 

Imię i podpis uczestnika                Imię i podpis doradcy VIRK 

 

 

 

 

Należy zauważyć, że godziny urzędowania VIRK to: 8:00 - 16:00 w dni powszednie. Pracownicy VIRK 

nie odbierają połączeń telefonicznych ani nie czytają maili poza tym czasem. W nagłych wypadkach 

bądź pogorszeniu się stanu zdrowia, jeśli osoba podlega pod program VIRK, osoby proszone są o 

kontakt ze swoją przychodnia lekarska bądź zadzwonić pod nr alarmowy 112.  

 


