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Dominik Meszka Data publikacji: 26.09.2019
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz. U. z 2009r. nr 136 poz. 1118) Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewice informuje, iż:
Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach
ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za
który świadczenie jest wypłacane.
Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach
ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za
który świadczenie jest wypłacane.
Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach zgodnie
z obowiązującym harmonogramem znajdującym się w kalendarium wydarzeń.
W przypadku nie pobrania zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego w wyznaczonym dniu wypłata
następuje w dodatkowo wyznaczonym dniu podanym w kalendarium wydarzeń lub w następnym
miesiącu również zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Harmonogram wypłat zasiłków:
Terminarz wypłat zasiłków dla bezrobotnych za miesiąc wrzesień 2020 r. w miesiącu październiku 2020 r.
UWAGA! Zasiłek wypłaca się bezrobotnemu osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość.
WYPŁATY W KASIE
Wypłaty gotówkowe dokonywane są w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, ul. Reymonta
25 wg. nazwisk uporządkowanych alfabetycznie od godz. 8 do godz. 18.
Data wypłaty
Dotyczy
12.10.2020
ABCDIJKLŁPZ
13.10.2020
EFGHMNORSTUW
14.10.2020
Stypendium z tytułu odbywania stażu
15.10.2020
Dla osób, które nie pobrały zasiłku dla bezrobotnych w w/w terminach

PRZELEWY NA KONTA
Wypłaty bezgotówkowe, zasiłki przekazywane na konta osobiste wg. nazwisk uporządkowanych
alfabetycznie.
Data wypłaty
Dotyczy
12.10.2020
ABCDIJKLŁPZ
13.10.2020
EFGHMNORSTUW
14.10.2020
Stypendium z tytułu odbywania stażu
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W razie pytań prosimy o kontakt:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Anna Kędziora
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Adres e-mail: sekretariat@skierniewice.praca.gov.pl

Telefon
(46) 833-61-82 w. 205
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