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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009
r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i
dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. nr 136 poz. 1118 ze zm.) Powiatowy Urząd
Pracy w Białogardzie 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.

Terminarz wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych w listopadzie 2019 r.
Miasto i Gmina Białogard
Zasiłki wypłacane w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Białogardzie KAUFLAND ul. Szosa Połczyńska 1
w godz. 10:00 – 16:00
A-Ż

zasiłki dla bezrobotnych dodatki aktywizacyjne

14.11.2019

A-Ż

stypendia szkoleniowe zwrot kosztów przejazdu

14.11.2019

A-Ż

stypendia za staż przygotowanie zawodowe dorosłych 14.11.2019

PRZELEWY NA KONTA BANKOWE:
zasiłki dla bezrobotnych dodatki aktywizacyjne

12.11.2019

stypendia podyplomowe

14.11.2019

stypendia szkoleniowe zwrot kosztów przejazdu

14.11.2019

stypendia za staż przygotowanie zawodowe dorosłych 14.11.2019
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Zasiłki niepodjęte w ww. terminie będą wypłacane: w dniu 19 listopada 2019 r. w
Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Białogardzie - KAUFLAND ul. Szosa
Połczyńska 1

Miasto i Gmina Tychowo
Zasiłki wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Tychowie
w dniu 14.11.2019
Zasiłki niepodjęte w ww. terminie będą wypłacane w grudniu 2019 r. w kasie Banku
Spółdzielczego w Tychowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w pokoju nr 3

Miasto i Gmina Karlino
Zasiłki wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Karlinie
w dniu 14.11.2019
Zasiłki niepodjęte w ww. terminie będą wypłacane w grudniu 2019 r. w kasie Banku
Spółdzielczego w Karlinie po wcześniejszym uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy
w pokoju nr 3

https://bialogard.praca.gov.pl/terminarz-wyplat-zasilkow/?p_auth=0nS1y9A3&p_p_id=101_INSTANCE_JtJR1gCxnce7&p_p_lifecycle=1&p_... 2/2

