
BURMISTRZ MIASTA TURKU
informuje o terminach składania wniosków
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Już  od  1  lipca  2018 można  składać  wnioski  drogą  elektroniczną  przez
bankowość  elektroniczną  lub  portal  Emp@tia  na  stronie  internetowej
empatia.mrpips.gov.pl  po  uwierzytelnieniu  wypełnionego  wniosku
bezpiecznym podpisem, o ustalenie uprawnień do:                              

● jednorazowego świadczenia „Dobry Start” 300 zł  dla ucznia –  złożenie wniosku w lipcu

lub w sierpniu to wypłata do 30.IX.2018, wnioski  złożone w kolejnych miesiącach tj.  wrześniu,

październiku do 30 listopada to wypłata w ciągu 2 m-cy od złożenia;

● świadczenia  wychowawczego  (500+),  na  nowy  okres  trwający  od  01.10.2018r.

do 30.09.2019r.;

● świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  (FA)  na  nowy  okres  trwający  od 01.10.2018r.

do 30.09.2019r.;

● świadczeń rodzinnych (SR) na nowy okres trwający od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

Można uniknąć długich kolejek i szybciej otrzymać świadczenia 300+, 500+, FA

i SR, składając wniosek drogą elektroniczną już od 1 lipca.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski tradycyjnie w formie papierowej

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Browarnej.

Kompletne i prawidłowe wnioski o świadczenie 500+ i FA będą realizowane:
-złożone w lipcu lub sierpniu - przyznanie świadczenia oraz jego wypłata za październik, do 31
października tego roku;
-złożone od 1 września do 30 września – wypłata świadczeń do 30 listopada tego roku;
-złożone od 1 października do 31 października - wypłata świadczeń do 31 grudnia tego roku;
-złożone od 1 listopada do 30 listopada - wypłata świadczeń do 31 stycznia 2019 roku;
-złożone od 1 grudnia do 31 stycznia - wypłata świadczeń do ostatniego dnia lutego 2019 roku.

Kompletne i prawidłowe wnioski o świadczenie rodzinne SR będą realizowane:
-złożone w lipcu lub sierpniu -  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata za listopad, do 30
listopada tego roku;
-złożone od 1 września do 31 października - wypłata świadczeń do 31 grudnia tego roku;
-złożone od 1 listopada do 31 grudnia - wypłata świadczeń do końca lutego 2019 roku.

Szczegółowe  informacje  o  tym,  jak  złożyć  wniosek  internetowo  dostępne  są  na  stronie
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mrpips.gov.pl/ 

https://www.mrpips.gov.pl/
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