
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

06.09.2018 r. Emerytury z ZUS ciągle najniższe 
 

Pod względem wysokości przeciętnej emerytury, 
Podkarpacie od lat znajduje się na końcu stawki 
województw. Różnica między nim, a województwem 
śląskim, w którym przeciętna emerytura jest 
najwyższa, wyniosła ponad 700 zł. 

W I półroczu 2018 roku przeciętna miesięczna 
emerytura na Podkarpaciu wypłacana przez ZUS 
wyniosła 1991,81 zł (16. miejsce wśród województw). 
Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy miała 

wysokość 1482,02 zł, a renta rodzinna 1686,27 zł. Przeciętna miesięczna emerytura dla Polski 
wyniosła 2242,46 zł. 

Różnica między Podkarpaciem, a województwami w których przeciętna emerytura była 
najwyższa (województwo śląskie – 2700,03 zł i województwo mazowieckie – 2334,48 zł w I 
półroczu br.) w ciągu ostatnich lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Dla przykładu w I 
półroczu 2015 roku przeciętna emerytura w województwie śląskim była wyższa od emerytury 
na Podkarpaciu o 695,35 zł., a w województwie mazowieckim o 336,23 zł. W I półroczu 2018 
roku różnica ta wynosiła 708,22 zł na korzyść wojewodztwa śląskiego i 342,67 zł na korzyść 
Mazowsza. 

W I półroczu 2018 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS na 
Podkarpaciu była o 86,44 zł wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.  

Przeciętna miesięczna emerytura rolników wypłacana przez KRUS w I półroczu 2018 roku na 
Podkarpaciu wyniosła 1221,74 zł (11. miejsce wśród województw). Najwyższą przeciętną 
emeryturę rolników wypłacano w wojewodztwie śląskim – 1469,66 zł, a najniższą w 
województwie mazowieckim – 1202,09 zł. 

Przeciętna miesięczna renta rolników z tytułu niezdolności do pracy miała w opisywanym 
okresie wysokość 1066,31 zł, w tym renta wypadkowa 1147,48 zł. Natomiast przeciętna renta 
rodzinna wyniosła 1425,88 zł, w tym renta rodzinna wypadkowa 1235,49 zł. 

W I półroczu 2018 roku przeciętna miesięczna emerytura rolników była o 22,65 zł wyższa od 
tej z I półrocza 2017 roku. 

                                                   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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Przeciętna miesięczna eme-
rytura z ZUS dla Polski była 
wyższa od emerytury na Pod-
karpaciu o 253,94 zł w I pół-
roczu 2015 roku i o 250,65 zł 
w I półroczu 2018 roku 

4,5% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej 
emerytury z ZUS w I półroczu 2018 
roku w porównaniu z I półroczem 
2017 roku 
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