
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

27.05.2019 r. Wzrost emerytur i rent na Podkarpaciu 
 

W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym 
okresem 2018 roku, wzrosła przeciętna miesięczna 
emerytura na Podkarpaciu, wypłacana przez ZUS. 
Nadal jednak była najniższa wśród województw. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku 
przeciętna miesięczna emerytura na Podkarpaciu  
z ZUS wynosiła 2051,32 zł. Natomiast renta z tytułu 
niezdolności do pracy miała wartość 1552,73 zł, a renta 

rodzinna 1751,17 zł. Najwyższą przeciętną emeryturę z ZUS wypłacano w województwie 
śląskim – 2764,30. Przeciętna emerytura dla Polski wynosiła 2302,13 zł. 

Jeżeli chodzi o świadczenia społeczne, wypłacane rolnikom w I kwartale 2019 roku na 
Podkarpaciu, to przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 1251,01 zł, renta z tytułu 
niezdolności do pracy – 1103,13 zł, w tym wypadkowa – 1189,75 zł, renta rodzinna – 1532,59 zł, 
w tym wypadkowa – 1420,51 zł. 

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku w porównaniu do I kwartału 2018 roku przeciętna 
emerytura z ZUS wzrosła o 73,6 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 84,78 zł zł, a renta 
rodzinna o 84,49 zł. 

Przeciętna emerutura wypłacana przez KRUS wzrosła w opisywanym czasie o 36,15 zł. 
Spośród świadczeń wypłacanych rolnikom, najwięcej wzrosła renta rodzinna wypadkowa,  
o 193,07 zł. 

 

   

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 

www.rzeszow.stat.gov.pl 
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Przeciętna emerytura z ZUS dla 
Polski w I kw. br. wzrosła  
o 76,58 zł w porównaniu z ana-
logicznym okresem 2018 roku 

3,7% 
Wzrost przeciętnej emerytury 
z ZUS w I kw. 2019 roku, w po-
równaniu z I kw. 2018 roku 


