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W województwie podkarpackim wzrosły świadczenia 
wypłacane przez ZUS i KRUS. W przypadku świadczeń 
z ZUS najwięcej wzrosła renta rodzinna, a jeżeli chodzi 
o świadczenia dla rolników – renta rodzinna 
wypadkowa. 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku 
przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS 
na Podkarpaciu wynosiła 2092,87 zł. Było to najniższa 

emerytura wśród województw. Najwyższą wartość przeciętna emerytura miała 
w województwie śląskim – 2811,76 zł. 

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy, w województwie podkarpackim w okresie  
I-III kwartał 2019 roku, wypłacana przez ZUS wynosiła 1576,16 zł, a renta rodzinna 1787,54 zł. 

Przeciętna emerytura dla rolników na Podkarpaciu, w opisywanym okresie miała wartość 
1283,69 zł. Plasowało ją to na 11. miejscu wśród przeciętnych emerytur w innych 
województwach. Najwyższą przeciętną emeryturę KRUS wypłacał w województwie śląskim – 
1517,12 zł, a najniższą w województwie mazowieckim – 1265,22 zł. 

Przeciętna mięsięczna renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez KRUS na 
Podkarpaciu, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku, wynosiła 1129,92 zł, w tym renta 
wypadkowa 1217,60 zł. Renta rodzinna dla rolników miała przeciętną wartość 1579,56 zł, 
w tym renta wypadkowa 1466,34 zł. 

W okresie I-III kwartał 2019 roku, w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, wzrosły 
wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS. Emerytura z ZUS była wyższa o 90,75 zł, 
renta z tytułu niezdolności do pracy o 86,17 zł, a renta rodzinna o 93,81 zł.  

Świadczenia dla rolników wzrosły odpowiednio: emerytura o 60,22 zł, renta z tytułu 
niezdolności do pracy o 58,19 zł, w tym renta wypadkowa o 64,84 zł, renta rodzinna o 127,9 zł, 
w tym renta wypadkowa 213,98 zł (najwięcej ze wszystkich świadczeń).    

 

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 
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4,5% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej 
emerytury z ZUS w okresie I-III 
kwartał 2019 r/r 

 

 

 

 

Przeciętna miesięczna 
emerytura z ZUS w Polsce 
w okresie I-IX 2019 r. 
wynosiła 2314,83 zł,  
a z KRUS 1301,47 zł 


