
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

24.02.2021 r. Przeciętna emerytura z ZUS i KRUS 
 

Podkarpacie pod względem wysokości przeciętnej 
emerytury wypłacanej przez ZUS, zajmowało 
w 2020 roku ostatnie miejsce wśród województw. 
Jednak w porównaniu z 2019 rokiem, wzrosły 
świadczenia społeczne wypłacane zarówno przez ZUS, 
jak i przez KRUS. 

 

W 2020 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS w województwie 
podkarpackim, wynosiła 2217,10 zł (16. miejsce wśród województw), przeciętna renta z tytułu 
niezdolności do pracy – 1720,97 zł, a renta rodzinna – 1908,52 zł. Najwyższą przeciętną 
emeryturę wypłacano w wojewodztwie śląskim – 2948,28 zł. 

Przeciętna miesięczna emerytura dla rolników, wypłacana przez KRUS, w 2020 roku na 
Podkarpaciu wynosiła 1370,88 zł (13. miejsce wśród województw). Najwyższą przeciętną 
emeryturę wypłacano również w województwie śląskim – 1581,93 zł, a najniższą 
w wojewodztwie mazowieckim – 1349,87 zł. 

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez KRUS na 
Podkarpaciu wynosiła 1235,32 zł, w tym renta wypadkowa – 1334,56 zł, renta rodzinna – 
1754,48 zł, w tym renta wypadkowa – 1726,31 zł. 

W 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem przeciętna emerytura z ZUS wzrosła o 116,38 zł, 
renta z tytułu niezdolności do pracy o 139,88 zł, a renta rodzinna o 113,37 zł. W opisywanym 
okresie wzrosły również świadczenia wypłacane rolnikom. Emerytura była wyższa o 83,39 zł, 
renta z tytułu niezdolności do pracy o 101,42 zł, w tym renta wypadkowa o 109,87 zł, renta 
rodzinna o 159,72 zł, w tym renta wypadkowa o 238,70 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 
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Przeciętna miesięczna emery-
tura w Polsce, wypłacana przez 
ZUS w 2020 roku wyniosła 
2474,54 zł 

5,5% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej 
emerytury wypłacanej przez 
ZUS w 2020 roku r/r 
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