
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

22.06.2021 r. Przeciętna emerytura z ZUS i KRUS w I kwartale 
 

W I kwartale 2021 roku w porównaniu z tym samym 
okresem ub. roku na Podkarpaciu wzrosły przeciętne 
emerytury i renty, wypłacane przez ZUS i KRUS. 
Zwiększyła się liczba emerytów pobierających 
świadczenia wypłacane przez ZUS, natomiast 
zmniejszyła się liczba emerytów-rolników. 

Przeciętna miesięczna emerytura, wypłacana przez 
ZUS w województwie podkarpackim w I kwartale 
2021 roku wyniosła 2334,94 zł. Renta z tytułu 

niezdolności do pracy miała wartość 1755,23 zł, a renta rodzinna 1992,34. Pod względem 
wysokości przeciętnych emerytur, Podkarpacie zajmowało 16. miejsce wśród województw. 
Najwyższą przeciętną emeryturę wypłacano w województwie śląskim – 3086,24 zł. 

W pierwszych trzech miesiącach br. przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez KRUS 
na Podkarpaciu wyniosła 1400,19 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – 1268,57 zł, w tym 
renta wypadkowa 1371,06 zł. Przeciętna miesięczna renta rodzinna wyniosła 1803,63 zł, w tym 
renta wypadkowa 1648,59 zł.  

W I kwartale 2021 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS, w porównaniu 
z I kwartałem 2020 roku, była wyższa o 176,09 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy 
o 95,88 zł, a renta rodzinna o 138,76 zł. 

Świadczenia wypłacane rolnikom wzrosły w opisywanym okresie odpowiednio: przeciętna 
emerytura o 69,68 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 55,12 zł, w tym renta wypadkowa 
o 71,91 zł, renta rodzinna o 139,25 zł, w tym renta wypadkowa o 85,19 zł. 

Przeciętna miesięczna liczba emerytur na Podkarpaciu, wypłacanych przez ZUS, wyniosła 
w I kwartale br. 303,4 tys. i była wyższa niż w tym samym okresie 2020 roku o 4,2 tys. 
emerytur. Liczba rent ogółem wyniosła 101,1 tys. i była z kolei niższa o 2,1 tys. rent. 

Natomiast przeciętna miesięczna liczba emerytur wypłacanych w I kwartale rolnikom na 
Podkarpaciu wyniosła 46,6 tys. i była niższa o 2,8 tys. niż w ub. roku. Liczba rent ogółem 
wyniosła 14,6 tys. i również była niższa niż w pierwszych trzech miesiącach ub. roku 
(o 234 renty). 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródło: 
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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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Przeciętna miesięczna emery-
tura w Polsce, wypłacana przez 
ZUS w I kwartale 2021 roku wy-
niosła 2598,69 zł 

8,2% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej 
emerytury wypłacanej przez 
ZUS w I kwartale br. w porów-
naniu z I kwartałem ub. roku 
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