
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

20.12.2021 r. Przeciętne emerytury i renty na Podkarpaciu 
 

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wzrosły 
przeciętne emerytury i renty wypłacane przez ZUS 
i KRUS. Wzrosła także liczba emerytów pobierających 
świadczenia z ZUS, natomiast zmalała liczba rolników 
z prawem do pobierania emerytury. 

W okresie od stycznia do września 2021 roku 
przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS 
w województwie podkarpackim wyniosła 2363,26 zł. 
Była to najniższa przeciętna emerytura wśród 
województw. Najwyższą pobierali emeryci 
z województwa śląskiego, przeciętnie 3124,08 zł.  

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wyniosła w województwie podkarpackim 
1788,43 zł, w tym renta rodzinna 2034,11 zł.  

Ogólna przeciętna liczba emerytur i rent wypłacanych przez ZUS w pierwszych trzech 
kwartałach br. wyniosła 403 829, w tym samych emerytur 303 246.  

Od stycznia do września 2021 roku przeciętna emerytura, wypłacana rolnikom na 
Podkarpaciu wyniosła 1421,66 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – 1279,02 zł, w tym 
renta wypadkowa – 1402,12 zł, renta rodzinna – 1828,13 zł, w tym renta wypadkowa – 
1710,49 zł. Ogólna przeciętna liczba emerytur i rent, wypłacanych przez KRUS w pierwszych 
trzech kwartałach br. wyniosła 60 381, w tym emerytur 45 820. 

Od stycznia do września 2021 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, 
wzrosły wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS. Przeciętna miesięczna emerytura 
wzrosła o 156,98 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 78,52 zł, a renta rodzinna 
o 136,28 zł. Przeciętna liczba wypłacanych emerytur wzrosła o 3019, natomiast rent z tytułu 
niezdolności do pracy było mniej o 1659, a rent rodzinnych mniej o 397. 

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, 
wzrosły, z wyjątkiem rent rodzinnych wypadkowych, wysokości świadczeń wypłacanych 
rolnikom. Przeciętna miesięczna emerytura o 54,53 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy 
o 45,93 zł w tym renta wypadkowa o 74,30 zł i renta rodzinna o 93,54 zł. Zmalała tylko renta 
rodzinna wypadkowa (o 26,89 zł). Ogólna przeciętna liczba wypłacanych świadczeń 
wypłacanych przez KRUS w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku była niższa o 3392, w tym 
emerytur o 3057 niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku. 
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W okresie styczeń-wrzesień 
2021 roku ogólna suma 
świadczeń wypłacanych 
przez ZUS w województwie 
podkarpackim wyniosła 
8,2 mld zł, a wyplacanych 
przez KRUS 765,4 mln zł 

 

7,1% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej 
emerytury wypłacanej przez 
ZUS w pierwszych trzech kwar-
tałach 2021 roku w porównaniu 
z analogicznym okresem 2020 
roku 
 



 

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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