
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Emerytury i renty na Podkarpaciu 
 

W 2021 roku w województwie podkarpackim 
wzrosły emerytury i renty, w porównaniu 
z 2020 rokiem. Podkarpacie jednak pod względem 
wysokości przeciętnej emerytury wypłacanej 
przez ZUS nadal zajmowało ostatnie miejsce 
wśród województw. 

 

W 2021 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS w województwie 
podkarpackim wynosiła 2374,37 zł (ostatnie miejsce wśród województw). Natomiast 
przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy miała wysokość 1796,89 zł, a renta rodzinna – 
2041,22 zł. Najwyższą przeciętną emeryturę wypłacano w województwie ślaskim – 3134,87 zł. 

Przeciętna miesięczna emerytura dla rolników, wypłacana przez KRUS, w 2021 roku na 
Podkarpaciu wynosiła 1424,39 zł (11. miejsce wśród województw). Najwyższą przeciętną 
emerurę wypłacano rolnikom w województwie śląskim – 1620,18 zł, a najniższą 
w województwie wielkopolskim – 1402,30 zł. 

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez KRUS wynosiła 
na Podkarpaciu 1281,30 zł, w tym renta wypadkowa – 1401,29 zł, renta rodzinna 1841,64 zł, 
w tym wypadkowa – 1722,73 zł. 

W 2021 roku, w porównaniu z 2020 rokiem, przeciętna miesięczna emerytura w województwie 
podkarpackim wzrosła o 157,27 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 75,92 zł, a renta 
rodzinna o 132,70 zł. 

Z kolei emerytura rolnicza w 2021 roku na Podkarpaciu była o 53,51 zł wyższa niż w 2020 roku. 
Renta z tytułu niezdolności do pracy wzrosła o 45,98 zł, w tym renta wypadkowa o 66,73 zł, 
renta rodzinna o 87,16 zł. Natomiast renta rodzinna wypadkowa była w 2021 roku o 3,58 zł 
niższa w porównaniu z 2020 rokiem. 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Marek Tomczyk 

Tel.: 17853 52 10, 17 853 52 19 wew. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  

 

 7,1% 
Wzrost przeciętnej miesięcznej eme-
rytury na Podkarpaciu wypłacanej 
przez ZUS w 2021 roku r/r 
 

28.03.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciętna miesięczna eme-
rytura w Polsce w 2021 roku, 
wypłacana przez ZUS wynio-
sła 2644,84 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
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