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MNIEJ EMERYTÓW I RENCISTÓW WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2016 R.

niż 16 lat wcześniej

W 2016 r. w województwie podlaskim przeciętna  otrzymujących liczba emerytów i rencistów

świadczenia ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS) wyniosła 259,3 tys. osób i stanowiła 21,9% ogólnej liczby ludności 

w regionie. Zaobserwowano korzystną zmianę w porównaniu z 2000 r., kiedy odsetek emerytów i rencistów 

w ogólnej populacji mieszkańców był o 2,0 p. proc. wyższy. W odniesieniu do poprzedniego roku liczba 

emerytów i rencistów w województwie podlaskim zwiększyła się o 0,6%.

Przeciętna  w województwie liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z ZUS

podlaskim w 2016 r.  wyniosła 172,7 tys. osób. W skali kraju i we wszystkich województwach odnotowano jej 

wzrost w ujęciu rocznym, ale najwyższy wystąpił w województwie podlaskim – o 1,2%. W  omawianym roku 

emerytury i renty z KRUS przeciętnie pobierało 86,6 tys. mieszkańców województwa, co w porównaniu 

z poprzednim rokiem oznacza spadek o 0,8%.

W województwie podlaskim w 2016 r. przeciętna  wyniosła 1831,95 zł, tj. o 1,9% emerytura i renta z ZUS

więcej niż rok wcześniej (w kraju – odpowiednio 2018,48 zł, również o 1,9 % więcej) natomiast wysokość 

analogicznego  ukształtowała się na poziomie 1157,18 zł, świadczenia wypłacanego z KRUS

tj. o 0,6% wyższym niż w 2015 r. (w kraju – odpowiednio 1182,83 zł, czyli o 0,3% wyższym niż w poprzednim 

roku).

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych

Białystok, 23 listopada 2017 r.

 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2016 R.
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z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2016-r-,10,8.html

Więcej informacji na: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2016-r-,10,8.html
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