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Informacja prasowa 

Świadczenia społeczne w Kujawsko-Pomorskiem 

 

 W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów w województwie 

kujawsko-pomorskim wyniosła 462,4 tys. osób i była o 2,0 tys. wyższa niż w pierwszym półroczu 

poprzedniego roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W pierwszym półroczu 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętna liczba 

emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wyniosła 385,4 tys. osób, tj. o 0,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

 Inaczej kształtowała się dynamika liczby osób otrzymujących świadczenia emerytalno- 

-rentowe w ramach rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Emerytury i renty rolnicze  

w analizowanym okresie pobierało 77,0 tys. osób (o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie 

poprzedniego roku). 

Wysokość świadczeń wypłacanych w województwie kujawsko-pomorskim przez ZUS 

kształtowała się poniżej średniej krajowej, natomiast w przypadku świadczeń wypłacanych przez 

KRUS (z wyjątkiem emerytur, które ukształtowały się na nieznacznie niższym poziomie) powyżej 

średniej krajowej. Pod względem wysokości przeciętnej miesięcznej emerytury i renty wypłacanej 

przez ZUS województwo kujawsko-pomorskie w analizowanym okresie zajęło 10 miejsce w kraju,  

a pod względem analogicznego świadczenia pobieranego przez rolników indywidualnych – 8 miejsce.  
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W pierwszym półroczu 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętna miesięczna 

emerytura i renta brutto wypłacana przez ZUS wyniosła 1891,15 zł i była wyższa o 2,0% niż przed rokiem 

(w kraju również wzrost o 2,0%). To samo świadczenie pobierane przez rolników indywidualnych 

ukształtowało się na poziomie 1203,64 zł i było wyższe o 1,0% niż przed rokiem (w kraju wzrost o 1,0%).  

W przypadku wszystkich kategorii świadczeń zarówno w województwie, jak i w kraju, zaobserwowano 

wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 

 

 
Opracowanie merytoryczne:  
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy 
 

 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker 
tel. 52 36 69 349 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 
 

 

Więcej informacji na temat świadczeń społecznych w województwie kujawsko-pomorskim  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Świadczenia społeczne w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2017 r.,  

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 
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