
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABL. 6 (105). ŚWIADCZENIA  EMERYTALNE  I  RENTOWE  BRUTTO a 

GROSS  RETIREMENT  PAY  AND  PENSION  BENEFITS
  a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005
 b SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M 

G R A N D    T O T A L 

Świadczenia w mln zł ......................  4356,7 5653,7 5814,1 Benefits in mln zl 

Z  POZAROLNICZEGO  SYSTEMU  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

FROM  NON-AGRICULTURAL  SOCIAL  SECURITY  SYSTEM 

R a z e m      T o t a l 

Świadczenia w mln zł ......................  3948,2 5189,2 5359,4 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna emerytura 

i renta w zł ...................................  849,49 1093,59 1123,46 

Average monthly retirement pay and 

pension in zl 

Emerytury     Retirement pay 

Świadczenia w mln zł ......................  2066,7 3028,2 3196,7 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna emerytura w zł 952,73 1225,73 1245,63 Average monthly retirement pay in zl 

Renty z tytułu niezdolności do pracy     Pensions resulting from an inability to work 

Świadczenia w mln zł ......................  1168,5 1228,5 1198,5 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna renta w zł .....  725,30 892,68 921,52 Average monthly pension in zl 

Renty rodzinne     Family pensions 

Świadczenia w mln zł ......................  713,0 932,5 964,2 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna renta w zł .....  821,95 1037,92 1067,10 Average monthly pension in zl 

ROLNIKÓW  INDYWIDUALNYCH 

FARMERS 

R a z e m c
     T o t a l  c 

Świadczenia w mln zł ......................  408,5 464,5 454,7 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna emerytura 
i renta w zł ...................................  606,69 747,97 758,41 

Average monthly retirement pay and 

pension in zl 

W tym emerytury     Of which retirement pay 

Świadczenia w mln zł ......................  194,1 226,9 345,1 Benefits in mln zl 

Przeciętna miesięczna emerytura w zł 659,20 812,85 813,97 Average monthly retirement pay in zl 

a Bez emerytur i rent wypłacanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości; bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów 
międzynarodowych.   b Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w 
kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.   c Łącznie z wypłatami z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych w przypadku łączenia uprawnień do świadczeń z tego funduszu z uprawnieniami do świadczeń z Funduszu 
Emerytalno-Rentowego. 

Ź r ó d ł o: dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

a Excluding retirement pay and pensions paid by the Ministry of National Defence, the Ministry of the Interior and 

Administration as well as the Ministry of Justice; excluding retirement pay and pensions realized on the basis of 
international agreements.   b Including one-off compensation for persons receiving retirement pay and pension benefits not 

higher than the lowest retirement pay or pension benefit.   c Including payments from the Social Insurance Fund, in the 

case of a simultaneous right to benefits from this fund and to benefits from the Pension Fund. 

S o u r c e: data of the Social Insurance Institution and Agricultural Social Insurance Fund. 

 


