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PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTKACH REINTEGRACJI SPOŁECZNO- 
-ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 
 

 W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim aktywnie działały 62 jednostki reintegracji 

społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób  

z niepełnosprawnościami, ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało 36 warsztatów terapii zajęciowej. 

Średnio na jedno województwo przypadały 44 takie placówki. Najwięcej WTZ miało swoje siedziby  

w województwach wielkopolskim oraz mazowieckim (po 12%). Województwa, w których działało 

najmniej warsztatów to opolskie (2%) i lubuskie (3%), a także podlaskie, zachodniopomorskie oraz 

świętokrzyskie (po 4%).  

 W 2016 r. średnio na jedno województwo przypadało 10 centrów integracji społecznej. 

Najwięcej CIS miało swoje siedziby w województwach: wielkopolskim (23), lubuskim (20) i śląskim 

(18). Natomiast najmniej było ich w województwach: łódzkim (3) oraz kujawsko-pomorskim  

i mazowieckim (po 4). Liczba uczestników CIS była silnie zróżnicowana między województwami  

– od 173 osób w województwie mazowieckim do 1785 w śląskim. W województwie kujawsko- 

-pomorskim liczba uczestników CIS wyniosła 335 osób, z czego większość (40,3%) stanowiły osoby 

długotrwale bezrobotne. 

Mapa 1. Rozmieszczenie centrów integracji społecznej w 2016 r. 

 

 W 2016 r. średnio na jedno województwo przypadało blisko 14 klubów integracji społecznej. 

Najwięcej KIS miało swoje siedziby w województwach: śląskim (38) i warmińsko-mazurskim (36). 

Natomiast najmniej klubów działało w województwach: podlaskim (2) i dolnośląskim (3).  
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Mapa 2. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej w 2016 r. 

 

 W 2016 r. średnio na jedno województwo przypadało po 6,4 zakładu aktywności zawodowej. 

Najliczniej ZAZ występowały w województwach podkarpackim i śląskim (po 13), a następnie 

wielkopolskim (9), natomiast najmniej placówek funkcjonowało w województwie lubuskim  

(1) i województwie pomorskim (2).  

Mapa 3. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej w 2016 r. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Opracowanie:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl  

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