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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1           im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach


problemowa - realizacja zadań statutowych
I kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3             w Rybniku


problemowa - realizacja zadań statutowych
I kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4             w Bytomiu


problemowa - realizacja zadań statutowych
I kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                  im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie


problemowa - realizacja zadań statutowych
I kwartał

	

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

problemowa - realizacja zadań statutowych
II kwartał

	

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego                  w Katowicach


problemowa - realizacja zadań statutowych
II kwartał

	

Centrum Psychiatrii w Katowicach

problemowa - realizacja zadań statutowych
II kwartał

	

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny                  im. dr Emila Cyrana w Lublińcu

problemowa - realizacja zadań statutowych
II kwartał

	

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej              im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich


problemowa - realizacja zadań statutowych
III kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5            im. Św. Barbary w Sosnowcu


problemowa - realizacja zadań statutowych
III kwartał

	

Szpital Psychiatryczny w Toszku

problemowa - realizacja zadań statutowych
III kwartał

	

Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój           Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju

problemowa - realizacja zadań statutowych
III kwartał

	

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu

problemowa - realizacja zadań statutowych
IV kwartał

	

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej


problemowa - realizacja zadań statutowych
IV kwartał

	

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu


problemowa - realizacja zadań statutowych
IV kwartał

	

NZOZ Pracownia Psychologiczna
Dariusz Galus
ul. Św. Pawła 11 A
41 – 500 Chorzów
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
I kwartał


	

Gabinet Badań Psychologicznych „Lisek”
ul. Dożynkowa 23
41 – 800 Zabrze
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
I kwartał


	

Centrum Medycyny Pracy „HIPOKRATES”       Sp. z o. o. 
ul. Gen. De Gaulle’a 49
43 – 100 Tychy 

problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
I kwartał


	

Ośrodek Usług, Badań Psychologicznych, Lekarskich i Szkolenia Kierowców s.c 
Jan Giera, Jolanta Giera
ul. Orzeszkowej 15/5, 47 – 700 Racibórz
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
II kwartał

	

Pracownia Psychologiczna „Elmandor”
Elżbieta Doroszuk
ul. Żeromskiego 11
42 – 300 Myszków
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
II kwartał

	

LDK Consulting Pracownia Psychologiczna
Lidia Karasiewicz
ul. Tuwima 6
42 – 700 Lubliniec
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
II kwartał


	
	

Psychotest Pracownia Badań Psychologicznych 
Anna Dziedziak – Skark 
ul. Katowicka 1
43 – 400 Cieszyn
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
II kwartał



	

Pracownia Diagnostyki Psychologicznej PDP
Agnieszka Knap – Zagóra
ul. Broniewskiego 48
43 – 300 Bielsko – Biała 
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
II kwartał


	

„Point” Alicja Metlak
Al. Wojska Polskiego 1c/2
44 – 240 Żory
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
III kwartał


	

Ośrodek Badań Psychologicznych 
Anna Kaszowska – Pleśniak 
ul. Rolnicza 45
34 – 300 Żywiec
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
III kwartał



	

Pracownia Psychologiczna
Cichy Witold
ul. Boczna 6
44 – 240 Żory
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
III kwartał



	

„Psyche” Pracownia Psychologiczna         Sebastian Hess
ul. Filomatów 10
43 – 316 Bielsko – Biała
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
III kwartał


	

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach Ośrodek Badań Psychologicznych przy Zarządzie SITG w Rybniku
ul. 11 Listopada 1
44 – 330 Jastrzębie – Zdrój
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
IV kwartał



	

EWAMED Pracownia Psychologiczna
Ewa Żurek – Świerc 
ul. Skotnica 12/1
43 – 190 Mikołów
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
IV kwartał


	

„ROMA” Dariusz Garstkowiak
ul. Witczaka 51/9
41 – 902 Bytom
problemowa – w zakresie zasad i metodyki prowadzonych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, sposobu przeprowadzania badań psychologicznych
IV kwartał


	

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota”
ul. Żeromskiego 4/2
41-500 Chorzów
problemowa – w zakresie wydatkowania środków z budżetu Województwa Śląskiego w związku 
z udzieloną dotacją celową na realizację programu
 pod nazwą: „Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 na terenie województwa śląskiego w roku 2009”
II kwartał

	

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

problemowa – w zakresie wydatkowania środków z budżetu Województwa Śląskiego w związku 
z udzieloną dotacją celową na realizację programu
 pod nazwą: „Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 na terenie województwa śląskiego w roku 2009”
II kwartał

	

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

problemowa – w zakresie wydatkowania środków z budżetu Województwa Śląskiego w związku 
z udzieloną dotacją celową na realizację programu
 pod nazwą: „Program wczesnej diagnostyki bezdechu sennego”
II kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5           im. Św. Barbary w Sosnowcu

problemowa – w zakresie wydatkowania środków z budżetu Województwa Śląskiego w związku 
z udzieloną dotacją celową na realizację programu
 pod nazwą: „Upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby”
III kwartał

	

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „OD NOWA”
ul. Łagodna 16/6
43-502 Czechowice-Dziedzice
problemowa – w zakresie wydatkowania środków z budżetu Województwa Śląskiego w związku 
z udzieloną dotacją celową na realizację programu
 pod nazwą: „Wyobraźnia - Twój Wybór i Szansa"
III kwartał

	

NZOZ "TWÓJ DENTYSTA" 
ul. Kościelna 3 
41-250 Czeladź

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
I kwartał

	

NZOZ "R-DENT" 
ul. Skalskiego 1/60 
42-500 Będzin  

problemowa - realizacja staży podyplomowych 
lekarzy dentystów
I kwartał

	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3            w Rybniku

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
I kwartał

	

Szpital  Specjalistyczny  
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
II kwartał

	

Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Medycyny "B-dental" Sp.j. 
ul. Żurawia 61/II
44-100 Gliwice

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
II kwartał

	

NSZOZ "EDENT"
 ul. Agnieszki 36 
47-400 Racibórz  


problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
II kwartał

	

NZOZ "A.S  DENTAL" 
ul. Energetyków 46 
44-200 Rybnik

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
III kwartał

	

NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp.z.o.o 
ul. W. Lipa 2
41 – 703 Ruda Śląska

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
IV kwartał

	

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej


problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
IV kwartał

	

Szpital Powiatowy 
ul. Miodowa 14  
42 – 400 Zawiercie                                         

problemowa - realizacja staży podyplomowych lekarzy dentystów
IV kwartał

	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń
Dobudowa dźwigu szpitalnego w obiekcie Śląskie Centrum Rehabilitacji  w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 
43-450 Ustroń

I kwartał

	

Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,BUCZE” w Górkach Wielkich
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2009r. dofinansowania robót budowlanych: „Zakup windy wraz z montażem w dobudowanym bloku komunikacyjnym oraz dostosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb rehabilitacji dzieci”
I kwartał

	

Beskidzki Zespół  Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2009r. dofinansowania robót budowlanych w obiekcie: ,,Jaś” w Jaworzu
II kwartał

	

Miasto Mikołów
Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. Bsp. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
II kwartał

	

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2009r. dofinansowania robót budowlanych w obiekcie: Stacja Opieki Caritas w Sosnowcu
III kwartał

	

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Lalikach
I kwartał

	

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Lalikach – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
I kwartał

	

Powiat Wodzisławski
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Wodzisławiu Śląskim
I kwartał

	

Powiat Wodzisławski
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Wodzisławiu Śląskim – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
I kwartał

	

Miasto Żory
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Żorach
I kwartał

	

Miasto Żory
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Żorach – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
I kwartał

	

Miasto Ruda Śląska
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej (zakład szwalniczy)
II kwartał

	

Miasto Ruda Śląska
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej (zakład szwalniczy) – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
II kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład introligatorski)
II kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład introligatorski) – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
II kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład poligraficzny)
III kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład poligraficzny) – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
III kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład krawiecki)
III kwartał

	

Fundacja Nadzieja Dzieci w Zabrzu
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Zabrzu (zakład krawiecki) – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
III kwartał

	

Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu - Zdroju
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w  Jastrzębiu - Zdroju
III kwartał

	

Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu - Zdroju
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w  Jastrzębiu – Zdroju – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
III kwartał

	

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Bielsku - Białej
IV kwartał

	

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Bielsku – Białej – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
IV kwartał

	

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Mikołowie Borowej Wsi
IV kwartał

	

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Mikołowie Borowej Wsi – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
IV kwartał

	

Miasto Ruda Śląska
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2011r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej ( zakład pralniczy)
IV kwartał

	

Miasto Ruda Śląska
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON w zakresie otrzymanego w 2010r. dofinansowania bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej w Rudzie Śląskiej ( zakład pralniczy) – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
IV kwartał









