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1 VPD Sp. z o. o.
Restauracja ZENTHAI 

AUCHAN
ul. Szczęśliwa 3                    
80-176 Gdańsk

nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

2 Pod Złotym Lwem - Grażyna 
Prabucka

Restauracja 
"Pod Złotym Lwem"

rynek Stary Rynek 17                                                
84-100 Puck

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

3 Jóskowski Adam Karczma 
"KRZEWI RÓG"

Restauracja "KRZEWI 
RÓG"

Garcz, ul. Kartuska 40                                                  
83-333 Chmielno

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak sprawa w toku

4 "FOLWARCZNA" Górski Sp. z o. o. 
Spółka Komandytowo-Akcyjna

Restauracja 
"Biôli Trus"

Leśny Dwór                    
 ul. Stefana Żeromskiego 15               

83-320 Sulęczyno
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

5 Bartłomiej Drewa Bar "Szwagier" Bar "Szwagier"
ul. Świętopełka 16                              
83-333 Chmielno

nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie tak nie nie tak tak tak 1 500 zł nie nie tak sprawa w toku

6 WRS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Placówka 
gastronomiczna Białe 

Wino i Owoce

ul. Świętojańska 9 
81-368 Gdynia

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie

Wydano decyzję z art. 189f KPA o 
odstapieniu od nałożenia kary 

pieniężnej         

7
Waldemar Klimas 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe "WALDEX"

Restauracja
 "POD SOSNAMI"

ul. Spacerowa 21 Poddąbie                             
76-270 Ustka

tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak sprawa w toku

8 Florian Ruszewski "FLOREK"
Restauracja 

"Tam Gdzie Zawsze"
ul. Nadmorska 5 

84-360 Łeba
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł tak 150 zł nie

9 COLUMBUS INVEST Sp. z o. o.
Tawerna 

"COLUMBUS"
ul. B. Limanowskiego 1                                         

76-270 Ustka
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak sprawa w toku

10

Piotr Worosilak, Sławomir 
Worosilak – wspólnicy spółki 

cywilnej Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe WORPOL

Bar 19 – stka na stacji 
paliw „MOYA” 

Haćki 1A                            
 17 – 100 Bielsk Podlaski

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak    100 zł nie

11 Cezary Mizer ANCYPO MIZER
Karczma „Pod 

Sokołem” 
ul. Grodzieńska 51                                         
16 – 100 Sokółka

nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł tak    100 zł nie

12 Leszek Górzewski Bar Sprzedaż 
Art. Spożywczych

Bar „Pod Żubrem” 
Zwierki 1/4                     

 16 – 060 Zabłudów 
tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
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Wykaz skontrolowanych przedsiębiorców w  2021 przez IH, u których stweirdzono nieprawidłowości*

wykorzystanie ustaleń kontroli, w tym:

Lp Nazwa przedsiębiorcy wg KRS lub 
CEIDG

Nazwa 
kontrolowanej 

placówki 
Adres kontrolowanej placówki Uwagi

27



13

Elżbieta Przybysz - wspólnik 
spółki cywilnej „PRZYBYSZ, 

PRZYBYSZ”; Wojciech Przybysz - 
wspólnik spółki cywilnej 
„PRZYBYSZ, PRZYBYSZ”

Restauracja 
„Spiżarnia Smaków”, 

ul. 3 Maja 5                    
16 – 030 Supraśl

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

14
Polikarp Augustyniak, Pracownia 
Cukiernicza Sklep Rybny NEPTUN 

Kawiarnia - Restauracja
Kawiarnia

  ul. Nowomiejska 1 
16-300 Augustów

nie nie nie tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł tak 150 zł nie

15 BLACK SHEEP Michał Wilczek
BLACK SHEEP Michał 

Wilczek
ul. Aleja Legionów nr 60 lok. 1F                              

18 - 400 Łomża
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

16 ŁADOŚ            
Wojciech Ładowski 

Smażalnia Ryb 
"Zielony Domek"

ul. Róża 34                        
 62-400 Słupca

tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak IJHAR-S

17 "SOPRANO" NATALIA WARZECHA-
KOWAL

Pizzeria TIVOLI
ul. Wroniecka 13                                 
61-740 Poznań

nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie tak tak tak 900 zł tak 250 nie IJHAR-S

18  „Sawik” Sp. z o.o.
Partnerska Stacja 

Paliw BP Gniezno III
ul. Kiszkowska 7           
62-200 Gniezno

nie nie tak tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 500 zł nie nie nie US

19
Marcin Melewski

 UMAMI more than sushi 
Marcin Melewski

Restauracja UMAMI 
more than sushi

ul. Wodna 7 lok. 2,                                          
61-782 Poznań

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

20 Krzysztof Garbaciak, ROMA-
GARBACIAK KRZYSZTOF

Ristorante Pizzeria 
ROMA

ul. Półwiejska 26                          
61-888 Poznań

nie nie  nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 800 zł nie nie nie

21 Bogusław Witkowsk, BOGUSŁAW 
WITKOWSKI „WITALIA”

Restauracja 
„Golonkowo”

ul. Mieszka I 1,
 62-007 Biskupice

tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie tak

22 Restauracja „Bamberka” s.c.
Restauracja 
Bamberka

ul. Stary Rynek 2                            
61-772 Poznań

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

23 Barbara Augustyniak, P.H.U. 
BASIA BARBARA AUGUSTYNIAK

Restauracja Tropicana
ul. Dezyderego Chłapowskiego 1H                                          

63-100 Śrem
nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak tak 1 300 zł tak 150 zł nie

24 Tomasz Fiedorowicz, DEKANTER 
TOMASZ FIEDOROWICZ

BULWAR Restauracja
ul. Stary Rynek 37                                           

61-772 Poznań
nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 2 000 zł tak 150 zł nie

25 Marek Żywocki, „MARCO” 
MAREK ŻYWOCKI

Bar samoobsługowy
os. Jagiellońskie, nr 120                                       

61-222 Poznań
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 800 zł nie nie nie

26 „Pieprzyk Family” Sp. z o.o. Stacja Paliw
ul. Gnieźnieńska 1, 62-006 

Wierzenica
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie 500 zł nie nie nie

27 Gastro Projekt Malwina Brencz, 
Paweł Mędrek spółka cywilna

Gastro Projekt
ul. Wrocławska 18                                           

61-838 Poznań
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

28 TAKRYS- PLUS  Sp. z o.o. Stacja Paliw
ul. Łukowska 11, 
64-600 Oborniki

nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

29 RESTAURACJA 45 Sp. z o.o.
restauracja 

„RESTAURACJA 45” 
ul. Czarnkowska 45                                           

64-600 Oborniki
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 400 zł nie nie nie

30 Grzegorz Kretkowski, GRZEGORZ 
ŁUKASZ KRETKOWSKI „HORN”

Piwko Naprzeciwko 
Zakąseczka i 
Wódeczka

ul. Stary Rynek 42                                        
61-772 Poznań, 

nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 700 zł tak 150 zł nie



31 Szymon Szultka 
WESTA Nowa Energia

Restauracja
ul. Roosevelta 6                                           

64-915 Jastrowie
tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak sprawa w toku

32
Edyta Pioch 

Restauracja & Catering RATATUJ 
Edyta Pioch

Restauracja
ul. Roosevelta 9                                       

64-915 Jastrowie
nie nie nie tak tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak tak 500 zł tak 250 zł nie

33
Tadeusz Klocek 

FIRMA HANDLOWA "TEDI"              
TADEUSZ KLOCEK

Raz Dwa Trzy Kurczak
ul. Władysława Jagiełły 20                         

64-800 Chodzież
nie nie nie tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 800 zł tak 150 zł nie

34

Piotr Nowak Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „NATAN”, 
Restauracja Nowa- Piwnica 

Chodzieska

Restauracja
ul. Wojska Polskiego 27                         

64-800 Chodzież
nie nie nie tak tak nie nie tak nie tak tak nie nie tak tak tak 800 zł nie nie nie zawiadomienie do prokuratury             

35 Krystian Głów        Bar Moona          
Krystian Głów

Bar Moona
ul. Browarna nr 19                                        

64-920 Piła
nie nie tak tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 200 zł nie nie nie

36 Piotr Szapiel Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe Piotr Szapiel

Restauracja
Podgaje, ul. Poznańska 3                      

64-965 Okonek
nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 400 zł nie nie nie

37 FALA PARK Sp. z o. o. Bar FALA PARK
ul. Poznańska 1                                                   

64-200 WOLSZTYN
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie pouczenie z art. 41 KW

38 REKIN WM Mała Gastronomia 
Wioletta Merda

Bar "REKIN"
 Wieleń, ul. Wczasowa 48A                          

64-234 Przemęt
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie pouczenie z art. 41 KW

39 Przedsiębiorstwo  Usługowe 
Radosław Kruk 

Smażalnia i wędzarnia 
ryb

 Boszkowo - Letnisko,  
ul. Wczasowa  nr 15A,                                
64-140 Włoszakowice

tak nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł tak sprawa w toku

40
PIWNICZNA                       

Lidia Mrozik,  Marek Rabiega               
spółka cywilna        

Restauracja          
"PIWNICZNA"    

ul. 5 stycznia nr 56                                      
64-200 Wolsztyn

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie pouczenie z art. 41 KW

41 Marcin Jóźwiakowski Zajazd 
"Romantica" 

Zajazd "Romantica"
ul. Turcka 4                         

62-604 Kościelec
tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie tak sprawa w toku

42 Honorata Mrozińska SZAMA
punkt 

gastronomiczny 
SZAMA

Przybrodzin 189/8                                    
62-430 Powidz

nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 500 zł nie nie nie

43
Ryszard Szczepaniak Usługi 

Wielobranżówe-Handel 
"GUMEX"

Bar "GUMEX"
Spławie 151                       

62-590 Golina
nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

44
Jadwiga Wrońska 
Bar restauracyjny

HUBERTUS

bar restauracyjny 
”HUBERTUS"

Biskupia 1 
50-148 Wrocław

nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie tak tak tak 200 zł nie nie nie

45
RUM BROTHERS 
Sp. z o.o. Sp. K.

restauracja-pub 
RUMBAR 

św. Antoniego 2/4  
50-073 Wrocław

nie nie tak nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 1 600 zł tak 100 zł nie 

46 Katarzyna Galas KARMAZYN bar ”KARMAZYN” 
Piaskowa 17 

50-158 Wrocław
nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

47 Krzysztof Szołek
bar dyskontowy 

SWOJSKA CHATKA 
Józefa Piłsudskiego 105 

 50-085 Wrocław
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 250 zł nie nie nie

48 VERONA Urszula Borkowska restauracja VERONA 
pl. Nowy Targ 22/23 

50-144 Wrocław
nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 250 zł nie

49 Restauracja Borowianka Jacek 
Skóra 

restauracja 
Borowianka 

Klonowa 12
Borowa Oleśnicka 
55-093 Kiełczów 

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 150 zł nie nie nie



50 Wołodymyr Popławskyj
restauracja gruzińska 

CHINKALNIA
pl. Wolności 9 

50-071 Wrocław
tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 100 zł nie nie nie

51 Bar „U Beatki” Edward 
Andrzejczak

bar „U Beatki”
Rynek – Ratusz 13/14 

50-101 Wrocław
nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie

52 WIKMAR Renata Pacyniak
bar SMAKOWITY 

KĄSEK 
Józefa Piłsudskiego 104  

50-014 Wrocław
nie nie tak nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 450 zł tak 100 nie

53 KOBE s.c. Paulina Cieślak 
Mateusz Gratkowski

KOBE
Plac Ratuszowy 39/46
58-560 Jelenia Góra

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie tak

54

ORO  CAVA- 
LLO 

Restauracja Pokoje 
Ryszard Szczotka

restauracja Pokoje 
Oro Cavallo

Konstytucji 3 Maja 
58-540 Karpacz

nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 150 zł nie

55 Restauracja
,,U Ducha Gór'' spółka cywilna

restauracja
,,U Ducha Gór''

Olimpijska 6 
58-540 Karpacz

nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 150 zł tak

56 Aquakultura
 s.c. Agnieszka i Marcin Ogłaza

restauracja 
Aquakultura

Stawy 
Podgórzyńskie 1

58-562 Podgórzyn
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 150 zł nie

57 ATAR" 
Sp. z o.o.

restauracja
Dwór Liczyrzepy

Obrońców
Pokoju 4B 

58-540 Karpacz
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

58 Drobiazg 
Sylwia Espenszyt

restauracja 
Łomniczanka

Turystyczna 2 
58-540 Karpacz

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie tak

59
Subiekt s.c 

Jacek Wyrzykowski Mariusz 
Krynicki

restauracja 
Sofa 

Plac 
Ratuszowy 13 

58-500 Jelenia Góra
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 200 zł nie nie nie

60 F.H.U Piotr Owcarz 
Pizzeria "new 

Mexicana"
Główna 8 lok. C 

58-309 Wałbrzych
nie nie tak tak tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 400 zł tak 150 zł nie

61 LAND Sp. z o.o., sp.k. Browar Jedlinka Zamkowa 3 
58-330 Jedlina-Zdrój 

nie nie nie tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 400 zł tak 100 zł nie

62 Grupa Artystyczna Gorgona 
Anna Nowak

Kawiarnia "Zielona 
Sofa"

Moniuszki 9 
58-300 Wałbrzych

tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie nie

63
Henryk Purtak, Janina Purtak, 

Monika Manikowska, wsplnicy 
społki cywilnej "HENDRIX"

Restauracja "Pełna 
Micha"

Strzegomska 74 
58-160 Świebodzice

tak nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

64 Karczma Kamienna od 1780 r. 
Dariusz Bobrowicz

Restauracja "Karczma 
Kamienna od 1780 r."

Wesoła 2 
58-379 Czarny Bór

nie nie tak tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł tak 150 zł tak

65 "SKARPA" 
Sp. z o.o.

Restauracja 
WołoWina

Wrocławska 8A 58-100 Świdnica tak nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 400 zł nie nie nie

pouczenie z art. 41 KW

Prokuratura Rejonowa
UM

sprawa w toku

sprawa w toku

sprawa w toku

sprawa w toku



66 ELSA Elżbieta Gursztyn Restauracja "ELSA"
Romualda Traugutta 13A 
58-371 Boguszów-Gorce

tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

67 Amrest Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

KFC
Katowicka 61, 

43 - 190 Mikołów
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 50 zł nie 

68
Nawito Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 

komandytowa
Nakielny

3 Maja 30,                                    
40 - 097 Katowice

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

69 Daniel Piekarski "Subrest" Subway
Pl. Szewczyka 2,

097 Katowice
tak nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie tak

70 Magdalena Biderman "Bimada" bar PiriKebab
Rynek 3,                             

 42 - 600  Tarnowskie Góry
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

71 Izabela Dragon Cafe Bar Bistro Cafe Bar Bistro
ul. W Stwosza 7, 

40 - 040 Katowice 
nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak

72 Leokadia Wójcik P.P-H-U Eksport-
Import

restauracja Sedlaczek 
ul. Rynek 1-2,               

42 - 600 Tarnowkie Góry
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

73 YASAI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnośćią

restauracja Strategia 
ul. Rynek 1-2,                

 42 - 600 Tarnowkie Góry
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie nie

74 Bono Rafał Mąka bar w Pszczynie
ul. Wojska Polskiego 15,                     

43-200 Pszczyna
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie nie

75 Zakład Przetwórska Mięsnego 
Kebab Marian Wójcicki

Kebab
ul. Drogowców 15/17,                                  
42 - 202 Częstochowa

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

76 Dedal Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

restauracja "11 
Smaków"

ul. Oleska 20,                       
42 - 700 Lubliniec

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 200 zł nie

77
Karczma Harnaś Leszek Kapała, 

Karczma Harnaś Sebastian Kapała 
Spółka Cywilna

Karczma Harnaś
ul. Jeździecka 8, 

43-300 Bielsko-Biała
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

78
1. Wilhelmina Sokół AE COFFEE,                            

2. Dawid Kleszcz ae coffee,                            
3. Artur Lipiec - ae coffee

AE COFFEE
ul. Warszawska 2,                                        

43-300 Bielsko-Biała
nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak sprawa w toku

79 SZYM                      
Szymon Gąsior

Złoty Jeleń
ul. Kościuszki 99, Złoty Potok, 

42-253 Janów
nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak tak 400 zł tak 300 zł nie

80 Webprodukcja Piotr Kostecki La Playa
ul. Augustyna Koredckiego 99, 

42-226 Częstochowa
nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 400 zł tak 150 zł nie 

81 Barbara Kożuch Kmicic" Kmicic
ul. Leśna 14,                  

42-290 Blachownia
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

82 "SPOŁEM" POWSZECHNA 
SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

Bar Mleczny 
"Turystyczny"

Żelazna 29            
25-014 Kielce

nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

sprawa w toku

sprawa w toku



83 Projekt 3P Pawlik s.c., Pochwała 
M., Popiel J s. c.

Punkt 
Gastronomiczny zlok. 

na Dworcu 
autobusowym

Czarnowska 12   25-504 Kielce nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 100 zł nie

84
Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe "JAREMA"                    
Heronim Łojek

Karczma Mnicha
Świętokrzyska 63A                                     

26-006 Nowa Słupia
nie nie nie nie nie nie nie tak nie   tak nie nie nie tak nie nie nie tak 350 zł nie OUM

85 Smaczna Chatka       
 Alan Lisowiec

Restauracja "Smaczna 
Chatka"

Świętokrzyska 2 Święta Katarzyna 26-
010 Bodzentyn

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak 100 zł nie OUM

86 BAR "JAŚ I MAŁGOSIA"                                      
MICHTA WIOLETTA

Bar "JAŚ I MAŁGOSIA"
Kielecka 18B Święta Katarzyna 

26-010 Bodzentyn
nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

87

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"ROMBUD"                   Roman 

Kozieł,                  
 Pub Świętokrzyski "RUMCAJS"                     

Roman Kozieł

Bar Świętokrzyski 
"Rumcajs"

Kielecka 29 Brzeziny 
26-026 Morawica

nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 300 zł tak 150 zł nie

88
Mirosław Kumór-

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe "BARTEX"

Restauracja 
Belwederska

1 Maja 10          
28-100 Busko-Zdrój

tak nie tak tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 600 zł tak 200 zł nie OUM

89 Aneta Ciura     
Kuchnia Domowa 7

Restauracja "Kuchnia 
Domowa 7"

Kościuszki 75      
26-120 Bliżyn

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 300 zł tak 150 zł nie OUM

90 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Paweł Szostak

Snack Bar
Potok Mały 50  

28-300 Jędrzejów
nie nie tak tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

91
Jadwiga Stemplewska i Stanisław 

Stemplewski - wspólnicy S.C.: 
Hotel Restauracja "ELIOT" S.C.

Restauracja "ELIOT"
Tarnowska 139 Wola Morawicka       

26-026 Morawica
nie nie nie tak tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 300 zł tak 150 zł nie

92 Henryka Masin - Firma Handlowo-
Usługowa FRA-GAST

Restauracja & Pizzeria 
CORLEONE

al. Adama Mickiewicza 9      28-100 
Busko-Zdrój

nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

93 Królewskie Smaki Maria Król
Restauracja 

"Królewskie Smaki"
Bohaterów Warszawy 6           28-100 

Busko-Zdrój
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 200 zł tak 150 zł nie OUM

94 LOTOS PALIWA SP.  Z O.O.         

Punkt 
Gastronomiczny 

SUBWAY 69886 Stacja 
Paliw nr 322

Białostocka 43 11-500  Giżycko nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak nie nie nie nie

95 PUB M.F. SPÓŁKA Z O.O. Smażalnia ryb
(Inny) Bulwar-Zygmunta Augusta 3 

działka nr 142/3 
82-300 Elbląg

nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 250 zł nie

96
ZEN GROUP SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Restauracja w Hotelu 
"Srebrny Dzwon"

Kadyny 31 
82-340 Tolkmicko

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

97 EBER SPÓŁKA Z O.O.
Punkt gastronomiczny 

"Plaża Srebrna 
Riwiera"

Kadyny, działka 295/2
 82-340 Tolkmicko

nie nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 250 zł nie

98 BAR RESTAURACYJNY "TEQUILA" - 
SOBIECH DARIUSZ

Bar Restauracyjny 
"TEQUILA"

Olsztyńska 18 
11-731 Sorkwity

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

99

Beata Ozdoba, Eugeniusz 
Ozdoba, Michał Ozdoba 
wspólnicy spółki cywilnej 

"Ozdoba i syn"

Restauracja Na 
Zdrowie

Zdrowie 8,                    
  94-302 Łódź

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

100 Górski Grill Bar Mariola Górska Górski Grill Bar
Zwierzyniec 1a 

97-320 Wolbórz
nie nie  nie nie nie  nie nie tak nie nie  nie   nie  nie nie nie nie tak 200 zł nie

wydano decyzję odstępującą na 
podstawie art. 189f §1 pkt 1 oraz 
art. 104 §1 kpa 



101
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe "ROMA" 

Izabela Kamińska
restauracja "ROMA"

os. Armii Krajowej   nr 16,                                   
98-300 Wieluń

nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 700 zł nie nie nie

102 P.H.U. Piotr Wzgarda
restauracja 
"ZAKĄTEK"

ul. Opłoki nr 1             
 98-270 Złoczew

nie nie tak nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł tak 150 zł nie

103 PHU BODEX Bogusław Nikodem Bar "Miś"
al. Żolnierzy I AWP 20B,                            

22-100 Chełm
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

104 Pierożkowo Marlena Kępa
Pierożkowo Marlena 

Kępa

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
17 lok. 4a                                 21-300 

Radzyń Podlaski
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak 50 zł nie OUM

105 Tadeusz Szczepaniuk Bar 
Uniwersalny "RELAX"

Bar Uniwersalny 
"RELAX"

ul. Dąbrowskiego 19                                            
21-300 Radzyń Podlaski

nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 100 zł tak 50 zł nie OUM

106 Paweł Łyś "Parkowa Caffe"
Restauracja "Parkowa 

Caffe"
Akademicka 5 Park Miejski                    

22-400 Zamość
nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

107 Paweł Jakubczak "CENTRALKA"
Restauracja 

"CENTRALKA"
Bazyliańska 19 
22-400 Zamość

nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

108 ARBUDY Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Restauracja "IGNIS"
Budy, nr 50,                        

22-610 Krynice
nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 220 zł tak 150 zł nie

109
Wiesław Czerniak Wytwarzanie 

Artykułów z Tworzyw Sztucznych, 
Corner Pub 

Restauracja Corner 
Pub

Żeromskiego 3, 22-400 Zamość nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 100 zł tak 250 zł nie

110 Natalia Kozłowska INSOMNIA Restauracja Insomnia
ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, 20-

029 Lublin
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 241 zł nie nie nie OUM

111 VINCENT J.B. STEFAŃSCY SP. J Restauracja Vincent
ul. Krakowska 11                           

24-120 Kazimierz Dolny
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 353 zł nie nie nie OUM

112 STÓŁ I WÓŁ
 APL GLOBAL SP. Z O.O.

Restauracja Stół i Wół
ul. Bramowa 2, 
20-111 Lublin

tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 216 zł nie nie nie

113
Wincenty Czeczot 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
VIMA,

Restauracja "LUNETA"
ul. Łukasińskiego 2E, 

22-400 Zamość
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 280 zł nie nie nie

114 ZAMREST Magdalena Kubina i 
Piotr Kubina Spółka Jawna

Restauracja Muzealna
ul. Ormiańska 30, 

22-400 Zamość
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie nie

115 FHR ANTAR Bogdan Suska
restauracja 

NEPOMUCEN
ul. Żuławy 1, 

Gołąb
tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 216 zł nie nie tak

116 STO JEZIOR Kazimierz Lech
restauracja „Złota 

Grota”
ul. Lubelska 138, 

Lubartów
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 100 zł nie

117 FHU Anna Lińska
restauracja     

Aty-aTy 
ul. Nowy Rynek 5A                               

87-500 Rypin
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

118 Antoni Lewandowski Zajazd 
Karczówka

Zajazd Karczówka
ul. Warszawska 142,                                      

87-500 Rypin
nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 150 zł nie

119 Restauracja Czary Mary Kasper Le
wicki

Restauracja    
 Czary Mary

ul. Piłsudskiego 20,                                  
87-600 Lipno

nie nie nie tak tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 200 zł tak 150 zł nie

sprawa w toku



120 KONESER Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością

lokal gastronomiczny 
"Pałacyk Gozdawa"

Łochocin 6,                    
 87-600 Lipno

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

121 Lokal Gastronomiczny PROMYK 
Danuta Nowakowska

Pizzeria Promyk
ul. Lipnowska 70

Lubicz Górny
87-162 Lubicz Dolny

nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 100 zł nie

122 Restauracja "10-tka" Ewa 
Karwaszewska

Restauracja                
"10-tka"

ul. Warszawska 3a,                                             
87-126 Obrowo

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

123

Przedsiębiorstwo Turystyczno-
Handlowe Zajazd "Tiroli" Marek 

Raniszewski - Tywola 103, 87-300 
Brodnica

Zajazd "Tiroli"
Tywola 103,                  

 87-300 Brodnica
nie tak nie tak tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 200 zł nie nie tak sprawa w toku

124 "MAGNAT" Hotel - Restauracja 
Monika Grzybowska

Restauracja 
"MAGNAT"

ul. Sądowa 40,
 87-300 Brodnica

tak nie tak nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie tak tak 200 zł nie nie tak sprawa w toku

125 Usługi Rafał Góra PIZZERIA SAPORE
ul. Marii Konopnickiej 2

 45-004 Opole
nie nie nie tak tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 900 zł nie nie nie

126 KOKA BISTRO Michał Kowalski 
Tomasz Kass Spółka cywilna

Pijalnia Wódki i Piwa
ul. Książąt Opolskich 2-6 lok. 1B,                                         

45-006 Opole
nie nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 400 zł nie nie nie

127 PUB VIKTORIA Radosław Denisz
Restauracja CASA 

MILANO
ul. Ozimska 30
46-053 Lędziny

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

128 Kruszywa Sp. z o.o. Ośrodek Żwirek
ul. Piaskowa 61, 

46-022 Luboszyce
nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 850 zł nie nie nie

129

1) Jacek Krasoń, 
u Młynarzy 

J. Krasoń Spółka Cywilna
2) Adam Kędzior, 

u Młynarzy J. Krasoń Spółka 
Cywilna

restauracja 
U Młynarza

Krakowska 6
33-100 Tarnów

tak nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie tak tak tak 300 zł nie nie nie

130

Rafał Zabielny
RAFAŁ ZABIELNY FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGOWA 
"WERONIKA"

restauracja Spiżarnia
Zborowice 5B

33-190 Ciężkowice
nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 500 zł tak 200 zł nie

OUM

131

1) Mariusz Cholewa FIRMA 
HANDLOWO–USŁUGOWA 
2) Wiesław Sopala PUNKT 

APTECZNY

karczma Galicja
Rynek 1

33-190 Ciężkowice
nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 500 zł nie nie nie

132
Marzena Dąbrowska

„GOSPODA RYCERSKA”                 
MARZENA DĄBROWSKA

gospoda Rycerska
Wekslarska 1

33-100 Tarnów
tak nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak

133
Agata Kołdras

AGATA KOŁDRAS – „GOSPODA 
NAD RABĄ”

gospoda Nad Rabą
Proszowska 121
32-700 Bochnia

nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak

134 GRUPA HOFNER sp. z o.o.
restauracja 

Spaghetteria
Prądnicka 20A
30-002 Kraków

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak 150 zł nie

Prokuratura Rejonowa

sprawa w toku

sprawa w toku



135 ARS MODI 
A. Brągiel, R. Zieliński sp. j.

Pan Twardowski 
Bistro

Twardowskiego 45
30-315 Kraków

nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 350 zł nie

136 Joanna Swoboda Martello restauracja Martello
Chmielna 18A

30-612 Kraków nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak 200 zł nie

137 RESTAURACJA "SIWY BRZEG" 
Sławomir Kalisz

karczma Złoty Róg 
Mochnaczka Wyżna 57
33-380 Krynica - Zdrój

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak    200 zł nie

138 Ewa Kocian Restauracja "Pod 
Zieloną Górką" 

restauracja Pod 
Zieloną Górką

al.inż. Leona Nowotarskiego 5
33-380 Krynica-Zdrój

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak    200 zł nie

139 Artel Czarniecki Sp.Jawna Bar Artel
Szówsko                       

ul. Książąt Czartoryskich 27
 37-500 Jarosław

nie nie nie nie nie nie nie nie    nie tak tak nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

140 Hotel Coloseum Dawid Michalik Restauracja Coloseum
ul. Kruhel Pełkiński 72,                 37-

500 Jarosław
nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak tak nie nie nie tak tak 600 zł tak 150 zł tak

141 Zenon Niemczycki Zajazd Polonez Restauracja VIVA
ul. Przemyska 10,                    

Skołoszów                 
37-550 Radymno

nie nie nie nie tak nie tak tak nie tak nie nie nie nie tak tak 400 zł tak 150 zł tak

142 Salamo Alikom Salem 
Elmaadalawi

SALOM ALIKOM  
KEBAB

ul. Bieszczadzka 59,                                        
39-460 Nowa Dęba (obok Stacji paliw 

Circle K)
nie nie tak tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 500 zł tak 200 zł tak

143 Firam Handlowo-Usługowa 
"STANEX" Stanisław Czochara

WESTERN BAR & 
PIZZA 

Skopanie,                    
ul. Tarnobrzeska 37,                                         

39-450 Baranów Sandomierski (obok 
Stacji paliw Circle K)

tak nie nie tak nie nie nie tak nie tak nie tak nie tak tak tak 500 zł tak 350 zł tak

144 Firma Tomasz Kłoda Bumerang 
Serwis

Bumerang Bistro
39-332 Tuszów Narodowy 

(obok stacji paliw przy wiadukcie)
nie nie tak tak nie nie nie nie nie tak tak tak nie nie tak tak 700 zł tak 250 zł tak

145

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe ”NOVA” 

Ewa Urbańska,
P.P.H.U. ”NOVA” Aleksander Pera

wspólnicy spółki cywilnej

Pizzeria "NOVA"
ul. Aleja Zwycięstwa 2,                             

39-460 Nowa Dęba 
tak nie nie tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie tak tak 800 zł tak 200 zł tak

146 Karczma Brzeziniak Julian Lenczyk
Karczma Brzeziniak 

Julian Lenczyk
Przysłup 27A                      

38-608 Wetlina
 nie nie  nie nie tak nie  nie  nie  nie  nie  nie  nie nie nie tak tak 200 zł nie nie nie

147 Firma Usługowo- Handlowa "TAG-
BOG" Tadeusz Wojnarowski 

Karczma
Cisna 13             

8-607 Cisna
  nie nie  nie tak tak nie  nie nie  nie  nie  nie  nie nie nie tak tak 500 zł nie nie tak

148
Karczma "Skup Runa Leśnego" 
"Magellan" Biuro Rachunkowe, 
Pokoje gościnne Mirosław Bąk

Karczma  "Skup Runa 
Leśnego"

Dołżyca 25         
38-607 Cisna 

 nie  nie  nie nie   tak nie  nie  nie nie nie  nie  nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

149 Polski Koncern Naftowy ORLEN 
Spółka Akcyjna 

Stacja Paliw -  nr 4410 
Krzemienica

Krzemienica 382A                                  
37-127 Krzemienica

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 300 zł nie

sprawa w toku



150
Alicja Sondej. Wyroby 

Cukiernicze Usługi 
Gastronomiczne Alicja Sondej 

HOME BISTRO
Rzeszowska 142 

36-060 Głogów Małopolski
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie tak tak tak 500 zł nie nie tak

151 Wiesława Michno. GASTROMI 
Wiesława Michno 

Karczma                         
u Garncarzy

Medynia Głogowska 382A 
37-126 Medynia Głogowska

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak tak 500 zł nie nie tak

152 GOBI POLAND Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Restauracja "Czarny 
Sezam"

ul. 23 Sierpnia 1 
39-200 Dębica

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 800 zł nie nie nie

153

1. Piotr Sowiński        Don 
Sowińczi;                                   

2. Mała gastronomia 
Katarzyna Cichowicz

Bar BAYKUS KEBAB 
ul. Dworcowa 3B                           

72-400  Kamień Pomorski
nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

154 Teresa Kilarska – „BAR PYCHA” Bar „Pycha” 
ul. Bolesława Chrobrego 1A, 72-

400 Kamień Pomorski
nie nie nie nie tak nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

155 BANANOWA SZKLARNIA 
Klaudia Tyła 

Restauracja 
"Bananowa Szklarnia"

al. Papieża Jana Pawła II,                             
70-415 Szczecin działka 16/1 

obręb 1032
nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

156 „PIEROGARNIA NA STARYM 
RYNKU ” Donata Kubińska

 „PIEROGARNIA NA 
STARYM RYNKU ” 

Stary Rynek 4,            
06-500 Mława

nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak 200 zł nie

157 CAFFE & BISTRO 
SP. Z O.O.

Restauracja Cafe
 & bistro

 NA DEPTAKU

09-400 Płock 
ul. Tumska 5

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

158
 BOGACTWO SMAKÓW 

CATERING, ZAJAZD MAZOWSZE 
ROBERT GRZELAK 

Restauracja
 Bogactwo Smaków 

Miszewska 8, 
09-472 Słupno

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

159 MIM s.c.Urszula Kowalewska  i 
Marcin Kowalewski 

Restauracja Nalesy 
09-400 Płocku, 

Pl. Gabriela Narutowicza 2
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

160

RUSAŁKA USŁUGI 
GASTRONOMICZNO – 
NOCLEGOWE ANNA 

LEWANDOWSKA 

 Restauracja
 "Rusałka"

09-520 Łąck
 ul. Płocka 14

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 600 zł nie nie nie

161 MINKAS Sp. z o. o.
Punkt sprzedaży 

Mińska Pyza Express 
Kościuszki 26/30, lok.,                                  

05-300 Mińsk Mazowiecki
nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 800 zł tak 150 zł   nie

162 Ewa Glapa-Chromińska, PHU 
"ALEX" 

Hotel Restauracja 
"Gold"

Chromna 37,                   
08-106 Zbuczyn

nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 200 zł nie nie nie

163 BAR GASTRONOMICZNY ARTUR 
TOMASZ ROLKA

Bar gastronomiczny
Henryka Sienkiewicza nr 24                                          

07-430 Myszyniec
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

164

Halina Swierdzewska Bar 
"Przystanek" Spółka Cywilna. 

Małgorzata Ugniewska Bar 
"Przystanek" Spółka Cywilna

Bar "Przystanek"
Lubiejewska nr 102,                                     

07-300 Ostrów Mazowiecka
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

165 TANDEM Daniel Rostkowski lokal gastronomiczny
Kościuszki nr 38F            

07-300 Ostrółw Mazowiecka
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 2 000 zł nie nie nie

166 Bar gastronomiczny Danuta 
Waracka

Bar gastronomiczny
Lubiejewska nr 143,                                  

07-300 Ostrów Mazowiecka
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

167 Beata Adamowicz Galal Omar 
Beata Adamowicz - Galal

lokal gastronomiczny
Al.Jerozolimskie, podziemia Dw. 

Zachodniego, Warszawa
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 700 zł nie nie nie

pouczenie z art. 41 KW

pouczenie z art. 41 KW

pouczenie z art. 41 KW



168

Daniel Szewczyk, Karolina 
Gorzelak, Monika Wiśniewska 

wspólnicy spółki cywilnej 
KUCHAREK 6

lokal gastronomiczny 
Kucharek Sześć

Dereniowa 6,                    
 02-776 Warszawa

nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 1 500 zł nie nie nie

169 Jan Smereczyński "GIOVANNI" 
Jan Smerecyński

GIOVANNI
Krakowskie Przedmieście nr 37,                                       

00-071 Warszawa
nie nie tak nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 500 zł nie nie nie

170 "Vincent Boulangerie Patisserie" 
Sp. z o. o.

lokal gastronomiczny
Chmielna 21,                  

 00-021 Warszawa
nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 700 zł nie nie nie

171 Łygan Alicja, Restauracja pod 
Pretekstem ,, MARS''

Restauracja Pod 
Pretekstem 

,,Mars''

Zwoleńska 4,                   
27-300 Lipsko

tak nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

172

Krystyna Siewierska SIEWIERSKA 
KRYSTYNA wspólnik spółki 
cywilnej BAR „SMAKOŁYK”,     

Monika Siewierska SIEWIERSKA 
MONIKA wspólnik spółki cywilnej 

BAR „SMAKOŁYK”  

BAR "SMAKOŁYK" 
Słowackiego 82, 
26-600 Radom 

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 300 zł nie nie nie

173 Andrzej Chałupka VABENE 
Andrzej Chałupka

Restauracja VABENE 
pizzeria 

ul. 11 Listopada 99 F,                                    
26-600 Radom 

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 500 zł nie nie nie

174 Klaudia Kunysz STREFA Klaudia 
Kunysz, 

Bar „Łubu Dubu 
Wódka i Zakąski”

Poniatowskiego 6 lok.3/4,                           
26-600 Radom 

nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak tak 1 000 zł nie nie nie

175
Małgorzata Modlińska 
Restauracja Piastowska 
Małgorzata Modlińska

Restauracja 
Piastowska

Młyńska 3,           
66-300 Miedzyrzecz

nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak tak 600 zł tak 200 zł tak

176 Dorota Zabel Restauracja "Stara 
Piekarnia" Dorota Zabel

Restauracja "Stara 
Piekarnia"

ul. Staszica 2,             
66-520 Dobiegniew

nie nie nie nie tak nie nie tak nie tak nie nie nie nie tak tak 300 zł tak 200 zł tak

177
Przemysław Górny Biuro 
Projektów "Euro Projekt" 

Przemysław Górny
Lubikowo Plaża

nr dz 146/35 
66-342 Lubikowo

nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

178 Marek Kukorowski Restauracja - 
Pizzeria "VICTORIO"

Bar Letni "VICTORIO"
ul. Konwaliowa 3 

69-220 Osno Lubuskie
nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie tak 150 zł nie

* W związku z dużą liczbą skontrolowanych podmiotów , wskazano, tylko te, u których 
stwierdzono nieprawidłowości
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