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RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie bazując na dotychczasowej pomyślnej 

współpracy, zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne rozpowszechnienie na stronie 

internetowej poniższych informacji:  

„ KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą obracającą fikcyjnymi 

fakturami” 

 Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i policjanci z Wydziału dw. 

z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji wykryli 

przestępstwo skarbowe w branży budowlanej. 

 Nielegalna działalność polegała na wykorzystywaniu faktur, które nie 

odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. 

 Ponad 30 mln zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działalności fikcyjnych 

spółek. 

 14 członków zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych. 

KAS i Policja, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zatrzymały 14 osób 

podejrzanych o  udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o zbrodnię podrobienia faktur 

VAT.  

Grupa przestępcza działała w latach 2010- 2017 na terenie Warszawy, Łodzi i Mińska 

Mazowieckiego. Nielegalna działalność była oparta na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur, 

wystawianych przez firmy z Mazowsza, na rzecz podmiotów zarządzanych m.in. przez 

zatrzymanych obcokrajowców. Nierzetelne faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych 

transakcji, wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości 

należnego podatku i skutkowało nienależnymi zwrotami.  

 



 

 

Wobec 13 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, a jedna 

zatrzymanych osób jest pod dozorem Policji. Wśród zatrzymanych są zarówno obywatele Polski 

i cudzoziemcy. Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut wystawiania pustych faktur VAT, grożą kary 

do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne 

zatrzymania.  

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Węgrowie 

            Edyta Bardadyn 

 

             / podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Zdjęcie -1 szt.  

 

Otrzymują: 

1. Adresat:  

a) Głos Węgrowa i Okolic ul. Słowackiego 17/27,07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: redakcja@gwio.pl,  

b) Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 1607-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sekretariat@wegrow.com.pl 

c) Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: starosta@powiatwegrowski.pl,  

d) Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków- wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

gmina@grebkow.pl 

e) Urząd Gminny w Korytnicy ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica- wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: ug@korytnica.pl 

f) Urząd Gminy Liw ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: admin@liw.pl 

g) Urząd Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ugmiedzna@op.pl 

h) Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ug_sadowne@pro.onet.pl 

i) Urząd Gminy Stoczek ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek - wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@stoczek.net.pl 

j) Urząd Gminy Wierzbno Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno  - wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ugwierzbno@interia.pl 

k) Urząd Miejski w Łochowie Gmina Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów   - wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: kancelaria@gminalochow.pl 

 

2. A/a 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Siwińska  

tel. 25 792 24 48 wew. 42  
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