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ROZPOWSZECHNIALI DZIECIĘCĄ PORNOGRAFIĘ
Data publikacji 27.03.2007

Policja rozbiła grupę przestępców, którzy rozpowszechniali dziecięcą pornograﬁę. Na terenie
całej Polski policjanci zatrzymali dotychczas 34 podejrzanych, zabezpieczyli m.in. 88 komputerów,
prawie 3,5 tys. płyt CD i DVD i 27 twardych dysków, na których są pornograﬁczne zdjęcia i ﬁlmy
z udziałem dzieci. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Inicjatorem działań byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Akcję w skali całego kraju koordynował Centralny Zespół do Walki z
Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Specjaliści, którzy zajmują się przestępczością w Internecie ustalili, że
kilkadziesiąt osób wymienia się w sieci zdjęciami i ﬁlmami z dziecięcą pornograﬁą.
Policjanci prześledzili, w jaki sposób działają, jak zyskują dostęp do tych materiałów. Platformami kontaktowymi były
fora internetowe, z których korzystają dzieci. Tam podejrzani nawiązywali kontakty, wymieniali adresy mailowe i
przesyłali sobie materiały. Warunkiem otrzymania zdjęcia czy ﬁlmu było przesłanie własnych zbiorów.
Podejrzani korzystali z dwóch wirtulanych kont w sieci, z których, po uzyskaniu haseł, mogli pobierać materiały, ale
także po udostępnieniu własnych.
Policyjne ustalenia wskazały kilkadziesiąt osób w Polsce. Rano policjanci weszli jednocześnie do 86 mieszkań i lokali w
całym kraju. Zatrzymali 34 podejrzanych, w tym dwóch nieletnich. Podczas przeszukań zabezpieczyli 88 komputerów,
3390 płyt CD i DVD, 7 laptopów, 27 twardych dysków, 14 telefonów komórkowych, kasety wideo i aparaty cyfrowe.

Policja przedstawiła zatrzymanym zarzuty posiadania, sprowadzania,
rozpowszechniania i utrwalania treści pornograﬁcznych z udziałem dzieci. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia
wolności.
Biegli analizują zawartość nośników zabezpieczonych podczas przeszukań.
Podkarpaccy policjanci weszli do trzech mieszkań - w Jedliczu, Stalowej Woli i Kolbuszowej. Jeden z zatrzymanych na
Podkarpaciu podejrzanych przyznał się do winy. Poprosił o pomoc, chce się leczyć.
Policja bada kolejne wątki tej sprawy. Policjanci ustalili, że niektórzy podejrzani mogli brać udział w produkcji
materiałów pornograﬁcznych, wykorzystywać w tym procederze swoje dzieci.
Śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

