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ARESZT DLA PODEJRZANEGO O PEDOFILIĘ
Data publikacji 06.07.2015

Policjanci Wydziałów do Walki z Cyberprzestępczością i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali 26-letniego mieszkańca miasta. Podejrzany o
pedoﬁlię mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo
aresztowany na 3 miesiące.
Na trop pedoﬁlskiego procederu funkcjonariusze wpadli w połowie maja bieżącego roku. Wówczas impulsem do
działania mundurowych stały się pozyskane informacje o użytkowniku Internetu, który na różnych portalach
społecznościowych publikuje niepokojące i obsceniczne komentarze z podtekstem seksualnym, którymi opatruje
zamieszczone tam fotograﬁe chłopców i nastolatków. Z ustaleń zajmujących się tą sprawą funkcjonariuszy wynikało, że
logujący się Internecie mężczyzna posługując się fałszywymi danymi skrywającymi jego tożsamość i wiek stara się
nawiązywać kontakty z małoletnimi mieszkańcami Podlasia płci męskiej usiłując doprowadzić do bezpośrednich spotkań
z nimi. W korespondencji internetowej z pokrzywdzonymi „chwalił się” też swoimi doświadczeniami erotycznymi.
Badając okoliczności sprawy śledczy ustalili również, że swoim nieletnim oﬁarom mężczyzna przesyła materiały i linki
do stron zawierających treści pornograﬁczne.
Funkcjonariusze w wyniku wnikliwej pracy dotarli do pokrzywdzonych, a także zidentyﬁkowali osobę podejrzewaną o
pedoﬁlską działalność. Okazało się, że jest to 26-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany, a w
jego przeszukanym mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli między innymi komputery z zawartością treści
pornograﬁcznych. 26-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ, gdzie usłyszał już zarzuty.
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym, za takie zachowania
sprawcy grozi kara od 2 nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze
wyjaśniający jej szczegóły podejrzewają, że pokrzywdzonych działalnością 26-latka, nieujawnionych dotychczas osób,
może być więcej, dlatego też proszą je o kontakt z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Białymstoku.
Uwaga w „sieci”
Młodzi ludzie - zwłaszcza ci, którzy w okresie wakacyjnym zostają w domach i sami muszą zorganizować
sobie swój wolny czas, narażeni są na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci. Często
przeglądane przez nich treści są nieadekwatne do wieku, a co więcej mogą wpływać niekorzystnie na ich
psychikę i zachowanie. Ważna jest tutaj rola rodziców. To oni, jako pierwsi, powinni poinformować swoje
pociechy o możliwych zagrożeniach i kontrolować co dzieci robią w sieci, na jakie strony zaglądają i jakich
szukają informacji. Warto również zastanowić się nad blokadą niektórych stron.
Rady dla rodziców:
rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, omawiajmy kwestie bezpiecznego korzystania z komputera
i Internetu,
kontrolujmy co nasze dzieci robią w sieci, na jakie strony zaglądają, jakich szukają informacji,

w przypadku napotkania w Internecie na nielegaln treści nie zastanawiajmy się i zgłośmy ten fakt
na Policję,
zapytajmy informatyka o możliwości blokady niektórych stron.
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