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Nie jest to zadanie łatwe, ale policjanci z Olsztyna i Ełku pokazali, że mrówcza praca i
cierpliwość przynoszą odpowiedni skutek. Funkcjonariusze zatrzymali 35-letniego mieszkańca
Ełku, który sprowadzał, przechowywał, utrwalał oraz rozpowszechniał treści pornograﬁczne z
udziałem dzieci. Jego działania sięgały poza granice kraju, stąd przydatne okazało się wsparcie
ze strony Interpolu. Dzięki wzorcowej współpracy policjantów, prokuratury i sądu, mężczyzna
jeszcze w dniu zatrzymania traﬁł za kraty aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje.
Grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Współczesny handel ludźmi przybiera różne formy, często zupełnie inne niż to, z czym zazwyczaj kojarzymy to straszne
zjawisko. Jedną z nich jest tzw. eksploatacja seksualna, która ustępuje miejsca pracy przymusowej. W dalszej kolejności
jest zmuszanie do prostytucji, czy wykorzystanie w przemyśle erotycznym oraz pornograﬁi. Zwalczaniem tego
przestępstwa w polskiej Policji zajmują się m.in. komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni w tym
zakresie policjanci. Współpracują przy tym z przedstawicielami organów ścigania innych państw, a także organizacji
międzynarodowych. Jedną z takich realizacji, zakończonych zatrzymaniem podejrzanego mężczyzny, przeprowadzili
policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z komórki zajmującej się zwalczaniem handlu ludźmi wraz z
kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przy współpracy z przedstawicielami Interpolu.
Wszystko zaczęło się od tego, że policjanci tropiąc działania przestępców w przestrzeni internetowej, traﬁli na ślad
prowadzący do Ełku. Jak ustalili funkcjonariusze, użytkownik sieci logował się do dostępnych komunikatorów
internetowych i nawiązywał za ich pośrednictwem kontakt z małoletnimi dziewczynkami. Dążył do nawiązania
internetowej znajomości i uzyskania danych dotyczących ich wieku i wyglądu. Gdy to się udawało, wówczas zacieśniał
kontakt i zachęcał do wymiany ﬁlmów i zdjęć. Były to materiały o charakterze pornograﬁcznym. Zebrany materiał
gromadził na nośnikach pamięci i rozpowszechniał w sieci, udostępniając je użytkownikom również spoza granic kraju.
Miał działać w ten sposób od około roku.
Jak podkreślają policjanci biorący udział w tej realizacji, ustalenie podejrzanych w takich sprawach wymaga cierpliwości
i skrupulatności. Jest to mrówcza praca angażująca wiele osób, a ze względu na to, że proceder dotyczy przestrzeni
internetowej o globalnym zasięgu, wymaga też dobrej i szybkiej współpracy między różnymi jednostkami, a nawet
organizacjami.
W wyniku podjętych działań policjanci ustalili, że odpowiedzialnym za te działania jest 35-letni mieszkaniec miasta. W
poprzedni wtorek (11.08.2020) weszli do jego mieszkania. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie przeszukania
zajmowanych przez niego pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli laptopy, telefony i nośniki pamięci, które zostały
przekazane do dalszych badań przez specjalistów. Dalsze czynności w tej sprawie są nadzorowane przez Prokuraturę
Rejonową w Ełku.

Zatrzymany
przyznał się
małoletnich
rozwojowy i

usłyszał zarzut z art. 202§3 kodeksu karnego. Nie kwestionował swojej winy. W rozmowie ze śledczymi
do sprowadzania, przechowywania, utrwalania oraz rozpowszechniania treści pornograﬁcznych z udziałem
poniżej 15 roku życia. Grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Sprawa ma charakter
śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Dzięki wzorcowej współpracy policjantów z Prokuraturą Rejonową w Ełku oraz tamtejszym sądem, 35-latek jeszcze tego
samego dnia znalazł się za kratami aresztu. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Ełku zastosował wobec 35-latka
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
Dostęp do Internetu nie jest dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Współczesna młodzież nie zna już świata bez Internetu.
Jest on dla nich czymś naturalnym. Nie znaczy to jednak, że bezpiecznym. W przestrzeni internetowej czai się niestety
wiele zła, które tylko czeka na nieświadomych zagrożeń użytkowników. A takimi użytkownikami bywają przede
wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego tak ważne jest to, aby rodzice rozmawiali ze swoimi pociechami na temat
prawidłowego korzystania z dobrodziejstw Internetu, aby uświadamiali im, że mogą tam spotkać się ze złymi ludźmi,
którzy będą chcieli je wykorzystać. Należy przestrzegać dzieci i młodzież przed zbyt pochopnym przekazywaniem
swoich danych lub zdjęć, czy ﬁlmów innym osobom. Odpowiednia kontrola nad treściami, jakie dziecko przegląda lub
udostępnia w sieci, może uchronić je przed wielką krzywdą. Każdy niepokojący sygnał, świadczący o tym, że dziecko
mogło paść oﬁarą przestępstwa, należy zgłosić organom ścigania.
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