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POSIADAŁ TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM
MAŁOLETNICH. ZOSTAŁ ZATRZYMANY
Data publikacji 08.12.2021

Dla policjantów ścigających przestępców lokalizacja nie ma znaczenia. Nawet wtedy, gdy
złoczyńca swój pierwszy ślad zostawia w Internecie. Przekonał się o tym 33-latek z Podlasia,
który na terenie Warszawy został zatrzymany przez policjantów z Olsztyna. Specjaliści do walki z
cyberprzestępczością w jego telefonie zabezpieczyli korespondencję i treści pornograﬁczne z
udziałem małoletnich. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (30.11.2021) roku policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w
Olsztynie, prowadząc swoje czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, zatrzymali mężczyznę
podejrzewanego o popełnienie przestępstwa składania małoletnim (poniżej lat 15) za pośrednictwem Internetu
propozycji obcowania płciowego.
Sprawa swój początek miała w momencie, gdy do policjantów zgłosiła się matka nastolatki, która poinformowała o tym,
że z jej córką kontaktuje się starszy od niej mężczyzna i składa jej propozycje seksualne. Jak ustalili funkcjonariusze,
33-latek od pewnego czasu korespondował w ten sposób z czterema małoletnimi dziewczynkami z Warmii i Mazur,

które nakłaniał do nawiązania kontaktu. Ponadto w swoim telefonie posiadał treści pornograﬁczne z udziałem osób
małoletnich.
Ustalenia policjantów w tej sprawie doprowadziły do zatrzymania mężczyzny na terenie Warszawy. Sprawcą okazał się
33-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Policjanci w trakcie wykonywania czynności procesowych w mieszkaniu
podejrzanego zabezpieczyli nośniki danych, którymi miał się posługiwać. Ich zawartość zostanie dokładnie
przeanalizowana.
Mężczyźnie przedstawiono zarzut składania małoletniemu poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego, poddania się
lub wykonania innej czynności seksualnej (art. 200a § 2 k.k. ) oraz przechowywania i posiadania treści
pornograﬁcznych z udziałem małoletniego (art. 202 § 4a k.k.).
Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci
wykonują dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.
"Na ﬁlmie widać policjantów, którzy prowadzą zatrzymanego mężczyznę do radiowozu, a w kolejnym ujęciu do sądu"
(KWP w Olsztynie /kp)
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