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UDERZENIE W SZAJKĘ PEDOFILSKĄ
Data publikacji 13.05.2022

W toku śledztwa Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Wschód, a następnie Prokuratury
Okręgowej w Krakowie, policjanci z komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej w Krakowie
zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy posiadali i rozpowszechniali materiały o treści pornograﬁcznej
z udziałem małoletnich. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniana treści
pornograﬁcznych z udziałem małoletnich i zostali tymczasowo aresztowani.
Policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością z komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie na bieżąco monitorują
Internet pod kątem przestępstw popełnianych w sieci. Pod koniec 2020 roku traﬁli w sieci na użytkownika
korzystającego z jednego z portali internetowych, który zamieścił tam zdjęcie przedstawiające pornograﬁę dziecięcą.
O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście - Wschód, która wszczęła w tej sprawie
śledztwo, zlecając prowadzenie czynności policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Praca wykrywcza
doprowadziła śledczych do 31-letniego mieszkańca Dolnego Śląska, który został zatrzymany we wrześniu 2021 roku pod
zarzutem posiadania i rozpowszechniania treści pornograﬁcznych z udziałem małoletnich i tymczasowo aresztowany.
Ustalono także, że podejrzany utrzymywał przestępcze kontakty z 50-latkiem ze Śląska o podobnych
„zainteresowaniach”. Policjanci zatrzymali 50-latka w jego mieszkaniu pod koniec listopada 2021 roku. Usłyszał
podobne zarzuty i został aresztowany. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych sprzęt komputerowy
i inne nośniki, na których, jak się okazało, przechowywane były materiały pedoﬁlskie.
Sprawa okazała się rozwojowa i w grudniu 2021 r. śledztwo przejęła do dalszego prowadzenia Prokuratura Okręgowa w
Krakowie, powierzając prowadzenie czynności Komedzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego na przestrzeni ostatnich miesięcy, realizując prokuratorskie postanowienia, zatrzymali w tej
sprawie na Śląsku dwóch mężczyzn: na początku lutego 2022 r. 38-latka i pod koniec marca br. 40-latka. Dowody
zabezpieczone podczas przeszukań ich mieszkań potwierdziły podejrzenia śledczych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty
dotyczące posiadania i rozpowszechniania treści pornograﬁcznych z udziałem małoletnich i zostali tymczasowo
aresztowani.
Kilka dni temu doszło do kolejnej realizacji. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, realizując postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie zatrzymali 47-letniego
mieszkańca Śląska i przeszukali jego mieszkanie. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
zastosował wobec tego mężczyzny - podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograﬁcznych z udziałem
małoletnich - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Podejrzanym grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie sprawdzają, czy zamieszani w sprawę mężczyźni
mogli dopuścić się innych przestępstw o charakterze pedoﬁlskim.
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