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12 osób ściągających pliki z pornograﬁą dziecięcą zatrzymali policjanci w 10 województwach
kraju. Zabezpieczono 16 komputerów i laptopów, 12 wymiennych dysków twardych, 1198 płyt
CD/DVD, 11 pendrivów, 8 kart pamięci SD. Tym razem Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi i
Pornograﬁą Dziecięcą BK KGP otrzymał informację z niemieckiego Wiesbaden o wymianie ﬁlmu z
pornograﬁą dziecięcą.

KWP Lublin

Przeszukania sieci Internet przez niemieckich funkcjonariuszy dowiodły, że określona liczba użytkowników oferowała
kompletny plik z dziecięcą pornograﬁą, który wcześniej został zabezpieczony przez Krajowe Biuro Kryminalne Badenii –
Wirtembergii. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez stronę niemiecką namierzone zostały adresy IP użytkowników,
którzy mieli przedmiotowy plik z treściami pedoﬁlskimi i umożliwiali jego pobieranie z Internetu. Wśród nich znalazły
się także adresy IP komputerów z obszaru Polski.
Informacje te wraz z kompletem materiałów zostały przekazane – poprzez Interpol - polskiej Policji. Tutaj zadanie
należało już do policjantów z Biura Kryminalnego KGP, którzy ustalili adresy zamieszkania osób trudniących się tym
procederem. Centralny Zespól dw. z Handlem Ludźmi i Pornograﬁą Dziecięcą zaplanował zatrzymania w 10
województwach. Wczoraj rano do 13 mieszkań ustalonych osób weszli policjanci, zabezpieczyli sprzęt i zatrzymali 12
osób. Wśród zatrzymanych są m.in. prawnik, technik elektronik, ratownik medyczny, emeryt – zatrzymani są więc
przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodów.
Jednej z zatrzymanych osób już przedstawiono zarzut za posiadanie treści pornograﬁcznych z udziałem dzieci. Decyzje
co do pozostałych zapadną po badaniach zabezpieczonego sprzętu przez biegłych.
W latach 2007 – 2009 policjanci z Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi i Pornograﬁą Dziecięcą skoordynowali
22 ogólnopolskie operacje przeciwko sieciowym pedoﬁlom. Zostało w nich zatrzymanych ponad 1044 osób po
przeszukaniu 982 pomieszczeń. Zabezpieczono blisko 1400 komputerów i prawie 100 tys. płyt CD/DVD.

Już w 2010 roku policjanci przeprowadzili również operację pod kryptonimem Roksana. Zatrzymano w niej 120 osób.

