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INFORMACJA PRASOWA 

 

Podejrzany w związku ze składaniem 13 – latce propozycji seksualnych. 

 

 Prokuratura śródmiejska nadzoruje postępowanie,  w którym 26 - latkowi 

zarzucono przestępstwo, dotyczące składania za pośrednictwem Internetu,  

13 – letniej dziewczynce, propozycji obcowania płciowego i podejmowania 

działań  zmierzających do ich realizacji. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 2.  

 Zatrzymanie 26 – latka, to efekt działań mających na celu ujęcie mężczyzn  

o skłonnościach pedofilskich, jakie w dniu 4 lutego 2016r. podjął 25 – letni 

mieszkaniec Łodzi. Jak ustalono, mężczyzna ten, po zalogowaniu się na jednym  

z portali internetowych ustalił nazwę użytkownika, sugerującą, że jest nią 

13 – letnia dziewczynka. W krótkim czasie nawiązał kontakt z nieznanym wcześniej 

mężczyzną. Podczas niemal godzinnej wymiany korespondencji, doszło do 

uzgodnienia, jeszcze na ten sam dzień, spotkania. Z treści wpisów wynika przy tym 

jednoznacznie, że miało na nim dojść do obcowania płciowego. Podejrzany przesłał 25 

– latkowi swoje zdjęcie. Ten natomiast przekazał rozmówcy wyszukaną w Internecie 

fotografię nieznanej, małoletniej dziewczynki. Spotkanie zaplanowano na godzinę 

17.15., w centrum miasta przy ul. Zachodniej. W czasie gdy zainteresowany 

kontaktami z dzieckiem mężczyzna, pojawił się w umówionym miejscu trzymając w 

ręce butelkę wina – która miała być znakiem rozpoznawczym, czekali na niego 25 – 

latek wraz z kolegą.  Doszło do rozmowy. Kiedy podejrzany zorientował się, że wpadł 

w pułapkę, podjął ucieczkę, chowając się w pobliskim sklepie. Czekający na niego 

mężczyźni zdołali go ująć, a następnie wezwali policję . Interwencję zgłosił także 26 – 

latek, zawiadamiając telefonicznie, że jest śledzony i obawia się o swoje życie. 
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Wezwani funkcjonariusze zastali pod wskazanym adresem trzech oczekujących ich 

mężczyzn. 25 – latek przedstawił policjantom  powody ujęcia podejrzanego. Ten, nie 

negował prowadzenia internetowej rozmowy z trzynastolatką, początkowo 

utrzymywał jednak, że umówione spotkanie miało mieć cel edukacyjny, a on chciał 

jedynie udzielić dziewczynce korepetycji.  Wiarygodność ten wersji została jednak 

szybko obalona. 25 – latek zapoznał bowiem policjantów z treścią prowadzonej 

korespondencji. 

 26 – latek został zatrzymany. Ostatecznie, podczas przesłuchania przyznał się 

do przedstawionego zarzutu. Decyzją prokuratora poddany zostanie badaniom sądowo 

–psychiatrycznym i seksuologicznym. Zabezpieczony został użytkowany przez 

podejrzanego sprzęt elektroniczny. Przeprowadzone zostaną jego szczegółowe 

ekspertyzy, mające na celu sprawdzenie, czy nie zawiera dowodów, mogących 

wskazywać na popełnienie innych przestępstw o charakterze pedofilskim. 
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