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W środę w siedzibie śląskiej Policji odbyła się konferencja inaugurująca „Centrum
Proﬁlaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”. Wirtualna
platforma, utworzona przez Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej,
będzie dla mundurowych źródłem wiedzy oraz informacji, a także posłuży do wymiany
doświadczeń, pozwalając utrzymać wysoki poziom realizowanej proﬁlaktyki. Konferencję
otworzył szef śląskiego garnizonu Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński, który przywitał
gości oraz uczestników wydarzenia.
Śląska Policja rusza z nowym, innowacyjnym narzędziem, które pozwoli utrzymać wysoki poziom
realizowanej proﬁlaktyki społecznej oraz doskonalić współpracę mundurowych w tym zakresie. Mowa o
wirtualnej platformie dla śląskich mundurowych “Centrum Proﬁlaktyki Społecznej”. Pionierski projekt stworzyli
policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Efekty swojej całorocznej pracy
nad tym przedsięwzięciem mundurowi zaprezentowali podczas konferencji, którą odbyła się w środę w
siedzibie katowickiej komendy wojewódzkiej policji.
Konferencję otworzył szef śląskiego garnizonu Policji nadinsp. dr Krzysztof Justyński, który przywitał gości
oraz uczestników wydarzenia. Spotkanie poprowadził następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP
w Katowicach nadkom. Marcin Budzich wraz ze swoimi policjantami, którzy zaprezentowali poszczególne
działy Centrum Proﬁlaktyki Społecznej. W dalszej części swoje wykłady wygłosili zaproszeni eksperci.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się: przedstawiciele kadry kierowniczej garnizonu śląskiego z
Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. dr Krzysztofem Justyńskim oraz jego I Zastępca insp. Romanem
Rabsztynem, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Mlodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Pani
Danuta Maćkowska oraz Kierownik Departamentu Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Pani
Danuta Deskiurs - reprezentujące Marszałka Województwa Śląskiego, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w
Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, Naczelnik Wydziału Proﬁlaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp.
Wanda Mende, dr hab. Marek Walancik z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Pani Joanna Jeleniecka, Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach Pani Aleksandra
Kruszyńska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i służb oraz komend policji z Krakowa, Opola i
Wrocławia.
Na auli zasiedli również naczelnicy wydziałów prewencji policji ze Śląska, a także kierownicy dzielnicowych i
policjanci jednostek terenowych, realizujących zadania z zakresu proﬁlaktyki.
Platforma „Centrum Proﬁlaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” jest skarbnicą
wiedzy, miejscem wymiany doświadczeń i formą współpracy dla śląskich policjantów, realizujących zadania

na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Obok tych funkcjonalności, narzędzie będzie przede wszystkim
bogatą bazą materiałów proﬁlaktycznych, które mogą wykorzystywać w codziennej służbie stróże prawa
zajmujący się tą tematyką. Celem mundurowych jest także przedstawienie i przekazanie tego autorskiego
narzędzia przedstawicielom innych garnizonów Policji z kraju, aby wszyscy mundurowi mogli wspólnie
korzystać z jego zasobów.

