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Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa
Publicznego POLSECURE
Międzynarodowa Konferencja Policyjna

Bezpieczeństwo w sieci oraz logistyka w administracji
publicznej w kontekście nowych wyzwań współczesnego świata

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
 
„Cyberbezpieczeństwo”

„W kierunku innowacyjnych rozwiązań – realizacja 
Programu Modernizacji Policji (...) oraz perspektywa 
praktycznego dialogu naukowego w zakresie rozwoju 
i wdrażania nowoczesnych technologii”



Dlaczego warto uczestniczyć 
w targach POLSECURE?

Cała branża 
w jednym miejscu

bezpieczeństwo i ochrona

• technologia obserwacji i nadzoru
• bezpieczeństwo miejsc publicznych, transportu
• bezpieczeństwo portów i granic
• bezpieczeństwo systemów finansowych

wyposażenie

• uzbrojenie
• sprzęt ochrony osobistej
• sprzęt ratunkowy
• pojazdy specjalne
• kryminalistyka
• medycyna sądowa

cyberbezpieczeństwo

• ochrona danych
• ochrona przed 

cyberatakami
• wykrywanie terroryzmu
• systemy informacyjne

dowodzenie

• systemy dowodzenia
• systemy kontroli
• łączność
• logistyka
• szkolenia
• psychologia

• Budżet Policji na 2021 r. wynosi 10,4 mld zł   
(2,5 mld EUR) 
Przyznane środki finansowe dla Policj z Programu 
modernizacji Policji (...) na lata 2017-2020 -   
- 5,99 mld zł (1,4 mld EUR)

• W polskiej Policji z Programu modernizacji Policji 
(...) 
w latach 2017-2020 zrealizowano m.in. : 
- inwestycje budowlane 
- wymianę i zakup sprzętu transportowego 
- zakup sprzętu techniki specjalnej oraz  
   uzbrojenia 
- zakup sprzętu informatyki i łączności 
- zakup wyposażenia ochronnego i osobistego 
   funkcjonariuszy



Doświadczenie
Targi Kielce od momentu swojego powstania specjalizują się m.in. 
w organizacji specjalistycznych wystaw dedykowanych służbom 
mundurowym (m.in. MSPO, targi pożarnicze KIELCE IFRE-EXPO).

Kontakty
Podstawą sukcesu firmy na targach są odpowiedni zwiedzający. 
Doświadczenie i kontakty wypracowane przez Targi Kielce gwarantują, 
że wystawę odwiedzą osoby decyzyjne, odpowiedzialne za zakupy 
sprzętu i wyposażenia.

Infrastruktura
Targi Kielce posiadają optymalną infrastrukturę do organizacji tego typu 
imprez: nowoczesne hale wystawiennicze, centrum konferencyjno-
kongresowe oraz teren zewnętrzny przystosowany na potrzeby pokazów 
dynamicznych.

Zespół
Targi organizowane są przez doświadczony zespół profesjonalistów, 
przy wsparciu instytucji branżowych.

Targi Kielce to drugi w Europie Środkowo-Wschodniej 
ośrodek wystawienniczo konferencyjny. 
Posiadamy 30-letnie doświadczenie w organizacji 
międzynarodowych imprez, takich jak choćby rozpoznawalny 
na całym świecie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 
MSPO.
Na 90 000 m2 powierzchni ekspozycyjnej odbywają się 
najważniejsze spotkania wielu branż i podpisywane są 
milionowe kontrakty.
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