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ZAPRASZAMY 
NA DRUGĄ EDYCJĘ 
TARGÓW 
POLSECURE

Wydarzenie dedykowane jest 
wszystkim służbom odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo publiczne, w tym 
podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji: Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, a także Służbie 
Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Komisji Nadzoru Finansowego. 

Oferta POLSECURE kierowana jest również do 
organizacji ratowniczych, takich jak Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze PR, 
Wodne Ochotnicze PR. Odbiorcami targów są też 
Inspektorat Transportu Drogowego, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, Krajowa Administracja Skarbowa 
oraz samorządy terytorialne, w tym straże miejskie 
oraz agencje ochrony.

Debiut Targów POLSECURE okazał się bardzo 
udany. Jak podkreślali przedstawiciele różnych 
formacji – sukcesem tego wydarzenia było to, że 
zjednoczyło ono wiele służb. Targi w 2022 roku były 
współorganizowane przez Komendę Główną Policji. 
Partnerem strategicznym Targów była GRUPA WB.

Targi w 2023 roku po raz kolejny będą w pełni 
poświęcone bezpieczeństwu publicznemu. Wydarzenie 
będzie doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą 
firm specjalizujących się w produkcji wyposażenia 
specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu 
ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, 
dowodzeniu czy kontroli, ale także do wymiany 
doświadczeń i rozmów o rzeczywistych potrzebach 
służb mundurowych.

II MIĘDZYNARODOWE TARGI 
POLSECURE
MIĘDZYNARODOWE 
KONFERENCJE POLICYJNE

OPINIE GOŚCI I WYSTAWCÓW

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

ZAKRES TEMATYCZNY 
KONFERENCJI

• CYBERBEZPIECZEŃSTWO
• KRYMINALISTYKA
• OCHRONA GRANIC
• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

Bardzo dziękuję przedstawicielom służb mundurowych, firm, 
organizacji oraz instytucji za przyjęcie zaproszenia do udziału 
w Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa 
Publicznego Polsecure, w tym w Międzynarodowej Konferencji 
Policyjnej. Jestem głęboko przekonany, że to niezwykle 
ważne wydarzenie, zaowocuje szeregiem wspólnych 
międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie zwalczania 
przestępczości.

gen. insp. Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji

Cieszymy się, że powstały takie targi. Targi 
trafiły w 10-tkę. Myślę, że za 30 lat będą tak 
duże jak MSPO.

Roman Musiał
Szef strategicznych projektów obronnych 
i cywilnych, Grupa WB

TARGI POLSECURE TO:

• najważniejsze spotkanie branży bezpieczeństwa 
publicznego w Polsce

• możliwość wprowadzenia na rynek najnowszego 
sprzętu i wyposażenia dla służb mundurowych 
i zdobycia nowych odbiorców

• targi odwiedzane przez przedstawicieli wszystkich 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
publiczne

• strefa pokazów dynamicznych
• bogaty program konferencji i seminariów 

branżowych
• uroczysta Gala wręczenia nagród dla firm 

i produktów prezentowanych podczas targów



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.

ZAKRES BRANŻOWY 
POLSECURE

Kontakt:
Dyrektor projektu
Agnieszka Białek
t.: 41 365 12 49, +48 606 609 579
bialek.agnieszka@targikielce.pl

Zastępca
Agnieszka Puchalska
t.: 41 365 14 46, +48 504 842 373
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

Targi Kielce SA
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Już dziś zarezerwuj 
powierzchnię wystawienniczą.

Skorzystaj z interaktywnego formularza 
zgłoszeniowego na polsecure.targikielce.pl

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


