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TARGI EUROPOLTECH 2015
Nowoczesna broń, drony, systemy łączności, gadżety niczym z filmów o Jamesie Bondzie – sprzęt
wykorzystywany przez policjantów jest tym, co najbardziej działa na wyobraźnię miłośników naszej
formacji. W Warszawie rozpoczęły się targi, podczas których przedstawiciele Policji i innych służb
mundurowych mają okazję zobaczyć i wypróbować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne
poprawiające skuteczność policyjnej służby oraz wzmacniające bezpieczeństwo funkcjonariuszy.
Tegorocznej edycji Targów, które otworzyli Minister SW Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof
Gajewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów
Gdańskich SA Andrzej Kasprzak, towarzyszy VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pod hasłem „Ochrona interesów
finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. Dyskusjom i wystąpieniom związanym z konferencją przewodzi
Komendant Główny Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski.
Program targów jest bardzo bogaty. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy, czy też zobaczyć
policyjne pokazy m.in. z wykorzystaniem drona. Goście mają okazję dowiedzieć się od policyjnych kryminologów o metodach
działania fałszerzy dokumentów. Będzie można również zasięgnąć porad prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych i
danych osobowych, których udzielać będą specjaliści. Duża część Targów zostanie poświęcona systemom łączności. Choć
nie każdy zdaje sobie z tego sprawę – to właśnie niezawodne systemy łączności w realny sposób przekładają się na
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Podczas spotkania omawiane są również możliwości, jakie służbom mundurowym
oferują tablety i smartfony – dla cywilów przydatne gadżety, dla funkcjonariuszy – narzędzia pracy operacyjnej.
Wystawcy i przygotowane przez nich atrakcje to tylko część Targów. Równie ważne są wystąpienia i dyskusje ekspertów,
toczone w ramach konferencji „Ochrona interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. W konferencji
zorganizowanej przez Komendę Główną Policji udział bierze kadra kierownicza europejskich służb policyjnych, EUROPOL,
Komisja Europejska - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna.
Targi EUROPOLTECH mają charakter wysoce specjalistyczny i są dostępne jedynie dla profesjonalistów - funkcjonariuszy
służb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa. Głównym ich celem jest wspomaganie
procesów modernizacyjnych w wymienionych służbach. Impreza ta jest doskonałym forum do nawiązywania kontaktów i
wypracowywania porozumień służących zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu przy budowie systemu
bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Otwartość Policji i innych służb na nowoczesne technologie oraz potrzeba
modernizacji posiadanego sprzętu i wyposażenia sprawia, że producenci techniki policyjnej i urządzeń specjalnych znajdą w
Polsce interesujący rynek.
Targi EUROPOLTECH to nie tylko prezentacja profesjonalnego, skutecznego, efektywnego i wysoko zaawansowanego

technologicznie sprzętu, narzędzi informatycznych i uzbrojenia. EUROPOLTECH to również platforma do nawiązywania
kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć organizowanych
podczas trwania targów jest wystawa produktów o najwyższym zaawansowaniu technicznym i najwyższej użyteczności dla
służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Prezentowane są one w ramach promocyjnego programu
SUPERNOWOCZESNY 2015. Jury, któremu przewodniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś,
wybierze produkty o najwyższych walorach eksploatacyjnych, prezentujące nowatorskie rozwiązania. Laureaci tego konkursu
zostaną uhonorowani nagrodami Komendanta Głównego Policji – Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji.
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