
W dniu 13.12.2022 o 10:04, Dariusz Łaska pisze: 

Pan Komendant Artur Hołubiczko 

Prefekt Krajowej Rady Komendantów 

Straży Miejskich i Gminnych RP 

  

  

Szanowny Panie Prefekcie, 

  

Agencja Monday Comms z siedzibą w Warszawie (część Monday Group), którą 

reprezentuję, działa na zlecenie polskiego oddziału firmy Axis Communications, lidera 

na światowym rynku systemów bezpieczeństwa i innowacyjnych technologii 

tworzonych z myślą o bezpiecznym i bardziej inteligentnym świecie. Monday Comms 

jest obecna na rynku od ponad 15 lat. Zatrudniamy ponad 90 osób. W załączeniu 

przesyłam dla informacji krótką prezentację przedstawiającą Monday. 

  

Axis Communications jest inicjatorem i organizatorem konkursu „Bezpieczny zaułek”, 

adresowanego do polskich miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Zadaniem 

naszej agencji jest wsparcie organizatora konkursu w zakresie jego przygotowania i 

przeprowadzenia. Celem konkursu jest podniesienie świadomości lokalnych 

społeczności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w jaki sposób mieszkańcy mogą i 

powinni poprawiać poziom bezpieczeństwa publicznego we współpracy z władzami 

miast. Zapraszane do udziału w konkursie miasta zgłaszają poprzez formularz 

zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu „niebezpieczne zaułki” - 

miejsce/miejsca, które z powodu oddalenia od skupisk mieszkańców, charakteru i 

przeznaczenia narażone są na podwyższone zagrożenie bezpieczeństwa dla 

mieszkańców, ich zdrowia, życia lub mienia. 

  

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego rozwiązania bezpieczeństwa 

dedykowanego tym lokalizacjom, mają one stać się bezpieczne i przyjazne 

mieszkańcom. Władze miasta są zachęcane do zaproszenia mieszkańców do 

współtworzenia mapy bezpieczeństwa miasta i do wspólnego wyboru miejsca lub 

miejsc do zgłoszenia w konkursie. Wyboru zwycięskiego miejsca dokona 3-osobowe 

jury. Nagrodą jest przygotowanie eksperckiej koncepcji rozwiązania poprawiającego 

poziom bezpieczeństwa zwycięskiego miejsca oraz jej realizacja i wdrożenie. 

Maksymalna wartość nagrody to 23 000 zł. Miasta będą miały czas do 14 kwietnia 2023 

r. na zgłoszenie miejsca/miejsc (liczba jest nieograniczona), a 26 kwietnia 2023 r. 

zostanie ogłoszony zwycięzca. 

  

W załączeniu przesyłam dla Państwa wiadomości regulamin konkursu „Bezpieczny 

zaułek”, który będzie zamieszczony na stronie internetowej konkursu. 

  

W imieniu organizatora konkursu prosimy Krajową Radę Komendantów Straży 

Miejskich i Gminnych RP o objęcie patronatem konkursu „Bezpieczny zaułek”. 

Współpraca z Państwem przy przeprowadzeniu konkursu byłaby nie do przecenienia. 

Zależałoby nam na popularyzacji konkursu z wykorzystaniem Państwa kanałów 

komunikacji: strony internetowej, wydawnictw, listy mailingowej i mediów 



społecznościowych. Chcielibyśmy także zaprosić przedstawiciela Związku do udziału w 

pracach jury konkursu obok przedstawiciela Axis Communications i organizacji 

zrzeszającej polskie miasta.  W przypadku Państwa zgody na patronat poprosimy o 

zgodę na używanie logo Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych 

RP. Ze swojej strony oferujemy przygotowanie i dostarczenie Państwu na potrzeby 

publikacji informacji, komunikatów, postów i potrzebnych grafik. 

  

Liczymy na zainteresowanie Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i 

Gminnych RP ideą konkursu oraz na przychylność w rozpatrzeniu naszej prośby o 

patronat i propozycji współpracy. 

  

Z wyrazami poważania, 

  

Dariusz Łaska 

Senior Account Executive 
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