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Odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  29  lutego  2020  r.  (sobota),  data  wpływu

do  kancelarii  Urzędu  Miasta  Kalisza  2  marca  br.  dotyczącą  organizacji  Drużynowych

Mistrzostw Świata Mężczyzn w Tenisie DAVIS CUP, uprzejmie informuję, co następuje.

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańców,  mając  świadomość  ewentualnego

zagrożenia, służby  miejskie  na  bieżąco  monitorują  sytuację,  analizując  komunikaty

Ministerstwa Spraw  Zagranicznych  i  Ministerstwa  Zdrowia.  Weryfikowane  są  oficjalne  dane

dotyczące w szczególności:   

• bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Europie i na świecie

• kontaktowania  się  z  odpowiednimi  służbami  zajmującymi  się  prewencją

w rozprzestrzenianiu się wirusa

• stanu  zdrowia  zawodników,  gości  biznesowych,  odwiedzających,  pracowników

oraz podwykonawców.



Odpowiadając na Pana pytania:

Jakie obiekty będą wykorzystywane do organizacji imprezy?

Obiektem,  na  którym  odbędą  się  wskazane  przez  Pana  mecze  reprezentacji  Polski

i  Hongkongu  w  ramach  Drużynowych  Mistrzostw  Świata  Mężczyzn  DAVIS  CUP  jest

Hala  sportowo-  widowiskowa  Arena  Kalisz,  mieszcząca  się  przy  ul.  Prymasa  Stefana

Wyszyńskiego 22-24.

Czy  organizacja  tej  imprezy  niesie  za  sobą  podwyższone  ryzyko,  potencjalnego  zagrożenia

koronawirusem CORVID-19?

Prezydent  Miasta  Kalisza,  wydając  decyzję  (WKST.5310.6.2020)  zezwalającą

na  przeprowadzenie  imprezy  tj.  meczu  w  ramach  Drużynowych  Mistrzostw  Świata  Mężczyzn

„Davis  Cup Polska-  Hongkong 2020”,  zgodnie  z  Ustawą o bezpieczeństwie  imprez  masowych

opiera  się  na  opiniach  właściwych  miejscowo:  Komendanta  Miejskiego  Policji  (nr  opinii

SP.076.20.2020.RJ), Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (nr PZ.5563.7.3.2020),

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kaliszu  (ON.HK.424.36.2.7.2020)  oraz

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu- dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Powyższe służby na dzień wystawienia opinii nie wykazały podwyższonego zagrożenia, jednak  

w związku  z  dynamiczną  sytuacją  w  kraju,  związaną  z  potencjalnym  zagrożeniem

epidemiologicznym,  Polski  Związek  Tenisowy  w  porozumieniu  z  władzami  Miasta  Kalisza,

Wojewodą  Wielkopolskim  oraz  Ministerstwem  Sportu  podjął  decyzję,  że  spotkanie  tenisowe

o Puchar Davisa Polska – Hongkong odbędzie się bez udziału publiczności.

Jakie  działania  jako  organizator,  podejmie  miasto  Kalisz  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa

epidemiologicznego w trakcie tej imprezy?

Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  20  marca  2009  roku  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych

(Dz.U. 2019, poz. 2171) Art. 3, pkt. 9 organizatorem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna przeprowadzająca imprezę masową. Organizatorem wskazanej imprezy masowej jest

Polski  Związek  Tenisowy,  który  na  podstawie  uprawnienia  ITF-  Międzynarodowej  Federacji

Tenisowej  posiada  wyłączne  prawo do  organizacji  meczu  w  ramach  Drużynowych  Mistrzostw

Świata  Mężczyzn  „Davis  Cup  Polska-  Hongkong  2020”.  Miasto  Kalisz   jest  partnerem  oraz

gospodarzem  rozgrywek.  Odnosząc  się  więc  do  wskazanej  powyżej  Ustawy



Art. 5 ust.  1  Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej

organizator , którym we wskazanym przypadku jest Polski Związek Tenisowy. Ponadto, z umowy

zawartej między Miastem Kalisz a PZT § 3 pkt 17 wynika, że Dopełnienie wszystkich niezbędnych

formalności,  zapewnienie  warunków  i  przestrzeganie  obowiązków  wynikających   z  Ustawy

(o  bezpieczeństwie  imprez  masowych)  związanych  z  organizacją  Meczu  w  szczególności:

zatrudnienia  i  opłacenia  niezbędnych  służb  medycznych,  specjalistycznej  firmy  ochrony  mienia

i osób oraz innych służb niezbędnych do bezpiecznej realizacji Meczu oraz zabezpieczenie p.poż.

leży po stronie Organizatora, w tym przypadku PZT. Stąd podjęta decyzja o wyłączeniu udziału

publiczności we wskazanym wydarzeniu.

Wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje zostaną uznane przez Pana Radnego

za wyczerpujące.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza




