
Dzień dobry, 
poniżej przesyłam kilka pytań dotyczących organizacji i przebiegu tegorocznego Jarmarku św. 
Dominika z prośbą o odpowiedź. Rozmawialiśmy już z głównym organizatorem i Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, prosimy o odpowiedź na nasze pytania także Urząd Miejski. 
1. Czy przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku uczestniczyli w opracowywaniu zasad 
dotyczących udziału wystawców w tegorocznym Jarmarku Dominikańskim? Jeśli tak, to jakie 
reprezentowali wydziały UM? 
Opracowanie zasad dotyczących udziału wystawców Jarmarku Dominikańskiego należy do 
organizatora, który w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz nakazy, zakazy i obostrzenia 
dokonał uzgodnień z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i ma 
obowiązek stosowania się do otrzymanych zaleceń. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego organizował spotkanie z organizatorem tj. MTG jak również innymi służbami i 
podmiotami: Komendą Miejską Policji w Gdańsku, Straż Miejską, Państwową Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, ABW, Zarządem Transportu 
Miejskiego, Agencją Ochrony działającą podczas Jarmarku, Biura Prezydenta Miast Gdańska, 
przedstawicielami firmy drogowej współpracujące w zakresie wprowadzania zmian w 
organizacji ruchu. Spotkanie miało na celu ustalenie koordynacji przepływu informacji 
pomiędzy służbami i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem we wszystkich 
płaszczyznach działania, ustaleniem komunikacji o zagrożeniach przekazywanych za 
pośrednictwem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które kierowane mają być do 
organizatora i wszystkich wystawców oraz mieszkańców, ustalenia bieżącej koordynacji 
podczas cotygodniowych spotkań w trakcie trwania jarmarku lub częstszych w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności. Jarmark Dominikański jest targowiskiem, co do których 
stosowane są przewidziane zalecenia i wytyczne. Tegoroczny jarmark pozbawiony jest 
wszelkich imprez masowych i ograniczony jedynie do handlu i stref relaksu w Parku 
Świętopełka, Ołowianki i  Targu Węglowego ograniczonego do 150 osób z godnie z 
obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii. Najważniejszymi 
działaniami podjętymi przez organizatora w bieżącym roku są: 

• poszerzenia ciągów pieszych, pozwalające na zachowanie dystansu 

społecznego (jednostronna zabudowa stoisk, o ponad 30 % mniej stoisk w 

stosunku do ubiegłego roku)   

• zapewnienia środków ochrony osobistej dla wystawców (przyłbice, 

rękawiczki, płyny dezynfekujące) oraz wprowadzenie obowiązku pracy na 

stoiskach w przyłbicach i rękawiczkach 

• udostępnienia środków dezynfekcyjnych dla odwiedzających na wszystkich 

stoiskach  

• oddzielenia stoisk z żywnością od odwiedzających za pomocą przegrody 

pleksi 

• rezygnacji z dużych wydarzeń kulturalnych (m.in. ceremonii otwarcia i 

zamknięcia Jarmarku odbędą się online) 

• ograniczenie widowni wydarzeń programowych do obowiązujących 

limitów 

• wprowadzenia oznakowania na całym terenie Jarmarku, ograniczającego 

dostęp do stoisk oraz zalecającego zachowanie odpowiedniego dystansu 

• umieszczenia na całym terenie jarmarku informacji dotyczących 

obowiązujących zasad przeciwdziałających zakażeniom koronawirusem 

• wydzielenia stref konsumpcyjnych dla określonej liczby konsumentów 

wraz z konieczna obsługą i bieżącej dezynfekcji stolików 

• codziennego zamgławiania/dezynfekowanie stref konsumpcyjnych przed 

otwarciem Jarmarku w godz. 6.00-9.00 



Zasady bezpieczeństwa respektować musi każdy uczestnik, mieszkaniec, turysta 
bez względu na miejsce.  
  
2. Kto z ramienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku personalnie odpowiada za nadzór nad przebiegiem, 
także w aspekcie zagrożenia epidemicznego, tegorocznego Jarmarku Dominikańskiego? 
Nadzór nad działaniami epidemicznymi ma Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który 
koordynuje wszelkie sprawy związane z pandemią na terenie Gdańska i do którego wytycznych 
organizator, w tym wypadku MTG ma obowiązek się stosować.  
  
3. Czy instytucje podległe Urzędowi Miejskiemu (np. Straż Miejska) będą monitorować na bieżąco 
sytuację związaną z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na terenie Jarmarku św. Dominika? 
Zarówno Straż Miejska jak i Policja po ustaleniach będzie zadaniowana w trakcie jarmarku do 
działań związanych z bezpieczeństwem całościowym w przestrzeni publicznej w tym również 
monitorowania bieżącej sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii.  
  
4. Jakie procedury przewidziano w przypadku stwierdzenia niedostatecznego przestrzegania zasad 
przeciwdziałania rozwojowi pandemii lub wzrost liczby zachorowań wśród wystawców i gości 
odwiedzających w tym roku Jarmark św. Dominika? (Np. wcześniejsze zamknięcie Jarmarku, 
wykluczenie konkretnych wystawców, ograniczenie terenu obejmującego Jarmark itp.). 
Zarówno organizator jak i Policja oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny posiada 
możliwości prawne w zakresie działania na wypadek stwierdzenia niedostatecznego 
przestrzegania zasad przeciwdziałania rozwojowi pandemii oparte o istniejące przepisy 
prawne, które mają szerokie zastosowanie nie tylko podczas Jarmarku. 
  
5. Czy w ramach wspomnianych procedur przewidziano przeznaczenie należących do miasta 
budynków na miejsca kwarantanny? Jeśli tak, to które to budynki? 
Za wyznaczenie i koordynowanie miejscami kwarantanny odpowiada Wojewoda Pomorski, 
który umieszcza osoby w uruchomionych obiektach.  
  
6. Iloma łóżkami szpitalnymi dla potencjalnych pacjentów z objawami COVID-19 dysponują 
wyznaczone gdańskie placówki medyczne? 
Miasto Gdańsk nie jest podmiotem tworzącym jakikolwiek podmiot leczniczy. Za koordynację 
miejsc szpitalnych przewidzianych dla pacjentów z objawami COVID - 19 odpowiada Wojewoda 
Pomorski oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
  
7. Jakie argumenty zaważyły na podjęciu decyzji o organizacji tegorocznej edycji Jarmarku św. 
Dominika w Gdańsku, mimo trwającej pandemii koronawirusa? Czy była brana pod rozwagę 
rezygnacja z organizacji Jarmarku w tym roku? 

Ograniczenia, które wprowadzone zostały wiosną w związku z pojawieniem się 

pandemii Covid-19 dotknęły również branżę usługową oraz najmniejsze 

przedsiębiorstwa. Organizacja jarmarku, jest dla wielu podmiotów szansą na 

powrót do normalności. Podejmując decyzję o zorganizowaniu Jarmarku 

rozważane były różne opcje i argumenty. Szczegółowych informacji dotyczących 

organizacji Jarmarku udziela organizator czyli Międzynarodowe Targi Gdańskie.   
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