
Wrocław, dnia 13 sierpnia 2022 roku

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka na Sejm RP

Adres do korespondencji:

ul. Haukego-Bosaka 17/1, 50-447 Wrocław

Szanowny Pan
Marian Banaś

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

WNIOSEK

o przeprowadzenie kontroli

Działając na podstawie art. 2 ust 2, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 28a ust 2 ustawy z dnia 23

grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 nr 13 poz. 59 z późn zm.)

niniejszym wnoszę o:

I. Przeprowadzenie kontroli doraźnej, dotyczącej działań Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze pod kątem

przestrzegania procedur i realizacji zadań ustawowych.
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II. Przeprowadzenie kontroli doraźnej, dotyczącej działań Ministerstwa Klimatu i

Środowiska w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze pod kątem przestrzegania

procedur i zadań wynikających z Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

III. Przeprowadzenie kontroli doraźnej, dotyczącej działań Rządowego Centrum

Bezpieczeństwa w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze pod kątem

przestrzegania procedur i realizacji zadań wynikających z Ustawy o Zarządzaniu

Kryzysowym.

IV. Powiadomienie mnie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia kontroli, o których

mowa w pkt I, II i III.

V. Powiadomienie mnie o wynikach kontroli, o której mowa w pkt. I., II. i III.

UZASADNIENIE

Do mojego biura poselskiego napływają informacje medialne w związku z poważną

katastrofą ekologiczną w postaci zanieczyszczenia rzeki Odry na odcinku województw

dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Od końca lipca 2022 roku skażenie

rzeki doprowadziło do bezprecedensowych szkód w ekosystemie. Na odcinku setek

kilometrów wypływają gnijące ryby i bobry, a rzeka stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo

dla ludzi. Według ekspertów, przywrócenie jej stanu przyrodniczego do stanu sprzed

skażenia może potrwać kilka dekad.

Mimo tak poważnej sytuacji, działania instytucji państwowych

zdecydowanie są, w mojej ocenie, rażąco nieadekwatne. W ciągu dwóch tygodni

upływających od pierwszych doniesień o zanieczyszczeniu, nie zostały wdrożone przez

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystarczające działania ostrzegające ludność przed
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ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Brak odpowiedniej reakcji ze strony rządowej,

w tym Ministerstwa Klimatu i Środowiska budzi poważne obawy w kwestii potencjalnego

zlekceważenia skali katastrofy oraz braku wdrożenia odpowiednich w tak krytycznej

sytuacji, procedur wynikających z Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Działania

wojewodów również wydają się spóźnione i niedostosowane do sytuacji.

Zagrożenie dla życia i zdrowia osób mających kontakt z zanieczyszczoną

wodą jest ogromne i wymaga podjęcia natychmiastowych działań przez rząd i państwowe

instytucje. Wyniki badań niemieckich laboratoriów wywołują również pytania o powody

niewykrycia stężenia rtęci w czasie badań przeprowadzanych w polskich laboratoriach

przez państwowe instytucje.

Skala możliwych zaniedbań w obliczu tak poważnej sytuacji, może spowodować

bardzo poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Głęboki

niepokój dotyczący strategicznego bezpieczeństwa państwa, budzi prawdopodobne

nieprzestrzeganie procedur zarządzania kryzysowego.

Reasumując, powyższe okoliczności w mojej ocenie uzasadniają

konieczność przeprowadzenia kontroli dot. przestrzegania procedur i realizacji zadań

ustawowych we wskazanych instytucjach.

Łączę wyrazy szacunku,

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka na Sejm RP
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