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PREZYDENT DUDA BĘDZIE ROZMAWIAŁ W USA O
WSPÓŁPRACY ENERGETYCZNEJ
Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA będą prowadzone rozmowy w sprawie rozszerzenia
polsko-amerykańskiej współpracy energetycznej - mówił szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof
Szczerski.
Szef Gabinetu Prezydenta spotkał się w poniedziałek z dziennikarzami, by przedstawić plan zbliżającej
się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA.
Podczas wizyty, jak mówił, obok kwestii zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, będzie
poruszana kwestia Ukrainy. "Będziemy rozmawiać z partnerami amerykańskimi na temat oceny
sytuacji i perspektyw pokoju na Ukrainie" - powiedział Szczerski.
"Jeśli chodzi o energetykę, przewidujemy zarówno rozmowy biznesowe podczas tej wizyty, dotyczące
rozwoju współpracy w sektorze gazu, ale także toczą się rozmowy na temat rozszerzenia pakietu
współpracy energetycznej między Polską a USA na inne dziedziny energetyki. Jest możliwe, że te
rozmowy będą konkludować w formie dokumentów podczas tej wizyty" - mówił szef Gabinetu
Prezydenta.
Dodał, że Andrzej Duda spotka się z największymi ﬁrmami amerykańskimi z sektora energii, w
Houston odbędzie się duże forum energetyczne z udziałem prezydenta i sekretarza energii USA Ricka
Perry'ego.
"Prezydent odwiedzi także miejsce, w którym - mówiąc kolokwialnie - pakowany jest gaz do Polski" zapowiedział Szczerski. Dzięki temu "będzie mógł przypilnować shippingu gazu do Polski". "Warto
zobaczyć realnie miejsce, w którym ten gaz wypływa, aby dotrzeć do Świnoujścia" - mówił.
Nowym obszarem współpracy, który ma być zapoczątkowany podczas wizyty Dudy, będzie
współpraca w dziedzinie onkologii. Chodzi o "najnowocześniejsze technologie, które mają dać ludziom
szanse na życie". Prezydentowi będzie towarzyszyć minister zdrowia Łukasz Szumowski i mają zostać
podpisane umowy, dotyczące współpracy onkologicznej.
Będą również rozmowy "z gigantami Doliny Krzemowej, którzy inwestują w Polsce". "Prezydent bardzo
wyraźnie podkreślił, że chce się spotkać z tymi, którzy są już obecni i chcą rozwijać swoją obecność
inwestycyjną w Polsce" - podkreślał Szczerski.
Podczas wizyty prezydentowi będzie towarzyszyć duża delegacja rządowa, w tym szefowie MSZ i
MON. "Przewidujemy przyjęcie na cześć polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu" - zapowiedział
szef Gabinetu Prezydenta.

Szczerski przypomniał też, że Duda rozmawiał niedawno o efekcie rozmów polsko-amerykańskich w
sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce z sekretarzem generalnym NATO. "Pan sekretarz
Stoltenberg stwierdził, że każde zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest dla NATO
korzystne" - zaznaczył.
"Takiej pozytywnej oceny spodziewamy się także po ostatecznym ogłoszeniu decyzji prezydentów co
do rezultatów tych negocjacji, co przewidujemy na 12 czerwca, jak wszystko pójdzie zgodnie z
planem" - mówił Szczerski.
"Proszę trzymać kciuki, mamy nadzieję, że 12 czerwca będziemy w stanie tę decyzję ogłosić" - dodał.
Przypomniał, że to będzie druga wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w ciągu 10
miesięcy. Kontakty z USA są zatem nie tylko intensywne, ale także - jak podkreślił Szczerski - "są one
bardzo konkluzywne".

