
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 
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w dniu 22 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Chciałbym odnieść się do spotkania liderów przy okrągłym stole „One Belt, One Road” dla współpracy 

międzynarodowej w Pekinie – Chiny 14–15 maja br. 

Forum dla współpracy międzynarodowej zostało podsumowane 270 postanowieniami ustalonymi między 

państwami zaangażowanymi w wymieniony projekt. 

Chiny poprzez głos swojego prezydenta deklarują zieloną politykę. Deklarowany jest m.in. 

niskoemisyjny rozwój transportu. Rząd Chin informuje również o podpisaniu umów i porozumień z 68 

krajami i organizacjami międzynarodowymi. Prezydent Rosji podsumował forum jako jedną z niewielu 

inicjatyw stabilizujących sytuację międzynarodową. 

Podsumowując forum, prasa chińska przedstawiła następujące rezultaty spotkania: 

1. Chiny podpisały porozumienia o współpracy w ramach „One Belt, One Road” z 11 krajami  

i porozumienia o współpracy z 9 organizacjami międzynarodowymi. 

2. Chiny podpisały umowy handlowe z 30 krajami. 

3. Chiny przeznaczą wsparcie finansowe dla projektu „One Belt, One Road” w wysokości 14,5 mld USD 

na Fundusz Jedwabnego Szlaku. 

4. Chiński Bank Rozwoju i Chiński Bank Import-Export przygotują specjalne programy pożyczkowe  

w wysokości 36,2 mld USD, ekwiwalent wsparcia współpracy w ramach „One Belt, One Road” w dziedzinie 

infrastruktury, przemysłu oraz finansów. 

5. Chińska Komisja Rozwoju Narodowego i Reform ustanowiła Rosyjsko-Chiński Fundusz Rozwoju  

i Współpracy Regionalnej w wysokości 14,5 mld  USD i startowy budżet w wysokości 1,45 mld USD na 

promocję współpracy pomiędzy Północnymi Chinami i Dalekim Wschodem Rosji. 

6. W najbliższych 5 latach Chiny zaoferują 2500 krótkoterminowych wizyt studyjnych dla młodych 

zagranicznych studentów, praktyki dla 5000 zagranicznych naukowców, inżynierów oraz managerów  

i założą 50 laboratoriów. 

7. W najbliższych 3 latach Chiny zapewnią wsparcie w wysokości 8,7 mld USD dla rozwijających się 

krajów i organizacji międzynarodowych biorących udział w programie. 

8. W najbliższych 3 latach Chiny zapewnią pomoc w nagłych wypadkach państwom włączonym  

w program „One Belt, One Road”. 

9. W najbliższych 3 latach Chiny wezmą udział we wsparciu Południowo-Południowego Funduszu 

Pomocowego w wysokości 1 mld USD. 

10. W najbliższych 3 latach Chiny rozpoczną projekt 100 „szczęśliwych domów”, 100 programów 

łagodzących ubóstwo i 100 programów zdrowotnych, rehabilitacyjnych w krajach uczestniczących  

w projekcie „One Belt, One Road”. 

Wobec deklaracji chińskiego rządu chciałbym zapytać, czy polski rząd rozpoczął negocjacje lub złożył 

deklaracje albo podpisał porozumienia i umowy handlowe, a jeśli tak, to jakie. 

Jakie projekty inwestycyjne i w jakich obszarach przemysłu rząd pani Beaty Szydło planuje realizować  

w Polsce przy pomocy chińskich firm lub chińskiego kapitału? 

Kazimierz Kleina 

 


