
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

nr posiedzenia: 137 

data posiedzenia: 22 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii Pawłem Cieplakiem. 

2. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Islandii Gerardem Pokruszyńskim. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Waldemar Sługocki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Dorota Czudowska, Jan Dobrzyński, Bogdan Klich, Jarosław Obremski, Marek Pęk, Marek 

Rocki, Rafał Ślusarz, Alicja Zając, 

 
goście: 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Armenii Paweł Cieplak, 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Islandii Gerard Pokruszyński, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Marcin Czapliński, 

zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Rafał Poborski. 

 

Ad 1. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Armenii Paweł Cieplak poinformował, że w 2017 r. obchodzona jest 650. rocznica 

wydania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian we Lwowie, a także 25. rocznica 

nawiązania polsko-armeńskich stosunków dyplomatycznych.  

Podkreślił, że w ostatnim czasie nastąpiło ożywienie relacji polsko-armeńskich, we wrześniu 

2017 r. prezydenci obydwu krajów Andrzej Duda i Serż Sarkisjan odbyli rozmowy w Nowym 

Jorku, a w październiku tego roku przewodniczący parlamentu Armenii Ara Babloyan spotkał się 

w Warszawie z prezydentem i marszałkami obu izb polskiego parlamentu. 

Kandydat na stanowisko ambasadora zaznaczył, że ze względu na niską siłę nabywczą 

armeńskiej waluty trudno oczekiwać zasadniczego przełomu w polsko-armeńskich relacjach 

handlowych. Przypomniał, że w 2014 r. rząd Armenii zdecydował o podpisaniu Unii Celnej 

z Rosją, tym samym rezygnując ze starania o umowę stowarzyszeniową z UE. Obecnie 

w końcowej fazie przygotowywania znajduje się tzw. umowa CEPA (Comprehensive and 

Enhanced Partnership Agreement), która reguluje na nowo stosunki między UE a Armenią. 

W dyskusji po wystąpieniu ambasadora poruszono problem wycofania się przez Armenię 

z Partnerstwa Wschodniego. 



 

 

Ad 2. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Islandii Gerard Pokruszyński poinformował, że stosunki polsko-islandzkie mają już 

95-letnią tradycję. Islandia uznała państwo polskie 28 stycznia 1922 r.  

Islandzka polityka zagraniczna prowadzona jest głównie we współpracy z państwami nordyckimi 

oraz w ramach organizacji regionalnych. W polityce bezpieczeństwa opiera się na członkostwie 

w NATO i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.  

Z dniem 1 maja 2006 r. Islandia zniosła wszelkie ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla 

obywateli nowych państw członkowskich UE, w tym Polski.  
Kandydat na stanowisko ambasadora podkreślił, że wypełniając swoją misję, będzie budował 

pozytywny wizerunek Polski jako nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się kraju 

o bogatych tradycjach historycznych i kulturalnych. Dodał, że skoncentruje się także na ochronie 

interesów obywateli polskich mieszkających i pracujących w Islandii. Obszarem wymagającym 

zaangażowania jest także rozwój szkolnictwa polonijnego i nauczanie języka polskiego wśród 

dzieci i młodzieży polonijnej.  

W dyskusji po wystąpieniu ambasadora poruszono problem kształcenia Polaków zamieszkałych 

w Islandii. 
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