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Людмила Козловська просуватиме верховенство права в Польщі за гроші, отримані 
від Держдепартаменту США. 
  
Влітку 2018 року голову Фундації «Відкритий Діалог» було включено правлячою партією 
«Право і Справедливість» в список осіб, яким заборонений в'їзд в Шенгенську зону.  
Її звинуватили у фінансових розтратах і таємничих зв'язках на Сході. Не безпосередньо, 
а через праві ЗМІ, також було сформульовано тезу про те, що вона пов'язана  
з російською розвідкою. Як підтвердження цього, були надані скани її російського 
паспорта і рішення української прокуратури, де згадувалась її державна зрада. «Gazeta 
Prawna» в попередніх статтях вже підтвердила, що обидва документи були 
підробленими. 
 
У червні 2019 року Козловська отримала статус резидента ЄС в Бельгії, що автоматично 
призвело до виключення її зі списку ШІС. Кілька тижнів тому розслідування її справи було 
закрито Генеральною прокуратурою Республіки Молдова, яка заявила, що ця справа 
політично мотивована та ініційована олігархом Володимиром Плахотнюком, який до 
недавнього часу правив країною. У 2018 році Плахотнюк використав проблеми 
Козловської в Польщі і пов'язав їх з посяганням на проєвропейську опозицію в Молдові 
намагаючись визнати її незаконною. Однак розслідування справи перетворилося на 
фарс. 
 
Кілька днів тому з'ясувалося, що переконливі аргументи, які пропагуються партією 
«Право і Справедливість», а також молдавським олігархом, не схвалюються Державним 
департаментом США. У документі, підписаному представниками Посольства США  
у Варшаві, повідомляється, що Фундація «Відкритий Діалог» отримала грант в розмірі 
близько 18 000 доларів США на просування верховенства права, незалежності судової 
влади, преси та інших інституцій. У документі також згадується про захист прав 
національних меншин. Гроші з гранту підуть, зокрема, на організацію онлайн-класів, які 
будуть проводити експерти з Польщі та США, серед яких і судді, які зазнали осуду з боку 
правлячої партії «Право і Справедливість», а саме: Вальдемар Журек і Даріуш Мазур із 
асоціації «Феміда». 
 
Державне телебачення регулярно називає їх представниками екстраординарної касти. 
ЗМІ, що підтримують партію «Право і Справедливість», писали про саму Козловської, що 
вона «добре навчена», застерігаючи громадськість від «дій російських диверсантів». 
 
Колишній глава Міністерства закордонних справ Вітольд Ващиковський стверджував на 
TVP1 (прим. перекладача: польська державна телекомпанія), що дії, спрямовані проти 
демократичних держав, повинні бути покарані, діяльність Фундації повинна бути 
припинена, а до її керівників застосовані адміністративні та, можливо, кримінальні 



заходи. Проблема полягає в тому, що крім повідомлень в ЗМІ, не було надано жодних 
доказів зв'язку Козловської з розвідкою Російської Федерації, фінансовими розтратами 
або «диверсіями». 
 
Той факт, що якість матеріалів, представлених Агентством внутрішньої безпеки, була 
поганою, був підтверджений Воєводським адміністративним судом, який мав до них 
доступ і засумнівався у законності дій польської влади в цій справі. Водночас, коли 
Польща все ще тримала Козловську в списку ШІС, деякі країни Шенгенської зони 
надавали їй право в'їзду на свою територію. Зокрема це зробили Німеччина, Франція та  
Великобританія. 
 
На думку опитаних «Gazeta Prawna», Держдепартамент і долара не дав би НУО  
з правдоподібними звинуваченнями у співпраці з російськими спецслужбами або 
організації, причетній до фінансових розтрат. Проекти, що фінансуються 
Держдепартаментом, детально вивчені. Це ж стосується і надання Козловській статусу 
резидента ЄС бельгійською владою. Перш ніж прийняти таке рішення заявку розглянули 
бельгійські спеціальні служби, які відповідають, зокрема, за захист контррозвідки  
в штаб-квартирі НАТО. Фактично жодне зі звинувачень, висунутих проти Козловської та 
її Фундації, дотепер не підтверджене. 

Посилання: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7766773,usa-kozlowska-pis-
grant- mosbacher-praworzadnosc- pieniadze.html  

Оригінальна назва: «USA wspierają największego wroga PiS. Kozłowska z grantem od 
Mosbacher». 
 
 


