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Воєводський адміністративний суд постановив, що висновки, яких дійшло Агенство 
внутрішньої безпеки стосовно справи Людмили Козловської, глави Фундації «Відкритий 
Діалог логічно не випливають із представлених Агентством даних. 

В кінці 2018 р. і на початку 2019 р. мазовецький воєвода і начальник Управління у справах 
іноземців відмовили Людмилі Козловській в праві на довгострокове перебування в Польщі. 
Як повідомляє «Dziennik Gazeta Prawna», ці рішення були відхилені Воєводським 
адміністративним судом, який постановив, що надані АВБ матеріали є «недостатніми для 
прийняття рішення про відмову». 

«Орган [Агентство] не перевірив ці відомості належним чином; висновки, до яких він дійшов, 
логічно не випливають з тих даних, і тих матеріалів, які були зібрані у цій справі», – так 
обгрунтувала вирок суддя-доповідач Воєводського адміністративного суду, виступ якої цитує 
«Dziennik Gazeta Prawna». 

Справа Людмили Козловської знову переходить до рук мазовецького воєводи. Він повинен 
або надати главі «Відкритого Діалогу» право на перебування в Польщі, або належним чином 
обґрунтувати свою відмову. Начальник Управління у справах іноземців, зі свого боку, може 
подати касаційну скаргу до Верховного адміністративного суду. На засідання Воєводського 
адміністративного суду не з'явилися ні представники мазовецького воєводи, ні представники 
Управління у справах іноземців, а прес-секретар координатора спецслужб Маріуша 
Камінського, який відповідає за діяльність АВБ, відмовився коментувати цю справу. 

 

Проблеми Фундації «Відкритий Діалог». Глава Фундації внесена в ШІС і депортована 

Нагадуємо, що проблеми Фундації «Відкритий Діалог» почалися в 2017 році, коли Бартош 
Крамек, чоловік Людмили Козловської, опублікував на Facebook текст, в якому критикував 
правлячу партію «Закон і Справедливість». Того ж місяця тодішній глава МЗС Вітольд 
Ващиковський на вимогу Маріуша Камінського розпорядився провести фінансову перевірку 
Фундації. Справа була передана в лодзинське Митно-казначейське управління (хоча 
Фундація зареєстрована у Варшаві), де працює брат колишнього міністра закордонних справ 
Томаш Ващиковський. 

У серпні 2018 року глава Фундації «Відкритий Діалог» Людмила Козловська отримала 
заборону на в'їзд на територію Польщі; крім того, їй було наказано покинути Європейський 
Союз. Управління у справах іноземців внесло Козловську до Шенгенської інформаційної 
системи (ШІС) з позначкою про максимальну загрозу. Агентство внутрішньої безпеки, зі свого 
боку, заявило, що у нього є серйозні сумніви щодо фінансування Фундації. Козловську 
депортували до Києва, проте вона отримала короткострокову візу до Німеччини і взяла 
участь в дебатах під назвою «Права людини в небезпеці: демонтаж правопорядку в Польщі 
та Угорщині». 

У березні 2019 року глава Фундації «Відкритий Діалог» отримала дозвіл на проживання  
в Бельгії. У квітні Воєводський адміністративний суд розпочав перегляд рішення про 
внесення Людмили Козловської в ШІС і в польський список персон нон грата, а в червні 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=ludmi%B3a+koz%B3owska
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/607172,pis-kozlowska-sad-materialy-abw.html?fbclid=IwAR36a5IP25mM4scqWKJPz1vee3YpxyPyInGnKdX35ZkYptKeGQh0-9c1Jz4


Польща була змушена видалити ім'я Козловської з ШІС. Крім того, Воєводський 
адміністративний суд вказав на непевність доказових матеріалів, наданих Агентством 
внутрішньої безпеки. 

 

Посилання: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25172444,sad-podwazyl-jakosc-
materialow-abw-przeciwko-deportowanej-z.html  

Оригінальний заголовок: «ABW przegrywa z deportowaną Ludmilą Kozłowską. Sąd podważył 
jakość materiałów» 
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