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Воєводський адміністративний суд постановив, що висновки, яких дійшло Агентство 
внутрішньої безпеки, не випливають логічно із зібраних Агентством відомостей,  
і відхилив рішення, відповідно до якого Людмила Козловська позбавлялась права на 
перебування в Польщі, – повідомило в понеділок видання «Dziennik Gazeta Prawna». 

Воєводський адміністративний суд відхилив прийняті в жовтні 2018 і лютому 2019 рр. 
рішення мазовецького воєводи і начальника Управління у справах іноземців, згідно  
з якими Людмилі Козловській було відмовлено в праві довгострокового перебування  
в Польщі. «Проаналізувавши секретні матеріали, надані начальником Агентства 
внутрішньої безпеки, суд оголосив, що вони «мають надто загальний характер» і є «дуже 
стислими» та «недостатніми для ухвалення рішення про відмову», – пише «Dziennik 
Gazeta Prawna». 

«Орган [Агентство внутрішньої безпеки] не перевірив ці відомості належним чином; 
висновки, до яких він дійшов, не випливають логічно з тих даних, та тих матеріалів, які 
були зібрані у цій справі», – заявила суддя-доповідач Воєводського адміністративного 
суду, обґрунтовуючи рішення; її слова цитує «Dziennik Gazeta Prawna».  

За словами авторів статті, тепер справа буде повторно передана воєводі, який, 
«відповідно до вироку суду ... зобов'язаний або надати главі «Відкритого Діалогу» право 
на перебування в Польщі, або більш переконливо обґрунтувати свою відмову». Газета 
повідомляє також, що «начальник Управління у справах іноземців, зі свого боку, може 
подати касаційну скаргу до Верховного адміністративного суду». 

  

Депортація із Польщі в Україну 

У серпні минулого року Президента Фундації «Відкритий Діалог» Людмилу Козловську 
депортували з Польщі до Києва після того, як польська влада внесли її ім'я в Шенгенську 
інформаційну систему з позначкою про загрозу. На той момент Агентство внутрішньої 
безпеки стверджувало, що заборона на в'їзд Козловської в Польщу і ЄС була видана  
у зв'язку з «серйозними сумнівами» щодо фінансування її Фундації.  

У вересні минулого року Козловська отримала тимчасову візу від бельгійської влади, 
завдяки чому змогла виступити в Європейському Парламенті. Крім того, вона приїжджала 
до Великобританії і виступала на засіданні Ради Європи в Страсбурзі. 

Статутною метою Фундації «Відкритий Діалог», заснованої в 2009 році, є захист прав 
людини, демократії та верховенства права на пострадянському просторі – зокрема,  
в Казахстані, Росії та Україні. 
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Оригінальний заголовок: «PiS przegrywa z szefową Fundacji Otwarty Dialog. Sąd podważył 
jakość materiałów ABW» 


