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/Герб	РП/	
МАЗОВЕЦЬКИЙ	ВОЄВОДА	 	 	 	 	 					 																					Варшава,	04.10.2018	
WSC-II-F.6153.339.2018	
	

РІШЕННЯ	
	

На	підставі	 ст.	214	пар.	1	п.	2,	 у	 зв’язку	 зі	 ст.	218	пар.	1	 закону	від	12.12.2013	про	 іноземців	
(повний	 текст	 –	 Законодавчий	 вісник	 від	 2017	 р.,	 поз.	 2206,	 з	 подальшими	 змінами)	 і	 ст.	 104	 §	 1	
закону	 від	 14.06.1960	 –	 Адміністративно-процесуальний	 кодекс	 (Законодавчий	 вісник	 від	 2017	 р.,	
поз.	1257,	з	подальшими	змінами)	
	
відмовляю	 пані	 Людмилі	 КОЗЛОВСЬКІЙ,	 дата	 народження	 17.03.1985	 р.,	 громадянці	 України,	 в	
наданні	дозволу	на	перебування	довгострокового	резидента	ЄС	на	території	Республіки	Польща.		
	

ОБГРУНТУВАННЯ	
	

01.03.2018	пані	Людмила	КОЗЛОВСЬКА	звернулася	до	Мазовецького	воєводи	з	клопотанням	
про	надання	дозволу	на	перебування	довгострокового	резидента	ЄС	на	території	Республіки	Польща.	
В	процесі	розгляду	Іноземку	представляла	повірена	–	пані	Альона	ЗЕЛЯНКО.	

	
Відповідно	 до	 ст.	 211	 пар.	 1	 закону	 про	 іноземців,	 дозвіл	 на	 перебування	 довгострокового	

резидента	ЄС	надається	іноземцю	на	необмежений	час,	за	його	клопотанням,	якщо	він	перебуває	на	
території	 Республіки	 Польща	 законно	 і	 безперервно	 протягом	 5	 років	 безпосередньо	 перед	
поданням	клопотання,	а	також	відповідає	наступним	умовам:	

	
1.	має	стабільне	і	регулярне	джерело	доходу,	достатнє	для	покриття	витрат	на	утримання	себе	

і	членів	сім’ї,	які	перебувають	на	його	утриманні;	
2.	 має	 медичне	 страхування	 відповідно	 до	 закону	 від	 27.08.2004	 про	 медичні	 послуги,	 що	

фінансуються	громадськими	фондами,	або	підтвердження	покриття	витрат	на	лікування	на	території	
Республіки	Польща;	

3.	має	підтвердження	володіння	польською	мовою.	
	
Відповідно	ж	до	 ст.	 214	пар.	 1	п.	 2	 закону	про	 іноземців	 у	наданні	дозволу	на	перебування	

довгострокового	 резидента	 ЄС	 іноземцю	 відмовляють,	 якщо	 того	 вимагають	 міркування	
національної	оборони	і	державної	безпеки,	або	захисту	громадського	порядку	і	громадської	безпеки.	

	
Перед	винесенням	рішення	про	надання	іноземцю	дозволу	на	перебування	довгострокового	

резидента	ЄС	на	підставі	ст.	207	пар.	1,	у	зв’язку	зі	ст.	223	закону	про	іноземців,	воєвода	звертається	
за	 інформацією,	 чи	 містить	 в’їзд	 на	 територію	 Республіки	 Польща	 і	 перебування	 на	 цій	 території	
загрозу	 для	 національної	 оборони	 і	 державної	 безпеки,	 або	 для	 захисту	 громадського	 порядку	 і	
громадської	безпеки.	Відповідно	до	ст.	207	пар.	2	закону,	який	процитовано,	запит	на	 інформацію,	
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про	 яку	 йдеться	 в	 пар.	 1,	 відбувається	 на	 підставі	 заяви,	 яка	 подається	 коменданту	 відділу	
Прикордонної	служби,	воєводському	коменданту	поліції,	голові	Агентства	внутрішньої	безпеки.	

	
У	 відповідь	 на	 вищевказану	 заяву	 місцеве	 Управління	 отримало	 інформацію	 з	 грифом	

«таємно».	У	зв’язку	зі	вищевказаною	постановою	від	18.07.2018	Мазовецький	воєвода	на	підставі	ст.	
74	АПК	[прим.	пер.	Адміністративно-процесуального	кодексу],	у	зв’язку	зі	ст.	8	закону	від	05.08.2010	
про	 захист	 інформації,	 що	 не	 підлягає	 розголосу,	 («Законодавчий	 вісник»	 за	 2018	 р.,	 поз.	 412),	
відмовив	 Іноземці	 у	 перегляді	 документів,	 які	 містять	 інформацію,	 що	 не	 підлягає	 розголосу,	 яка	
перебуває	 під	 грифом	 «таємно»,	 а	 також	 у	 її	 конспектуванні	 та	 отриманні	 копій.	 Постанова	 була	
вручена	повіреній	Стороні	23.07.2018.	На	вищевказане	рішення	до	органу	 I	 інстанції	 подана	 скарга	
голові	 Управління	 у	 справах	 іноземців,	 який	 постановою	 від	 25.09.2018	 залишив	 оскаржувану	
постанову	в	силі.	

	
31.07.2018	 дані	 Іноземки	 були	 внесені	 до	 списку	 іноземців,	 перебування	 яких	 на	 території	

Республіки	 Польща	 небажане,	 з	 терміном	 дії	 запису	 до	 26.07.2023	 р.	 У	 правовому	 обґрунтуванні	
запису	 вказана	 ст.	 435	пар.	 1	 п.	 4	 закону	про	 іноземців,	 відповідно	до	 якого	до	 списку	 вносяться	 і	
зберігаються	 дані	 іноземця,	 якщо	 того	 вимагають	 міркування	 національної	 оборони	 і	 державної	
безпеки,	або	захисту	громадського	порядку	і	громадської	безпеки,	або	інтереси	Республіки	Польща.	

	
Крім	того,	в	ході	адміністративного	процесу	встановлено,	що	персональні	дані	пані	Людмили	

КОЗЛОВСЬКОЇ	 внесені	 до	Шенгенської	 інформаційної	 системи	 з	 метою	 відмови	 у	 в’їзді,	 термін	 дії	
запису	до	31.07.2021.	

	
Беручи	 до	 уваги	 вищевказане,	 а	 також	 після	 ретельного	 аналізу	 і	 оцінки	 матеріалів	

оперативного	 характеру,	 наданих	 одним	 із	 вищевказаних	 органів,	 у	 яких	 Мазовецький	 воєвода	
запитував	 інформацію,	 встановлено,	що	 вказані	 в	 них	 обставини	 обґрунтовують	 відмову	 у	 наданні	
пані	 Людмилі	 КОЗЛОВСЬКІЙ	 дозволу	 на	 перебування	 довгострокового	 резидента	 ЄС	 з	 міркувань	
захисту	громадського	порядку	і	громадської	безпеки.	

	
Відповідно	до	ст.	6	пар.	1	вищевказаного	закону,	орган,	який	приймає	рішення	або	постанову	

в	процесі,	який	ведеться	на	підставі	положень	закону,	може	не	наводити	їх	обґрунтування	в	частині,	
що	стосується	фактичного	обґрунтування,	якщо	цього	вимагають	міркування	національної	оборони	і	
державної	безпеки,	або	громадського	порядку	і	громадської	безпеки.	

	
Варто	 наголосити	 на	 факті,	 що	 прийняте	 у	 справі	 рішення	 є	 так	 званим	 «пов’язаним	

рішенням»,	 у	 зв’язку	 з	 використаним	 у	 тексті	 положення	 ст.	 214	 пар.	 1	 формулювання	
«відмовляють».	Вищевказане	означає,	що	існування	будь-якої	з	умов,	перерахованих	у	ст.	214	пар.	1	
закону,	що	цитується,	є	обов’язковою	умовою	відмови	у		наданні	дозволу	на	постійне	перебування.	

	
Беручи	 до	 уваги	 вищевикладене,	 а	 також	 у	 світлі	 зібраного	 у	 справі	 доказового	 матеріалу,	

виношу	постанову	як	на	початку.	
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РОЗ’ЯСНЕННЯ	
	
Оскаржити	 дане	 рішення	 можна	 голові	 Управління	 у	 справах	 іноземців	 при	 посередництві	

органу,	який	видав	рішення,	протягом	14	днів	від	дати	вручення.	
	
Відповідно	 до	 ст.	 127а	 §	 1	 Адміністративно-процесуального	 кодексу	 протягом	 терміну	

оскарження	сторона	може	відмовитися	від	оскарження	органу	державної	адміністрації,	який	видав	
рішення.	Відповідно	до	ст.	127а	§	2	АПК	в	день	вручення	органу	державної	адміністрації	заяви	про	
відмову	від	права	на	оскарження	останньою	зі	сторін	процесу,	рішення	стає	остаточним	і	таким,	що	
набуло	 законної	 чинності.	 Остаточні	 рішення	 –	 це	 рішення,	 які	 не	 можна	 оскаржити	
адміністративним	шляхом	в	 інстанції,	або	клопотанням	про	розгляд	справи.	Відміна	чи	зміна	таких	
рішень,	встановлення	 їх	недійсності	 і	 поновлення	процесу	можуть	 здійснюватися	лише	у	випадках,	
передбачених	 в	 Адміністративно-процесуальному	 кодексі	 або	 окремих	 законах	 (ст.	 16	 §	 1	 АПК).	
Рішення,	які	набули	законної	чинності	–	це	остаточні	рішення,	які	не	можна	оскаржити	в	суді	(ст.	16	§	
3	АПК).		

	
/Відтиск	штампу	з	надписом:	За	уповноваженням	МАЗОВЕЦЬКОГО	ВОЄВОДИ	/підпис/	Агата	

Евертинська/	Директор	відділу	у	справах	іноземців/.	
/Відтиск	круглої	гербової	печатки	з	надписом:	МАЗОВЕЦЬКИЙ	ВОЄВОДА/.	

	
	
	
Отримують:	
1.	Пані	Альона	ЗЕЛЯНКО	
повірена	пані	Людмили	КОЗЛОВСЬКОЇ	
вул.	Я.Х	Шуха,	11А,	к.	21	
00-580,	м.	Варшава	
2.	Комендант	Надвіслянського	відділу	Прикордонної	служби.	
3.	В	архів.	


