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[підпис] 
[Штамп: МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ] 

Варшава, 14.02.2019 
Бартош Крамек 
Голова Ради Фундації, Прокурист 
Фундації «Відкритий Діалог» 
 

               
                 Яцеку Чапутовічу 
                 Міністру закордонних справ РП 
 
 

Запит на отримання доступу до публічної інформації 
 

На підставі ст. 61 Конституції РП і Закону про доступ до публічної інформації, звертаємося 
з проханням надати наступну інформацію: 
 

1. Які теми обговорював Міністр закордонних справ Яцек Чапутовіч на зустрічі зі своїм 
колегою з Молдови Тудором Ульяновським під час 25-го засідання Ради міністрів 
закордонних справ ОБСЄ в Мілані, яке відбулося 06.12.2018? В якому обсязі 
обговорювалося питання (згідно з повідомленнями ЗМІ) щодо громадянки України 
Людмили Козловської, зокрема, щодо ймовірного фінансування Фундацією «Відкритий 
Діалог» молдовських опозиційних політиків? Яку позицію в зв'язку з цим висловив Міністр 
Яцек Чапутовіч? Які документи були використані Міністром під час розмови? Які документи 
стосовно Людмили Козловської та/або Фундації «Відкритий Діалог» були передані 
молдовською стороною Міністру або іншим представникам польського МЗС? 

 
2. В якому обсязі в період з серпня 2018 року по 08.02.2019 Міністерство закордонних справ 

Польщі співпрацювало і обмінювалося інформацією про діяльність Фундації «Відкритий 
Діалог» та Президента Фундації Людмили Козловської з молдовськими державними 
структурами?  Чи підтримувало МЗС контакти з парламентом Молдови в зв'язку з роботою 
спеціальної парламентської слідчої комісії, створеної для розслідування «впливу Фундації 
«Відкритий Діалог» на внутрішню ситуацію в Молдові» і зв'язків Фундації з демократичною 
опозицією в цій країні? Яка інформація і які документи були передані молдовській стороні, 
а які були отримані від неї? Чи передавались ці документи польським спеціальним 
службам (зокрема, Агентству внутрішньої безпеки) до прийняття рішення про внесення 
даних Людмили Козловської в ШІС II? Прохання надати копію вищевказаних документів та 
вказати представників МЗС, які брали участь у вищезгаданих заходах. 

 
3. Чи зайняли Міністр закордонних справ та дипломатичні служби позицію щодо широко 

поширеної в молдовських ЗМІ інформації про те, що внесення польською владою 
активістки Фундації Людмили Козловської до Шенгенської інформаційної системи 
відбулося у зв'язку з підозрою в зв'язках і навіть в агентурній діяльністі на користь Росії? Які 
дії вжило МЗС Польщі, щоб спростувати інформацію, що з'являється в молдовській пресі, 
яка, зокрема, стосується співпраці польських спецслужб з молдовськими державними 
структурами стосовно діяльності Фундації «Відкритий Діалог» та/або Людмили Козловської 
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на шкоду проєвропейським опозиційним групам в Молдові на чолі з Андрієм Нестасє і 
Майєю Санду? 

 
4. Чи співпрацювало МЗС РП з органами державного управління Польщі в зв'язку з внесенням 

даних Людмили Козловської в систему ШІС II 31.07.2018 і з якими саме органами 
співпрацювало МЗС? В яких діях, пов'язаних з внесенням даних вищезгаданої особи в ШІС II 
і адміністративних процедурах з надання посвідки на проживання довготермінового 
резидента ЄС, номер акта WSC-II-F.6153.339.2018 (що завершились винесенням 
негативного рішення Мазовецьким воєводою від 04.10.2018) брало участь МЗС? 

 
5. Яка офіційна позиція МЗС РП стосовно Резолюції Європейського парламенту 2018/2783 

(RSP)1 від 05.07.2018 про ситуацію в Молдові, в зв'язку з анулюванням результатів виборів 
мера Кишинева від 29.06.2018, несприятливих для правлячої партії і про стан поваги до 
громадянських прав та верховенства права в цій країні в 2016-2019 роках? Яким чином 
виражалася дана позиція? 

 
6. Прохання вказати вичерпний перелік зустрічей представників польської державної 

адміністрації з державними структурами (зокрема, дипломатичними службами) Молдови і 
тем, які обговорювалися на таких зустрічах в період з 01.03.2018 по 14.02.2019. 

 
Стосовно передачі запитуваних копій документів, прохання відправити їх на адресу: 
 

Фундація «Відкритий Діалог» 
Ал. Шуха 11a/21 
00-580 Варшава 

 
і, додатково, на адресу електронної пошти Фундації: odfoundation@odfoundation.eu з умовою, що 
загальний обсяг файлів в кожному повідомленні не буде перевищувати 20 МБ. Якщо деякі із 
запитуваних документів не можуть бути оприлюднені, вкажіть причину для кожного з таких 
документів. 
 
З повагою, 
 
 
 
 
 
 
 
[Штамп: Фундація «Відкритий Діалог» 
Ал. Я. Х. Шуха 11а, оф. 21, 00-580 Варшава  
NIP: 712-320-50-33, REGON: 060615226] 

     [Штамп: ГОЛОВА РАДИ ФУНДАЦІЇ 
ПРОКУРИСТ 

[підпис] 
Бартош Крамек] 

 

 

                                                        
1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2783(RSP) 
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