
 

 

Депутатський запит у справі про винесення рішення щодо заборони в'їзду в Шенгенську 
зону Людмилі Козловській 
 
Шановний пане Прем'єр-міністре, 
 
Згідно з інформацією в пресі, польська влада, діючи в рамках Шенгенської угоди, винесли 
рішення про заборону в'їзду в Шенгенську зону Людмили Козловської. Причиною цього 
рішення зазначено негативний висновок Департаменту контррозвідки Агентства 
внутрішньої безпеки, «пов'язаний з сумнівами, що стосуються фінансування Фундації 
«Відкритий Діалог», яку очолює Людмила Козловська.    
 
Людмила Козловська проживає в Польщі вже 10 років. Її Фундація має значні досягнення в 
галузі захисту осіб, яких переслідують у зв'язку з їхньої діяльністю і політичними 
поглядами в республіках колишнього СРСР, зокрема, в Казахстані. Фундація наймає 
адвокатів, які захищають інтереси осіб, яких переслідують, відправляє спостерігачів на 
судові засідання, організовує сесії на оглядових конференціях ОБСЄ, прес-конференції, 
складення листів на підтримку та протести. Вона публікує детальні звіти про громадян 
України, що відбувають покарання в Росії, про профспілкових і опозиційних активістів, що 
відбувають покарання і є об'єктом тортур в Казахстані, про юристів, які борються з 
корупцією у верхніх ешелонах влади в Молдові. 
 
Під час Революції Гідності на Майдані Фундація організовувала виїзди польських 
волонтерів, надавала допомогу населенню, якого торкнулися наслідки конфлікту, 
постачала бронежилети і каски після отримання обов'язкових дозволів з боку польської 
влади.  
 
Фундація «Відкритий Діалог» здійснювала ефективну діяльність, спрямовану на зміну 
правил роботи Інтерполу, щоб авторитарні держави не могли використовувати цю 
організацію для переслідування політичних біженців.  
 
На думку Анджея Веловейського, країною, якій найбільше не подобається діяльність 
Фундації, є Росія, тому «удар по «Відкритому Діалозі» – це успіх Росії». Поза сумнівом, 
тріумф святкує і влада Казахстану, оскільки Фундація заявляє на європейському форумі 
про випадки порушення прав людини в цій країні і захищає громадян Казахстану від 
переслідування з політичних мотивів.  
 
У зв'язку з вищесказаним я звертаюся до пана Прем'єр-міністра з люб'язним проханням 
надати відповіді на такі питання: 
 
1. Чи застосовується заборона в'їзду в Шенгенську зону також стосовно керівництва інших 
організацій, щодо яких польська влада має фінансові сумніви? 
    
2. Чи зверталося АВБ до Фундації з проханням щодо роз’яснення сумнівів стосовно її 
фінансів? 
 
3. Чи не завдають шкоди репутації Польщі, яка була прикладом для громадянської 
опозиції проти авторитарного режиму, наслідки цієї надзвичайної міри стосовно особи, 
яка здійснює діяльність із захисту прав людини на пострадянському просторі? 
 



 

 

4. Чому стосовно особи, яка заслужила таку високу репутацію в галузі захисту прав людини 
на території колишнього СРСР, були застосовані санкції без зазначення фактичних причин, 
що унеможливлює її захист, подачу апеляції на винесене рішення, прояснення сумнівів? 
 
 
З повагою, 
 
Марцін Свєнціцький    


