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Після майже річної битви дані Президента Фундації «Відкритий Діалог» були вилучені  

з Шенгенської інформаційної системи. Записи пов'язані з Людмилою Козловською 

польська влада повинна була видалити.  

Інформація про це була отримана адвокатами Козловської від бельгійської влади, яка також 

коротко повідомила, що її справу, з їхньої точки зору, закрито. Це означає, що Людмила 

Козловська, яка є громадянкою України, може вільно подорожувати всіма країнами 

Шенгенської зони. Рік тому уряд партії «Права і Справедливість» хотів  їй заборонити це. 

Ващиковський звинувачує 

Влітку 2018 року керівник Агентства внутрішньої безпеки вніс дані Козловської до 

Шенгенської інформаційної системи та оголосив режим найвищої тривоги по відношенню до 

неї. Це означало, що активістка була визнана особою, що представляє небезпеку, і їй був 

заборонений в'їзд у більшість країн Європейського Союзу. 

АВБ ніколи не пояснювало, чому внесло дані Козловської в систему. З лаконічних 

повідомлень офіційного представника Агентства Станіслава Жарина слідує, що керівник 

Агентства внутрішньої безпеки зробив негативний висновок по її справі та має «серйозні 

сумніви» щодо фінансування Фундації. У свою чергу, Вітольд Ващиковський, колишній голова 

МЗС, на даний момент член Європейського парламенту від партії Право і Справедливість, 

заявив інтерв'ю виданню «Dziennik Gazety Prawnej», що є «серйозні звинувачення  

у фінансових зловживаннях, приховуванні доходів у великому розмірі та підривної 

діяльності». 

–  У Фундації були амбіції, що виходять далеко за межі Польщі. Часто відвідувала Брюссель. 

Там були спроби досягнути антипольських цілей. Була підозра, що вона також діяла 

проти інших країн ЄС, –  заявив політик. 

Помста партії «Право і Справедливість» 

Козловська стверджувала, що рішення Агентства внутрішньої безпеки являло собою помсту 

за її активну участь і управління Фундацією «Відкритий Діалог» під час великих акцій протесту 

на захист незалежності польської судової системи. На її думку, шляхом заборони в'їзду  

в Шенгенську зону уряд партії «Право і Справедливість» хотів залякати всіх іноземців, які 

співчували протестуючим проти порушення верховенства права в Польщі. TVP та інші праві 

ЗМІ розв'язали проти Козловської та її чоловіка Бартоша Крамека справжнє цькування. 

Однак Польща не змогла довести спецслужбам інших країн ЄС правдивість звинувачень 

проти Козловської. Активістка отримала дозвіл на в'їзд до Німеччини, Великої Британії та 



Бельгії, а також запрошення до парламентів цих країн, які, врешті-решт, є найбільш 

ключовими місцями. 

У відповідь польське дипломатичне відомство написало примітку щодо Козловської та 

викликало до себе послів для пояснень. Тодішній заступник голови дипломатичного 

відомства Бартош Ціхоцький публікував записи сповнені обурення в соціальній мережі 

Twitter, президент Анджей Дуда поскаржився на в'їзд Козловської в Німеччину президенту 

Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Безрезультатно. 

У березні Бельгія надала їй право на перебування. 

Відповідно до положень законодавства Шенгенської зони, в такий винятковій ситуації країна, 

яка внесла дані особи в інформаційну систему, зобов'язана виключити їх з цієї системи.  

Так і сталося. 

До Польщі не в'їде 

Швидше за все, Польща збереже Козловську в переліку персон нон грата.  Якщо вона 

вирішить приїхати з Брюсселя до Варшави, її затримають в аеропорту Окенче і відправлять 

назад до Бельгії. Її також можуть депортувати в разі в'їзду в Польщу автомобілем або 

поїздом. 

Козловська бореться у даній справі з польською владою в суді. Два тижні тому Воєводський 

адміністративний суд у Варшаві визнав, що документи, на підставі яких Козловська була 

зареєстрована у Шенгенській системі, були незрозумілими, і наказав Управлінню у справах 

іноземців переглянути її справу. 

–  Я чекала на довгу боротьбу в цій справі. Добре, що все так скінчилося. Зараз я борюся за 

право в'їзду до Польщі, – заявила вона. 
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