
 

 

Auswärtiges Amt 

Działania pomocowe w Ukrainie i krajach 

sąsiednich w kontekście rosyjskiej wojny 

napastniczej 

Od początku wojny Federalne Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych wsparło mieszkańców Ukrainy i krajów 

sąsiednich kwotą 317 mln euro w ramach pomocy 

humanitarnej i pomocy w zakresie ochrony ludności oraz 

kwotą 48,8 mln euro w ramach funduszy na wzmacnianie 

i stabilizację. 

Zgodnie z aktualnymi założeniami, na rok 2022 

przewidziano łącznie 430 mln euro w ramach pomocy 

humanitarnej i 10 mln euro w ramach pomocy w 

zakresie ochrony ludności, 55 mln euro na rzecz 

stabilizacji i 1,55 mld euro na rzecz wzmocnienia (do 

realizacji wspólnie z Federalnym Ministerstwem 

Obrony).  

vorgesehen. 
Cel Zadeklarowana kwota 

pomoc humanitarna 430 mln euro 
pomoc w zakresie ochrony 
ludności 

10 mln euro 

pomoc na rzecz stabilizacji 55 mln euro 
pomoc na rzecz wzmocnienia 1,55 mld euro1 

1. Pomoc humanitarna i pomoc w 

zakresie ochrony ludności (440 mln euro) 

Zgodnie z aktualnymi założeniami Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznacza 440 

mln euro na pomoc humanitarną i pomoc w zakresie 

ochrony ludności w Ukrainie i w krajach sąsiednich. Z 

tej kwoty 317 mln euro zostało już przekazane ONZ i 

innym partnerom. Poniżej prezentujemy wykaz 

niektórych partnerów i projektów, które Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera od 

początku wojny: 

Światowy Program Żywnościowy (WFP) 

• Kwota wsparcia: 65 mln euro 

• Cele wsparcia: wsparcie żywnościowe, 

świadczenia pieniężne, logistyka 

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie 

1 Środki są wykorzystywane proporcjonalnie przez Federalne Ministerstwo Obrony i Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wsparcie w postaci dostaw sprzętu śmiercionośnego i 

nieśmiercionośnego. 

• WFP zaopatruje mieszkańców Ukrainy i 

uchodźców przebywających w krajach 

sąsiednich w żywność i gotówkę. Wsparcie 

ze strony WFP służy ponadto także 

uzupełnianiu zapasów żywności i 

zapewnianiu logistyki niezbędnej, by 

dostarczać pomoc. 

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) 

• Kwota wsparcia: 60 mln euro 

• Cele wsparcia: ochrona i zaopatrzenie 

uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych  

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 

(IOM) 

• Kwota wsparcia: 45 mln euro 

• Cele wsparcia: ochrona i zaopatrzenie 

uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych 

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 

(MKCK) 

• Kwota wsparcia: 40 mln euro 

• Cele wsparcia: ochrona grup szczególnie 

narażonych, opieka zdrowotna, pomoc 

żywnościowa, ewakuacje i negocjowanie w 

sprawie korytarzy humanitarnych, 

przestrzeganie zasad humanitarnych przez 

strony konfliktu  

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci 

(UNICEF) 

• Kwota wsparcia: 20 mln euro 

• Cele wsparcia: ochrona i opieka nad dziećmi i 

kobietami, ochrona przed przemocą seksualną, 

wsparcie psychospołeczne, pomoc 

żywnościowa, wsparcie gotówkowe. 

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 
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Ukraine Humanitarian Fund (UHF) Narodów 

Zjednoczonych 

• Kwota wsparcia: 17 mln euro 
• Cele wsparcia: wszystkie sektory pomocy 

humanitarnej, np. zakwaterowanie, 
ochrona, żywność, woda/higiena/pomoc 
sanitarna  

• OCHA koordynuje za pośrednictwem 
funduszu UHF działania wszystkich 
partnerów udzielających pomocy 
humanitarnej w Ukrainie 

• Miejsce: Ukraina. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): 

• 
• 

• 

Kwota wsparcia: 10 mln euro 

Cele wsparcia: opieka zdrowotna, 

wsparcie psychospołeczne, 

dostarczanie leków 

Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

NRC Niemcy pomoc dla uchodźców 

Malteser International 

• 
• 

• 

Kwota wsparcia: 5 mln euro 

Cele wsparcia: zaopatrzenie uchodźców i 

przesiedleńców wewnętrznych 

Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

Hoffnugszeichen/SoH e.V. 

• 

• 

• 

Kwota wsparcia: 4,9 mln euro 

Cele wsparcia: świadczenia pieniężne, 

pomoc zdrowotna, wsparcie 

psychospołeczne 

Miejsca: Ukraina i Słowacja. 

HALO Trust 

• Kwota wsparcia: 4 mln euro 
• Cele wsparcia: humanitarne 

rozminowywanie, edukacja w zakresie 
zagrożeń 

• Miejsce: Ukraina. 

• Kwota wsparcia: 12 mln euro 
• Cele wsparcia: pomoc zdrowotna, wsparcie 

gotówkowe, pomoc żywnościowa, 
koordynacja w tymczasowych miejscach 
zakwaterowania, doradztwo prawne dla osób 
szczególnie narażonych. 

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

• Standorte: Ukraine und Nachbarländer. 

ADRA Deutschland e.V. 

• Kwota wsparcia: 2,6 mln euro 
• Cele wsparcia: pomoc w nagłych wypadkach, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób 
starszych, kobiet i dzieci 

• Miejsce: Ukraina. 

Ukraiński Czerwony Krzyż (za pośrednictwem 

Niemieckiego Czerwonego Krzyża) 

• Kwota wsparcia: 10 mln euro 
• Cele wsparcia: pierwsza pomoc dla 

uchodźców, wyposażanie magazynów, 
pomoc zdrowotna, pomoc żywnościowa 

• Miejsca: Ukraina i kraje sąsiednie. 

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action 

medeor e.V. 

• Kwota wsparcia: 1,8 mln euro 

• Cele wsparcia: wsparcie psychospołeczne i 

medyczne, dostarczanie leków, 

angażowanie lekarzy 

• Miejsca: region Odessy i Republika 

Mołdawii. 
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Help e.V 

• Kwota wsparcia: 1,1 mln euro 

• Cele wsparcia: opieka psychospołeczna, 

logistyka 

• Miejsca: Siewierodonieck, Ługańsk, 

Użhorod. 

Ärzte der Welt e.V. (Lekarze Świata) 

• Kwota wsparcia: 0,9 mln euro 

• Cele wsparcia: pomoc zdrowotna, wsparcie 

psychospołeczne, świadczenia medyczne 

• Miejsce: Ukraina. 



  

Handicap International 

• Kwota wsparcia: 0,4 mln euro 

• Cele wsparcia: edukacja w zakresie zagrożeń 

minami i  pozostałościami materiałów 

wybuchowych 

• Miejsca: Czerniowce, Winnica i Użhorod. 
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Działania na rzecz pomocy  
w zakresie ochrony ludności 

Oprócz pomocy humanitarnej, w ramach 

międzynarodowej pomocy świadczonej w zakresie 

ochrony ludności, Federalne Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych udziela Ukrainie i krajom sąsiednim 

również pilnie potrzebnej pomocy materialnej, 

dotychczas w wysokości ok. 6 mln euro. Federalna 

Agencja Pomocy Technicznej (THW) jest tu głównym 

partnerem wdrażającym konkretne działania. W ten 

sposób Niemcy wraz z innymi partnerami UE, za 

pośrednictwem unijnego Mechanizmu Ochrony 

Ludności, odpowiadają na konkretne prośby o pomoc ze 

strony Ukrainy, Republiki Mołdawii, Polski i innych 

krajów sąsiednich. Ponadto Niemcy wspierają leczenie 

pacjentów, o których przejęcie wystąpiła Ukraina. 

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

uczestniczy w finansowaniu kosztów transportu. 

2. Stabilizacja (55 mln euro) i 

wzmocnienie (1,55 mld euro2) 

Wzmocnienie 

Na niemiecki wkład we wzmocnienie potencjału obronnego 

Ukrainy, za co wspólnie odpowiadają Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne 

Ministerstwo Obrony, przeznaczono w roku 2022 łącznie 

1,55 mld euro. Kwota ta, oprócz finansowania sprzętu 

wojskowego, wykorzystana zostanie również na rzecz 

cywilnych sił bezpieczeństwa w ramach projektów 

Federalnego Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   

W ramach podjętej przez rząd federalny inicjatywy 

wzmacniania Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

zdołało zrealizować dotychczas prośby rządów Ukrainy i 

krajów sąsiednich dotyczące sprzętu ochronnego, paliwa i 

innych materiałów. 

Stabilizacja 

Zgodnie z aktualnymi założeniami, w roku 2022 Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy w tym 

kontekście na stabilizację kwotę 55 mln euro, przede 

wszystkim w celu wzmocnienia wytrzymałości państwa i 

społeczeństwa ukraińskiego. Kilka przykładów: 

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera 

ujawnianie i dokumentowanie naruszeń praw człowieka i 

zbrodni wojennych za pomocą sprzętu kryminalistycznego 

dla policji kryminalnej i medycyny sądowej kwotą w 
wysokości 10,7 mln euro, łącznie z wkładem na rzecz 

Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).  

Aby wesprzeć społeczeństwo obywatelskie, Federalne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało część 

płatności kierowanej na konto Funduszu na rzecz Pokoju i 

Pomocy Humanitarnej dla Kobiet (WPHF) w wysokości 

600.000 euro na finansowanie działań kryzysowych na rzecz 

Ukrainy. 

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (European 

Endowment for Democracy - EED) otworzył w Polsce, m.in. 

dzięki wkładowi Niemiec na rzecz Partnerstwa 

Wschodniego, Centrum Ukraińskich Aktywistów w 

Przemyślu. 

2 Środki są wykorzystywane proporcjonalnie przez Federalne Ministerstwo Obrony i 

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wsparcie w postaci dostaw sprzętu 

śmiercionośnego i nieśmiercionośnego. 


