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Niemcy w obliczu nowego kryzysu uchodźczego  

Rozpętana przez Władimira Putina wojna Federacji Rosyjskiej z Ukrainą zmusza 

setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia w innych 

krajach, w tym w Niemczech. Liczba uchodźców w Berlinie osiąga punkt 

krytyczny. Niemieckie władze zastanawiają się nad dalszymi krokami 

dotyczącymi pomocy Ukraińcom uciekającym przed rosyjską agresją. 

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi 

o najszybciej rosnącej fali uchodźców od czasów drugiej wojny światowej. Unia 

Europejska spodziewa się do 5 mln ukraińskich uchodźców wojennych. Obecnie 

w Europie jest ich już około 1,6 mln. Federalne ministerstwo spraw Republiki Federalnej 

Niemiec poinformowało, że na 8 marca br. do Niemiec przedostało się 64,6 tys. 

uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Biorąc pod uwagę fakt braku regularnych 

kontroli granicznych na granicach RFN, faktyczna ich liczba może być w Niemczech 

znacznie wyższa. Według ministerstwa, policja federalna przeprowadza wzmożone 

kontrole na pograniczu polsko-niemieckim oraz na dworcach kolejowych w Niemczech 

w celu zapobieżenia wjazdu do kraju potencjalnych przestępców, wykorzystujących 

sytuację wojenną1.  

Niemiecka policja wobec kryzysu uchodźczego 
Według polskiej straży granicznej, od początku wojny do Polski przybyło ponad milion 

uchodźców z Ukrainy. Według pierwszych ocen funkcjonariuszy służby celnej oraz policji 

federalnej Niemiec, pociąg humanitarny z uchodźcami z Ukrainy do RFN, uruchomiony 

przez niemieckie koleje, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

kraju2. 

Tymczasem szef Urzędu Ochrony Konstytucji Turyngii Stephan Kramer 8 marca br. 

wezwał niemieckie władze do rejestracji wszystkich uchodźców z Ukrainy. Z uwagi na 

brak regularnych kontroli granicznych, taka rejestracja, według Kramera, jest 

uzasadniona, gdyż ludzie wjeżdżają do kraju ze strefy wojennej. Jego zdaniem, nie należy 

zapominać o bezpieczeństwie niemieckich obywateli ze względu na zagrożenie ze strony 

organizacji terrorystycznych lub przestępczości zorganizowanej. Grupy te, w opinii 

Kramera, mogłyby wykorzystać ruch uchodźczy i chęć pomocy w Niemczech w swoich 

celach. Dla przykładu, islamistyczne grupy terrorystyczne mogłyby wykorzystać brak 

kontroli na niemieckich granicach do przemycania potencjalnych napastników do Europy 

Zachodniej. „Islamistyczny terror jeszcze się nie skończył, nawet jeśli niektórzy chcieliby, 

żebyśmy w to uwierzyli” – powiedział Kramer3. 

Jednakże niemiecka policja federalna do tej pory nie stwierdziła prawie żadnych 

nieprawidłowości podczas kontroli wjazdu ukraińskich uchodźców i praktycznie nie 

wykryła wśród nich żadnych osób wzbudzających podejrzenie. Wynika to między innymi 

z faktu, że uchodźcy trafiający do Niemiec poddawani są kontroli na granicy polsko-

ukraińskiej.  
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Tylko 8 marca br. do Niemiec z Ukrainy przybyło 14 tys. osób. Według niemieckiej policji, 

obserwowana jest tendencja wzrostowa: liczba osób uciekających do RFN wzrasta 

codziennie o 10 proc. Przekraczanie przez uchodźców granicy z Niemcami, w opinii policji 

federalnej, jest spokojne i dobrze zorganizowane4. 

Uchodźcy z Ukrainy w Niemczech 
Według ministerstwa spraw wewnętrznych, w związku z niezwykle niebezpieczną 

i dynamiczną sytuacją na Ukrainie, obecnie nie ma możliwości oszacowania liczby osób, 

które przyjadą do Niemiec w dłuższej perspektywie czasu. Liczne ukraińskie społeczności 

są również w krajach europejskich, m.in. w Hiszpanii i we Włoszech, więc niektórzy 

uchodźcy będą podróżować dalej. Premier Bawarii Markus Söder (CSU) powiedział, 

że spodziewa się ponad 50 tys. ukraińskich uchodźców w samej Bawarii, lecz szacunki 

te szybko okazały się nieaktualne, gdyż tylko 7 marca br. do Bawarii przybyło 10 tys. 

uchodźców. Nie wiadomo jednak ilu z nich zostanie w Bawarii, a ilu pojedzie do Włoch5.  

Niemieckie urzędy państwowe nie wskazują uchodźcom z Ukrainy miejsc, do których 

mają się udać, ani nie posiadają wiedzy na temat ich miejsca pobytu. Ukraińcy mogą 

przebywać w Niemczech przez 90 dni bez żadnych specjalnych formalności i w tym czasie 

mogą swobodnie wybierać miejsce zamieszkania. Według rzecznika niemieckiego MSW, 

państwo niemieckie dowiaduje się o miejscach przebywania uchodźców z Ukrainy na 

terytorium RFN dopiero po ich zarejestrowaniu się w miejscowych urzędach 

administracji terytorialnej. Obowiązek rejestracji mają tylko wtedy, gdy starają się 

o pracę, świadczenia socjalne lub miejsca w szkołach czy przedszkolach dla dzieci. 

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej z 4 marca 2022 roku o przyjęciu uchodźców 

z Ukrainy, Ukraińcy nie muszą przechodzić procedury azylowej w krajach UE 

i automatycznie otrzymują status rezydenta, zwany „ochroną tymczasową” na okres 

jednego roku6. Obecnie na poziomie rządu federalnego trwają dyskusje na temat podziału 

uchodźców między kraje związkowe. Podstawą wówczas najprawdopodobniej będzie tak 

zwany klucz Königsteina, który rocznie obliczany jest na podstawie wysokości wpływów 

z podatków i liczby mieszkańców poszczególnych krajów związkowych. Zgodnie 

z obliczeniami, osoby ubiegające się o azyl są proporcjonalnie rozmieszczane w krajach 

związkowych7.  

Według federalnego MSW, między resortem a ministerstwami spraw wewnętrznych 

krajów związkowych stale ma miejsce wymiana informacji na temat jak najlepszej opieki 

i zakwaterowania uchodźców. Wiele gmin ustanowiło opcje kontaktu, za pomocą których 

można zgłaszać możliwości zakwaterowania, a następnie koordynować je centralnie. Na 

głównym dworcu kolejowym w Berlinie dyżurują pracownicy i wolontariusze z Agencji 

Pomocy Technicznej (niem. Helfer des Technischen Hilfswerks). Uchodźcy są również 

przewożeni autobusami z Berlina do innych krajów związkowych na zasadzie 

dobrowolności. Obecnie Berlin jest przepełniony, gdyż jest punktem przerzutowym dla 

ogromnej liczby kobiet i dzieci. W ostatnich dniach wielu uchodźców wyraziło chęć 

opuszczenia Berlina oraz dalszego podróżowania do swoich rodzin, krewnych i przyjaciół 

w Niemczech i innych krajach europejskich. Berlińska Kancelaria Stanu 

(niem. Die Berliner Staatskanzlei) poinformowała 7 marca br., że pracownicy Federalnego 
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Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bamf) będą teraz codziennie pełnili dyżury na dworcu 

w Berlinie-Reinickendorf8.  

Berlińska senator ds. społecznych Katja Kipping (Die Linke) ponownie wezwała 

do ogólnokrajowej koordynacji zakwaterowania uchodźców wojennych. Według Kipping, 

Berlin pilnie potrzebuje pomocy innych landów. Przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas 

z kolei ostrzegła, że inne landy, miasta i ich społeczności również muszą być długofalowo 

wspierane w opiece nad uchodźcami przez rząd federalny. Wiele gmin jest dopiero 

w trakcie tworzenia infrastruktury i obiektów recepcyjnych. Według Bas, zależy im 

na tym, aby nie zostały same „w długiej podróży”9.  

Lider grupy parlamentarnej FDP w krajowym parlamencie Badenii-Wirtembergii Hans-

Ulrich Rülke 9 marca br. ze swojej strony ostrzegał przed przyjmowaniem uchodźców 

bez ograniczeń, podobnie jak w 2015 i 2016 roku. Według Rülke’go, potrzebna jest 

krajowa strategia na rzecz uchodźców, będąca częścią ogólnoeuropejskiej strategii, która 

prowadzi do ukierunkowania i dystrybucji przepływu ludzi uciekających przed wojną. 

Gminy, zdaniem polityka, powinny mieć możliwość rozmieszczania i integracji ludzi, gdyż 

to one ponoszą główny ciężar. W jego ocenie, do tego czasu ludzi w Niemczech witali 

prawie wyłącznie wolontariusze, oferując im koce, jedzenie i wsparcie. „Nie możemy 

powiedzieć abstrakcyjnie, że jesteśmy gotowi przyjąć uchodźców […] bez granic. 

Popełniliśmy ten błąd już wcześniej” – powiedział Rülke10.   

Deutsche Bahn (DB) do transportu uchodźców wojennych z Ukrainy używa nie tylko 

pociągów, lecz także autokarów. Według niemieckich kolei, do 8 marca br. DB w tym celu 

zorganizowało 300 pojazdów. W opinii rzecznika kolei, taka liczba pozwala na 

przewiezienie w krótkim czasie około 13 tys. osób każdego dnia. Dodatkowe wsparcie dla 

rodzin ukraińskich uchodźców zostało zorganizowane we współpracy władz niemieckich 

z władzami polskimi. Autobusy DB regularnie kursują między Polską a Niemcami. Według 

DB, z Polski w kierunku Niemiec jeździ 20 autobusów, a na samym Dworcu Głównym 

w Berlinie dostępnych jest około 30 pojazdów kursujących codziennie na terenie Niemiec 

oraz w kierunku innych miast europejskich, np. Paryża11.  

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców obecnie nie przewiduje dużego ruchu 

uchodźców z Ukrainy do Niemiec. Rzecznik urzędu odniósł się ostatnio do wielkiej 

otwartości w sąsiednich z Ukrainą krajach, takich jak Polska, gdzie osoby z Ukrainy 

są chętnie przyjmowani. Z kolei dyrektor generalny Związku Miast i Gmin Gerd Landsberg 

w wywiadzie dla gazety Handelsblatt powiedział, że „[…] w dającej się przewidzieć 

przyszłości prawdopodobnie znacznie ponad 100 tys. osób” z Ukrainy, uciekających przed 

wojną, przybędzie również do Niemiec12.  

Praca, zakwaterowanie, opieka zdrowotna dla uchodźców z Ukrainy  
Niemiecki rząd deklaruje chęć pomocy Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją. 

Zgodnie z unijną dyrektywą o masowym napływie uchodźców z 4 marca br., Ukraińcy 

otrzymują w Niemczech status legalnego pobytu bez czasochłonnej indywidualnej oceny. 

Rząd RFN 7 marca br. oświadczył, że urzędy ds. cudzoziemców krajów związkowych są 

zobowiązane do wydawania Ukraińcom pozwolenia na pracę wraz z legalizacją pobytu 
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i bezpłatnym dostępem do opieki zdrowotnej. Według informacji rządowych, Ukraińcy 

w Niemczech powinni być traktowani zgodnie z ustawą o świadczeniach dla ubiegających 

się o azyl. Jednak nadal nie jest jasny sposób włączenia uchodźców z Ukrainy do systemu 

Federalnej Agencji Zatrudnienia, dla przykładu – w celu uczęszczania na kursy języka 

niemieckiego lub kursy integracyjne przygotowujące do podjęcia pracy. Na razie główny 

nacisk kładzie się na pomoc humanitarną. W wielu przypadkach do Niemiec przyjeżdżają 

matki z dziećmi – ze względów czysto praktycznych początkowo mają one niewielkie 

możliwości podjęcia pracy w Niemczech.  

Zauważalne są również oddolne inicjatywy niesienia pomocy Ukraińcom. Dla przykładu, 

dwóch przedsiębiorców ukraińskiego pochodzenia z Berlina, Iwan Kyczatyj i Mykyta 

Owerczuk (ukr. Iван Кичатий, Микита Оверчук) założyło Europejską Platformę pracy 

dla uchodźców z Ukrainy. Portal „UA Talents” od 7 marca br. działa online. Firmy z całej 

Europy mogą tam ogłaszać wakaty dla osób z Ukrainy, które straciły pracę w wyniku 

wybuchu wojny. Nowa platforma internetowa ma początkowo skoncentrować się na 

zatrudnianiu osób w sektorze IT. Planowane jest jednak szybkie rozszerzenie oferty na 

inne sfery gospodarki. 

W opinii MSW Niemiec, kraje związkowe mają obowiązek zapewnienia uchodźcom 

zakwaterowania. Przygotowują się one również do szybkiego przyjęcia ukraińskich dzieci 

do szkół. Z kolei rząd federalny sprawdza możliwości zakwaterowania większej liczby 

osób w nieruchomościach pozostających w jego dyspozycji, aby odciążyć kraje 

związkowe. Obecnie rząd może zaproponować około 50 tys. miejsc, z których część jest 

już zajęta. Niemiecki rząd spodziewa się jednak, że w krótkim okresie czasu będzie 

w stanie zapewnić o 5 tys. miejsc więcej13.  

Według rządu federalnego, Niemcy chcą odgrywać w UE centralną rolę w udzielaniu 

pomocy medycznej dla Ukrainy. W tym obszarze mają trzy priorytety. Po pierwsze, trwają 

prace nad dostarczeniem na Ukrainę potrzebnych artykułów medycznych, jak tlen, 

insulina i sprzęt ochronny. Po drugie, rozbudowywana jest infrastruktura w celu 

zapewnienia leczenia Ukraińców w Niemczech. Trzecim elementem jest zapewnienie 

wsparcia za pośrednictwem centrum operacyjnego WHO we Lwowie14. Zdaniem 

federalnego ministra zdrowia Karla Lauterbacha (SPD), system opieki zdrowotnej na 

Ukrainie jest na skraju załamania – RFN przygotowuje się do przyjęcia ofiar wojennych 

i chorych z Ukrainy. Planowane są większe transporty z rannymi i chorymi, których nie 

można leczyć na miejscu. Jednak obecnie bardzo trudno jest dotrzeć drogą lotniczą do 

ukraińskich miast, z których transfery chorych byłyby konieczne. Ponadto takie 

transporty byłyby bardzo niebezpieczne15.  
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Wnioski 
 Polityka uchodźcza RFN służy wypełnianiu przez Niemcy historycznego 

i humanitarnego obowiązku zapisanego w Ustawie Zasadniczej (art. 16a, 

ust. 1 Konstytucji RFN). Ponadto zobowiązanie Unii Europejskiej do udzielania 

pomocy osobom potrzebującym ochrony jest zapisane w Karcie praw 

podstawowych i Traktacie o funkcjonowaniu UE. Rząd federalny RFN deklaruje 

chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy. W ostatnich dniach można zaobserwować 

dobrze skoordynowaną współpracę organów władzy państwowej zarówno na 

szczeblu federalnym, jak i pomiędzy federalnymi ministerstwami a władzami 

krajów związkowych. Główny nacisk kładzie się obecnie na pomoc humanitarną. 

Pomimo działań na szczeblu państwowym obserwowane są również liczne 

inicjatywy oddolne w społeczeństwie niemieckim, skierowane na niesienie 

pomocy uchodźcom wojennym. 

 Pojawiają się jednak obawy, w tym wśród wysokich rangą urzędników 

państwowych, o bezpieczeństwo niemieckich obywateli w związku z nowym 

kryzysem uchodźczym. Mówi się o ewentualnym zagrożeniu ze strony organizacji 

terrorystycznych lub przestępczości zorganizowanej, które mogłyby wykorzystać 

ruch uchodźczy i chęć niesienia pomocy ukraińskim uciekinierom wojennym 

w swoich celach. Jak dotąd, takie obawy nie mają podstaw. Natomiast obawy 

niektórych gmin o to, aby rząd federalny nie pozostawił ich w obliczu nowego 

kryzysu uchodźczego bez pomocy, mogą być spowodowane traumatycznymi 

wspomnieniami kryzysu uchodźczego z lat 2015 i 2016, kiedy brak dobrej 

współpracy między rządami niektórych krajów związkowych a rządem 

federalnym spowodował w Niemczech wiele napięć społecznych.  

 Do tej pory przekraczanie przez uchodźców z Ukrainy granicy z Niemcami 

przebiegało spokojnie i było dobrze zorganizowane. Według niemieckiej policji, 

odsetek osób podejrzanych, przybywających z Ukrainy, jest znikomy. Wynika 

to również z faktu, że uchodźcy trafiają do Niemiec po skontrolowaniu przez 

funkcjonariuszy polskiej straży granicznej na granicy polsko-ukraińskiej.  

 Niemcy chcą odgrywać w UE centralną rolę w opiece medycznej nad ofiarami 

wojny na Ukrainie. RFN przygotowuje się do przyjęcia rannych i chorych z Ukrainy. 

Planowane są także większe transporty ofiar wojennych.  

 Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców obecnie nie przewiduje dużego ruchu 

uchodźczego z Ukrainy do Niemiec. Argumentuje to dużą otwartością 

na uchodźców i chęcią niesienia pomocy uciekinierom wojennym w krajach 

Europy Wschodniej, sąsiadujących z Ukrainą, zwłaszcza w Polsce. Ponadto 

w innych krajach Europy Zachodniej, jak Hiszpania czy Włochy, również są liczne 

ukraińskie społeczności. Możliwe więc, że niektórzy uchodźcy będą podróżować 

z Niemiec do innych krajów europejskich. 
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