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Treść deklaracji ostrowieckiej organizacji polskich w Niemczech w języku polskim: 

Ostrowiecka Deklaracja organizacji polskich w Niemczech z dnia 24.02.2023 r.

W dniu 24 lutego 2023 roku na zaproszenie Centrum Kompetencji i Koordynacji języka 
Polskiego (KoKoPol), organizacje polonijne w Niemczech spotkały się na roboczej 
konferencji zatytułowanej "Język kraju pochodzenia – nowe przemyślenia".

Na konferencji przedstawiciele KoKoPol i organizacji polonijnych dyskutowali w obecności 
konsula RP Marcina Króla, członka polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej i 
deputowanego do Bundestagu dr Markusa Reichela oraz współpracownika deputowanego 
do Bundestagu Paula Ziemiaka nt. wykorzystania zapowiedzianego przez koordynatora 
rządu federalnego ds. stosunków polsko-niemieckich Dietmara Nietana, federalnego 
dofinansowania dla języka polskiego jako języka pochodzenia w wysokości pięciu milionów
euro, które to środki rozłożone na okres trzech lat zostały udostępnione w budżecie 
federalnym decyzją z 25 listopada 2022 roku.

W oparciu o ww. oświadczenie (decyzję o przyznaniu środków), obecne na sali organizacje
polonijne porozumiały się co poniższego:

Z dużym zadowoleniem przyjmujemy decyzję Bundestagu o zakotwiczeniu w budżecie 
BMBF środków na wsparcie języka polskiego jako języka ojczystego i dziękujemy panu 
Gunnarowi Hille (kierownikowi KoKoPol) za zorganizowanie spotkania i włączenie nas w 
proces wyjaśniania kwestii przyszłego wykorzystania środków.

Aby obecny projekt rozwiązania przedstawiony przez koordynatora rządu federalnego ds. 
stosunków polsko-niemieckich był zgodny z postanowieniami polsko-niemieckiego Traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r., obecne organizacje oczekują 
przedstawienia spójnej koncepcji niebiurokratycznej, bezpiecznej prawnie i przejrzystej 
procedury, gwarantującej równy dostęp do środków finansowych. Procedura powinna 
zostać opracowana przy udziale organizacji polskich.

Zgadzamy się, że ze względu na udokumentowaną potrzebę, priorytetem dofinansowania 
przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) winno być pozaszkolne nauczanie 
języka polskiego dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Musi ono pokryć koszty 
organizacji, które oferują nauczanie języka polskiego jako języka pochodzenia (języka 
ojczystego) związane z pomieszczeniami wynajmem, utzymaniem), personelem 
administracyjnym i nauczycielami oraz materiałami dydaktycznymi.

Jeśli właściwe ministerstwo federalne (BMBF) nie jest w stanie samodzielnie administrować
środkami z uwagi na ograniczenia prawne, zalecamy, aby zarządzanie środków na 
pozaszkolne nauczanie języka polskiego w Niemczech przejęła wyznaczona do tego 



fundacja. Na podstawie przeciętnego dofinansowania języka ojczystego dla mniejszości 
niemieckiej w Polsce, jako cel należy przyjąć roczne wsparcie w wysokości 1.200 euro na 
dziecko, której wysokość będzie rewaluowana w ślad za stopą inflacji. 

Inne wymienione tu (w ramach roboczej konferencji KoKoPol i organizacji polonijnych) 
działania popularyzatorskie, jak również wzmocnienie współpracy (sieci) organizacji 
polonijnych są z pewnością pożądane, ale nie powinny być traktowane priorytetowo. 
Najwyższym priorytetem musi być wzmocnienie już istniejących struktur pozaszkolnych 
poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego


