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Zgromadzenie Narodu Kazachstanu

• Ros. Ассамблея народа Казахстана

• Ang. Assembly of People of Kazakhstan

• Organ konsultacyjno-doradczy głowy państwa, 
reprezentujący interesy narodów reprezentujący interesy narodów 
zamieszkujących Republikę Kazachstanu.



Zgromadzenie Narodu Kazachstanu

• Zrzesza społeczne organizacje etnokulturowe
z całego Kazachstanu; 

• Obecnie liczy 382 członków: 89 Kazachów, 
58 Rosjan, 21 Niemców, 21 Koreańczyków, 58 Rosjan, 21 Niemców, 21 Koreańczyków, 
20 Tatarów, 18 Ukraińców, 17 Ujgurów, 
14 Azerów, 10 Uzbeków, 6 Białorusinów 
oraz 108 pozostałych narodowości.



Akty prawne

• Dekret Prezydenta z dn. 01.03.1995 r., nr 2066 
„O utworzeniu Zgromadzenia Narodu 
Kazachstanu”;

• Dekret Prezydenta z dn. 26.04.2002 r., nr 856 • Dekret Prezydenta z dn. 26.04.2002 r., nr 856 
„O strategii Zgromadzenia Narodu Kazachstanu 
i Regulaminie o Zgromadzeniu Narodu 
Kazachstanu”;

• Ustawa z dn. 20.10.2008 r. „O Zgromadzeniu 
Narodu Kazachstanu”.



Struktura ZNK

• Przewodniczący – Prezydent Kazachstanu.

• Zastępcy Przewodniczącego - wyznaczani 
rotacyjnie co roku na mocy dekretu Prezydenta

***w lutym 2009 roku na Zastępcę wybrano Przewodniczącego 
Związku Polaków Kazachstanu Witalij Święcicki – znany Związku Polaków Kazachstanu Witalij Święcicki – znany 
działacz społeczny z Pawłodaru.

• Sekretariat – organ roboczy zarządzany przez 
Zastępców wliczany do jednego z oddziałów 
administracji Prezydenta.



Struktura ZNK

• Sesja Zgromadzenia
– Najwyższy organ władzy; 

– Zwoływana nie rzadziej niż raz na rok;

– Kandydatów do Sesji wybiera się w regionach na 
podstawie m.in. rekomendacji etnokulturowychpodstawie m.in. rekomendacji etnokulturowych
organizacji i innych ngo’s;

– Ma możliwość wyboru 9 deputowanych do Mażylisu
(izby przedstawicielskiej), reprezentujących interesy 
narodów Kazachstanu;



Struktura ZNK

• Sesja Zgromadzenia
– W latach 1995-2013 odbyło się 20 sesji o tematyce 

dotyczącej m.in. zgody narodowościowej 
i wyznaniowej, pamięci historycznej, 
demokratycznego reformowania społeczeństwa, demokratycznego reformowania społeczeństwa, 
duchowego i kulturowego rozwoju narodu, rozwoju 
i konkurencyjności państwa czy też podsumowania 
procesów zachodzących w niepodległym państwie.



Struktura ZNK

• Rada ZNK
– Prowadzi prace w okresach między sesjami;

– Rozpatruje bieżące problemy;

– Skład: przedstawiciele organów państwowych, ngo’s, 
organizacji etnokulturowych.organizacji etnokulturowych.

• Rada Koordynacyjna
– Zapewnia współdziałanie ZNK z organami 

państwowymi;

– Skład: Zastępcy Przewodniczącego ZNK, premier, 
członkowie Rządu i Parlamentu.



Małe Zgromadzenia 

• Organy konsultacyjno-doradcze przy akimach
(akim - odpowiednik wojewody) oraz 
przedstawicielstw Zgromadzenia w regionach; 

• Działają w 14 obwodach (województwach) • Działają w 14 obwodach (województwach) 
oraz miastach stołecznych Astana i Ałmaty;

• Ich przewodniczącymi są akimowie obwodów 
i miast Astana i Ałmaty;

• Obejmują wszystkie organizacje narodowo-
kulturowe obwodu;



Małe Zgromadzenia

• Analogiczna struktura do struktury głównej ZNK 
(sekretariaty, sesje, rady itp.).

• Domy Przyjaźni - udostępnianie sal 
i pomieszczeń na działalność grup, zespołów i pomieszczeń na działalność grup, zespołów 
i organizacji mniejszości narodowych;

• Działalność rad naukowo-eksperckich: 
naukowcy i specjaliści reprezentujący 
mniejszości narodowe;



Więcej informacji o ZNK

http://assembly.kz

- oficjalne dokumenty;

- informacje o strukturze i działaniach;- informacje o strukturze i działaniach;

- lista organizacji etnokulturowych;

- linki do stron internetowych poszczególnych 
Zgromadzeń w obwodach Kazachstanu. 



Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Słomian

agnieszka.slomian@gmail.comagnieszka.slomian@gmail.com
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