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A m b A s A d A  R e p u b l i k i  u z b e k i s t A n u  w  p o l s c e   

Strategia działania w pięciu priorytetowych  
kierunkach rozwoju kraju w latach 2017–2021

Action Strategy in Five Priority 
Directions of National Development in 2017–2021

Стратегия действий в пяти приоритетах направлениях 
национального развития в 2017–2021 гг.

Prezydent Uzbekistanu swoim rozporządzeniem z 7 lutego 2017 roku 
zatwierdził Strategię działania w pięciu priorytetowych kierunkach 

rozwoju kraju w latach 2017–2021.
Projekt ten został opracowany w wyniku kompleksowych studiów ak-

tualnych problemów ludności i przedsiębiorców, analizy prawnej, praktyki 
ustawodawczej oraz zagranicznych doświadczeń.

Dokument został opublikowany w Internecie i poprzedzony szerokimi 
konsultacjami z udziałem ekspertów i społeczeństwa.

Strategia będzie realizowana w pięciu etapach, z których każdy prze-
widuje zatwierdzenie odrębnego corocznego państwowego programu oraz 
jego realizację w zgodności z deklarowanym nazwaniem roku (2017 rok 
był „Rokiem dialogu z narodem i dobra człowieka”).

W tym celu powołano Narodową Komisję ds. Realizacji Strategii Dzia-
łania w Pięciu Priorytetowych Kierunkach Rozwoju Kraju w latach 2017–
2021, a także komisje ds. realizacji odrębnych pięciu kierunków. Na czele 
Narodowej Komisji stanął prezydent Szawkat Mirzijojew.
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Tekst Strategii potwierdza, że „terminowe i skuteczne wdrożenie stra-
tegii działań stanowi pierwszoplanowe zadanie i główny priorytetowy kie-
runek działania wszystkich organów władz państwowych i rządu oraz ich 
urzędników”.

Organom państwowym i organizacjom odpowiedzialnym za realizację 
przedsięwzięć przewidzianych programem państwowym z 2017 roku po-
lecono zwrócenie szczególnej uwagi na radykalne ulepszenie systemu pra-
cy z odniesieniem do osób fizycznych i prawnych, wprowadzanie nowych 
efektywnych mechanizmów i metod stosowania otwartego dialogu z lud-
nością, wdrożenie systemu odpowiedzialności osób urzędowych przed lud-
nością, umocnienie na tej bazie zaufania narodu do władzy państwowej”.

W Dekrecie stwierdza się niedopuszczalność „tworzenia biurokratycz-
nych barier i przeszkód przy rozpatrywaniu skarg osób fizycznych i praw-
nych”, a także „przekształcania procesu dialogu z ludnością w kampanię”. 
Prócz tego zalecono zapewnianie przejrzystości działań prowadzonych 
w ramach Państwowego Programu „Rok dialogu z narodem i dobra czło-
wieka”, szeroki w nich udział obywateli, deputowanych, organów władzy 
wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych, organów samorządo-
wych obywateli, starszego pokolenia, kobiet, młodzieży, organizacji twór-
czych i naukowych.

Kierunki priorytetowe kraju w latach 2017–2021:
 – doskonalenie państwowego i społecznego budownictwa nastawio-

ne na zwiększenie roli władz i partii politycznych w pogłębianiu re-
form demokratycznych i modernizacji kraju, reformowanie systemu 
zarządzania państwem, rozwój podstaw organizacyjno-prawnych 
służby państwowej, udoskonalenie systemu „Elektroniczne zarzą-
dzanie”, poprawa jakości i skuteczności usług, praktyczna realizacja 
mechanizmów kontroli społecznej, zwiększenie roli instytucji społe-
czeństwa obywatelskiego i środków informacji masowej;

 – zapewnienie praworządności i reformowanie systemu sądowniczo-
-prawnego nastawione na wzmocnienie prawdziwej niezależności 
władzy sądowniczej i gwarancji niezawodnej ochrony praw i swobód 
obywatelskich, poprawę administracyjnego, karnego, cywilnego 
i gospodarczego prawodawstwa, zwiększenie efektywności systemu 
przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, pełne stosowanie 



183  AmbAsAdA Republiki uzbekistAnu w polsce   stRAtegiA dziAłAniA

zasady kontradyktoryjności w sądowniczym procesie, świadczenie 
pomocy prawnej i usług prawnych;

 – rozwój i liberalizacja gospodarki, ukierunkowanie na wzmocnie-
nie makroekonomicznej stabilizacji i zachowanie wysokiego tempa 
wzrostu gospodarki, zwiększenie jej konkurencyjności, moderniza-
cji i intensywny rozwój gospodarki rolnej, kontynuowanie instytu-
cjonalnych i strukturalnych reform w celu zmniejszenia obecności 
państwa w gospodarce, wzmocnienie ochrony praw i rozwoju, prio-
rytet dla rozwoju własności prywatnej, stymulowanie rozwoju drob-
nego biznesu i prywatnej przedsiębiorczości, kompleksowy i zbilan-
sowany socjalno-ekonomiczny rozwój regionów, rejonów i miast, 
aktywne przyciąganie inwestycji zagranicznych do gałęzi gospodar-
ki i regionów kraju w drodze poprawy klimatu inwestycyjnego;

 – rozwój sfery socjalnej ukierunkowany na stopniowe zwiększanie za-
trudnienia i realnych dochodów ludności, poprawę systemu ochro-
ny socjalnej i ochrony zdrowia obywateli, zwiększenie aktywności 
socjalno-politycznej kobiet, realizację programów celowych do-
stępności tanich mieszkań, rozwój i modernizacja infrastruktury 
transportu drogowego i inżynieryjno-komunikacyjnej, rozwój sfery 
kształcenia, kultury, nauki, literatury, sztuki i sportu, sprzyjanie po-
lityce państwa na rzecz młodzieży;

 – zabezpieczenie międzyetnicznej harmonii i religi jnej tolerancji, reali-
zacja zrównoważonej, wzajemnie korzystnej i konstruktywnej poli-
tyki zewnętrznej, umacnianie niezależności i suwerenności państwa, 
tworzenie wokół Uzbekistanu strefy bezpieczeństwa, stabilności i do-
brosąsiedztwa, umacnianie międzyna rodowego wizerunku kraju.


