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Prawo miejscowe w Polskim i włoskim  
Porządku Prawnym – wybrane asPekty

Jednym z celów, do których dążą nauki humanistyczne, jest poznanie 
świadomości innych ludzi, ich zrozumienie. […] Przedsięwzięcie to, z wszystkimi 

swoimi trudnościami, a raczej właśnie dzięki nim, ma urok przygody. 
Franciszek Longchamp de Bérier

Prawo miejscowe w ujęciu prawnoporównawczym (region samorządo-
wy − region autonomiczny) nie jest typowym przedmiotem zaintereso-
wania doktryny. Analiza takiego uprawnienia władz regionalnych we 
Włoszech w odniesieniu do turystyki pozwala ukazać specyfikę wło-
skiego prawodawstwa regionalnego i jednocześnie wskazać różnice 
w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce i we Włoszech. 

1. uPrawnienia legislacyjne regionów we włoszech 

Policentryzm legislacyjny to cecha wyróżniająca dwie formy zdecen-
tralizowanego państwa liberalno-demokratycznego dwóch ubiegłych 
stuleci: państwo federalne i państwo regionalne. W obydwu modelach 
konstytucja federacji bądź państwa regionalnego przyznaje jednostce 
„pośredniej” pomiędzy władzą centralną czy federacją i jednostkami 
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lokalnymi uprawnienie do stanowienia nie tylko aktów administracyj-
nych, ale także legislacyjnych1. 

Ustawa konstytucyjna 3/2001 zmieniająca Tytuł V konstytucji mie-
ści się w tej tradycji decentralizacji, zapisanej już w konstytucji z 1947 r. 
Pierwotny tekst włoskiej konstytucji, jakkolwiek uznając uprawnienia 
legislacyjne regionów, wskazywał kolejno kompetencje regionalne 
(art. 117), co skutkowało tym, że w materiach niezawartych w dyspo-
zycji art. 117 kompetencja należała do państwa. Swobodę legislacyjną 
regionów krępowało ponadto objęcie ich działalności legislacyjnej za-
sadami fundamentalnymi zawartymi w ustawie państwowej. 

Ustawa konstytucyjna z 2001 r. dokonała prawdziwego „przewrotu 
w duchu federalnym” w przedstawionym porządku ustalającym podział 
funkcji legislacyjnych na linii regiony–władza centralna. Postawiono 
znak równości pomiędzy legislacyjną władzą państwową i regionalną, 
które mogą działać w tych samych granicach (art. 117 ust. 1), a także od-
wrócono kryterium podziału kompetencji: to region dysponuje general-
ną kompetencją legislacyjną (art. 117 ust. 4). W regionalnych Włoszech 
wprowadzono zatem rozwiązanie typowe dla państw federalnych, na 
mocy którego państwo składowe federacji jest uprawnione do uchwa-
lania ustaw w materiach niezastrzeżonych dla federacji przez federalną 
konstytucję. 

W następstwie reformy konstytucyjnej z 2001 r. ustawa państwowa 
nie opiera się na wcześniej istniejącym ogólnym domniemaniu na jej 
korzyść, lecz na jednym z „tytułów” zawartych zarówno w ustępie 2 
art. 117 (materie należące do wyłącznej kompetencji państwa), jak i w 
ustępie 3 tegoż artykułu (materie należące do tzw. kompetencji kon-
kurencyjnych), a także na innych regulacjach konstytucji, które wska-
zują na konieczność/preferencję ustawy państwowej. Ograniczeniami 

 1 Zob. M. Olivetti, Le funzioni legislative regionali, [w:] La repubblica delle 
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, a cura di T. Groppi, M. Olivetti, 
Giappichelli, Torino 2003, s. 91; także A. D’Atena, Note introduttive in tema di federa-
lismo e regionalismo, [w:] A. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale, Giappichelli, 
Torino 2001. Szerzej na temat modelu podziału kompetencji w państwach regional-
nych: M. Kozłowska, Model państwa regionalnego w Unii Europejskiej: we Włoszech 
i w Hiszpanii, Kolonia Limited, Wrocław 2012. 
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uprawnień legislacyjnych zarówno państwa, jak i regionów są wymie-
nione w art. 117 zobowiązania wynikające z porządku unijnego i zobo-
wiązań międzynarodowych. 

1.1.  wyłączne komPetencje Państwowe (competenze esclusive  
della legge statale)

Ustęp drugi art. 117 wymienia materie należące do wyłącznej kompe-
tencji legislacyjnej państwa. Jest to szeroki katalog, w którym znajdują 
się „tradycyjne” funkcje państwowe (obrona, polityka zagraniczna, wy-
miar sprawiedliwości, pieniądz, cła, miary i wagi, porządek publiczny, 
bezpieczeństwo), a także materie, których umieszczenie w tej kategorii 
wynika z włoskiego porządku konstytucyjnego, jak np. relacje państwa 
ze związkami wyznaniowymi. Katalog wyłącznych kompetencji pań-
stwowych uzupełniają kolejne postanowienia Tytułu V konstytucji, sta-
nowiące o uprawnieniu regulowania ustawą państwową w odniesieniu 
do przypadków i form porozumień zawieranych przez regiony z pań-
stwami i wewnętrznymi jednostkami terytorialnymi państw (ostatni 
ustęp art. 117), a także o ustalaniu czasu kadencji wybieralnych orga-
nów regionalnych (art. 122 ust. 1). 

Ustęp drugi art. 117, wymieniający wyłączne kompetencje państwa 
w danych materiach, nie determinuje jednakże całkowitej wyłączności 
państwa we wszystkich materiach zawartych w jego dyspozycji. Poja-
wia się bowiem pojęcie tzw. materii „transwersalnych”. Przykładowo 
stosunki międzynarodowe i relacje z Unią Europejską zarezerwowane 
są dla kompetencji wyłącznej instytucji ogólnopaństwowych, jeżeli do-
tyczą stosunków państwa z innymi państwami i z Unią, natomiast do 
tzw. kompetencji konkurencyjnej należy już kwestia relacji regionów 
z wyżej wymienionymi podmiotami. Idąc dalej, regulacja państwowa 
dotycząca organów gmin i prowincji musi ograniczać się jedynie do 
wskazania zasad, uznając jednocześnie autonomię statutową tychże jed-
nostek (art. 114 ust. 2). Gwarantowanie jednolitości praw obywatelskich 
i socjalnych na terytorium państwa musi ograniczyć się do „istotnych 
poziomów” (livelli essenziali) z pozostawieniem przestrzeni na auto-
nomiczne decyzje regionów. Tak więc materie wymienione w ustępie 
drugim art. 117 należą do wyłącznej kompetencji państwowej w sytu-
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acji, gdy są one w całości – a nie jedynie częściowo – zarezerwowane 
dla państwa. 

W odniesieniu do materii „transwersalnych” państwo ma zatem 
kompetencję legislacyjną, którą można określić, powołując się na ter-
min z doktryny hiszpańskiej, jako wyłączną, ale niewyczerpującą  
(exclusiva ma non escludente)2. Wśród takich kompetencji można wy-
mienić także ochronę środowiska, ekosystemu i dóbr kultury (art. 117 
ust. 2, lit. s), ochronę konkurencji, regulacje dotyczące systemu prawa 
cywilnego i karnego, podstawowe funkcje jednostek terytorialnych3 czy 
też sytuację prawną obywateli państw nienależących do Unii Europej-
skiej.

1.2.  komPetencje dzielone lub konkurencyjne (competenza ripartita 
o concorrente)

Istota kompetencji konkurencyjnych (art. 117 ust. 3) wyraża się tym, iż 
w określonych materiach państwo stanowi zasady fundamentalne, obo-
wiązujące na całym terytorium, natomiast każdy region uchwala własną 
ustawę szczegółową, w której uwzględnia się specyfikę i wymagania 
danego regionu. 

Sąd Konstytucyjny w orzeczeniu 282/20024 próbuje wskazać na 
dokładniejszą różnicę między kompetencją regionalną i państwową, 
która w nowym art. 117 ust. 3 jest ograniczona do wyznaczania jedy-
nie zasad fundamentalnych5. Przed rewizją Tytułu V w kwestii materii 

 2 Szerzej: J. Perez Royo, Curso de derecho costitucional, Marcial Pons, Madrid– 
–Barcelona 1998, s. 778–779. Włoska doktryna nie jest jednak zgodna w tej kwestii: 
L. Torchia, La potestà legislativa residuale delle Regioni, „Le Regioni” 2002, nr 2–3, 
s. 351, stwierdza, że w materiach art. 117 ust. 2 natura legislacyjnej władzy państwo-
wej „jest całkowicie wyłączna, gdyż jest zarówno zastrzeżona dla państwa, jak i wy-
klucza wszelki udział regionów”.
 3 Szerzej na temat interpretacji „podstawowych funkcji jednostek terytorial-
nych”: F. S. Marini, Il nuovo Titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali sull’allo-
cazione delle funzioni amministrative, „Le Regioni” 2002, nr 2–3, s. 407. 
 4 Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego nr 282 z 19.06.2002 r., G.U. nr 26 
z 3.07.2002 r. 
 5 Szerzej: N. Zanon, A. Concaro, L’incerto federalismo. Le competenze statali 
e regionali nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano 2005, s. 11. 
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konkurencyjnych ustawa państwowa mogła nie tylko wytyczać zasady 
ogólne, ale także, jak było przyjęte, uszczegóławiać daną materię w sy-
tuacji braku odpowiedniej ustawy regionalnej. Co więcej, Sąd Konsty-
tucyjny w orzeczeniu 214/19856 uznał, że ustawa państwowa mająca 
na celu modyfikację zasad dotyczących materii kompetencji regionalnej 
mogła także, „aby zagwarantować natychmiastowe wykonanie nowych 
zasad” (allo scopo di garantire l’attuazione immediata dei nuovi prin-
cipi), zawierać regulację szczegółową, obowiązującą do momentu jej 
zastąpienia przez odpowiednią legislację regionalną, zgodną z nowymi 
zasadami. Kwestią dyskusyjną jest, czy taka interpretacja ma również 
zastosowanie w odniesieniu do prezentowanego art. 117 ust. 3. 

1.3. komPetencje wyłączne regionów (competenze residuali)

W sferze materii należących do kompetencji wyłącznej regionu ustawa 
regionalna nie napotyka innych ograniczeń niż te określone w art. 117 
ust. 1, ustanawiające ograniczenia odnoszące się do ustawy państwowej 
w materiach należących do wyłącznej kompetencji państwa7. 

Podział kompetencji po reformie Tytułu V konstytucji otworzył 
przed regionami w zasadzie każdy sektor legislacyjny, który nie jest 
ograniczony dyspozycjami dotyczącymi wyłącznej władzy legislacyj-
nej państwowej czy też konkurencyjnej regionów. Jest to z pewnością 
rozległa przestrzeń legislacyjna; tytułem przykładu można wskazać na-
stępujące sektory: rolnictwo, zamówienia publiczne, rzemiosło, dobra 
kościelne, myślistwo, handel, przemysł, roboty publiczne, usługi pu-
bliczne, urbanistykę, turystykę czy wolontariat8. To prawdziwe wyzwa-
nie dla wielu regionów, biorąc pod uwagę istniejące różnice w ich roz-
woju i tym samym w możliwościach działania w wyżej wymienionych 
sektorach. 

 6 Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego nr 214 z 1985 r., G.U. nr 185 bis 
z 7.08.1985 r.
 7 Zob. także: G. Rolla, Relazioni tra ordinamenti e sistemi delle fonti. Conside-
razioni alla luce della legge costituzionale n. 3 del 2001, „Le Regioni” 2002, nr 2–3, 
s. 337.
 8 Il federalismo a costituzione variata, a cura di G. Tarantini, Giappichelli, Tori-
no 2002, s. 77.
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Wyczerpujące wskazanie wszystkich zakresów materii należących 
do wyłącznej władzy regionalnej jest zadaniem niezwykle skompliko-
wanym i trudno wykonalnym, jakkolwiek pojawiały się próby stwo-
rzenia ich katalogu9. Marco Olivetti materie należące do kompetencji 
wyłącznej regionów (poza kwestiami organizacji politycznej i admini-
stracyjnej regionu, mieszczącymi się w sferze statutowej, i ich wykony-
wania, co reguluje z kolei ustawa regionalna) ujmuje w pięciu głównych 
zakresach: 

–  zarządzania w sferze rolnictwa, przemysłu, handlu, rzemiosła, 
turystyki, sztuki, kopalni, wód termalnych i mineralnych, robót 
publicznych;

–  usług socjalnych;
–  innych usług lokalnych społeczności (energia na poziomie lokal-

nym, transport w zakresie regionalnym);
– szkoleń zawodowych, opieki szkolnej;
– policji administracyjnej regionalnej i lokalnej.
Pojawiają się jednak materie, które – pomimo iż należą do wyłącz-

nej kompetencji regionu – mogą budzić pewne wątpliwości. Przykładem 
może być organizacja służby zdrowia ograniczona zasadami ustalanymi 
na szczeblu centralnym, dotyczącymi problematyki ochrony zdrowia 
(materii o charakterze konkurencyjnym)10.

 9 Zob. B. Caravita, La costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, regioni 
e autonomie locali fra Repubblica e Unione Europea, Giappichelli, Torino 2006, s. 81, 
według którego do kompetencji wyłącznej regionów należą: porządek i organizacja 
regionu, rolnictwo, leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo, rzemiosło, handel, izby han-
dlowe, turystyka, przemysł hotelowy, energia na szczeblu lokalnym, transport, kopal-
nie, wody mineralne i termalne, kształcenie i formacja zawodowa, opieka szkolna, 
przedstawienia (kino, teatr), usługi socjalne, publiczne budownictwo, roboty publicz-
ne, policja administracyjna regionalna i lokalna. Katalog kompetencji regionalnych 
przedstawia także L. Torchia, op. cit., s. 353. 
 10 Szerzej na temat problematyki klasyfikacji organizacji służby zdrowia G. Fal-
con: Il Bing Bang del regionalismo italiano, „Le Regioni” 2001, nr 6, s. 1143; a także: 
M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e regioni, „Politica del diritto” 2002, nr 3, 
s. 353. Luciani jest zdania, że kwestie dotyczące struktury organizacyjnej służby zdro-
wia należą również do kompetencji państwa, jako że służba zdrowia mieści się także 
w sferze zapewniania gwarancji praw obywateli. 
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1.4.  turystyka jako zagadnienie zastrzeżone  
dla regionalnego Prawodawstwa

Zgodnie z pierwotną wersją art. 117 konstytucji, materia „turystyki i ho-
telarstwa” (turismo ed industria alberghiera) znajdowała się w wykazie 
uprawnień regionalnych, wykonywanych z poszanowaniem zasad nało-
żonych przez ustawodawcę państwowego. Po reformie konstytucyjnej 
z 2001 r. materia ta znalazła się w zakresie kompetencji wyłącznych 
regionów (art. 117 ust. 4). Państwowa ustawa ramowa (legge quadro) 
135/2001 dotycząca turystyki stała się przedmiotem licznych dyskusji 
i została poddana ocenie Sądu Konstytucyjnego, który stwierdził brak 
jej negatywnego wpływu na regiony, jako że mogą one swobodnie zde-
cydować, czy ją stosować (assenza di lesività per le Regioni, che posso-
no decidere liberamente se applicarla o meno)11. 

Należy również podkreślić, że regionalna kompetencja w zakresie 
turystyki znajduje się często w ścisłym związku z wyłącznymi lub kon-
kurencyjnymi kompetencjami państwowymi, takimi jak: ochrona kon-
kurencji (tutela della concorrenza), stosunki międzynarodowe i z UE 
(rapporti internazionali e con l’UE), ochrona środowiska i dóbr kultury 
(tutela dell’ambiente e dei beni culturali), konkurencyjnych kompeten-
cji w przedmiocie kwalifikacji zawodowych (professioni), zarządu tery-
torium (governo del territorio) czy dużych sieci transportu. 

W orzeczeniu nr 88 z 2007 r. Sąd Konstytucyjny podkreślił również, 
że interwencja ustawodawcy państwowego o charakterze unifikacyj-
nym (intervento unitario del legislatore statale) jest wynikiem potrzeby 
jak najpełniejszego dostrzeżenia i docenienia działalności turystycznej 
w sferze ekonomicznej, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, po-
przez zróżnicowane i złożone środki prawne (la necessità di un inter-
vento unitario del legislatore statale nasce dall’esigenza di valorizzare 
al meglio l’attività turistica sul piano economico interno ed internazio-
nale, attraverso misure di varia e complessa natura).

 11 G. Meloni, La legge quadro non minaccia la competenza piena delle Regio-
ni nella materia del turismo, [w:] Dir. Turismo, 2003, s. 368, cyt. za: C. Tiburtini, 
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle 
competenze, „Le Istituzioni del Federalismo” 2007, nr 1, s. 24.
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Wśród zadań regionalnych odnoszących się do materii turystyki na-
leży wymienić:

–  normy programowania (trzyletnie plany rozwoju turystycznego) 
i odpowiednie programy roczne wdrażania inicjatyw i koordyno-
wania działalności różnych podmiotów danego obszaru (l’adozio-
ne di piani triennali di sviluppo turistico e dei relativi programmi 
annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle 
attività dei diversi soggetti operanti nel territorio);

–  promocję korzystnej i spójnej wizji regionu we Włoszech i za 
granicą;

–  finansowanie programów rozwoju terytorium i ich selekcję, 
wsparcie dla podmiotów działających w sektorze;

–  koordynowanie zbierania, opracowywania i rozprzestrzeniania 
danych dotyczących zapotrzebowania i oferty turystycznej regio-
nu12. 

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań zapewniają biura ds. 
turystyki (assessorati al turismo), jak również struktury tzw. niebezpo-
średniej administracji regionalnej (amministrazione regionalne indiret-
ta), wśród których można wskazać spółki akcyjne (z większościowym 
kapitałem regionu) czy agencje regionalne opracowujące strategie roz-
woju i promocji turystyki (agenzie di ambito regionale). Jednocześnie 
wszystkie ustawy regionalne uznają kluczową rolę gmin w zakresie 
promocji zintegrowanej oferty turystycznej, a także w tworzeniu sieci 
współpracy o charakterze publiczno-prywatnym (reti di cooperazione 
pubblico-privata). 

Nadzór i kontrola nad podmiotami działającymi w sferze turysty-
ki (strukturami hotelowymi, agencjami turystycznymi i in.) różnią się 
w poszczególnych regionach w zależności od kompetencji, które zosta-
ły przydzielone prowincjom, a także od legislacji regionalnej. 

 12 C. Tiburtini, op. cit., s. 29 i n. 
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2.  komPetencje władz wojewódzkich  
w Polskim Porządku Prawnym

Ustawodawca, pragnąc podkreślić szczególny charakter najwyższej 
jednostki podziału terytorialnego w Polsce, sformułował wykaz zadań 
wojewódzkich w sposób odmienny niż na poziomie gminnym czy po-
wiatowym. Poziom gminny nastawiony jest na zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie organizowania i świadczenia zadań publicz-
nych (sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawa-
mi na rzecz innych podmiotów – w odniesieniu do gminy w myśl art. 6 
ustawy o samorządzie gminnym; określone ustawami zadania publiczne 
o charakterze ponadgminnym w zakresie wymienionych materii, zgod-
nie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym).

Prawna konstrukcja zadań województwa, zawarta w art. 14 ust. 1 
ustawy o samorządzie województwa, ukierunkowuje działania polskie-
go województwa samorządowego na rozwój gospodarczy, wskazując 
sprawy z zakresu edukacji publicznej (w tym szkolnictwa wyższego), 
promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony zabytków, pomocy spo-
łecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zago-
spodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej 
(w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposaże-
nia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych), 
transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, 
ochrony praw konsumentów, obronności, bezpieczeństwa publicznego, 
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Za-
warte w art. 14 ust. 1 sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że 
nie jest to katalog zamknięty, a dodatkowo zakres ten może być posze-
rzany ustawowo. 

Ust. 2 art. 14 stanowi zaś, że ustawy mogą określać sprawy należące 
do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji 
rządowej, wykonywane przez zarząd województwa (zgodnie z konsty-
tucyjnie określonym w art. 166 modelem podziału zadań na zadania 
własne i zlecone). W myśl art. 166 ust. 1 konstytucji zadania publicz-
ne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykony-
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wane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. 
Obejmują one materie należące do jednostek samorządu terytorialne-
go, które mogą być wykonywane samodzielnie, bez ingerencji organów 
państwa (innych niż ustawowo określone kompetencje o charakterze 
nadzorczym). Zadania publiczne o charakterze ogólnopaństwowym, 
realizowane obok zadań własnych, w imieniu administracji rządowej, 
określane są jako zadania zlecone, a zgodnie z art. 166 ust. 2 konstytu-
cji tryb ich przekazywania oraz sposób ich wykonywania są określane 
ustawowo. 

2.1.  turystyka jako materia leżąca w sferze zadań własnych 
województwa na Przykładzie dolnego Śląska

W literaturze podkreśla się, że zasadniczym polem działania dla wła-
dzy regionalnej są: gospodarka, rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny, 
także poprzez międzynarodową współpracę gospodarczą, promocję 
regionu czy planowanie przestrzenne13. Aktywność województwa na-
stawiona jest w szczególności na podmioty gospodarcze w zakresie 
takich zadań, jak: pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki czy tworzenie warun-
ków rozwoju gospodarczego. Istotną rolę wśród zadań województwa 
odgrywają określanie strategii wszechstronnego rozwoju województwa 
oraz prowadzenie polityki rozwoju województwa, a formą ich realizacji 
są programy wojewódzkie. 

Strategia rozwoju województwa określana jest w literaturze jako 
wyraz wspólnego dążenia do zaspokajania potrzeb i aspiracji społecz-
nych, znajdujący się w dokumencie gwarantującym niezbędny zakres 
współdziałania wszystkich uczestników zaangażowanych w proces 
rozwoju14. Wśród celów, które określa strategia województwa, ustawa 
o samorządzie województwa wymienia np. pobudzanie aktywności go-
spodarczej, kształtowanie świadomości narodowej czy pielęgnowanie 
polskości.

 13 B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 158. 
 14 E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju regionalnego po reformie admini-
stracyjnej państwa, Diffin, Warszawa 2000, s. 10, cyt. za: B. Dolnicki, op. cit., s. 159. 
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Turystyka ma współuczestniczyć w rozwoju województwa, co znaj-
duje odzwierciedlenie m.in. w uwzględnianiu w strategiach rozwoju wo-
jewództw powoływania tzw. Regionalnych Organizacji Turystycznych 
(ROT). Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) działa w opar-
ciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz 
ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. 
Stowarzyszenie to utworzyły władze samorządowe Dolnego Śląska 
w styczniu 2000 r. W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskie-
go 2020 podkreśla się ważną rolę turystyki dla rozwoju województwa: 
„Kolejnym filarem, na którym planujemy oprzeć rozwój Dolnego Ślą-
ska, jest turystyka. Zwiększając wachlarz usług w tej branży, umiejęt-
nie wykorzystamy walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu”15. 
Jednocześnie strategia wskazuje na słabe strony w zakresie tej materii 
na obszarze województwa, m.in. brak zintegrowanego systemu infor-
macji i promocji turystycznej regionu i niewystarczającą współpracę 
pomiędzy podmiotami gospodarki turystycznej w regionie. Będą to nie-
wątpliwie wyzwania, przed którymi staną władze polskich samorządo-
wych regionów. 

Działania samorządów województw w zakresie turystyki koncen-
trują się na sferze planowania (strategia rozwoju województwa), bra-
kuje natomiast konkretnych działań w sferze wykonawczej czy rozwi-
niętych struktur odpowiedzialnych za zintegrowaną ofertę turystyczną 
województw. Zakres działań podejmowanych przez włoskie regiony 
jest znacznie szerszy, również w odniesieniu do kwestii współpracy 
o charakterze publiczno-prywatnym czy koordynacji podejmowanych 
inicjatyw z poziomem gminnym. Jednocześnie duży zakres samodziel-
ności legislacyjnej włoskich regionów pozwala na efektywniejsze do-
stosowanie prawodawstwa regionalnego do warunków lokalnych.

Włoski region autonomiczny dysponuje niewątpliwe szerszym za-
kresem kompetencji, zaś sama konstytucja określa materie legislacji 
regionalnej. Turystyka należy do wyłącznej kompetencji regionalnej, 

 15 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, http://www.umwd.
dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.
pdf.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf


Maja Kozłowska366

może jednak pozostawać w ścisłym związku z wyłącznymi lub kon-
kurencyjnymi kompetencjami państwowymi. Zakres zadań wyko- 
nawczych dotyczących turystyki (biura ds. turystyki), struktury nie-
bezpośredniej administracji regionalnej czy kwestie dotyczące nadzoru 
i kontroli nad podmiotami działającymi w sferze turystyki mogą różnić 
się w poszczególnych regionach. 

W polskim porządku prawnym materie należące do kompetencji 
województwa samorządowego wskazane są w ustawie o samorządzie 
województwa w formie katalogu otwartego, którego zakres może być 
poszerzany ustawowo. Kluczową rolę pełni podział na zadania własne 
i zlecone. Turystyka mieści się w sferze zadań własnych województwa, 
wpisując się w szeroko rozumiane cele rozwoju województwa, co znaj-
duje odzwierciedlenie w treści strategii rozwoju polskich województw 
również w odniesieniu do aspektów wykonawczych tej materii. 

local law in Polish and italian legal  systems –  
chosen asPects

Summary 
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