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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

w sprawie powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na 

członka Trybunału Obrachunkowego 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 

z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0260/2016), 

– uwzględniając art. 121 swojego Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0259/2016), 

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego 

dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów 

określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. Komisja Kontroli 

Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na 

stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego; 

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania João 

Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału 

Obrachunkowego; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie 

oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym 

instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich. 
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ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS JOÃO ALEXANDRE’A TAVARESA 
GONÇALVESA DE FIGUEIREDO 

 

DOŚWIADCZENIE 

ZAWODOWE 

 

czerwiec 2008 r. – 

2016 r. 
Sędzia portugalskiego Trybunału Obrachunkowego 

Udział w procesie zatwierdzania opinii dotyczących ogólnych 

rozliczeń finansowych państwa portugalskiego 

Weryfikacja zgodności z prawem umów zawartych przez 

jednostki administracyjne lub podmioty gospodarcze podległe 

administracji szczebla centralnego, regionów autonomicznych i 

władz lokalnych: kredyty i leasingi, dostawa usług, roboty, 

dostawa towarów, kupno nieruchomości, umowy leasingu 

operacyjnego, koncesje na roboty budowlane i usługi, 

partnerstwa publiczno-prywatne, fuzje przedsiębiorstw lokalnych 

Przeprowadzanie audytów w zakresie realizacji umów oraz w 

celu określenia zobowiązań finansowych 

Wdrażanie przepisów w zakresie zarządzania finansami 

publicznymi w sektorze publicznym i sektorach działalności 

gospodarczej, krajowych i europejskich przepisów dotyczących 

zamówień publicznych oraz kluczowych przepisów 

administracyjnych 

Pomoc w sporządzaniu planów działania i sprawozdań 

Trybunału 

Przewodniczący Komisji ds. Technologii Informacyjnych 

Trybunału 

Członek kolegium redakcyjnego dziennika urzędowego 

Trybunału 

marzec 2005 r. – 

czerwiec 2008 r. 
Sekretarz Stanu ds. Administracji Publicznej, Ministerstwo 

Finansów, Rząd Portugalii 

Udział w posiedzeniach Rady Ministrów oraz posiedzeniach 

Sekretarzy Stanu 

Czynne uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych Zgromadzenia 

Republiki oraz komisji parlamentarnych 

Udział w posiedzeniach Rady Ministrów UE 

Udział w opracowywaniu ogólnego rozliczenia i budżetu 

państwa, programów na rzecz wzrostu i stabilności oraz 

kluczowych przepisów dotyczących finansów publicznych w 

Portugalii w przedmiotowym okresie 

Odpowiedzialność za program restrukturyzacji centralnej 
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administracji państwowej (PRACE), obejmujący wszystkie 

departamenty ministerialne na szczeblu centralnym i 

zdecentralizowanym, którego celem była poprawa efektywności 

zarządzania i skuteczności przy jednoczesnym ograniczeniu 

liczby stanowisk i struktur kierowniczych wyższego szczebla o 

26 %; utworzenie krajowych wspólnych centrów usług (ang. 

State’s Shared Services); utworzenie centralnej bazy danych w 

zakresie zasobów kadrowych administracji publicznej 

Odpowiedzialność za reformę systemów zatrudnienia 

pracowników służby publicznej: stosunek pracy, ścieżki 

zawodowe i wynagrodzenie wszystkich pracowników służby 

publicznej; reforma systemu emerytalnego pracowników służby 

publicznej poprzez dostosowanie go do założeń ogólnego 

systemu emerytalnego obowiązującego pracowników w 

Portugalii; reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych dla 

pracowników służby publicznej 

Odpowiedzialność za wdrożenie systemu oceny pracowników 

administracji publicznej (SIADAP) wykorzystywanego do oceny 

świadczonych usług, pracy osób na stanowiskach kierowniczych 

oraz innych urzędników 

Odpowiedzialność za prowadzenie negocjacji z federacjami 

związków zawodowych służby publicznej 

wrzesień 2003 r. – 

marzec 2005 r. 
Audytor wiodący portugalskiego Trybunału 

Obrachunkowego 

Sporządzanie opinii prawnych i finansowych w zakresie: 

poprawek do ramowej ustawy budżetowej (LEO), zastosowania 

reguł i zasad budżetowych ustawy LEO na szczeblu władz 

lokalnych, stosowania sekurytyzacji w odniesieniu do 

wierzytelności państwa oraz wierzytelności powstałych w 

zakresie ubezpieczeń społecznych, niezależności sądów 

obrachunkowych, związku między czynnościami sądów 

obrachunkowych a procedurami w zakresie kontroli 

wewnętrznych, ustawy o organizacji i procedurach Trybunału, 

systemu prawnego regulującego pozaumowną odpowiedzialność 

cywilną państwa, zasad i standardów obowiązujących 

bezpośrednią i pośrednią administrację państwową 

Wsparcie techniczne i prawne w zakresie weryfikacji zgodności 

zamówień publicznych z obowiązującym prawem oraz w 

dziedzinie audytów finansowych, kontroli zgodności z 

przepisami i kontroli wykonywania zadań 

Uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych z udziałem 

zagranicznych najwyższych organów kontroli (NOK) 

prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej oraz 

udział w posiedzeniach INTOSAI i EUROSAI 
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listopad 2002 r. – 

wrzesień 2003 r. 
Szef Działu Szkoleń 

Generalna Dyrekcja ds. Ceł – Ministerstwo Finansów – 

Portugalia 

Opracowywanie i monitorowanie realizacji polityki, planów i 

raportów oceniających dotyczących szkolenia portugalskich 

urzędników celnych w zakresie wdrażania krajowych i unijnych 

procedur celnych 

Planowanie i monitorowanie inicjatyw szkoleniowych 

skierowanych do portugalskich urzędników celnych 

kwiecień 2001 r. – 

listopad 2002 r. 
Dyrektor Generalny 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej – Ministerstwo 

Sprawiedliwości – Portugalia 

Ostateczna odpowiedzialność za funkcjonowanie służby, w tym 

za działalność służb centralnych oraz 54 zakładów karnych, 6 

300 urzędników, realizację budżetu operacyjnego w wysokości 

188 000 000 EUR oraz budżetu inwestycyjnego w wysokości 55 

400 000 EUR (dane z 2002 r.) 

Ostateczna odpowiedzialność za wykonywanie wyroków 

pozbawienia wolności wydanych przez sądy w odniesieniu do 13 

500 więźniów (dane z 2002 r.) 

Opracowanie możliwości rozwoju strategicznego w zakresie 

portugalskiego systemu więziennictwa oraz sporządzanie 

raportów z działalności i planów działania 

Opracowanie nowego projektu ustawy o karach pozbawienia 

wolności i projektu przepisów prawnych w sprawie wzmocnienia 

służby audytu i kontroli więziennictwa w celu zapewnienia 

zgodności z prawem praktyk więziennych oraz ich nadzoru i 

właściwego zarządzania nimi 

Przeprowadzenie pierwszej w Portugalii analizy używania 

środków odurzających w więzieniach oraz tendencji w tym 

zakresie – badanie przeprowadzone na rzecz Centrum Badań i 

Nauk Socjologicznych Instytutu Uniwersyteckiego w Lizbonie 

(ISCTE) 

Opracowanie i wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa w 

więzieniach oraz programu zapobiegania samobójstwom. 

Realizacja programu budowy i renowacji więzień (Carregueira, 

Paços de Ferreira, Policja Sądowa w Porto, Tires, Sintra, 

Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra i Porto) 

Redagowanie dziennika „Temas Penitenciários” 

luty 1999 r. – 

kwiecień 2001 r. 
Prezes 

Krajowa Służba Nadzoru Sądowego – Ministerstwo 
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Sprawiedliwości – Portugalia 

Ostateczna odpowiedzialność za funkcjonowanie służby, w tym 

za działalność 115 jednostek administracyjnych na terenie 104 

gmin, pracę 1 700 urzędników i realizację budżetu w wysokości 

37 500 000 EUR (dane z 1999 r.) 

Ostateczna odpowiedzialność za wsparcie sądów w stosowaniu i 

we wdrażaniu środków wymiaru sprawiedliwości wobec 

nieletnich oraz rodzin za pośrednictwem 14 instytucji 

kuratorskich dla nieletnich (26 000 wniosków rocznie) i 

przyjęcie procedur zgodnych z wymogami międzynarodowych 

konwencji w sprawie nieletnich, w których służba nadzoru 

sądowego stanowiła centralny organ właściwy 

Opracowanie planu strategicznego na lata 2000–2003 r. oraz 

sporządzenie i rozwój systemu planowania 

Wkład w realizację reformy prawa dotyczącego nieletnich 

(ustawa 147/99 z dnia 1 września 1999 r. oraz ustawa 166/99 z 

dnia 14 września 1999 r.) 

Stworzenie warunków umożliwiających sądom wydawanie 

wyroków nakazujących realizację prac społecznych, w tym 

zawarcie umów z 440 publicznymi i prywatnymi instytucjami 

przygotowanymi do przyjęcia osób odbywających tego rodzaju 

kary 

Opracowanie i wdrożenie systemu dozoru elektronicznego w 

Portugalii w celu sprawowania nadzoru nad nieletnimi 

sprawcami wykroczeń w ramach aresztu domowego (ustawa nr 

122/99 oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 

26/2001) 

listopad 1995 r. – luty 

1999 r. 
Szef gabinetu 

Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia 

Przygotowywanie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości 

dotyczących następujących obszarów: policja sądowa, służba 

więzienna, nadzór sądowy, badania i planowanie, zarządzanie 

aktywami i finansami, usługi pomocy społecznej, prawo 

europejskie oraz międzynarodowa współpraca sądownicza w 

sprawach karnych  

Zapewnienie komunikacji między gabinetem Ministerstwa a 

podmiotami odpowiedzialnymi za wspomniane obszary 

działania, jak również komunikacji z Sądem Najwyższym a 

Najwyższym Sądem Administracyjnym, Najwyższą Radą 

Sądowniczą, Najwyższą Radą ds. Sądów Administracyjno-

Podatkowych, Prokuraturą Generalną oraz Izbą Adwokacką 

Wkład w proces przygotowania przepisów prawnych 
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dotyczących głównych elementów polityki wymiaru 

sprawiedliwości, a w szczególności: przepisów w sprawie 

wolności wyznania, przepisów w sprawie handlu środkami 

odurzającymi i używania środków odurzających, przepisów w 

sprawie wydawania wyroków skazujących na prace społeczne, 

przepisów w sprawie dozoru elektronicznego sprawców 

wykroczeń, reformy prawa dotyczącego nieletnich, przepisów w 

sprawie liberalizacji dostępu do zawodu notariusza, ustaw o 

mocy dekretu w sprawie zamówień dotyczących robót, towarów 

i usług oraz rekrutacji personelu służby więziennej, tworzenia 

placówek więziennych oraz organizacji i funkcjonowania policji 

sądowej 

Wkład w proces opracowywania budżetów i planów 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

Prace w zakresie zagadnień międzynarodowych podejmowanych 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie 

przygotowań do udziału Ministerstwa Sprawiedliwości w 

posiedzeniach Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych (WSiSW) oraz innych posiedzeniach na 

szczeblu międzynarodowym, w szczególności w posiedzeniach 

ONZ, Rady Europy, Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych 

(CPLP) oraz konferencji ministrów sprawiedliwości państw 

iberoamerykańskich, jak również w zakresie przygotowań do 

wyjazdów zagranicznych 

Monitorowanie relacji Ministerstwa Sprawiedliwości z 

organizacjami związków zawodowych w sektorze 

listopad 1991 r. – 

listopad 1995 r. 
Szef Gabinetu Sekretarza Stanu przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości 

Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia 

Przygotowywanie decyzji Sekretarza Stanu w zakresie 

następujących obszarów: służba na rzecz ochrony nieletnich, 

nadzór sądowy, rekrutacja i szkolenia sędziów, planowanie i 

koordynacja działań na rzecz walki z narkotykami, medycyna 

sądowa, komputeryzacja w dziedzinie prawa, współpraca z 

krajami afrykańskimi, w których językiem urzędowym jest język 

portugalski, obywatelstwo, dobrowolny arbitraż instytucjonalny, 

ochrona konsumenta, ochrona środowiska, rady ds. ochrony 

dziecka 

Zapewnienie relacji między gabinetem Sekretarza Stanu a 

podmiotami odpowiedzialnymi za powyższe obszary działania 

Wkład w proces przygotowania przepisów ustawodawczych, w 

szczególności kodeksu dotyczącego specjalnych procedur 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ram prawnych 

dotyczących używania środków odurzających i handlu środkami 
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odurzającymi, ram prawnych dotyczących adopcji, 

międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie 

współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych oraz 

współpracy z krajami afrykańskimi, w których językiem 

urzędowym jest język portugalski (PALOP), a także rad ds. 

ochrony dziecka w latach 1992–1995 

Przygotowanie publicznych prezentacji i wyjazdów 

zagranicznych Sekretarza Stanu, w szczególności w celu udziału 

w posiedzeniach Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), Rady Europy, ONZ, 

Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych (CPLP) oraz 

konferencji ministrów sprawiedliwości państw 

iberoamerykańskich 

Opracowanie analizy pt. „Contributos para uma reforma orgânica 

do Ministério da Justiça” 

listopad 1987 r. – 

listopad 1991 r. 
Zastępca Dyrektora Generalnego 

Krajowa Służba Nadzoru Sądowego – Ministerstwo 

Sprawiedliwości – Portugalia 

Kierownik naczelny ds. działalności operacyjnej służby 

obejmującej 300 urzędników w okręgach sądowych Lizbony 

oraz południowej części kraju, na Azorach i na Maderze. Zakres 

obowiązków: wsparcie techniczne udzielane sądom w zakresie 

wydawania orzeczeń w sprawach karnych, wykonywania 

wyroków, kwestii dotyczących nieletnich i rodzin; wsparcie 

techniczne udzielane władzom więziennym w zakresie 

podejmowania decyzji dotyczących więźniów (w szczególności 

w odniesieniu do zgód na uwolnienie więźnia lub umieszczenie 

go w zakładzie otwartym); wsparcie psychologiczne i społeczne 

dla nieletnich, młodych i dorosłych objętych postępowaniem 

prawnym, a także dla ich rodzin; komunikacja z innymi 

publicznymi i prywatnymi podmiotami prowadzącymi 

działalność na rzecz zapobiegania przestępczości oraz 

reintegracji społecznej 

luty 1987 r. – listopad 

1987 r. 
Szef Działu Badań i Planowania, władze administracyjne 

Makau 

Instytut Działań Społecznych 

Porady prawne w zakresie działalności społecznej Instytutu 

Przygotowywanie procedur dotyczących opracowywania i 

podpisywania zamówień na roboty budowlane w związku z 

budową mieszkań socjalnych (kompleks mieszkań socjalnych 

Mong-Há obejmujący 650 lokali mieszkalnych o łącznej 

wartości 48 mln MOP oraz kompleks Fai Chi Kei obejmujący 

1 100 lokali mieszkalnych) 
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Opracowanie systemu wsparcia finansowego i świadczeń 

społecznych zarządzanego przez instytucje prywatne 

Opracowanie systemu planowania działań Instytutu 

luty 1985 r. – luty 

1987 r. 
Szef ds. Organizacji i Technologii Informacyjnych, władze 

administracyjne Makau 

Centralne Biuro Służby Publicznej 

Wydawanie opinii w sprawie podstawowych zasad 

funkcjonowania służb publicznych, procedur w zakresie 

zakupów w dziedzinie technologii informacyjnych i 

sporządzania mikrofilmów na rzecz służb publicznych oraz 

racjonalizacji struktur administracyjnych i ograniczenia 

biurokracji 

Ujednolicenie formularzy administracyjnych obowiązujących w 

Makau 

Opracowanie i wdrożenie systemu zakupów sprzętu z dziedziny 

technologii informacyjnych oraz sporządzania mikrofilmów 

przez służby publiczne Makau 

Opracowanie planu komputeryzacji wspólnych obszarów 

administracji i zarządzania służb publicznych Makau 

Pierwsze w historii władz administracyjnych Makau badanie 

sondażowe personelu (łączna liczba pracowników: 8 500 osób) 

Komputeryzacja Wydziału ds. Administracji i Służby Publicznej 

Opracowanie zintegrowanego systemu PR w ramach władz 

administracyjnych Makau 

Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania na rzecz 

Wydziału ds. Administracji i Służby Publicznej 

czerwiec 1983 r. – 

luty 1985 r. 
Dyrektor ds. Usług Koordynacji Technicznej, Badań i 

Planowania 

Krajowa Służba Nadzoru Sądowego, Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Portugalia 

Koordynacja działalności w zakresie publikacji badań 

dotyczących społecznej reintegracji sprawców wykroczeń 

Opracowanie formatu raportów dotyczących spraw socjalnych 

wykorzystywanych do wydawania orzeczeń oraz sporządzania 

indywidualnych planów readaptacyjnych w ramach systemu 

nadzoru sądowego 

Opracowanie systemu danych statystycznych w zakresie 

działalności służby 

Opracowanie uzgodnionego ze służbami więziennymi protokołu 
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regulującego działalność służby w więzieniach 

Opracowanie planu działania służby w 1984 r. 

kwiecień 1979 r. – 

czerwiec 1983 r. 
Urzędnik Wyższego Szczebla ds. Technicznych w 

Administracji Publicznej 

Sekretariat Stanu ds. Administracji Publicznej, Portugalia 

Opracowywanie projektów opinii w sprawie podstawowych 

zasad usług publicznych 

Reorganizacja rad gminy i doradztwo techniczne w tym zakresie 

Doradztwo techniczne i restrukturyzacja Ministerstwa 

Przemysłu, Energii i Eksportu 

Doradztwo techniczne na rzecz Republiki Gwinei Bissau 

Analizy struktur gminnych oraz podmiotów zarządzania gminą 

Analiza porównawcza makrostruktur administracji państw 

członkowskich Wspólnot Europejskich 

 1999–2004 Prezes (2001–2004) i członek zarządu (1999–2001) 

Organizacji Europejskich Służb Probacyjnych (CEP) 

Przewodniczący zgromadzeń ogólnych i spotkań zarządu CEP 

(organizacji zrzeszającej organy podległe Ministerstwom 

Sprawiedliwości 36 państw europejskich odpowiedzialne za 

wykonywanie sankcji karnych niepolegających na pozbawieniu 

wolności, z siedzibą w Niderlandach) 

Przewodniczący innych posiedzeń z udziałem wiceprezesów, 

urzędników Sekretarza Generalnego i kadry kierowniczej w 

sekretariacie w Niderlandach oraz warsztatów szkoleniowych 

organizowanych przez CEP 

Opracowanie oceny strategii rozwoju, planowania, budżetowania 

i działalności CEP 

Spotkania z przedstawicielami zarządów służby więziennej 

państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady UE 

Nadzór nad zarządzaniem budżetem i prowadzenie biuletynu 

informacyjnego CEP 

 1999–2002 Członek zarządu Ośrodka Szkoleń Zawodowych Wymiaru 

Sprawiedliwości 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Portugalia 

Opracowanie polityki, planów i działalności w zakresie szkoleń 

zawodowych dla więźniów oraz innych obywateli objętych 

sankcjami karnymi 

Sporządzanie budżetów szkoleń 
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Opracowywanie projektów raportów oceniających zrealizowane 

szkolenia 

 1994–2003 Członek Komisji ds. Dostępu do Dokumentów 

Administracyjnych – Zgromadzenie Republiki Portugalskiej 

Upowszechnianie zasady przejrzystości administracji publicznej 

i nieograniczonego dostępu do dokumentów administracyjnych 

Monitorowanie wdrażania ustawy o dostępności dokumentów 

administracyjnych, zgłaszanie poprawek oraz ocena poprawek 

przedstawionych przez inne podmioty 

Ocena skarg składanych przez obywateli wobec decyzji działów 

i organów administracji publicznej odmawiających 

udostępnienia dokumentów 

Organizowanie akcji na rzecz publicznego ujawniania działań 

oraz szkoleń w zakresie przejrzystości służby publicznej i 

dostępności dokumentów administracyjnych 

Zatwierdzanie planów i sprawozdań z działalności komisji 

 1992–1993 Członek Komisji ds. Jakości i Racjonalizacji Administracji 

Publicznej 

Przewodniczący Rady Ministerialnej, Portugalia 

Uczestnictwo w pracach komisji powołanej przez premiera, 

których efektem było sprawozdanie wskazujące środki w 

zakresie ograniczenia zaangażowania państwa, relacji 

administracji z obywatelem, rozwiązań strukturalnych i 

elastycznego zarządzania administracją publiczną 

 1985–1986 Członek Komisji ds. Wdrażania Języka Chińskiego – władze 

administracyjne Makau 

Uczestnictwo w pracach powołanej przez gubernatora Makau 

komisji, których efektem było przyjęcie sprawozdania 

wskazującego środki na rzecz stopniowego wprowadzania języka 

chińskiego jako oficjalnego języka administracji terytorialnej na 

wszystkich szczeblach, w szczególności w odniesieniu do 

rekrutacji urzędników i zwierzchników miejscowych władz, 

rozwoju porządku prawnego, stosowania języka chińskiego 

przez organy rządowe i sądy oraz w odniesieniu do systemów 

tłumaczeń dokumentacji sporządzonej w języku chińskim i 

portugalskim 

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA 

wrzesień 1973 r. – 

lipiec 1978 r. 
Dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa 

Wydział Prawa, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia 
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Udział (w charakterze wykładowcy, instruktora oraz kursanta) w 

licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, 

kongresach, seminariach i warsztatach dotyczących rozmaitych 

kwestii, w szczególności reformy administracji publicznej, 

zarządzania publicznego, finansów publicznych, prawa 

administracyjnego, zewnętrznej i niezależnej kontroli finansowej, 

sądów obrachunkowych, wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych, probacji i resocjalizacji, wymiaru sprawiedliwości dla 

nieletnich, zwalczania handlu środkami odurzającymi i użycia 

środków odurzających oraz działań prewencyjnych w tym zakresie, 

jak również przestępczości nieletnich (zob. załącznik) 

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 

 

 

Język 

ojczysty 

portugalski 

Inne 

języki ROZUMIENIE MÓWIENIE PISANIE 

 Słuchanie Czytanie Porozumiewanie 

się 

Samodzielne 

wypowiadanie się 

 

francuski C1 C2 C1 C2 B2 

angielski B2 B2 B2 B2 B2 

hiszpański C1 C1 A2 A2 A1 

 Poziomy: A1 i A2: podstawowy; B1 i B2: średnio zaawansowany; C1 i C2: 

zaawansowany 

(Europejski system opisu kształcenia językowego) 

Umiejętności 

komunikacyjne 

Rozwinięte zdolności komunikacyjne, doskonalone przez lata w 

ramach funkcji kierowniczych wyższego szczebla sprawowanych w 

głównych instytucjach służby publicznej oraz w ramach prowadzonej 

działalności politycznej (jako Sekretarz Stanu) obejmującej wiele 

publicznych wypowiedzi, udział w debatach parlamentarnych, 

wystąpienia w programach telewizyjnych i audycjach radiowych oraz 

kontakt z innymi środkami przekazu, jak również udział w licznych 

kongresach, warsztatach szkoleniowych itp. oraz przewodzenie 

spotkaniom organizowanym na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym i koordynacja ich przebiegu 

Zdolności 

organizacyjne 

Rozwinięte zdolności koordynacyjne, organizacyjne i przywódcze, 

doskonalone poprzez prowadzenie i reorganizację służb publicznych 

oraz sprawowanie funkcji politycznych ściśle powiązanych z 

reformami administracji publicznej 
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Kompetencje 

informatyczne 

OKREŚLONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY 

 Przetwa-

rzanie 

informacji 

Komuni-

kacja 

Tworzenie 

treści 

Bezpie-

czeństwo 

Rozwią-

zywanie 

proble-

mów 

 poziom 

samodziel-

ności 

poziom 

samodziel-

ności 

poziom 

samodziel-

ności 

poziom 

samodziel-

ności 

poziom 

samodziel-

ności 

 Kompetencje cyfrowe – tabela samooceny 

DODATKOWE INFORMACJE 

DOŚWIADCZENIE 

MIĘDZYNARODOWE 

Oprócz przewodnictwa i udziału w spotkaniach zarządu 

wspomnianej powyżej Organizacji Europejskich Służb 

Probacyjnych (CEP), której aktualnie jest członkiem 

honorowym, kandydat uczestniczył w licznych spotkaniach 

organów Unii Europejskiej, OECD, ONZ, Rady Europy, 

Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych, w konferencjach 

ministrów sprawiedliwości oraz ministrów ds. administracji 

publicznej państw iberoamerykańskich, Międzynarodowej 

Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) 

oraz jej europejskiej grupy regionalnej (EUROSAI), 

Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwyższych Organów 

Kontroli UE oraz ich oficerów łącznikowych, a także 

Latynoamerykańskiego Centrum Administracji na rzecz 

Rozwoju (CLAD) 
 

PUBLIKACJE „Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para 

uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, 

Secretariado da Modernização Administrativa, listopad 

1988; 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – 

A problemática dos défices”, w: Revista do Tribunal de 

Contas nr 43, styczeń–czerwiec 2005, Lizbona, s. 41–71; 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências 

comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, 

publikacja opracowana wraz z Luisem Valadaresem 

Tavaresem, w: „Revista do Serviço Público”, tom 57, nr 1, 

styczeń/marzec 2006, Escola Nacional de Administração 

Pública, Brasilia; 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, w: 

„Revista do Tribunal de Contas”, nr 51, styczeń/czerwiec 

2009, publikacja pierwotnie wydana przez OECD pod 

tytułem „Efficiency and Legality in the Performance of the 

Public Administration” [Wydajność i legalność w kontekście 

działalności administracji publicznej], konferencja dotycząca 
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reformy administracji publicznej oraz integracji 

europejskiej, Budva, Czarnogóra, 26–27 marca 2009; 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas”, w: „Revista do Tribunal de 

Contas”, nr 51, styczeń/czerwiec 2009; 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: 

adaptação a novos desafios”, w: „Colóquio Internacional – A 

moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?”, publikacja wydana przez portugalski Trybunał 

Obrachunkowy z okazji 160-lecia istnienia, Lizbona, 2009; 

„As reformas na Administração Pública”, wstęp do Regime 

Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, 

kompilacji zebranej przez Marię Laurę Veríssimo Dias i 

Paulo Guilherme’a Fernandesa Lajoso, lipiec 2009; 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais”, w: „Revista do Tribunal de 

Contas”, nr 52, lipiec/grudzień 2009;  

„As reformas da proteção social na Administração Pública 

de 2005 a 2009”, wstęp, w: „A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas”, publikacja autorstwa 

Isabel Viseu i Vasco Hilário, Coimbra Editora, lipiec 2011; 

„Conflito de interesses e ética do serviço público”, artykuł 

naukowy opracowany wraz z Augusto Santosem Silvą, 

przeznaczony do publikacji w 2016 r. w ramach Podręcznika 

Nadużyć w Portugalii opracowanego przez Wydział 

Ekonomiczny Uniwersytetu w Porto; 

„SIDA, Direito e Ética”, w: „Criminalidade e Cultura – 

Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, nr 2/90, s. 225–

240; 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social”, w: 

„Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Ministerstwo 

Sprawiedliwości Portugalii, 1983, s. 17–47; 

„Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social”, w: „Prisões e Reinserção Social”, biuletyn nr 37, 

grudzień 1983 – luty 1984, prowadzony przez Centro de 

Reflexão Cristã (Centrum Chrześcijańskiej Refleksji), s. 13–

26; 

„Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania”, w: 

„Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000”, wydane przez Comissão para o 

Mercado Social de Emprego (Komisja ds. Społecznego 

Rynku Pracy), s. 121–124; 

„A Justiça de Menores na Europa”, w: „Infância e 

Juventude”, nr 01–1, styczeń–marzec 2001, s. 9–20; 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil”, w: 

„Infância e Juventude”, nr 01–2, kwiecień–czerwiec 2001, s. 

19–24; 
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„Execução de Medidas Tutelares Educativas”, w: „Direito 

Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, Wydział 

Prawa Uniwersytetu w Coimbrze oraz Prokuratura 

Generalna, Coimbra Editora, 2002, s. 195–210. 
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ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI JOÃO ALEXANDRE’A TAVARESA 
GONÇALVESA DE FIGUEIREDO NA PYTANIA ZAWARTE W 

KWESTIONARIUSZU 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

1. Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów 

publicznych, zarówno w zakresie planowania budżetu, realizacji budżetu lub 

zarządzania budżetem czy kontroli budżetowej lub audytu. 

 

1.1. Od momentu objęcia pierwszych funkcji kierowniczych w strukturach służby 

publicznej – co w przypadku mojej ścieżki zawodowej nastąpiło dość wcześnie, 

w 1982 r. – wykonywałem obowiązki w dziedzinie finansów publicznych. 

Wymienię cztery konkretne obszary doświadczenia o największym znaczeniu. 

 

1.2. Zewnętrzna kontrola finansowa i audyt jako sędzia Trybunału 

Obrachunkowego od 2008 r.  

Jako członek Trybunału Obrachunkowego, organu odpowiedzialnego za 

sprawowanie zewnętrznej i niezależnej kontroli nad finansami publicznymi 

Portugalii, wspierającego krajowy parlament w wykonywaniu funkcji 

polegającej na kontroli politycznej, uczestniczyłem w procesie zatwierdzania 

opinii Trybunału dotyczących ogólnych rozliczeń finansowych państwa 

(Contas Gerais do Estado – CGE) w latach 2009–2014. Przedmiotowe opinie 

dotyczą ogólnych rozliczeń finansowych państwa obejmujących rachunki 

wszystkich instytucji sektora administracji publicznej oraz ubezpieczenia 

społecznego. W wydawanych opiniach Trybunał dokonuje oceny zasadności i 

poprawności finansowej transakcji wykazanych w CGE w oparciu o kontrole i 

audyty przeprowadzone zgodnie z zasadami zatwierdzonego przez Trybunał 

Podręcznika Audytu i Procedur oraz przy uwzględnieniu standardów 

międzynarodowych (International Standards of Supreme Audit Institutions). 

W związku z powyższym, o ile wcześniej miałem okazję zdobyć doświadczenie 

w dziedzinie administracji i pracy organów rządowych (a zatem w obszarze 

władzy wykonawczej oraz władzy ustawodawczej) w zakresie planowania, 

realizacji i kontroli finansów publicznych, w ramach tej funkcji zyskałem 

również doświadczenie w dziedzinie zewnętrznych kontroli finansowych 

prowadzonych przez Trybunał Obrachunkowy (a zatem w obszarze władzy 

sądowniczej, której przedmiotowa instytucja podlega na mocy portugalskiej 

konstytucji). 

Poza udziałem we wspomnianym procesie w Trybunale Obrachunkowym 

przeprowadziłem szereg audytów wykonywania umów, w szczególności w 

zakresie zgodności z prawem pod względem administracyjnym i finansowym, w 

odniesieniu do służb administracji publicznej na szczeblu krajowym i lokalnym. 

Do moich obowiązków należało również przeprowadzanie audytów w celu 

zapobiegania nadużyciom finansowym. 
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1.3. Planowanie i kontrola finansów państwa portugalskiego w latach 2005–2007 

W 2005 r. deficyt portugalskiego sektora publicznego – oszacowany przez Bank 

Portugalii w maju przedmiotowego roku – wyniósł 6,2 % PKB. Sytuacja ta 

stanowiła zatem naruszenie zobowiązań podjętych w ramach paktu stabilności i 

wzrostu Unii Europejskiej. Podkreślić należy również, że przed rokiem 2005 (tj. 

od roku 2002 do 2004) poziom deficytu już był niezgodny z założeniami paktu 

pomimo przyjęcia doraźnych lub tymczasowych środków o istotnej wartości.  

W tym kontekście pełniłem funkcję kierowniczą jako Sekretarz Stanu ds. 

Administracji Publicznej portugalskiego rządu, obejmując stanowisko podległe 

Ministerstwu Finansów. Osobom zajmującym kierownicze stanowiska w ramach 

portugalskiego Ministerstwa Finansów, wśród których znajdowałem się i ja, 

polecono wówczas opracowanie strategii na rzecz konsolidacji budżetowej w 

zakresie portugalskich finansów publicznych. Zasadniczym celem strategii było 

obniżenie deficytu sektora publicznego do poziomu poniżej 3% PKB w 2008 r., 

przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków, w szczególności bieżących 

wydatków pierwotnych. 

 

Strategia na rzecz konsolidacji powstała głównie w oparciu o następujące 

instrumenty, w których opracowaniu wziąłem czynny udział: 

a) Wieloletni Program na rzecz Ograniczenia Wydatków Bieżących, w 

ramach którego zaprezentowano szereg reform strukturalnych w zakresie 

administracji publicznej oraz zarządzania jej zasobami ludzkimi, 

ubezpieczeń społecznych, systemu opieki zdrowotnej i edukacji, które to 

obszary stanowią największe cele wydatków publicznych, na rzecz 

strategii konsolidacyjnej wraz z określeniem skutków tych działań dla 

finansów publicznych. Reformy podjęte w ramach administracji 

publicznej i zarządzania jej zasobami ludzkimi, za które byłem 

odpowiedzialny, omówię w odpowiedziach na pytania nr 2 i 6; 

 

b) Programy na rzecz Stabilności i Wzrostu w latach 2005–2009, 2006–

2010 i 2007–2011. Dokumenty te, stosownie do wytycznych unijnych 

rozporządzeń, określały cele budżetowe w perspektywie krótko- i 

średnioterminowej, uwzględniając wspomniane powyżej reformy 

strukturalne na rzecz konsolidacji budżetowej oraz środki na rzecz 

uproszczenia systemu podatkowego, kontroli uchylania się od 

opodatkowania i oszustw podatkowych oraz ograniczenia obecności 

państwa w gospodarce poprzez program działań prywatyzacyjnych; 

 

c) budżet państwa na lata 2006, 2007 i 2008, w ramach którego wdrożono 

wspomnianą strategię i którego celem w zakresie salda budżetowego było 

osiągnięcie poziomu -4,8 %, -3,7 % i -2,4 % PKB. 

Udział w opracowaniu tych programów, ustaw dotyczących budżetu państwa 

oraz dekretów z mocą ustawy w sprawie wykonania budżetu, dotyczący zarówno 

prac rządowych, jak i prezentacji przedmiotowych opracowań w portugalskim 

parlamencie, w szczególności komponentów wydatków, umożliwił mi zdobycie 

doświadczenia w zakresie planowania w perspektywie średnio- i 

krótkoterminowej mającego wpływ na wszystkie obszary portugalskich 



 

RR\1103835PL.docx 19/36 PE587.475v02-00 

 PL 

wydatków publicznych, a także zyskanie doświadczenia w zakresie 

opracowywania i rozwoju reform strukturalnych. 

W analogicznym zakresie, lecz w odniesieniu do kontroli budżetowej, 

uczestniczyłem również w procesie zatwierdzenia ogólnego rozliczenia 

finansowego państwa w latach 2005, 2006 i 2007.  

Należy podkreślić, że wyznaczona strategia konsolidacji budżetowej umożliwiła 

osiągnięcie wytyczonych celów w najważniejszych obszarach, a nawet 

wykroczenie poza ich ramy w zakresie, w jakim deficyt został ograniczony do 

poziomu 4,3 % PKB w 2006 r. oraz 3 % w 2007 r. W czerwcu 2008 r. Rada Unii 

Europejskiej uchyliła decyzję z dnia 20 września 2005 r. o zastosowaniu 

procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Portugalii. 

 

1.4. Planowanie i kontrola finansów portugalskiego Ministerstwa 

Sprawiedliwości w latach 1991–1999 

W przedmiotowym okresie, w ramach funkcji Szefa Gabinetu członków rządu 

(Sekretarza Stanu i Ministra Sprawiedliwości), uczestniczyłem w procesie 

opracowania budżetu i rachunków Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym 

licznych istotnych organów i służb, mianowicie sądów, prokuratury, naczelnych 

rad sądownictwa, służb ewidencyjnych i notarialnych, policji sądowej, służby 

więziennej, Instytutu Resocjalizacji (Państwowej Służby Probacyjnej / Service 

National de Probation) oraz służb medycyny sądowej. Przedmiotowe 

uczestnictwo obejmowało ocenę wniosków przedstawionych przez służby 

ministerialne we współpracy z organami sprawującymi kontrolę wewnętrzną 

oraz przygotowywanie decyzji członków rządu. Oprócz uczestnictwa w 

początkowych i końcowych etapach cyklu zarządzania finansowego byłem 

zaangażowany w wiele etapów realizacji budżetu wspomnianych służb, o ile na 

mocy prawa konieczne było uzyskanie decyzji członków rządu. 

 

1.5. Planowanie, wykonanie i kontrola budżetu Instytutu Resocjalizacji oraz 

Służby Więziennej w latach 1999–2002 

W przedmiotowym okresie, stojąc na czele Instytutu Resocjalizacji (Państwowej 

Służby Probacyjnej / Service National de Probation) oraz Generalnej Dyrekcji 

Służby Więziennej, kierowałem opracowaniem budżetów i rachunków oraz 

byłem odpowiedzialny za wykonanie: budżetów, których wartość w skali roku 

wynosiła 37 500 000 EUR oraz 243 400 000 EUR (w latach 1999 i 2002). Za 

podjęte zobowiązania odpowiadałem przed rządem, od którego byłem zależny, 

Zgromadzeniem Republiki Portugalskiej, które mogło wzywać mnie do składania 

wyjaśnień, oraz przed Trybunałem Obrachunkowym przez uprzednią kontrolę 

zgodności z prawem zamówień publicznych pod względem administracyjnym i 

finansowym, a także audyt w zakresie zarządzania finansami oraz zakończonych 

okresów budżetowych. 

 

2. Co zaliczyłby Pan do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym? 

 

2.1. Wskażę cztery etapy lub osiągnięcia w moim życiu zawodowym, które według 

mnie wywarły wpływ na organizację lub sposób funkcjonowania państwa, a 

także, w sposób bezpośredni lub pośredni, na społeczeństwo Portugalii. 
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Osiągnięcia te miały równie znaczący wpływ na rozwój mojej ścieżki 

zawodowej. Wskazując je, mam świadomość, że w ramach każdego z nich 

mogłem liczyć na współpracę wielu innych jednostek sektora publicznego – 

przełożonych, współpracowników oraz podwładnych – oraz że bez nich i bez ich 

wkładu zdołałbym osiągnąć o wiele mniej lub bardzo niewiele. Zawdzięczam im 

zatem wiele kwestii, które wymienię poniżej. Każdą z nich podsumuję bardzo 

pobieżnie, mając świadomość, że ich pełen opis, w szczególności dokładny opis 

techniczny, wymagałby sporządzenia niezwykle obszernego dokumentu. 

 

2.2. PO PIERWSZE: reformy wprowadzone w portugalskiej administracji 

publicznej w latach 2005–2009  
Kontekst polityczno-finansowy opracowania i wdrożenia przedmiotowych 

reform został już opisany w punkcie 1.3 powyżej. 

W sprawozdaniu „Avaliação do Processo Orçamental em Portugal” [Ocena 

procedury budżetowej w Portugalii] z 2008 r. OECD wskazała (na s. 27): 

wprowadzanych jest szereg istotnych reform strukturalnych w rozmaitych 

dziedzinach. Rząd zainicjował imponującą reformę administracji publicznej. 

 

Moje obowiązki obejmowały: kierowanie opracowaniem niżej wskazanych 

reform pod względem polityczno-technicznym, ich rozwojem i prawnym 

sformułowaniem, którego broniłem przed rządem i na posiedzeniach parlamentu, 

a także procesem rozpowszechniania informacji na ich temat w mediach: 

a) reorganizacja administracji państwowej w latach 2005–2007: 

dokonano oceny strukturalnej 518 organów administracji państwowej w 

celu podjęcia decyzji o ich zamknięciu, połączeniu lub optymalizacji. W 

końcowej fazie programu ich liczbę ograniczono do 331: redukcja o 

26%. Nie chodziło jednak wyłącznie o ograniczenie wymiaru 

organizacyjnego administracji państwowej, a ostatecznie liczby stanowisk 

kierowniczych (która również zmalała o 26 %), ale także o poprawę 

racjonalności, gospodarności, skuteczności i wydajności działania. Cele te 

zakładały ustanowienie zasadniczego modelu dla wszystkich ministerstw, 

z poszanowaniem specyfiki każdego z nich, i skupiały się przede 

wszystkim na trzech obszarach: wzmocnieniu funkcji wsparcia 

udzielanego rządowi (przede wszystkim funkcji planowania, oceny i 

kontroli), reorganizacji zdecentralizowanej administracji oraz reformie 

funkcji zarządzania zasobami wraz z utworzeniem i wdrożeniem usług 

wspólnych w dziedzinie zarządzania zasobami finansowymi, kapitałem 

ludzkim oraz zamówieniami publicznymi; 

 

b) reforma systemów zatrudnienia w służbach publicznych w latach 

2006–2009: zatwierdzono nowy system zatrudnienia dotyczący 

urzędników publicznych – w liczbie ok. 740 000 osób – z podkreśleniem 

trzech zasadniczych kwestii:  

 system zatrudnienia obejmujący przyjęcie umowy o pracę 

obowiązującej wszystkich urzędników sektora publicznego, 

oraz ograniczenie mianowania wyłącznie do funkcji 

zarządzających i reprezentacyjnych kraju; 
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 nowy, uproszczony system awansów wraz z likwidacją setek 

dotychczasowych stanowisk;  

 nowy system wynagrodzeń oparty na jednej tabeli wynagrodzeń 

dla całej administracji i przewidujący premie za najlepsze 

wyniki.  

Celem podjętych reform było zbliżenie systemu obowiązującego 

urzędników sektora publicznego do ogólnego systemu zatrudnienia 

obowiązującego portugalskich pracowników; nowy model zarządzania 

zasobami ludzkimi, ściśle związany z zarządzaniem budżetem; ścisły 

związek między rozwojem zawodowym i wynagrodzeniem a oceną 

wyników pracy i wynagradzaniem dokonań; uproszczenie i zapewnienie 

przejrzystości systemu awansów i wynagrodzeń; 

c) opracowanie systemów oceny służb publicznych, kadry kierowniczej 

oraz pracowników w 2007 r.: po raz pierwszy w historii portugalskiej 

administracji powszechnie wprowadzono system oceny służby publicznej i 

kadry kierowniczej zgodny z systemem oceny pracy wszystkich 

urzędników państwowych, przy czym oba te systemy były powiązane ze 

sobą oraz z cyklami zarządzania sektorem publicznym w oparciu o cele, 

wskaźniki i wyniki. Ustalono obowiązkowe kwoty obligujące do 

wyróżnienia najlepszych urzędników na tle pozostałych (maksymalnie 25 

% ogółu urzędników można wyróżnić jako najlepszych). W odniesieniu do 

najsłabszych wyników pracy opracowano procedurę dyscyplinarną w celu 

weryfikacji ewentualnego naruszenia obowiązków zawodowych, 

prowadzącą do możliwości rozwiązania stosunku pracy. Środki te 

wywarły wpływ na ścieżkę awansu i poziom wynagrodzeń kadry 

kierowniczej oraz pozostałych pracowników, a przez to również na budżet 

przedmiotowych służb; 

d) reforma systemów ochrony socjalnej urzędników państwowych w 

latach 2005, 2006 i 2007: dokonano reformy systemów emerytalnych 

urzędników sektora publicznego – systemu zasadniczego oraz 

dotychczasowych 32 systemów szczególnych – dostosowując je do 

ogólnych systemów zabezpieczenia społecznego. Dotąd urzędników 

państwowych obowiązywał odrębny, bardziej korzystny system 

emerytalny. Urzędnicy przechodzili na emeryturę w wieku 60 lat, podczas 

gdy dla pozostałych pracowników wiek emerytalny wynosił 65 lat. 

Wprowadzono powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat. W 2006 

r. rozpoczął się okres przejściowy poprzedzający wejście w życie nowego 

systemu. Obecnie okres przejściowy został już zakończony. Ponadto w 

przedmiotowym obszarze dokonano reformy systemów pomocy w 

przypadku choroby urzędników: zniesiono lub zreformowano specjalne, 

bardziej korzystne systemy pomocy (obowiązujące w dziedzinie 

obronności, sił bezpieczeństwa i sprawiedliwości) oraz systemy 

dodatkowej pomocy społecznej, której kształt został w pełni ujednolicony 

i uporządkowany; 
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e) kontrola rekrutacji i mobilności kadry od 2005 r.: reforma obejmowała 

przede wszystkim mechanizmy prawne i instrumenty zarządzania w celu 

zapewnienia kontroli i ograniczenia liczby pracowników administracji 

publicznej oraz promocji ich wewnętrznej mobilności poprzez wdrożenie 

systemów prawnych i mechanizmów zarządzania oraz utworzenie nowej, 

centralnej bazy danych dotyczącej personelu administracji publicznej. 

Mechanizmy te zasadniczo obowiązują do chwili obecnej, a informacje w 

zakresie zasobów ludzkich dostarczane są w odstępach kwartalnych. W 

latach 2005–2008 liczba pracowników administracji publicznej 

zmalała z 747 880 do 692 279, co oznacza ograniczenie personelu o 7,5 

% na przestrzeni czterech lat.  

 

2.3. PO DRUGIE: kontrola sprawowana przez Trybunał Obrachunkowy w 

odniesieniu do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczących 

koncesji na budowę autostrad.  
W roku 2009 na mocy decyzji Trybunału Obrachunkowego, której byłem 

sprawozdawcą, uznano, że umowy o wartości większej niż 350 tys. EUR zawarte 

przez podmiot publiczny odpowiedzialny za system infrastruktury drogowej 

podlegają uprzedniej kontroli Trybunału. W tym trybie rząd skierował do 

Trybunału umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartą z prywatną 

spółką akcyjną w zakresie opracowania, budowy, finansowania, utrzymania i 

eksploatacji przez okres 30 lat autostrady „Douro Interior” w celu wydania 

decyzji w sprawie jej zgodności z obowiązującym prawem. Wartość bieżąca 

netto umowy na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosiła 798 000 000,00 EUR. Ocena 

dokonana przez Trybunał Obrachunkowy skupiona była na poszanowaniu 

krajowego prawa dotyczącego zamówień publicznych oraz kształtowania 

umownych partnerstw publiczno-prywatnych, prawa Unii obowiązującego w 

przedmiotowych kwestiach oraz właściwych przepisów finansowych. Również w 

tym przypadku byłem sprawozdawcą decyzji Trybunału. W swojej decyzji 

Trybunał stwierdził naruszenie prawa w zakresie procedury sporządzenia 

umowy, zatem w efekcie podjętej decyzji umowa nie mogła wywołać skutków 

finansowych. W ten sposób zmuszono rząd do powtórzenia części procedury 

sporządzenia umowy i przeformułowania jej treści. W następstwie owej 

pierwszej decyzji przedmiotem kolejnych decyzji były cztery umowy dotyczące 

koncesji na budowę autostrad, które miały analogiczne konsekwencje. Kontekst 

opisanych procesów i decyzji oraz obszerny wymiar finansowy i czasowy umów 

pomogły potwierdzić w państwie oraz w portugalskim społeczeństwie znaczenie 

działań Trybunału jako niezależnego organu kontroli zgodności z prawem aktów 

i umów związanych z wydatkowaniem środków publicznych. 

 

2.4. PO TRZECIE: reforma systemu kontroli przestępczości nieletnich w 2000 r.  

Choć mogłoby wydawać się to nieistotne dla procesu ubiegania się o stanowisko 

członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, moim zdaniem warto 

wspomnieć przedmiotową reformę ze względu na jej istotny wpływ na 

społeczeństwo, doświadczenie zdobyte w zakresie skutecznego i wydajnego 

zarządzania, jak również znaczenie dla kolejnych etapów mojej kariery 

zawodowej. 
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W latach 90. XX w. wciąż obowiązywał w Portugalii system prawny dotyczący 

przestępczości nieletnich oparty na modelu ochrony. A mianowicie: młodociany 

przestępca postrzegany był jako osoba wymagająca szczególnej ochrony, aby 

opuściła ścieżkę przestępczą i nie dopuściła się ponownego naruszenia prawa. 

Model ten nie dopuszczał jakichkolwiek środków przymusu i zatrzymania.  

W owym czasie można już było zauważyć przestarzały charakter takiego 

systemu w obliczu eskalacji pełnej przemocy przestępczości nieletnich na terenie 

Portugalii. W związku z powyższym w 1999 r. zatwierdzono nową ustawę, która 

bez uszczerbku dla trosk o charakterze wychowawczym umożliwiała 

zatrzymanie osoby, która dopuściła się przestępstwa, za pośrednictwem sądów i 

instytucji zamkniętych przeznaczonych dla nastoletnich i nieletnich sprawców 

przestępstw. Tym niemniej ustawa nie weszła w życie z uwagi na brak 

niezbędnych środków finansowych, zasobów materialnych oraz kadrowych.  

Wreszcie latem 2000 r. miało miejsce wiele poważnych przestępstw 

popełnionych przez nieletnich, co odbiło się szerokim echem w mediach i w 

społeczeństwie, wykazując na ewidentną niezdolność państwa do kontroli 

przestępczości nieletnich.  

W owym czasie stałem na czele Instytutu Resocjalizacji, jednostki 

administracyjnej posiadającej kompetencje w przedmiotowej kwestii.  

W obliczu tak poważnej sytuacji, po odbyciu szeregu spotkań w licznych 

wydziałach rządowych, administracyjnych i sądowych, zaproponowałem 

program działań krótkoterminowych wraz z alokacją środków finansowych, 

mając na celu wprowadzenie w życie w styczniu 2001 r. nowej ustawy 

dotyczącej przestępczości wśród nieletnich. Program został przyjęty przez rząd w 

dniu 19 sierpnia 2000 r. 

Od sierpnia do grudnia 2000 r. przygotowywano i zatwierdzano ustawy 

pomocnicze i podejmowano pilne działania na rzecz adaptacji budynków 

wyznaczonych jako miejsca zatrzymania nieletnich, którzy dopuścili się 

najpoważniejszych przestępstw, oraz na rzecz rekrutacji i szkolenia nowych 

urzędników przewidzianych do objęcia stanowisk w strukturach pozostających w 

bezpośrednim kontakcie z nieletnimi, a także na rzecz podniesienia świadomości 

i szkolenia sędziów. 

Z uwagi na kontrowersyjny charakter tych działań – w szczególności w 

środowisku sądowniczym i naukowym – oraz delikatną naturę przedmiotowej 

kwestii i powszechny niepokój społeczny wezwano mnie do udziału w licznych 

debatach publicznych, m.in. w wystąpieniach telewizyjnych.  

Ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2001 r. Sytuacje krytyczne 

podobne do tej, która miała miejsce latem 2000 r., nie powtórzyły się więcej. 

Nowy model i systemy reagowania osiągnęły stabilny charakter. 

 

2.5. PO CZWARTE: wprowadzenie w Portugalii systemu elektronicznego 

dozoru przestępców (offenders eletronic penal monitoring) począwszy od 1999 

r. 
Warto wspomnieć również o tym doświadczeniu z uwagi na jego wpływ na 

społeczeństwo portugalskie, wymiar zamówienia publicznego i zaangażowanych 

środków finansowych oraz zakres moich obowiązków obejmujący 

przygotowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu. 
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Również w latach 90. XX w. system więzienny w Portugalii przeżywał poważny 

kryzys polegający na przepełnieniu placówek więziennych. Polecono 

ustanowienie bardziej ekonomicznych i skutecznych mechanizmów służących 

kontroli przestępczości i stanowiących alternatywę dla placówek więziennych. 

Przeprowadzono obszerną debatę w kraju w zakresie powiązanych kwestii 

bezpieczeństwa, zaprezentowano wiele stanowisk przeciwnych idei dozoru 

elektronicznego, przede wszystkim opartych na twierdzeniach, że jest to metoda 

zapewniająca społeczeństwu niższy poziom bezpieczeństwa. Wreszcie niezbędne 

ustawy podstawowe zostały zatwierdzone przez rząd oraz parlament w 1999 r. 

Niedługo potem podjęto następujące kroki: przeprowadzono analizę doświadczeń 

innych państw i odbyto w nich wizyty, opracowano systemy informacyjne i 

technologiczne wraz z określeniem charakterystyki technicznej sprzętu, 

przeprowadzono procedury międzynarodowego przetargu w celu zakupu usług 

pozycyjnego monitorowania telematycznego, uporządkowano istniejące przepisy 

oraz dokonano rekrutacji i szkolenia wyspecjalizowanego personelu. Następnie 

podpisano umowę o zakup usług monitorowania o wartości 2 704 956,05 EUR.  

Dozór elektroniczny wprowadzono z dniem 2 stycznia 2002 r. i stopniowo 

rozszerzano jego zakres, który w 2005 r. objął terytorium całego kraju. Obecnie 

dozór elektroniczny przestępców jest rozwiązaniem ogólnie akceptowanym w 

portugalskim społeczeństwie; odnotowywany jest niezwykle niski wskaźnik 

błędów lub awarii. Mechanizm stosowany jest średnio wobec 1 000 przestępców 

równocześnie. 

 

3. Jakie ma Pan doświadczenia zawodowe związane z międzynarodowymi 

organizacjami lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą 

poza Pana krajem ojczystym? 

 

3.1. W latach 1985–1987 sprawowałem funkcje w ramach administracji publicznej 

Makau. Jako że było to terytorium chińskie pod zarządem portugalskim, lokalne 

środowisko w znacznym stopniu charakteryzowało się powszechną obecnością 

kultury chińskiej. Zorganizowałem i poprowadziłem działalność centralnych 

służb administracji Makau w zakresie kwestii dotyczących organizacji pod 

względem administracyjnym oraz technologii informacyjnych. W ramach służb 

zatrudniono jednakową liczbę współpracowników chińskich i portugalskich, a 

ich praca odbywała się równolegle w oparciu o teksty zredagowane w obu 

językach. Ponieważ ja sam oraz kilku portugalskich współpracowników nie 

władaliśmy językiem chińskim (kantońskim), lecz znaliśmy jedynie kilka 

wyrażeń codziennego użytku, a współpracownicy chińscy nie posługiwali się 

językiem portugalskim, do komunikacji służył język angielski.  

W następstwie tego doświadczenia gubernator Makau mianował mnie na członka 

Komisji ds. Wdrażania Języka Chińskiego, złożonej z ważnych osobistości 

należących do struktur administracyjnych oraz pochodzących ze społeczeństwa 

Makau, narodowości zarówno portugalskiej, jak i chińskiej. Komisja przystąpiła 

do określenia niezbędnych środków na rzecz stopniowego wdrażania języka 

chińskiego jako języka oficjalnego administracji terytorium na wszystkich 

szczeblach, mianowicie w zakresie rekrutacji urzędników i zwierzchników 

miejscowych władz, rozwoju porządku prawnego, stosowania języka chińskiego 
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przez organy rządowe i sądy oraz w odniesieniu do systemów tłumaczeń 

dokumentacji sporządzonej w języku chińskim i portugalskim. Te oraz kolejne 

wysiłki miały zasadnicze znaczenie dla przekazania zarządzania terytorium 

Chińskiej Republice Ludowej, czego skutecznie dokonano w grudniu 1999 r. 

 

3.2. Od roku 1999 do 2004 kierowałem działalnością Organizacji Europejskich 

Służb Probacyjnych (Confederation of European Probation – CEP) 
(http://www.cepprobation.org/), początkowo jako członek zarządu, zaś w 2001 r. 

zostałem wybrany na stanowisko prezesa Zgromadzenia Ogólnego. Siedzibą 

CEP jest Utrecht w Niderlandach. Jest to międzynarodowa organizacja, której 

językami roboczymi są język francuski, angielski i niemiecki. Zrzesza ona 

organy podległe Ministerstwom Sprawiedliwości, uniwersytety oraz inne 

placówki pochodzące z 36 państw europejskich. Organizacja odpowiedzialna jest 

za wykonywanie sankcji karnych na wolności, mając na celu wspieranie rozwoju 

bezpieczniejszego społeczeństwa, rehabilitacji osób popełniających przestępstwa 

oraz ich resocjalizacji. Jako przewodniczący prowadziłem spotkania 

Zgromadzenia Ogólnego oraz zarządu składającego się z przedstawicieli 8 

państw, a także zapewniałem ogólne funkcjonowanie organizacji oraz 

komunikację z władzami więziennymi państw członkowskich i organizacjami 

międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy czy Unia Europejska. Po upływie 

kadencji zostałem wybrany na członka honorowego CEP w Zgromadzeniu 

Ogólnym. 

 

3.3. Moje doświadczenia międzynarodowe obejmują także udział w radach i 

spotkaniach technicznych Unii Europejskiej, posiedzeniach OECD, ONZ, Rady 

Europy, Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych (CPLP), konferencji 

ministrów sprawiedliwości oraz ministrów administracji publicznej państw 

iberoamerykańskich, INTOSAI i EUROSAI, Komitetu Kontaktowego Prezesów 

Najwyższych Organów Kontroli UE oraz ich oficerów łącznikowych. 

 

4. Czy uzyskał Pan absolutorium z wykonywania swych poprzednich funkcji 

kierowniczych, jeżeli taka procedura miała zastosowanie? 

 

Po zakończeniu sprawowania funkcji kierowniczych wspomnianych powyżej (prezes 

instytutu publicznego oraz dyrektor generalny) zapewniłem ścisłe spełnienie 

wszelkich wymogów prawnych w zakresie przedstawienia sprawozdań i rozliczeń 

właściwym władzom. Nie zostało zakwestionowane żadne z nich. 

 

5. Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objął Pan w wyniku nominacji 

politycznej?  

 

Wykonywanie funkcji Sekretarza Stanu ds. Administracji Publicznej, będącego 

członkiem rządu, następuje w wyniku nominacji politycznej. Propozycja kandydata 

przedstawiana jest przez premiera, a następnie zatwierdzana przez prezydenta 

republiki, który dokonuje także oficjalnego przekazania urzędu.  

Stanowiska szefa gabinetu członka rządu zależne są od zaufania do owego członka. 

Pragnę podkreślić, że wykonywałem przedmiotowe funkcje (tj. szefa gabinetu 

http://www.cepprobation.org/


 

PE587.475v02-00 26/36 RR\1103835PL.docx 

PL 

Sekretarza Stanu i Ministra Sprawiedliwości) za czasów rządów sprawowanych przez 

różne obozy polityczne. 

Stanowiska prezesa instytutu publicznego oraz dyrektora generalnego w Portugalii 

obejmowane są w drodze nominacji premiera na podstawie propozycji 

przedstawionej przez właściwego ministra. Niemniej w przypadku moich nominacji 

rozpatrywano przede wszystkim kompetencje zawodowe, które nietrudno wskazać w 

przebiegu mojej ścieżki zawodowej. 

 

6. Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczył 

Pan w swojej pracy zawodowej. 

 

6.1. Zgodnie z postawionym pytaniem wskażę trzy decyzje, które między innymi 

musiałem głębiej rozważyć z uwagi na ich wpływ oraz kontrowersje, jakie 

wzbudzały w kraju. 

 

6.2. PIERWSZA: zawieszenie automatycznych mechanizmów podwyżki płac dla 

wszystkich urzędników sektora publicznego w 2005 r. 

W 2005 r. wydatki związane z kadrą administracji publicznej w Portugalii 

osiągnęły bardzo wysoki poziom: stanowiły niemal 14,5 % PKB, znacznie 

przewyższając średnią ustaloną w państwach członkowskich OECD. W 

kontekście sytuacji opisanej w punkcie 1.3 niezbędne było opracowanie 

rozwiązań, które wywarłyby natychmiastowy wpływ i umożliwiły zatrzymanie 

wzrostu wydatków. W ramach systemu awansów i wynagrodzeń urzędników 

sektora publicznego istniały mechanizmy automatycznego zwiększania 

wynagrodzenia w zależności od stażu pracy i bez względu na dostępność 

środków budżetowych. Przygotowana przeze mnie i przyjęta decyzja rządu 

oznaczała zawieszenie wszystkich tego rodzaju mechanizmów, a także 

zamrożenie wielu innych składników wynagrodzenia oraz rozwoju ścieżki 

zawodowej. Była to oczywiście bardzo kontrowersyjna decyzja, która wywarła 

wpływ na perspektywy dochodowe blisko 740 tys. urzędników i ich rodzin. 

Musiałem stawić czoła organizacjom związków zawodowych oraz 

usankcjonowanym prawem formom protestów, czyli strajkom. Musiałem 

również wielokrotnie występować publicznie, w szczególności w mediach, w 

celu obrony podjętej decyzji. W konsekwencji przedmiotowej decyzji zaistniała 

konieczność dokonania gruntownego przeglądu systemu awansów i 

wynagrodzeń w celu przyjęcia rozwiązań zgodnych z zarządzaniem budżetem. 

 

6.3. DRUGA: ustalenie wieku 65 lat jako wieku emerytalnego dla wszystkich 

urzędników sektora publicznego w 2005 r. 

Jak już wspomniałem, urzędnicy sektora publicznego korzystali z systemu 

emerytalno-rentowego o wiele korzystniejszego niż system obowiązujący 

pozostałych pracowników. Również w 2005 r., w kontekście, o którym 

wspomniałem powyżej, ze względów stabilności finansowej państwa i w myśl 

zasady sprawiedliwości zakwestionowano kontynuację istnienia przedmiotowych 

systemów. Przygotowana przeze mnie i przyjęta przez rząd decyzja obejmowała 

rozpoczęcie procesu konwergencji systemów emerytalnych dotyczących 

urzędników państwowych i systemów obowiązujących pozostałych 
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pracowników w kraju. Najbardziej symbolicznym elementem owego 

mechanizmu na rzecz konwergencji była zmiana wieku emerytalnego z 60 na 65 

lat. Oznaczało to, że każdy urzędnik sektora publicznego zasadniczo miał 

pracować pięć lat dłużej w celu uzyskania uprawnienia do pobierania świadczeń 

emerytalnych. Była to zatem decyzja o szerokim zakresie oddziaływania, 

wówczas niezwykle kontrowersyjna i wzbudzająca podobne reakcje jak w 

przypadku sytuacji opisanej w punkcie poprzednim. Była to kolejna decyzja, 

która przyczyniła się do niemal niezwłocznego ograniczenia deficytu 

publicznego. W dniu 1 stycznia 2006 r. rozpoczął się okres przejściowy, który 

dziś został już zakończony. Obecnie wszyscy urzędnicy przechodzą na emeryturę 

w wieku 65 lat. Dzięki temu działaniu oraz innym środkom podjętym w latach 

2006 i 2007 oraz kolejnych dokonano konwergencji systemów emerytalno-

rentowych. Obecnie istnieje jeden system obowiązujący wszystkich obywateli 

Portugalii. 

 

6.4. TRZECIA: ogłoszenie niezgodności z prawem umowy zawartej przez 

państwo w 2009 r. w sprawie powołania partnerstwa publiczno-prywatnego 

o wartości 798 000 000,00 EUR. 

W roku 2008 w drodze konkursu publicznego przeprowadzonego przez 

niezależne gremium zostałem wybrany na stanowisko sędziego Trybunału 

Obrachunkowego i musiałem zrezygnować z funkcji sprawowanych w 

strukturach rządowych. Jak już wskazałem w punkcie 2.3, w 2009 r. w ramach 

działalności w Trybunale Obrachunkowym polecono mi dokonanie oceny 

zamówienia o ogromnym znaczeniu pod względem finansowym, dotyczącego 

partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania, budowy i 

eksploatacji jednej z autostrad. Proces ten był bardzo złożony pod względem 

prawnym i finansowym, występowało w nim wiele ważnych interesów, a każda 

podjęta decyzja niewątpliwie pociągała za sobą skutki polityczne. W 

przygotowaniu decyzji przyjętej potem przez Trybunał opierałem się wyłącznie 

na obowiązującym prawie, stosując zasady dyscypliny, a zarazem równowagi, 

właściwe dla sądownictwa. Jak już powiedziałem, wydana decyzja była 

niekorzystna dla rządu, którego wcześniej byłem członkiem. Decyzja została 

szeroko nagłośniona i miała wiele skutków w zakresie analogicznym do skutków 

innych decyzji Trybunału w sprawie podobnych zamówień, zobowiązując 

władze do częściowego powtórzenia procedur sporządzenia umów oraz 

modyfikacji ich treści. Wskazać należy, że decyzja, której byłem sprawozdawcą, 

nie została zaskarżona w stadium odwoławczym, choć istniała taka możliwość. 

Niezależność 

7. Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego powinni być 

„w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan stosować 

się do tego obowiązku podczas pełnienia przyszłych zadań?  

 

Od ośmiu lat z całkowitą niezależnością pełnię obowiązki sędziego w strukturach 

sądowniczych. Nie przyjmuję od nikogo żadnych poleceń ani wytycznych: swoje 

decyzje opieram na prawie i własnym sumieniu, mając na uwadze wiele 
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uwarunkowań o charakterze: technicznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym. 

Jednak okoliczności te uwzględniam w zakresie, w jakim w stosownych przypadkach 

zezwala na to obowiązujące prawo. 

Między innymi decyzja wspomniana w punkcie 6.4 powyżej podkreśliła mój 

niezależny sposób działania. 

Swoją niezależność osobistą również postrzegam jako element strukturalny 

niezależności instytucji, w ramach których sprawuję funkcje. I na odwrót. 

Jeśli zostanę powołany na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, będę 

przestrzegał i wymagał przestrzegania zasad i reguł wskazanych w traktatach UE oraz 

powiązanych przepisach prawa. Jednocześnie nie będę zabiegał o wydanie poleceń ze 

strony żadnego rządu lub jakiegokolwiek innego podmiotu ani też nie będę takich 

poleceń przyjmował, a zarazem będę unikał wykonywania jakichkolwiek czynności 

niezgodnych z naturą przedmiotowych funkcji, w myśl treści Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Odmówię prowadzenia jakiejkolwiek działalności zawodowej lub wszelkich innych 

działań zewnętrznych, które okażą się niezgodne z zasadą niezależności. Moje relacje 

zawodowe i osobiste z władzami i grupami interesu zawsze cechować będzie 

poszanowanie zasady niezależności. 

Będę przestrzegał wytycznych w zakresie etyki opracowanych przez Europejski 

Trybunał Obrachunkowy, który przyjął i wdrożył wymogi ustanowione w kodeksie 

etyki INTOSAI (ISSAI 30). Celem przedmiotowych wytycznych jest 

zagwarantowanie poszanowania zasad ustanowionych w kodeksie INTOSAI podczas 

podejmowania codziennych decyzji przez członków Trybunału zarówno w dziedzinie 

kontroli, jak i zarządzania instytucją, a mianowicie: zasady integralności, 

niezależności, obiektywności, bezstronności, zachowania tajemnicy zawodowej, 

staranności i kompetencji.  

 

8. Czy Pan lub ktokolwiek z Pana bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w 

zalegalizowanym związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w 

podmiotach gospodarczych lub jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne 

zobowiązania, które mogłyby kolidować z przyszłymi obowiązkami? 

 

Nie posiadam jakichkolwiek udziałów w podmiotach gospodarczych ani 

jakichkolwiek udziałów finansowych lub żadnych innych zobowiązań, które mogłyby 

kolidować z obowiązkami członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

Moja najbliższa rodzina – rodzeństwo oraz siostrzeńcy i siostrzenice, bratankowie i 

bratanice – nie posiadają jakichkolwiek udziałów w podmiotach gospodarczych, 

jakichkolwiek udziałów finansowych lub żadnych innych zobowiązań, które mogłyby 

kolidować z obowiązkami członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w 

przypadku, gdybym został mianowany do sprawowania tej funkcji. 

9. Czy jest Pan gotów ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy 

finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?   
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Jestem gotów ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe 

i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie. 

Podobny wymóg nie jest dla mnie nowością. Wielokrotnie dokonałem tego w 

Portugalii, spełniając wymogi portugalskiego prawa przez złożenie pisemnych 

deklaracji dotyczących wszystkich swoich interesów finansowych i majątkowych. 

Deklaracje te przechowywane są w siedzibie portugalskiego Trybunału 

Konstytucyjnego i są ogólnie dostępne dla wszystkich obywateli. 

 

10. Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? Jeżeli 

tak, proszę podać szczegółowe informacje.  

Nie jestem obecnie stroną żadnego toczącego się postępowania sądowego. 

11. Czy pełni Pan jakąkolwiek czynną lub wykonawczą funkcję polityczną, a jeżeli 

tak, to na jakim szczeblu? Czy zajmował Pan jakiekolwiek stanowisko 

polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 

informacje. 

 

Nie pełnię żadnej czynnej lub wykonawczej funkcji politycznej, nie zajmowałem 

również żadnych stanowisk politycznych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Status 

prawny sędziego Trybunału Obrachunkowego, w ramach którego pełnię obowiązki 

od czerwca 2008 r., nie pozwala mi na prowadzenie tego rodzaju działalności i 

zajmowania takich stanowisk. 

  

12. Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pan z piastowanych 

stanowisk, na które został Pan wybrany, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych 

funkcji partyjnych? 

 

Nie piastuję obecnie żadnych stanowisk obsadzanych w drodze wyborów ani nie 

pełnię aktywnie funkcji partyjnych.  

 

13. Jak postąpiłby Pan w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet 

oszustwa lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju? 

 

Będę ściśle przestrzegał zasady, iż prawo jest jednakowe dla wszystkich.  

Dołożę starań, aby pomiędzy państwami członkowskimi, obywatelami i instytucjami 

nie istniała żadna forma dyskryminacji.  

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji konieczne będzie obiektywne zbadanie i 

przedstawienie faktów. Jeżeli fakty te wykażą istnienie nieprawidłowości, kwestie 

takie powinny zostać skierowane do intendentów. Jeżeli fakty te mogą wskazywać na 

ewentualne nadużycia i/lub istnienie korupcji bądź innych działań na szkodę 

interesów finansowych UE, powinny zostać zgłoszone Europejskiemu Urzędowi ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych. 

W obu przypadkach będę kładł nacisk na poszanowanie oraz odpowiednie stosowanie 

we właściwym czasie zasad i procedur przyjętych przez Europejski Trybunał 

Obrachunkowy w odniesieniu do rozpatrywania takich przypadków i przekazywania 

ich dalszym organom. 
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Wykonywanie obowiązków 

14. Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku 

instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może 

przyczynić się do należytego zarządzania finansami? 

 

14.1. W pierwszej kolejności należyte zarządzanie finansami powinno opierać się na 

niezmiennej świadomości faktu, iż zasoby finansowe udostępniane instytucjom 

publicznym nie stanowią własności tych instytucji, lecz zostały im powierzone, 

w sposób bezpośredni lub pośredni, przez obywateli. Należyte zarządzanie 

finansami w przypadku instytucji publicznych powinno opierać się na 

świadomości, że rządy i inne podmioty sektora publicznego ponoszą 

odpowiedzialność za gospodarne, skuteczne i wydajne wykorzystanie zasobów 

pochodzących z podatków i innych źródeł finansowania na potrzeby 

wypełnienia przewidzianych prawem zadań oraz świadczenia niezbędnych 

usług wysokiej jakości na rzecz społeczeństwa.  

 

14.2. Zadaniem Trybunału Obrachunkowego jako zewnętrznego organu kontroli jest 

poprawa zarządzania finansami i rachunkowości UE. Mam pełną świadomość 

faktu, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje wykonanie 

budżetu Unii zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. 

Rozporządzenie finansowe stanowi z kolei, że: 

 należyte zarządzanie finansami powinno obejmować poszanowanie zasad 

gospodarności, wydajności i skuteczności: oznacza to, że środki 

przeznaczane dla poszczególnych instytucji powinny być udostępniane 

we właściwym czasie, po najkorzystniejszej cenie oraz w odpowiednich 

ilościach i właściwej jakości (gospodarność), zapewniając najlepszy 

stosunek kosztów zastosowanych środków do uzyskanych rezultatów 

(wydajność), a dostępne środki powinny umożliwiać uzyskanie 

oczekiwanych efektów (zasada skuteczności); 

 wykonywanie budżetu powinno być prowadzone w oparciu o skuteczne i 

wydajne wewnętrzne procedury kontrolne, stosownie do różnych 

rodzajów zarządzania budżetem (zarządzanie bezpośrednie, dzielone lub 

pośrednie); 

 konieczne jest ustanowienie konkretnych, mierzalnych, wykonalnych, 

stosownych i obwarowanych terminami celów w zakresie wszystkich 

działań finansowanych z budżetu. 

14.3. Jeżeli zostanę powołany na członka Trybunału, położę nacisk na zaplanowanie 

i realizację audytów finansowych oraz kontroli wyników, które: 

 nie tylko zapewnią odpowiednio uzasadnioną opinię kontrolną w 

odniesieniu do podstawowych zasad należytego zarządzania finansami w 

myśl treści rozporządzenia finansowego, 
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 ale także dostarczą odpowiednich, praktycznych i skutecznych zaleceń, 

które przyczynią się do poprawy systemów zarządzania i kontroli, a 

także określenia celów działań finansowanych z budżetu europejskiego. 

Zarówno opinie, jak i zalecenia powinny zostać przedstawione w postaci 

sprawozdań (przejrzystych, zwięzłych i rozstrzygających), 

umożliwiających czytelnikowi nie tylko zrozumienie istoty zagrożeń 

wykazanych w trakcie kontroli, ale także poznanie poziomu wyników 

działalności kontrolowanego podmiotu oraz sposobu ograniczenia 

zagrożeń i poprawy jego działalności. 

 

14.4. W ostatnich latach Trybunał publikuje coraz więcej specjalnych sprawozdań i 

nowych dokumentów, czyli tzw. przeglądów przekrojowych i opinii 

wydawanych z własnej inicjatywy w zakresie konkretnych, wybranych przez 

siebie zagadnień dotyczących zarządzania, które oprócz kwestii ściśle 

finansowych dotyczą dziedzin wpisanych w zakres zarządzania finansowego i 

gospodarczego UE. Dokonano również aktualizacji sprawozdania rocznego, w 

którym zaczęto uwzględniać informacje dotyczące wykonania budżetu UE 

oraz sprawozdań z wyników przedstawianych przez Komisję.  

Jako członek Trybunału zamierzam dołożyć starań na rzecz wsparcia tego 

kierunku działania, który – jako kierunek zapewniający poszanowanie 

obowiązującego prawa – uważam za niezwykle istotny w celu osiągnięcia 

należytego zarządzania finansowego wspólnotowymi wydatkami publicznymi.  

 

15. Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać 

Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania 

budżetu. Jak zapewniłby Pan dalszą poprawę współpracy między Trybunałem 

Obrachunkowym a Parlamentem Europejskim (w szczególności jego Komisją 

Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru publicznego nad 

wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności? 

 

15.1. Parlament Europejski odgrywa niezwykle istotną rolę w pociąganiu do 

odpowiedzialności Komisji jako najważniejszego podmiotu odpowiedzialnego 

za realizację wydatków UE. Wspierając Parlament w sprawowaniu tej funkcji, 

Europejski Trybunał Obrachunkowy uwzględnił w ramach swych ogólnych 

celów strategicznych oraz w strategii na lata 2013–2017 zwiększenie 

częstotliwości sporządzania raportów specjalnych oraz poświęcenie szczególnej 

uwagi wzmocnieniu współpracy z Parlamentem Europejskim, zwiększając 

komunikację z Parlamentem jako organem władzy budżetowej oraz 

udzielającym absolutorium z wykonania budżetu. Sprawozdania z działalności 

ETO odzwierciedlają realizację tych celów. Prezes oraz pozostali członkowie 

Trybunału zwiększyli kontakty z komisjami Parlamentu Europejskiego, w 

szczególności z Komisją Kontroli Budżetowej (CONT). 

 

15.2. W moim przekonaniu kontynuacja tego usystematyzowanego dialogu między 

obiema instytucjami w znaczący sposób przyczynia się do zagwarantowania 

europejskim obywatelom odpowiedzialnego wykorzystywania środków 

publicznych przeznaczanych na realizację celów UE. W tym kontekście dołożę 
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starań, aby aktywnie przyczyniać się do pogłębienia współpracy z Parlamentem 

Europejskim, nie kwestionując przy tym zasady niezależności instytucji.  

 

15.3. Będę zawsze gotowy do oceny i uwzględnienia sugestii PE, w szczególności 

Komisji Kontroli Budżetowej – instytucji, z którą Trybunał powinien prowadzić 

główny dialog, w zakresie: 

prac w ramach audytu finansowego i kontroli zgodności prowadzonych w 

odniesieniu do budżetu Unii i Europejskich Funduszy Rozwoju;  

planowania i realizacji kontroli wyników, których efektem mogą być 

specjalne raporty służące promocji wdrażania zasad i praktyk należytego 

zarządzania finansami.  

15.4. Zawsze będę gotów udzielić odpowiedzi na pytania Parlamentu, tak aby mógł on 

skorzystać, według własnego uznania, z mojego długoletniego już 

doświadczenia zawodowego w roli zarządcy i niezależnego audytora 

działalności finansowanej ze środków publicznych. W szczególności gotów 

jestem do wydawania opinii technicznych na temat prawodawstwa mającego 

wpływ na zarządzanie finansami UE, uczestnictwa w seminariach lub 

spotkaniach roboczych wspieranych przez Parlament lub wspierania zadań 

Parlamentu podczas wizyt w państwach członkowskich lub krajach trzecich 

dotyczących spraw leżących w zakresie kompetencji Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego. 

 

16. Co według Pana stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań i w jaki 

sposób należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania? 

 

16.1. Kontrole wykonania zadań odgrywają dziś coraz większą rolę, przyczyniając się 

do poprawy jakości wydatków i optymalnego wykorzystywania zasobów 

publicznych, a także do wspierania dobrej praktyki w zakresie użytkowania 

środków udostępnianych podmiotom publicznym. Cele kontroli wykonania 

zadań powinny być określane w oparciu o zasadę gospodarności, wydajności i 

skuteczności, tj. jako dążenie do weryfikacji, czy cele i wyniki założone przez te 

podmioty zostały osiągnięte i jakim kosztem. W ostatnim czasie do 

wspomnianych powyżej zasad dodano etykę, równość oraz środowisko (według 

terminologii angielskiej „6E” oznacza następujące odniesienia: Economy, 

Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality, Ecology). 

 

16.2. Chociaż kontrola wykonania zadań stanowi ogromne wyzwanie, powinna 

skutkować propozycją (w formie zaleceń) konstruktywnych, uzasadnionych i 

logicznych działań wynikających z celów, obserwacji i wniosków 

przeprowadzonej kontroli, mając na celu likwidację lub ograniczenie 

stwierdzonych braków. Zalecenia powinny być kierowane do organu 

upoważnionego do ich wykonania, nie powinny zawierać szczegółowych 

planów działania, które leżą w zakresie kompetencji zarządzania, i powinny 
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zostać w pierwszej kolejności omówione i uzgodnione z podmiotem poddanym 

kontroli. Wreszcie, powinny uwzględniać możliwości i koszty realizacji. 

 

16.3. Wyniki przeprowadzanych kontroli powinny zapewniać Parlamentowi solidną 

podstawę do analizy i debaty z udziałem osób odpowiedzialnych z ramienia 

podmiotów poddanych kontroli podczas procedury udzielania im absolutorium. 

Jednocześnie mogą dostarczać europejskim obywatelom informacji w zakresie 

funkcjonowania i wykorzystywania środków europejskich w rozmaitych 

dziedzinach, przyczyniając się do zapewnienia większej przejrzystości i 

lepszego zrozumienia polityki UE. 

 

16.4. Audytor powinien dokonywać okresowej weryfikacji realizacji zaleceń, a także 

ich wpływu na poprawę stwierdzonych uchybień i zarządzanie środkami 

publicznymi. Tego rodzaju działania monitorujące należy również rozumieć 

jako proces pogłębiania wiedzy audytorów w odniesieniu do praktyk podmiotów 

publicznych w zakresie zarządzania, tak aby w dowolnej kwestii poddawanej 

kontroli nie musieli zaczynać od podstaw. 

 

17. Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, 

krajowymi organami kontroli i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli 

Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE? 

 

17.1. Traktat UE przewiduje współpracę Trybunału Obrachunkowego oraz krajowych 

instytucji kontrolnych państw członkowskich na zasadzie wzajemnego zaufania 

przy jednoczesnym zachowaniu niezależności. Instytucje te uzupełniają się 

wzajemnie ze względu na specyfikę każdej z nich. 

 

17.2. Ponadto uważam, że ETO powinien w dalszym ciągu czynnie współpracować z 

Komitetem Kontaktowym Prezesów Najwyższych Organów Kontroli, dzieląc 

posiadaną wiedzę i kompetencje w dziedzinie kontroli środków UE i wspierając 

rozwój wspólnych metod pracy i rozpowszechnianie najlepszych praktyk pośród 

najwyższych organów kontroli z myślą o osiągnięciu konkretnych celów w 

zakresie podziału pracy w dziedzinie kontroli, w szczególności w odniesieniu do 

kontroli zarządzania dzielonego.  

 

17.3. W tym kontekście w pełni zgadzam się z założeniem, że ETO powinien nadal 

dzielić się informacjami dotyczącymi kontroli, identyfikować obszary ryzyka, 

wspierając koordynację prac z jednym lub wieloma najwyższymi organami 

kontroli na rzecz wspólnej realizacji kontroli lub nawet prowadzenia kontroli 

równoległych, których cele i metodologia pracy zostaną uprzednio uzgodnione, 

unikając powielania prac w dziedzinie kontroli, a przez to ograniczając 

obciążenie pracą instytucji zarządzających i beneficjentów. 

 

17.4.  Jak wskazałem powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 15, nadal należy 

poświęcać szczególną uwagę wzmocnieniu współpracy z PE w postaci 

pogłębienia współpracy z Komisją Kontroli Budżetowej oraz innymi 

właściwymi komisjami parlamentarnymi, zapewniając, że prace Trybunału 



 

PE587.475v02-00 34/36 RR\1103835PL.docx 

PL 

stanowić będą solidną podstawę dla Parlamentu nie tylko w odniesieniu do 

prezentacji sprawozdań finansowych UE, ale także w zakresie opracowywania 

strategii politycznych i alokacji środków budżetowych UE. 

 

17.5. Jeszcze raz podkreślam, że moim zdaniem ETO, bez uszczerbku dla swej 

niezależności, powinien coraz częściej uwzględniać w swym rocznym 

programie prac działania, które pomogą rozwiać wątpliwości ustawodawców i 

zapewnić spełnienie ich priorytetów w zakresie finansów publicznych UE.  

 

18. Jak zapewniłby Pan dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału 

Obrachunkowego, tak aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie 

niezbędne informacje o precyzyjności danych dostarczanych Komisji 

Europejskiej przez państwa członkowskie? 

 

18.1. W odniesieniu do dzielonego zarządzania budżetem państwa członkowskie 

powinny współpracować z Komisją na rzecz ustanowienia systemów nadzoru i 

kontroli wewnętrznej umożliwiających zagwarantowanie właściwego 

wydatkowania środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

przedstawiania sprawozdań w oparciu o wiarygodne informacje. Dlatego też 

kontrola wewnętrzna ma wymiar zarówno wspólnotowy, jak i krajowy. Ponadto 

wiele krajowych najwyższych organów kontroli dokonuje kontroli środków 

europejskich zarządzanych i wydatkowanych przez władze administracyjne 

swoich państw, jak również dokonuje kontroli w zakresie innych dziedzin 

mających istotny wpływ na budżet UE.  

 

18.2. W tym kontekście uważam, że program prac kontrolnych ETO mógłby 

uwzględniać analizę systemów kontroli wewnętrznej związanych z 

zarządzaniem wspólnotowymi przepływami finansowymi, z podziałem na 

dziedziny i/lub poszczególne państwa członkowskie, w perspektywie cyklicznej 

i przy uwzględnieniu dziedzin charakteryzujących się wysokim potencjalnym 

ryzykiem, skupiając się na legalności i prawidłowości oraz na wiarygodności 

danych przekazanych na różnych szczeblach odpowiedzialności za zarządzanie 

wspólnotowymi przepływami finansowymi. W związku z powyższym 

dobrowolna współpraca ETO i krajowych najwyższych organów kontroli ma 

zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę rozległy charakter tematów 

poddawanych kontroli, które stanowią przedmiot analizy. Sprawozdania z 

wyników tych prac mogłyby prowadzić do opracowania specjalnych raportów 

publikowanych przez poszczególne organy kontrolne lub jako sprawozdania 

zbiorowe. Sprawozdania podsumowujące, merytoryczne i zredagowane w 

sposób jasny i prosty umożliwiałyby udostępnienie istotnych informacji 

kompetentnym organom (na szczeblu krajowym i wspólnotowym), a 

jednocześnie służyłyby jako narzędzie rozpowszechniania najlepszych praktyk 

instytucji unijnych i władz poszczególnych państw członkowskich.  

Inne pytania 

19. Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia 
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Parlamentu w sprawie Pana powołania będzie nieprzychylna? 

W odpowiedziach na poprzednie pytania wielokrotnie wskazałem i podkreślałem, w 

myśl treści traktatów, kluczowe znaczenie współpracy ETO i Parlamentu 

Europejskiego. W celu właściwego wypełniania wyznaczonych zadań i realizacji 

kompetencji Trybunału dobra współpraca z PE ma zasadnicze znaczenie. Uważam 

zatem, że wydanie pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do 

powołania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stanowi niezwykle 

istotny warunek zapewnienia dialogu i współpracy. 

Dlatego też w przypadku, gdyby Parlament wydał nieprzychylną opinię w sprawie 

mojego powołania, w moim przekonaniu powinienem wycofać swoją kandydaturę. 

Ponieważ zaakceptowane przeze mnie powołanie wynika z faktu, iż rząd mojego 

kraju postanowił zaproponować moją kandydaturę po przesłuchaniu w portugalskim 

parlamencie, w którym wzięli udział również inni kandydaci, przed potwierdzeniem 

powyższego stwierdzenia będę musiał zasięgnąć opinii władz Portugalii. 
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