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Ceremonia wręczenia nagród Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego za ba-
dania w dziedzinie kontroli sektora pu-
blicznego odbyła się w Luksemburgu 
11 maja 2015 r. Prezes ETO Vítor 
Caldeira oddał hołd Massimo Variemu, 
który pracował w  ETO w  latach 
2006–2011. Massimo Vari był czło-
wiekiem, do którego można się było 
zawsze zwrócić w trudnych chwilach. 
Cechowała go mądrość, zaangażowa-
nie, a przede wszystkim poszanowanie 
dla innych – powiedział Vítor Caldeira 
podczas ceremonii.

W skład tegorocznej komisji selekcyjnej 
weszli: Tuomas Pöysti (Kontroler Gene-
ralny Krajowego Urzędu Kontroli w Fin-
landii), Irena Petruškevičienė (była członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunko-
wego) oraz Robert Harmsen (profesor 
nauk politycznych na Uniwersy tecie 
w Luk semburgu). 

Pierwszy z laureatów, Antonio-Martín 
Porras Gómez wykłada na Uniwersytecie 
Amerykańskim w Bejrucie (Liban). Pracę 
doktorską pt. „Wielopoziomowe zarzą-
dzanie europejskimi wydatkami pu-
blicznymi” obronił w lipcu 2013 r. na 
Uniwersytecie w Sewilli. Skupił się w niej 
na koncepcji „zarządzania wielopozio-
mowego”, przedstawiając kompleksową 
i bardzo innowacyjną analizę wpływu, 
jaki kontrola budżetowa powinna mieć 
na ogólną legitymację zarządzania z punk-
tu widzenia przejrzystości, rozliczalno-
ści i właściwego funkcjonowania proce-
sów. Jest to zatem studium szczególnie 
istotne dla zrozumienia unijnego syste-
mu kontroli budżetowej, w którym cały 
cykl budżetowy (planowanie, wykonanie 
i kontrola) odbywa się z udziałem pod-
miotów na wielu szczeblach władzy (po-
nadnarodowym, krajowym, regionalnym 
i samorządowym).

Kontrole sektora publicznego

Nagrody Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego

Po raz trzeci Europejski Trybunał Obrachunkowy przyznał nagrody za 
badania w dziedzinie kontroli sektora publicznego. Tym razem uroczy-
stość odbyła się w hołdzie zmarłemu Massimo Variemu, byłemu człon-
kowi Trybunału. Nagrody otrzymali Antonio-Martín Porras Gómez 
z Hiszpanii oraz Paulo Costa z Portugalii.
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Drugi laureat, Paulo Costa jest radcą 
w portugalskim Trybunale Obrachun-
kowym (Tribunal de Contas). Swoją pracę 
doktorską pt. „Tribunal de Contas a dobre 
rządzenie: propozycje zreformowania ze-
wnętrznej kontroli finansów w Portugalii” 
złożył na Uniwersytecie w Coimbrze. Jest 
to rozprawa z zakresu prawa konstytu-
cyjnego, zawierająca szczegółową i aktu-
alną analizę zasady „dobrego rządzenia” 
i jej wpływu na kontrolę sektora publicz-
nego. Przypadek portugalskiego Tribunal 

de Contas stanowi punkt wyjścia dla kom-
pleksowych i interdyscyplinarnych badań, 
uwzględniających nie tylko a spekt praw-
niczy, lecz także inne podejścia (przede 
wszystkim nauki polityczne oraz „nowe 
zarządzanie publiczne”).

oprac.* EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,  
Departament Strategii NIK

* Źródło: <http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/2014-ECA-Award.aspx>

Wręczenie nagród ETO, stoją od lewej: Filippo Vari (syn Massimo Variego, profesor prawa konstytu-
cyjnego na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie), prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowe-
go Vítor Caldeira, laureaci  nagród Paulo Costa i Antonio-Martín Porras Gómez.
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