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Wprowadzenie

W polskiej literaturze naukowej praktyki rachunkowości zarządczej są tradycyj-
nie badane z punktu widzenia ich racjonalnej przydatności dla poszczególnych 
odbiorców, efektywności wykorzystania przekazywanej informacji zarządczej 
oraz uwarunkowań organizacyjnych zastosowania określonych metod. Znacz-
nie rzadziej [Kozarkiewicz, Łada 2013] analizuje się zjawiska związane z wy-
korzystaniem informacji rachunkowej na wewnętrzne potrzeby zarządzania 
w powiązaniu z charakterystyką otoczenia społecznego, w którym funkcjonują 
stosujące je organizacje. Nurtem badań, który jest zorientowany na analizę tego 
specyfi cznego aspektu rachunkowości zarządczej [Hoque 2006], jest tzw. neo-
instytucjonalizm socjologiczny. Światowe badania lokowane w tym nurcie do-
tyczą szerokiego zakresu oddziaływania otoczenia instytucjonalnego na dzia-
łalność podmiotów gospodarczych różnego typu. W obszarze rachunkowości 
[Łada 2015] sprowadzają się one do postrzegania wymiany informacji ekono-
micznej jako efektu wpływu określonych presji instytucjonalnych i narzędzie ak-
tywnego reagowania na korzyści i zagrożenia wynikające z postrzeganego przez 
otoczenie stopnia dostosowania. 

Celem rozdziału jest zniwelowanie zaobserwowanej luki i przeanalizowanie 
wybranego elementu polskiej praktyki rachunkowości zarządczej z tej specy-
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fi cznej perspektywy. Jako istotny problem badawczy uznano kwestie konstrukcji 
raportów zarządczych w warunkach rozbieżności logik instytucjonalnych, jakim 
podlegają partnerzy współpracy międzyorganizacyjnej. Formą współpracy, któ-
rą cechuje tego typu sprzeczność oczekiwań społecznych co do celów działalno-
ści i środków ich realizacji, jest partnerstwo publiczno-prywatne. Przedstawione 
w rozdziale rozważania empiryczne dotyczą jednego z projektów realizowanych 
w Polsce. Przeprowadzone analizy raportów zarządczych przekazywanych mię-
dzy partnerami miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
odmienność logik wpływa na zakres przekazywanej informacji zarządczej. Uzy-
skane wyniki zostały przedyskutowane w powiązaniu ze strategiami reakcji na 
presje instytucjonalne zaproponowanymi przez Ch. Oliver [1991]. 

Rachunkowość jako odzwierciedlenie logik
instytucjonalnych 

W badaniach nurtu neoinstytucjonalnego [Hoque 2006] rachunkowości zarząd-
czej informacja ekonomiczna wykorzystywana przez podmioty postrzegana 
jest jako odzwierciedlenie obowiązujących instytucji wyznaczających społecz-
ne wzorce właściwego prowadzenia działalności gospodarczej i defi niowania 
ich sukcesu. Pojęcie logiki instytucjonalnej wprowadzone przez R. Friedlanda
i R. Alforda [Hensel 2015] zakłada istnienie struktur wyższego szczebla łączą-
cych pojedyncze, ogólnie podzielane przekonania co do właściwości określo-
nych działań, ich miejsca i wykonującego podmiotu w szersze logiki, wyzna-
czające ramy społecznych wymagań i skłonności do akceptacji obserwowanych 
poczynań i postaw.  

Rachunkowość jako system informacyjny dostarcza użytkownikom obrazów 
działalności gospodarczej, a tym samym jest jedną z podstaw oceny zbieżno-
ści działalności podmiotów z oczekiwaniami społecznymi. Ocena tej zbieżności 
prowadzi do uzyskania przez jednostki i organizacje legitymizacji warunkującej 
ich przetrwanie i sukces ekonomiczny. Dotychczasowe badania [por. Kozarkie-
wicz, Łada 2013] wskazują, że dążenie do pozyskania i utrzymania legitymizacji 
jest jednym z ważnych czynników determinujących zakres i sposób wykorzysta-
nia metod rachunkowości zarządczej. Z tej perspektywy teoretycznej rachunko-
wość zarządcza stanowi efekt odziaływania otoczenia instytucjonalnego, w któ-
rym funkcjonują stosujące je organizacje. Odmienność logik instytucjonalnych, 
narzucanych społecznie na określone typy podmiotów, ma wpływ na obserwo-
wane w praktyce zróżnicowania w zakresie: doboru kategorii podlegających po-
miarowi, stosowanych metod ich rejestracji lub wyceny, sposobu prezentacji da-
nych, a nawet ulokowania procesów rachunkowości w strukturach organizacji. 
Wcześniejsze badania empiryczne prowadzone w Polsce [Łada 2015] pokazują, 
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że walka określonych logik może sprzyjać nie tylko dostosowaniu faktycznemu, 
ale również podjęciu działań symbolicznych, polegających np. na zmianie ety-
kiet opisu poszczególnych pozycji danych fi nansowych. Nawiązując do rodza-
jów legitymizacji zaproponowanych przez M. Suchmana [1995], dostosowanie 
rachunkowości do logik instytucjonalnych może mieć charakter pasywny (legi-
tymizacja instytucjonalna) i aktywny (legitymizacja strategiczna). Za pomocą 
informacji i rozwiązań z zakresu rachunkowości podmioty mogą również po-
tencjalnie wpływać na kształtowanie oczekiwań społecznych i ewolucję logik 
instytucjonalnych (przedsiębiorczość legitymizacyjna).

Rozbieżność logik instytucjonalnych jest szczególnie widoczna w odniesie-
niu do organizacji biznesowych i publicznych. Odmienne postrzeganie społecz-
ne miejsca i roli obu typów jednostek w danej gospodarce determinuje zróż-
nicowanie praktyki rachunkowości, w tym jej część zorientowaną na potrzeby 
informacyjne osób zarządzających. W ostatnich latach szczególnie dużo miejsca 
w badaniach naukowych [np. Townley 2002] poświęcono transformacji logiki 
sfery publicznej i związanemu z nią wprowadzeniu idei tzw. nowego zarządzania 
publicznego. W odniesieniu do rachunkowości zarządczej oznaczało ono pro-
pozycję stosowania w jednostkach publicznych metod obliczeniowych wywo-
dzących się z organizacji biznesowych i zorientowanych na pomiar efektywności 
fi nansowej. Badania te potwierdziły wzajemną zależność obowiązujących logik 
instytucjonalnych i rachunkowości oraz wskazały na podtrzymanie odmienno-
ści społecznego postrzegania tych sfer pomimo rozpropagowania nowego po-
dejścia do zarządzania.

Strategie reakcji na presje instytucjonalne

W celu analizy sposobu wpływu rozbieżnych logik publicznej i biznesowej na ra-
portowanie efektywności współpracy międzyorganizacyjnej wykorzystano zapro-
ponowaną przez Ch. Oliver [1991] koncepcję pięciu strategii reakcji organizacji na 
presję instytucjonalną. Pierwsza strategia określana jest jako przyzwolenie. Polega 
na dostosowaniu się do presji w formie nawyku, naśladowania lub zastosowania 
rozwiązań dostosowujących działalność podmiotu do wymagań zewnętrznych. 
Druga strategia to kompromis w dostosowaniu. Może być osiągany poprzez ba-
lansowanie między różnymi oczekiwaniami, udobruchanie otoczenia za pomocą 
określonych działań oraz negocjowanie z interesariuszami z otoczenia instytucjo-
nalnego. Trzecia strategia sprowadza się do unikania. Efekt taki można osiągnąć 
poprzez tuszowanie niedostosowania, buforowanie w formie poluźniania presji 
lub ucieczkę z pola zagrożonego delegitymizacją. Bardziej aktywną formą reak-
cji jest opór polegający na ignorowaniu presji, ich kontestowaniu lub atakowanie 
źródeł presji instytucjonalnej. Ostatnią ze wskazanych przez Oliver strategii jest 
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manipulacja. Obejmuje ona takie taktyki jak wchłanianie składników legitymizu-
jących, wpływ na kształtowanie wartości i kryteriów oraz przejmowanie kontroli 
nad przebiegiem procesów instytucjonalnych.

Dotychczasowe badania wskazują [Kozarkiewicz, Łada 2013], że rachunko-
wość jest kształtowana jako element różnych strategii reakcji na presje instytu-
cjonalne związane z określonymi logikami, zmianami w nich zachodzącymi oraz 
wzajemną sprzecznością. Reakcje te uzależnione są od rodzaju presji – może ona 
dotyczyć zarówno obrazów przebiegu działalności i wizerunku organizacji do-
starczanych przez rachunkowość, jak i bezpośrednio oczekiwań co do zastoso-
wań określonych metod obliczeniowych i formatów raportowania. W obu przy-
padkach rachunkowość zarządcza może dostarczać obiektywnych „dowodów” 
na właściwość zarządzania organizacjami oraz być narzędziem manipulowania 
odbiorem społecznym poprzez symboliczne zastosowanie odpowiednio dobra-
nych metod i selektywny dobór informacji.

Nowym obszarem wykorzystania informacji, który rozwija się w ostatnich la-
tach, jest międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Jest ona zorientowana 
[Łada (red.) 2014] na pomiar kosztów i korzyści ze współpracy, określenie udzia-
łu partnerów w ich tworzeniu oraz pomiar ich udziału w alokacji dokonywanej 
w drodze wzajemnych rozliczeń. W sytuacji, gdy współpraca dotyczy przedsię-
biorstw prywatnych, metody są zorientowane głównie na pomiar wspólnych 
przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych oraz ich wpływ na rentowność 
podmiotów. Ujęcie to odpowiada dominującej logice wzrostu wartości przed-
siębiorstw dla właścicieli i nie jest dostosowane do wymagań instytucjonalnych 
stawianych jednostkom publicznym. Interesujące zatem jest przeanalizowanie 
wymiany informacji na poziomie międzyorganizacyjnym w sytuacji konfl iktu 
logik instytucjonalnych obowiązujących poszczególnych partnerów. Szczegól-
nym przypadkiem takiej współpracy międzyorganizacyjnej jest partnerstwo 
publiczno-prywatne. 

Zasady współpracy międzyorganizacyjnej w formie PPP 
w Polsce

Współpraca międzyorganizacyjna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest w Polsce stosunkowo młodą formą nawiązywania relacji ukierunkowanych na 
realizację określonego przedsięwzięcia. W praktyce partnerstwo obejmuje różno-
rodne formy współpracy sektora publicznego i prywatnego. W literaturze przed-
miotu [Guidelines for Successful Public-Private Partnerships 2003, s. 16; Yescom-
be 2008, s. 21; Korbus, Strawiński 2009, s. 14] prezentowane jest zróżnicowane 
znaczenie tego pojęcia. Bez względu na przyjętą szczegółową defi nicję jego istota 
polega na podziale zadań i ryzyka, tak aby umiejętności i zasoby każdego z pod-
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miotów zostały optymalnie wykorzystane przy realizacji usług lub infrastruktury 
dla użytku publicznego, przynosząc korzyści obu stronom [www 1]. Zawierając 
umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedsiębiorca zobowiązuje się do 
realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem, jak również ponosi w całości bądź 
w uzgodnionej części wydatki na jego wykonanie. Podmiot publiczny zobligowa-
ny jest natomiast do współpracy w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia. Ważną 
kwestią są tutaj wprowadzone ograniczenia, związane chociażby z takimi zagad-
nieniami jak: możliwa forma współpracy, wybór partnera prywatnego, sposób za-
płaty itp., które uregulowane zostały od strony prawnej [www 1, www 2, www 3].

Propagatorzy tej formy współpracy prezentują opinię [Antkiewicz, Kalinow-
ski (red.) 2008, s. 152], że podejmowanie projektów w partnerstwie publiczno-
-prywatnym pozwala na uzyskanie korzyści obu stronom. Podmiot publiczny 
wywiązuje się z zadania publicznego, dzięki czemu ma miejsce zwiększenie ja-
kości usług dostarczanych mieszkańcom oraz spełnienie rosnących wymagań 
społeczności lokalnej. Z punktu widzenia podmiotów działających w sektorze 
prywatnym uzyskują one dostęp do nowych rynków zbytu oraz stabilne źródła 
spłaty zaangażowanych środków. Realizowana w ramach partnerstwa współpra-
ca międzyorganizacyjna ukierunkowana jest na realizację konkretnego projektu, 
chociaż – zgodnie z obowiązującymi przekonaniami – każdemu z podmiotów 
przyświecają zgoła odmienne cele (rysunek 1).

Podmiot publiczny Przedsiębiorca

Cele społeczne
wynikające z przepisów prawa 
i aktualnej sytuacji politycznej

Cele ekonomiczne
wynikające ze strategii inwestora

Potrzeby inwestycyjne Zasoby do zainwestowania

Rysunek 1. Cele podmiotów w partnerstwie publiczno-prywatnym

Źródło: Kołodziej-Hajdo 2015, s. 41.

 
Przedstawiona rozbieżność celów odzwierciedla odmienność logik instytu-

cjonalnych, jakie odnoszą się do działalności każdego z podmiotów. Pierwszy 
z partnerów będzie poddawany logice publicznej. Decydując się na realizację 
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, będzie musiał 
sprostać oczekiwaniom związanym przede wszystkim z przestrzeganiem przepi-
sów oraz dążeniem do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oddziaływa-
nia przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, który funkcjonuje w obowiązującej logice 
biznesowej, będzie działał przede wszystkim pod presją dążenia do wzrostu war-
tości fi rmy [Hensel 2015, s. 49]. 
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Charakterystyka badanego projektu PPP

Z uwagi na charakter badań przeprowadzono analizę projektu realizowanego 
w Polsce w partnerstwie publiczno-prywatnym na podstawie umowy konce-
sji na roboty budowlane. W prezentowanym przypadku jest to przedsięwzię-
cie, którego produkty wpisują się w zakres branży rekreacyjnej. Jednym z za-
dań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest bowiem 
ochrona i promocja zdrowia oraz zapewnienie usług sportowo-rekreacyjnych 
[www 4]. O wyborze zadecydował pozytywny odbiór jego efektów przez otocze-
nie – jest on często prezentowany jako przykład krajowego sukcesu współpracy 
międzyorganizacyjnej realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Analizie poddano zawartość kompletu dokumentów (raportów) będących 
podstawą wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami od 
dnia nawiązania współpracy do momentu badań. Obejmowały one biznesplany 
sporządzane na etapie negocjowania umowy, zapisy ostatecznej wersji umowy 
oraz raporty regularnie przesyłane w fazie operacyjnej eksploatacji powstałego 
obiektu. Analiza dokumentacji fazy operacyjnej dotyczyła czterech kolejnych 
zamkniętych okresów rozliczeniowych. 

W zarysie przebieg analizowanej współpracy międzyorganizacyjnej był na-
stępujący. Kilka lat temu jednostka samorządowa postanowiła zrealizować pro-
jekt polegający na wybudowaniu i eksploatacji obiektu, który będzie realizował 
wskazane w ustawie potrzeby społeczności lokalnej w zakresie rekreacji i pro-
mocji zdrowia przy wykorzystaniu lokalnych zasobów o charakterze leczni-
czym. Z uwagi na zakres inwestycji, jak i jej charakter, samorząd nie był w stanie 
udźwignąć ciężaru tego projektu zarówno od strony fi nansowej, jak i zarządza-
nia na etapie realizacji i eksploatacji. Zadecydowano, że w takich warunkach 
zasadne jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia podmiotu prywatnego. Pod-
jęta została decyzja o zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatne-
go. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został przedsiębiorca, 
z którym podpisano umowę partnerską. Zaangażowanie fi nansowe zostało rów-
nomiernie rozłożone na obu partnerów. Zgodnie z umową obiekt zamierzano 
przekazać podmiotowi prywatnemu do bezpłatnego użytkowania i pobierania 
z tego tytułu wszelkich przychodów, jak również ponoszenia kosztów eksploa-
tacji na wynegocjowany okres kilkudziesięciu lat. Projekt został ukończony i od 
kilku lat jest eksploatowany przez podmiot prywatny zgodnie z zawartą umową. 
Założony na etapie podpisania umowy partnerskiej budżet realizacji inwestycji 
nie został przekroczony.
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Wyniki badań

Podczas analizy umowy oraz raportów dotyczących fazy negocjacji uwagę zwra-
ca odmienność retorycznego sposobu prezentacji celów projektu przez partne-
rów. Na rysunku 2 przedstawiono sposób zdefi niowania celów do osiągnięcia 
wyniku realizacji inwestycji, jakie wskazała każda ze stron współpracy. Dla pod-
miotu publicznego najważniejszą kwestią było zaspokojenie potrzeb publicz-
nych społeczności lokalnej oraz osiągnięcie korzyści społeczno-gospodarczych, 
kwantyfi kowanych takimi wielkościami jak: nowe miejsca pracy, wzrost liczby 
odwiedzających gminę w celach turystyczno-rekreacyjnych, zwiększenie do-
chodów gminnych. Finansowa opłacalność projektu dla partnera publicznego 
nie była w żaden sposób akcentowana. Natomiast sposób formułowania celów 
przez podmiot prywatny odpowiada dążeniom do rozwoju przedsiębiorstwa 
przy mniejszym zaangażowaniu kapitału: stworzenie nowego produktu posze-
rzającego ofertę i podnoszącego jakość dotychczasowej, a przez to tworzenie 
wartości dodanej dla klienta, co prowadzi ostatecznie do wzrostu wartości fi rmy. 
W tym przypadku kwestie efektów pozafi nansowych nie znalazły się na liście
oczekiwań.

 
Podmiot publiczny Przedsiębiorca

• Poszerzenie oferty turystycznej.
• Promocja atrakcyjności turystycznej regionu.
• Kreowane pozytywnego wizerunku gminy.
• Wypracowanie i rozwój nowego, markowego produktu 

turystycznego.
• Wzrost miejsc pracy i stymulowanie rozwoju inwestycyjnego.

• Rozwój przedsiębiorstwa.
• Poszerzenie oferty.
• Wzrost wartości dla klienta.
• Wzrost zysków z działalności.
• Wzrost wartości dla właściciela.

Rysunek 2. Cele projektu z punktu widzenia stron umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Źródło: opracowanie własne.

 
Na etapie negocjacji odmienność oczekiwań była widoczna również w sposo-

bie i zakresie kalkulacji brzegowych warunków umowy. Dla jednostki publicznej 
kwestią mocno akcentowaną była długość trwania umowy, a dla przedsiębiorcy 
rentowność przedsięwzięcia (zwrot zainwestowanego kapitału) i jego pozytywny 
wpływ na dotychczasową działalność. Obie strony, korzystając z przygotowa-
nych biznesplanów, zaproponowały kalkulację zdyskontowanego okresu zwrotu, 
który stanowił podstawę do określenia długości trwania umowy, ustalanej przy 
uwzględnieniu realizacji swoich celów. Co interesujące, przyjęte cele wpłynę-
ły na wyniki przygotowanych analiz. Różnice w szacunkach dotyczyły takich 
podstawowych kwestii jak: poziom popytu, wielkość przychodów operacyjnych, 
kosztów operacyjnych, a w końcu kosztu kapitału. Przedsiębiorca przedstawił 
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znacznie wyższy poziom planowanych przychodów, a co za tym idzie – i kosz-
tów, ale i wyższy koszt kapitału. Ponadto jego analiza była bardziej szczegółowa 
i zwracała uwagę również na inne mierniki fi nansowe, które ważne są w pomia-
rze realizacji celów. Jednostka publiczna w tym celu wykorzystała minimalny, 
niezbędny do ustalenia okresu zwrotu zakres danych, zwracając przede wszyst-
kim uwagę na przepisy prawa (w tym przypadku umowa nie mogła zostać za-
warta na okres dłuższy niż 30 lat). Rozbieżności były na tyle istotne, iż skutko-
wało to znaczną różnicą pomiędzy wyznaczonymi okresami zwrotu. Wyliczony 
przez partnera prywatnego wskaźnik był o około 35% wyższy. 

Zgodnie z umową w fazie operacyjnej partner prywatny był zobowiązany do 
corocznego sporządzania raportów dotyczących efektywności wykorzystywania 
infrastruktury. Zakładany i faktycznie realizowany przepływ informacji zarząd-
czej o współpracy międzyorganizacyjnej miał charakter jednostronny. Analizo-
wane raporty sporządzane były po zamknięciu przez przedsiębiorcę roku obroto-
wego. Sprawozdawczość zarządcza tej fazy obejmuje dwie podstawowe składowe. 
Pierwszą jest zestawienie przychodów i kosztów projektu (subiektywnie wyodręb-
nione z wyniku ogólnego spółki) przygotowane w ujęciu rachunku zysków i strat 
obiektu. Druga natomiast obejmuje informację o wartości dwóch mierników iloś-
ciowych: zawiera liczbę osób korzystających z obiektu oraz liczbę zatrudnionych 
w obiekcie. Na rysunku 3 zaprezentowano dynamikę zmian podstawowych rapor-
towanych wielkości w odniesieniu do pierwszego roku eksploatacji projektu.

Rysunek 3. Dynamika podstawowych danych fi nansowych i niefi nansowych projektu 

Źródło: opracowanie własne.
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Finansowe i niefi nansowe dane wskazują, że na przestrzeni czterech lat funk-
cjonowania projekt osiągnął sukces. Dla podmiotu publicznego jego miarą są 
nowe miejsca pracy, których przyrost jest prawie pięciokrotnie wyższy, niż za-
kładano na etapie projektowym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby 
korzystających, gdzie pierwotnie, jako zadowalający, planowano poziom prawie 
trzykrotnie niższy. W odniesieniu do podmiotu prywatnego widoczny jest sy-
stematyczny przyrost przychodów ze sprzedaży usług w obiekcie, co przełożyło 
się na więcej niż proporcjonalny wzrost zysków. Przy ponad dwukrotnym wzro-
ście przychodów na przestrzeni czterech lat wynik fi nansowy netto zwiększył się 
o około 3,5 razy. Informacje o zyskowności obiektu wykorzystywane są przez 
podmiot publiczny jedynie w celu ustalenia, czy podmiot prywatny otrzymuje 
stosowne wynagrodzenie za swój udział w projekcie.

Wnioski z badań 

Przedstawione wyniki studium przypadku ilustrują wielowymiarowe oddziały-
wanie rozbieżnych logik instytucjonalnych na wymianę informacji przez pod-
mioty prowadzące współpracę w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Obserwacje poczynione w trakcie naszych badań empirycznych pozwoliły 
udzielić odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: w jaki sposób odmien-
ność logik wpływa na zakres przekazywanej informacji zarządczej? Zidentyfi ko-
waliśmy cztery obszary takiego oddziaływania:

1. Nasze badania potwierdzają, że logiki instytucjonalne determinują zakres 
i sposób przekazywania informacji w rachunkowości zarządczej [Townley 
2002; Hoque 2006]. W badanym przypadku jest to widoczne w sposo-
bie prezentacji celów i spodziewanych efektów projektów. Zastosowana 
retoryka miała na celu uzasadnienie podjęcia współpracy odmiennymi 
źródłami korzyści tego przedsięwzięcia dla obu stron, a odpowiedni do-
bór zawartości sprawozdań monitorujących regularnie potwierdza ich 
osiągnięcia. 

2. Jako główną stosowaną strategię reakcji partnerów na odmienne spo-
łeczne wzorce działania [Oliver 1991] wskazujemy kompromis. Dwa bi-
znesplany ilustrowały odmienne podejście partnerów do postrzegania 
korzyści z projektu. W drodze negocjacji opartych na analizie retorycznie 
stosowanych informacji osiągnięto porozumienie co do podstawowego 
parametru projektu. Przejawem łączenia obu perspektyw jest przyjęty za-
kres sprawozdań z fazy operacyjnej, obejmujących dane fi nansowe ważne 
dla partnera prywatnego i dane niefi nansowe, odpowiadające oczekiwa-
niom partnera publicznego.
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3. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami [Łada 2015] przygotowane infor-
macje były wykorzystywane zarówno w sposób realny, jak i symboliczny. 
Może to sugerować stosowanie elementów strategii manipulacji [Oliver 
1991]. Dane ze sprawozdań nie prezentują bowiem całkowitych efektów 
współpracy, np. synergii wartości występującej w innej działalności, ale 
tylko tę część efektów fi nansowych i niefi nansowych, które można przy-
pisać bezpośrednio do projektu. O symbolicznym użyciu odpowiednio 
dobranych informacji świadczy również wykorzystanie biznesplanów, 
przede wszystkim jako retorycznych narzędzi negocjacji. 

4. Ostatni wniosek dotyczy asymetrii w wymianie informacji na etapie ope-
racyjnym. Do raportowania jest zobowiązany wyłącznie partner prywat-
ny. Zakres raportowania obejmuje jego wybrane koszty i korzyści oraz 
mierniki działalności wewnętrznej powiązane z celami partnera publicz-
nego. Sprawozdania te służą do formalnego wykazania, że cele projektu 
są osiągane, a partner prywatny otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Ta 
przewaga formalnych walorów sprawozdania nad jego aspektem zarząd-
czym w przypadku jednostki publicznej może sugerować, że na skutek 
obowiązujących logik instytucjonalnych jest ona poddana znacznie więk-
szej presji społecznej niż partner prywatny i obciążona związanym z tym 
ryzykiem utraty legitymizacji na skutek realizacji projektu. Zgodnie z wy-
nikami innych badań [Łada 2015] ryzyko takie sprzyja rozwarstwieniu 
symbolicznemu, charakterystycznemu dla strategii manipulacji. 

Podsumowanie

Przedstawione rozważania pozwoliły na prezentację wpływu odmiennych lo-
gik instytucjonalnych stanowiących społeczny punkt odniesienia dla działalno-
ści partnera prywatnego i publicznego na zakres i sposób wymiany info rmacji 
zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym. Potwierdzają one zasadność 
i przydatność stosowania koncepcji teoretycznych nurtu neoinstytucjonalne-
go w badaniach nad zastosowaniami rachunkowości zarządczej. Kolejne stu-
dia przypadku prowadzone w przyszłości mogłyby rozszerzyć nasze wnioski, 
ograniczone dostępnym materiałem badawczym (dokumenty), o nowe zjawiska 
ujawnione w drodze wywiadów, obserwacji uczestniczącej lub innych metod 
jakościowych. Powinny one pozwolić na analizę nie tylko artefaktów rachun-
kowości, będących przejawem oddziaływania zjawisk społecznych, ale także na 
dociekania z uwzględnieniem subiektywnych motywacji uczestników procesów 
zarządczych oraz indywidualnej konstrukcji ich odbioru społecznego.
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