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ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYM PROJEKTEM NA PRZYKŁADZIE  

PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ 

 

W artykule opisano jak duże znaczenie ma wdrożenie do przedsiębiorstwa z branży transportowej innowacyjnego projektu. 

Obecnie wszystkie organizacje, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną muszą realizować nowatorskie przedsięwzięcia, 

które pozwolą im utrzymać istotny udział w rynku. Nieustanny rozwój technologii, rosnące oczekiwania konsumentów oraz 

postępująca globalizacja powodują, że proces zarządzania flotą staje się wyzwaniem dla wielu organizacji. Okazuje się bo-

wiem, że samo pozyskanie intratnych zleceń nie zapewni przedsiębiorstwom gwarancji zachowania dużego udziału w rynku na 

długie lata. Niezwykle ważne jest właściwe dbanie o posiadane zasoby i odpowiednie nimi zarządzanie. 

W badanym przedsiębiorstwie za innowacyjny projekt uznano wdrożenie rozwiązania telematycznego. Zarząd organizacji 

zdecydował się na opracowanie i zaimplementowanie systemu zarządzania flotą pojazdów. Uzyskane w trakcie badania wyniki 

jednoznacznie wskazały, że w tej firmie zaimplementowanie innowacyjnego rozwiązania przyniosło zdecydowane korzyści.  

W trakcie wdrażania projektu pojawiły się również pewne bariery, które jednak nie okazały się być istotne i znacząco nie 

wpłynęły na powodzenie przedsięwzięcia. 

 

WSTĘP 

Rozwój transportu oraz nowych technologii telekomunikacyj-
nych i informacyjnych spowodował możliwość wdrożenia zintegro-
wanych usług, które pozwalają na ciągłe nadzorowanie pojazdów, a 
także monitorowanie przewozów podczas transportu. Co więcej, 
dzięki tym innowacyjnym telematycznym rozwiązaniom można na 
bieżąco pozyskiwać informacje o zatłoczeniu dróg, o warunkach 
atmosferycznych oraz nagłych zdarzeniach drogowych, które mogą 
utrudniać wykonywanie zleceń transportowych. Warto podkreślić, że 
te innowacyjne projekty stały się dla przedsiębiorstw z branży trans-
portowej niezwykle ważne, gdyż pomagają im zdobyć przewagę 
konkurencyjną.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, na przykła-
dzie przedsiębiorstwa z branży transportowej, jak duże znaczenie 
ma stworzenie skutecznego systemu zarządzania flotą pojazdów. 
Nieustanny rozwój technologii, rosnące oczekiwania konsumentów 
oraz postępująca globalizacja powodują, że proces zarządzania 
flotą staje się wyzwaniem dla wielu organizacji. Okazuje się bo-
wiem, że samo pozyskanie intratnych zleceń nie zapewni przedsię-
biorstwom gwarancji zachowania dużego udziału w rynku na długie 
lata. Niezwykle ważne jest właściwe dbanie o posiadane zasoby i 
odpowiednie nimi zarządzanie. Menedżerowie zarządzający organi-
zacjami mają świadomość, że chcąc uzyskać przewagę konkuren-
cyjną muszą inwestować w flotę pojazdów oraz sprawnie nią dys-
ponować. 

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INNOWACYJNYM 

1.1. Istota projektu i umiejętne nim zarządzanie 

W każdej organizacji można dostrzec występowanie dwóch ro-
dzajów aktywności: są to działania operacyjne oraz projektowe. W 
ramach działań operacyjnych wyróżnia się powtarzalne, codzienne 
czynności, takie jak produkcja czy serwis. Natomiast przez działania 
projektowe rozumie się unikalne, jednorazowe inicjatywy, których 
realizacja często wiąże się z wykorzystaniem zwiększonej ilości 

zasobów. Ponadto to za sprawą takich przedsięwzięć wprowadza 
się w organizacji wszelkie innowacje i zmiany oraz zyskuje się atuty 
konkurencyjne. Zmiana to nieodłączny element życia gospodarcze-
go. Obecnie w gospodarce zachodzi wiele transformacji, a realiza-
cja licznych projektów ma być narzędziem ich bezpiecznego wpro-
wadzania. Projekty są stosowane głównie przy realizacji inwestycji, 
ale to podejście jest powszechne również przy wprowadzaniu inno-
wacji organizacyjnych i technologicznych. Wiedza i umiejętności 
związane z projektami i ich odpowiednim zarządzaniem są niezbęd-
ne w każdej nowocześnie zarządzanej organizacji. Ponadto zna-
czenie tego zagadnienia wzrosło wraz w wstąpieniem Polski w 
struktury Unii Europejskiej. Obecnie w każdym rozwijającym się 
przedsiębiorstwie pracownicy muszą wykazywać się wiedzą na 
temat planowania, realizacji, monitorowania i rozliczania projektów.  

Zdefiniowanie pojęcia projektu, jako kluczowego zagadnienia 
dla omawianej problematyki, wymaga sprecyzowania. Istnieje sze-
reg definicji tego terminu. Jednak na potrzeby niniejszego artykułu 
wybrano definicję, która najbardziej wpisuje się w zagadnienie 
innowacyjnych działań. Instytut Zarządzania Projektem w publiko-
wanym przez siebie kompendium wiedzy A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge przedstawia projekt w charakterze 
tymczasowego przedsięwzięcia podjętego w celu stworzenia niepo-
wtarzalnego produktu lub usługi. Określenie „tymczasowe przed-
sięwzięcie” ma sugerować, że każdy projekt ma określony początek 
i koniec. Zaś słowo „niepowtarzalny” oznacza, że każdy produkt czy 
usługa, jakie powstaną na zakończenie projektu nigdy wcześniej w 
żadnym przedsięwzięciu nie wystąpiły, są zatem innowacyjne. 
Wykreowanie nowości jako rezultatu zakończonego działania to 
istotny element, który nie tylko wyróżnia projekt, ale również decy-
duje o jego innowacyjności i niepowtarzalności. 

Zarządzanie projektami jako płaszczyzna nauki nie jest dzie-
dziną nową. Można dostrzec jej początki już w czasach drugiej 
wojny światowej, jednak dopiero od kilku lat dostrzega się istotny 
rozwój tej dyscypliny naukowej. Świadczyć mogą o tym liczne publi-
kacje, badania naukowe i konferencje traktujące o tej tematyce.  

Jedną z definicji, najlepiej prezentujących zagadnienie zarzą-
dzania projektem, zaproponował J. Lewis, według którego przed-
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sięwzięcie to polega na planowaniu, opracowywaniu harmonogra-
mów oraz kontrolowaniu działań określonych w projekcie w celu 
osiągnięcia założonego poziomu wyników, kosztów określonych w 
ramach czasowych dla danego zakresu prac przy jednoczesnym 
skutecznym i wydajnym wykorzystaniu dostępnych środków. Z 
powyższej definicji wynika, że zarządzanie projektem to nie tylko 
przygotowywanie harmonogramu i planu działania. Jest to także 
uwzględnianie parametrów czasu, kosztów oraz jakości otrzyma-
nych rezultatów. Ponadto bardzo ważne jest, by efektywnie i sku-
tecznie wykorzystać środki, którymi się dysponuje podczas realizacji 
przedsięwzięcia projektowego. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że zarzą-
dzanie projektami to zestaw metod i technik opartych na czterech 
głównych funkcjach zarządzania: planowaniu, organizowaniu, prze-
wodzeniu i kontrolowaniu, wykonanych na czas i zgodnie z założo-
nym budżetem i wymaganiami. Niniejszy artykuł dotyczy zarządza-
nia projektem innowacyjnym, co jest przedsięwzięciem bardzo 
złożony i wieloaspektowy. Umiejętność zarządzania takim projektem 
będzie wielkim wyzwaniem dla menedżera. Osoba, której powierza 
się realizacje tak ważnego przedsięwzięcia, musi wyróżniać się 
pewnymi cechami i umiejętnościami.  

1.2. Innowacyjność i jej rola w zarządzaniu projektem 

Termin "innowacja" najogólniej ujmując oznacza tworzenie 
czegoś nowego. Można zatem przyjąć, że za innowacyjność powin-
no się uznawać pewnego rodzaju proces polegający na przekształ-
caniu istniejących możliwości w nowe rozwiązania, a następnie 
wdrażanie ich do praktyki. Z kolei według innego ujęcia za najistot-
niejszą kwestię związaną z innowacyjnością powinno się uznać jej 
praktyczny charakter, który pozwala na implementację nowego lub 
znacznie ulepszonego produktu, technik marketingowych lub metod 
organizacyjnych. Według tej definicji warunkiem koniecznym, po-
zwalającym na uznanie czegoś za innowację jest nowatorstwo dla 
tego, kto tę innowację wdraża. 

Istnieje wiele klasyfikacji projektów, jednak z uwagi na tematy-
kę niniejszego artykułu skupiono się na podziale uwzględniającym 
stopień nowości. Kategoryzując projekty z uwagi na cechy nowości i 
oryginalności, można wyróżnić projekty o niskim lub wysokim stop-
niu nowości. Podstawą tej klasyfikacji jest założenie, że każdy 
projekt ma oryginalny charakter, co oznacza, że jego nowatorskie 
ujęcie musi być rozpatrywane w kontekście realizatora tego przed-
sięwzięcia. Oznacza to, że to co dla danej organizacji może być 
uznawane za innowacyjne, bo nigdy wcześniej w jej strukturach się 
nie pojawiło, nie będzie równocześnie innowacyjne dla innej firmy, 
która być może już w przeszłości realizowała podobne inicjatywy. W 
związku z tym standardowe projekty najczęściej klasyfikowane są 
jako projekty o niskim lub średnim poziomie nowości, chociaż wiele 
z nich ma oryginalny i ciekawy charakter. Natomiast projekty inno-
wacyjne uznaje się za te, które wyróżniają się wysokim stopniem 
nowości.  

Odnosząc się do powyżej zamieszczonych informacji należy 
podjąć próbę zdefiniowania projektu innowacyjnego. Zatem za tego 
rodzaju przedsięwzięcie należy uznawać wszelkie działania o nowa-
torskim charakterze i niespotykanym wcześniej ujęciu, wyróżniające 
się wyższym stopniem trudności i zwiększonym ryzykiem osiągnię-
cia celów i produktów projektu, realizowane według niedookreślo-
nego zakresu.  

Projekty innowacyjne uznawane są w przedsiębiorstwach za 
szansę wykorzystania wiedzy do rozwiązywania praktycznych pro-
blemów biznesowych. Według Sulejewicza właściwe wykorzystanie 
wiedzy znacznie obniża niepewność w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Ponadto wyróżnia kilka kluczowych czynników, które 

w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu projektów innowa-
cyjnych: 
– precyzyjne wskazania wartości dodanej, 
– przedstawienie korzyści nowych produktów, 
– wybór kompetentnego kierownika projektu, 
– akcentowanie sukcesów cząstkowych projektu, 
– kompetencje i zaangażowanie zarządu organizacji, 
– ambicje pomysłodawców i wykonawców,  
– jakość zespołu złożonego z profesjonalistów i ekspertów, 
– skuteczne włączenia wszystkich interesariuszy, 
– zachowanie otwartości kultury organizacyjnej 

Zarządzanie projektem o charakterze innowacyjnym jest nieco 
bardziej złożone niż realizowanie tzw. projektów standardowych. 
Wynika to głównie z tego, że są to działania nowatorskie, realizo-
wane w warunkach dużego ryzyka i niepewności. Co więcej, zakres 
takiego przedsięwzięcia nie jest możliwy do szczegółowego okre-
ślenia, w związku z czym podczas jego realizacji mogą pojawiać się 
ciągle nowe wyzwania. Dlatego właśnie zarządzanie projektem 
innowacyjnym wymaga właściwego przygotowania ze strony mene-
dżera projektu oraz całego zespołu projektowego. 

 

2. IMPLEMENTACJA INNOWACYJNEGO PROJEKTU W 
PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ 

2.1. System zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie 
z branży transportowej - charakterystyka 

Firma transportowa, która była przedmiotem badania dostarcza 
pełen zakres usług w zakresie drogowego transportu krajowego i 
międzynarodowego. Na rynku transportowym istnieją od dwudziestu 
jeden lat, a to niewątpliwie pozwala na stabilizację i pewność 
w realizacji usług. W analizowanej organizacji zatrudnionych jest 27 
osób. Cała załoga została poddana badaniu za pomocą kwestiona-
riusza ankiety. Natomiast osoby posiadające stanowiska zarządcze 
zostały dodatkowo przebadane przy wykorzystaniu kwestionariusza 
wywiadu. Takie szczegółowe badania pozwoliły na stworzenie 
interesującego case study dla tego przedsiębiorstwa.  

Analizując dane z badania ankietowego, można stwierdzić, że 
przeciętny przedstawiciel przedsiębiorstwa, który w jego imieniu 
udzielał odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, to męż-
czyzna poniżej 30 roku życia, posiadający wykształcenie średnie, 
pracujący na stanowisku kierowcy (pracownik fizyczny) i mający 
staż pracy w granicach między 1 a 5 lat. 

W badanym przedsiębiorstwie system zarządzania flotą pojaz-
dów został wprowadzony w 2012 roku. Było to niezbędne z uwagi 
na rosnącą liczbę zleceń i obsługiwanie coraz większej liczby klien-
tów zagranicznych. Firma już wcześniej rozważała możliwość sko-
rzystania z innowacyjnych telematycznych rozwiązań, jednak z 
uwagi na wysoki koszt takiej inwestycji udało się ten cel osiągnąć 
dopiero 4 lata temu. Podczas realizacji badania ankietowego zapy-
tano wszystkich pracowników firmy, kto ich zdaniem najbardziej 
nalegał na wdrożenie tego systemu. Okazuje się, że według zdecy-
dowanej większości pracowników głównym inicjatorem tego przed-
sięwzięcia było naczelne kierownictwo. Takiej odpowiedzi bowiem 
udzieliło aż 70,4% pracowników. Natomiast niespełna 30% zatrud-
nionych osób odpowiedziało, że to pracownicy Działu Logistyki 
zainicjowali wprowadzenie tej inwestycji. Faktem jest natomiast, że 
pomysłodawcą tego rozwiązania byli pracownicy Działu Logistyki, 
dla których pojawienie się skomputeryzowanego systemu do zarzą-
dzania taborem było istotnym elementem, ułatwiającym wykonywa-
nie zadań. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że gdyby nie 
zgoda naczelnego kierownictwa, zrozumienie przez nich potrzeby 
wdrożenia tego innowacyjnego projektu, a nade wszystko sfinanso-
wanie go, to nie byłoby możliwe jego zaimplementowanie.  
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Wdrożony system posiada wiele przydatnych funkcji, które są 
wykorzystywane nie tylko przez pracowników Działu Logistyki. 
Dzięki systemowi możliwa jest na przykład analiza kosztów i stały 
nadzór nad eksploatacją pojazdów. Przy jego wykorzystaniu można 
też prowadzić ewidencję pojazdów, faktur za paliwo, wszelkich 
serwisów i napraw oraz ubezpieczeń. Ponadto system posiada 
funkcję, która umożliwia wykonywanie analiz i sprawozdań finanso-
wych, a także współpracę z systemami rozliczeń bezgotówkowych 
za płatności dokonane za pośrednictwem kart paliwowych. Jednak 
za główną zaletę systemu uznaje się jego modułową budowę. Jak 
podkreślają władze organizacji każdy z modułów odpowiada za inny 
obszar funkcjonowania firmy. Dzięki temu systemowi jest wiec 
możliwa taka organizacja pracy, która jest bardzo przejrzysta.  

Moduł o nazwie "zasoby ludzkie" posiada wszelkie informacje 
na temat zatrudnionych pracowników. Są to zarówno teleadresowe, 
jak i niezwykle ważne informacje o posiadanych przez nich upraw-
nieniach z zakresu prowadzenia pojazdów, a także zamieszczone 
są tam dane o aktualnych badaniach lekarskich, niezbędnych do 
wykonania. Dzięki temu modułowi do każdego pracownika przypi-
sany jest cały zasób informacji dotyczących kosztów, jakie są z nim 
związane, historią wykorzystania pojazdów, historią kolizji i wypad-
ków, a także znajdują się tam wszelkie dane o rozliczonych i nieroz-
liczonych zaliczkach. Ten moduł jest bardzo przydatny nie tylko 
pracownikom Działu Księgowości, którzy prowadzą również sprawy 
personalne, ale przede wszystkim jest bardzo ważny też dla Działu 
Logistyki, gdyż pozwala przejrzeć całą historię pracownika i podjąć 
decyzję, czy będzie on w stanie wykonać zagraniczne zlecenie. 

Kolejnym moduł nazwany został "pojazdy". Gromadzi on w so-
bie dane dotyczące: kartotek wszystkich pojazdów będących na 
stanie, umów oraz wyposażenia taboru. W skład kartoteki pojazdów 
wchodzą informacje na temat parametrów technicznych, modeli 
silników, rodzajów paliw, norm zużycia paliw, daty kolejnych badań i 
przeglądów technicznych, rodzajów opon wykorzystywanych przy 
danych pojazdach oraz gwarancji. Następna grupa informacji ze-
branych w tym module to tzw. kartoteka umów, której zadaniem jest 
zarządzanie umowami leasingowymi, gromadzenie dokumentacji 
niezbędnej podczas zakupu pojazdów na kredyt czy też dopilnowa-
nie terminów ubezpieczenia taboru. Z kolei kartoteka wyposażenia 
pojazdów obejmuje swoim zakresem dane związane ze stanem 
opon, akumulatorów, wyposażenia standardowego i dodatkowego 
pojazdów. 

Następnym modułem tworzącym system zarządzania flotą po-
jazdów jest "serwis i kontrola". Ten moduł sprawia, że zdecydowa-
nie sprawniej zarządza się wykorzystaniem poszczególnych części 
pojazdów, olejów, podzespołów, a także pozwala na planowanie 
działań w zakresie zakupu niezbędnych elementów naprawczych. 
Dużą wagę przypisuję się też modułowi "ubezpieczenia", który 
zawiera kartotekę polis i dzięki temu umożliwia bieżącą kontrolę dat 
zawarcia oraz czasu obowiązywania ubezpieczeń OC, AC i NW. Za 
sprawą tego modułu nadzoruje się terminy płatności poszczegól-
nych składek i zlicza się ich wartość. Co więcej można także w tej 
części systemu gromadzić dane na temat wszelkich zaistniałych 
szkód komunikacyjnych. 

Kolejny moduł to "klienci". Pozwala on na zarządzanie umo-
wami, szybki dostęp do rozliczeń finansowych i danych teleadreso-
wych. W ramach tego modułu odbywa się też edytowanie i zarzą-
dzanie korespondencją z klientami oraz wysyłanie pism za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. 

Następny moduł wchodzący w skład systemu zarządzania flotą 
pojazdów to "koszty", zawierający kartotekę kosztów składowych, 
faktur i zaliczek. Ponadto istnieje możliwość wczytywania do tego 
modułu danych z elektronicznych faktur za paliwo lub usługi serwi-
sowe, a to znacznie przyspiesza i automatyzuje realizację wszelkich 

rozliczeń. Dużą zaletą tego modułu jest również to, ze mogą być 
wczytywane do niego dane wyrażone w różnych walutach, a na-
stępnie system przeliczy ich wartość po wskazanym przez użytkow-
nika kursie.  

Kolejną istotną funkcją systemu zarządzania flotą pojazdów 
jest możliwość rozliczania kierowców. Istnieją moduły "kart drogo-
wych" oraz "okresowych rozliczeń". W module "kart drogowych" 
gromadzone są wszystkie informacje na temat realizowanych kur-
sów, liczby załadunków i wyładunków oraz tras przebytych przez 
pojazdy. dzięki tym informacjom program dokonuje automatycznego 
rozliczania kierowców między innymi poprzez porównanie zużycia 
paliwa z określonymi w kartotece pojazdów normami zużycia. W taki 
sposób wykonuje sie też rozliczenia czasu pracy kierowców. Dodat-
kowym wsparciem w tym przypadku jest moduł "okresowych rozli-
czeń", dzięki któremu można ostatecznie skalkulować jakie były 
koszty paliwa w porównaniu z przebytymi kilometrami. System 
zarządzania flotą pojazdów posiada też przydatną funkcję komuni-
kacyjną. System może wysyłać e-maile lub sms-y do kierowców z 
różnymi informacjami lub przypomnieniami. 

Następną ważną częścią systemu jest możliwość zdalnego 
nadzorowania lokalizacji pojazdów. Dane dotyczące położenia 
samochodu wysyłane są za pośrednictwem urządzeń pokładowych 
przy wykorzystaniu sieci GSM do serwera.  

Wdrożenie innowacyjnego projektu w badanym przedsiębior-
stwie pozwoliło na pozyskiwanie wielu ważnych informacji, niezwy-
kle przydatnych w sprawnym kierowaniu i nadzorowaniu taboru. 
Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tych danych w firmie poprawiono 
skuteczność działań logistycznych, ograniczono koszty i poprawiono 
jakość świadczonych usług. 

2.2. Korzyści wynikające z implementacji innowacyjnego 
projektu 

W badanym przedsiębiorstwie wdrożenie innowacyjnego pro-
jektu przyniosło wiele korzyści. Podczas realizacji programu badaw-
czego zidentyfikowano trzy różne kategorie korzyści jakie uzyskało 
przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu systemu zarządzania flotą pojaz-
dów.  

Pierwsza kategoria to korzyści organizacyjne. Respondentom 
przedstawiono listę możliwych korzyści i poproszono ich o to, aby 
każdą z nich ocenili w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, ze jest to 
korzyść najmniej ważna, a 5, że jest zdecydowanie najważniejsza. 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi obliczono średnie oceny dla 
każdej z korzyści. Wyniki jednoznacznie wskazały, że najistotniejszą 
korzyścią jest możliwość rozliczania zużycia paliwa (średnia ocena 
4,7). Można zatem wnioskować, że zanim wprowadzono telema-
tyczne rozwiązania, to istniały problemy z kontrolowaniem ilości 
wykorzystanego paliwa. Taka sytuacja natomiast mogła powodować 
nie tylko problemy organizacyjne, ale także generowała bardzo 
duże koszty w tym zakresie. Nie można się zatem nie zgodzić z 
respondentami, że jest to najważniejsza korzyść. Również wysoką 
ocenę, bo aż 4,3 otrzymało kalkulowanie należności za przewóz 
oraz 4,2 planowanie i rozliczanie pracy kierowców. Te odpowiedzi 
wskazują, że wdrożony system zarządzania flotą głównie przyczynił 
się do nadzorowania wszelkiego rodzaju rozliczeń oraz ułatwił 
proces planowania, co na pewno bardzo usprawniło pracę Działów 
Logistyki i Księgowości. Ocenę 4,1 uzyskało monitorowanie statusu 
przesyłki. Jest to zatem w opinii respondentów ważna korzyść, która 
pozwala na dobrą organizację pracy i szybkie reagowanie w na-
głych sytuacjach. Możliwość eksportowania danych do systemu 
księgowego otrzymała ocenę 4, gdyż na pewno jest to istotna ko-
rzyść dla pracowników Działu Księgowości. Pozostałe korzyści 
poddane ocenie pracowników nie są ich zdaniem już tak ważne. 
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Najmniej istotna organizacyjnie jest korzyść polegająca na prowa-
dzeniu rejestru zleceń transportowych.  

Drugą kategorię stanowiły korzyści ekonomiczne. Okazuje się, 
że w opinii respondentów najważniejsza jest korzyść polegająca na 
obniżeniu kosztów (ocena 4,9). Dla każdego przedsiębiorstwa z 
branży transportowej koszty związane z paliwem stanowią ogromną 
część wszystkich ponoszonych kosztów. Wdrożenie systemu za-
rządzania flotą pojazdów pozwoliło na redukcję tych kosztów. Było 
to głównie możliwe dzięki modułowi o nazwie pojazdy, który infor-
muje jaka jest norma zużycia paliwa przez dany pojazd, a jakie 
faktycznie zużycie przedstawia kierowca pojazdu. Gdy rozbieżności 
były zbyt duże, to sygnalizowało to, że kierowca mógł dopuścić się 
nadużyć. Jak się okazuje pracownicy firmy także dostrzegli ten 
problem i wypełniając kwestionariusz wskazali, że drugą co do 
ważności korzyścią ekonomiczną jest właśnie ograniczenie nadużyć 
ze strony kierowców. Można zatem wnioskować, że przed pojawie-
niem się w firmie tego systemu te nadużycia były nagminne, jednak 
trudno było je udowodnić. Obecnie wszystkie dane są rejestrowane i 
porównywane przez system. Nie ma więc sposobu na realizowanie 
nieuczciwych zachowań ze strony kierowców. Kolejną ważną korzy-
ścią, z oceną 4,1 jest optymalizacja liczby postojów. To także zwią-
zane jest z oszczędnościami dla firmy. Gdy pojazdy są w ciągłym 
ruchu, to znaczy, że generują zyski dla firmy. Natomiast, gdy zda-
rzają się częste postoje, oznacza to stratę. Następna wysoko oce-
niona korzyść to skrócenie czasu realizacji zamówień. Dzięki lep-
szej organizacji pracy i prawidłowemu planowaniu możne było 
skrócić czas wykonania pojedynczego zlecenia, a dzięki temu firma 
może więcej zarabiać i klienci na pewno będą usatysfakcjonowani. 
Najniższe oceny uzyskały: zapewnienie wysokiej jakości usług oraz 
wzrost konkurencyjności. Nie oznacza to, że są one nieważne. 
Można jedynie wnioskować, że z obserwacji pracowników wynika, 
że te działania nie przyczyniają się istotnie do uzyskania wymier-
nych korzyści ekonomicznych.  

Trzecią kategorię stanowią korzyści marketingowe. Według re-
spondentów wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów przy-
czyniło się głównie do poprawy komunikacji (ocena 4,6), nie tylko 
między pracownikami, ale także między przedsiębiorstwem a kon-
trahentami. Pozostałe korzyści otrzymały ocenę poniżej 4, gdyż nie 
okazały się dla badanych osób tak ważne. Zarówno zdobycie więk-
szego zaufania klientów, wejście na nowe rynki, jak i lepsze rozpo-
znanie potrzeb klienta to korzyści marketingowe, które nie są ściśle 
wiązane z wdrożeniem systemu zarządzania flotą pojazdów. 

Fakt pozytywnego oceniania działania systemu przez pracow-
ników i wskazywanie licznych korzyści wynikających z jego wdroże-
nia nie oznacza jednak, że kierownictwu udało się wprowadzić 
system bez żadnych przeszkód. W projekcie badawczym poświeco-
no także uwagę na zbadanie barier, które mogły przyczynić się do 
utrudnienia implementacji innowacyjnego projektu. Osoby biorące 
udział w badaniu zostały poproszone o ocenienie każdej z barier w 
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najmniej ważną przeszkodę, 
natomiast 5 to kluczowy problem, który pojawił się podczas realiza-
cji procesu wdrożeniowego. Według respondentów największą 
przeszkodą okazała się być niechęć pracowników do wprowadzania 
zmian. Ten aspekt jest dobrze znany większości menedżerów za-
rządzających. Gdy pracownicy nie są prawidłowo przygotowani do 
zmiany, nie rozumieją jej lub nie widzą potrzeby jej wdrażania, to 
wówczas najczęściej stawiają opór. Okazuje się w badanym przed-
siębiorstwie również wystąpiła taka sytuacja. Miała ona jednak 
miejsce na samym początku wprowadzania nowego programu. Gdy 
władze organizacji dostrzegły ten problem, to zadbały o właściwe 
przygotowanie pracowników, tak że po latach funkcjonowania no-
wego systemu cała załoga postrzega tę zmianę bardzo pozytywnie. 
Taki duży stopień niechęci mógł też wynikać z tego, że nieuczciwie 

postępujący kierowcy obawiali się, że nie będą mogli dłużej korzy-
stać z dodatkowych benefitów, takich jak np. sprzedaż nadwyżek 
paliwa. Drugą najwyżej ocenioną barierą (ocena 3,9) były wysokie 
koszty wprowadzenia systemu. Gdy system wdrażano do organiza-
cji te rozwiązania były o wiele mniej dostępne na rynku niż obecnie, 
co też mogło wpływać na ich wysoką cenę. Jednak mimo poniesio-
nych dużych nakładów na tę inwestycję, obecnie dzięki systemowi 
uzyskuje się tak wiele korzyści, że na pewno kierownictwo utwier-
dziło się tylko w przekonaniu, że to była słuszna decyzja. Bardzo 
niskie oceny, w okolicy 3, otrzymały bariery związane  
z brakiem wiedzy na temat korzyści płynących z wprowadzenia 
systemu, trudności w jego zrozumieniu oraz mała wiedza na temat 
funkcji, jakie system posiada. Najniżej ocenioną barierą było małe 
zaangażowanie ze strony kierownictwa podczas wprowadzania 
systemu do firmy. To akurat bardzo dobrze świadczy o władzy 
organizacji. 

PODSUMOWANIE 

Zarządzanie innowacyjnym projektem jest na pewno działa-
niem skomplikowanym, wymagającym dużego zaangażowania ze 
strony naczelnego kierownictwa, menedżera projektu, jak i całego 
zespołu projektowego. Okazuje się jednak, że chęć utrzymania 
przewagi konkurencyjnej na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa 
sprawnie i skutecznie implementują nowatorskie rozwiązania. Do-
skonałym przykładem jest przedsiębiorstwo z branży transportowej, 
które bez większych barier wdrożyło w swoje struktury innowacyjny 
projekt, polegający na zarządzaniu flotą pojazdów.  

Analizując powyżej zaprezentowane dane można uznać, że w 
badanym przedsiębiorstwie bardzo sprawnie wdrożono innowacyjny 
projekt. Wyniki badania ankietowego dowodzą, że za sprawą tegoż 
systemu firma osiąga liczne korzyści ekonomiczne, organizacyjne i 
marketingowe. Ponadto pracownicy bardziej angażują się w swoje 
zadania, odczuwają zadowolenie z pracy, gdyż czują wsparcie w 
postaci telematycznych rozwiązań. Co więcej okazuje się, że sys-
tem pozytywnie wpłynął także na poprawę efektywności procesu 
przewozowego, usprawniono też sam proces zarządzania flotą, co 
jest głównym obszarem działalności organizacji. Nie ma wątpliwości 
co do tego, że badana firma jest teraz w stanie odnosić liczne suk-
cesy nie tylko w kraju, lecz również za granicą. Można przypusz-
czać, ze w dużej mierze jest to zasługa sprawnie funkcjonującego 
systemu zarządzania flotą pojazdów. 
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Innovative project management based on example of 
transport company 

The article describes the importance of the implementa-

tion of an innovative project for the transport company. To-

day, all organizations that want to gain a competitive ad-

vantage need to realize innovative projects that will allow 

them to maintain a significant market share. Continuous 

development of technology, increasing expectations of con-

sumers and advanced globalization cause the process of fleet 

management is a challenge for many organizations. It turns 

out that the acquisition of orders does not provide guarantees 

to companies maintain a large market share for years to 

come. Extremely important it is to take care of their re-

sources and appropriate management of them. In the ana-

lyzed company innovative project was the implementation of 

telematics solutions. The organization's management has 

decided to develop and implement a system of fleet manage-

ment. The results clearly showed that the company implement 

innovative solutions brought significant benefits. During the 

project implementation there were also some barriers, but 

have not proved to be relevant and does not significantly 

affect the success of the project. 
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