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Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy
na przyk³adzie us³ug motoryzacyjnych

Zjawisko innowacji wi¹¿e siê z pojêciem zmiany tworz¹cej dla ka¿dego przedsiêbiorstwa
i jego klientów now¹ warto�æ. Powoduje ona wzrost konkurencyjno�ci firmy na rynku. Zmiana
ta mo¿e byæ postrzegana w dwojaki sposób: z jednej strony jako wynik okre�lonych dzia³añ,
a z drugiej strony jako proces obejmuj¹cy materializacjê pomys³u i jego upowszechnienie.
Innowacje s¹ skutkiem systematycznej pracy, wywo³uj¹cej potrzebê kolejnych ulepszeñ, zmian
i budowania nowych zasobów. Drucker uto¿samia innowacje z przedsiêbiorczo�ci¹ i przyznaje
im wiod¹c¹ rolê w rozwoju firmy, podaje równie¿ wiele przyk³adów innowacji, które sta³y siê
�ród³em sukcesu firmy (Drucker 1992). Innowacje powinny staæ siê podstawowym narzêdziem
przedsiêbiorców, decyduj¹cym o potencjale przedsiêbiorczo�ci ich firm. Wdra¿anie innowacji
cechuje firmy przedsiêbiorcze, które spostrzegaj¹ swoje szanse, napêdzaj¹ kreatywno�æ, oce-
niaj¹ i szybko wdra¿aj¹ pomys³y. Przedsiêbiorczo�æ zatem wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ wprowa-
dzania innowacji w ca³ym cyklu ¿ycia firmy.

�ród³a inspiracji dla innowacji
�ród³a innowacji w firmach us³ugowych w bran¿y us³ug motoryzacyjnych przedstawia ryc. 1.

G³ównym �ród³em inspiracji jest w tym przypadku otoczenie serwisów, zarówno bliskie, jak
i dalsze; innowacje mog¹ pochodziæ równie¿ z ich wnêtrza. Na innowacje w warsztatach wp³y-
waj¹ w znacznym � wrêcz globalnym stopniu � producenci samochodów i dostawcy podzespo-
³ów, producenci i dostawcy wyposa¿enia, narzêdzi, sprzêtu diagnostycznego i czê�ci zamiennych.
Znacz¹cym �ród³em pobudzania procesów innowacyjnych w serwisie samochodowym jest kon-
kurencja w bran¿y � warsztaty konkurencyjne. Szczególnie wa¿nym �ród³em innowacji s¹ od-
biorcy us³ug motoryzacyjnych oraz u¿ytkownicy samochodów.

Wewnêtrznym �ród³em innowacji w warsztacie samochodowym s¹ jego pracownicy i kadra.
Dla kadry i pracowników serwisu samochodowego podstawowym �ród³em kreowania innowa-
cji jest wiedza � zdobywana na szkoleniach, kursach, targach i wystawach. �ród³a wiedzy to
prasa motoryzacyjna, raporty i opracowania o�rodków naukowo-badawczych, literatura facho-
wa, bazy danych oraz obserwacje rynku polskiego i zagranicznego. Wiedza przyczynia siê do
trwa³ego powiêkszania niematerialnych zasobów ka¿dego warsztatu samochodowego.

Innowacje s¹ równie¿ inspirowane uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi i politycz-
nymi, w których dzia³aj¹ warsztaty samochodowe. Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europej-
skiej powsta³y warunki swobodnego podró¿owania po krajach Unii, nawi¹zywania kontaktów
biznesowych i przep³ywu informacji. Akcesja do Unii spowodowa³a zwiêkszenie importu u¿y-
wanych i tanich samochodów, co z kolei wp³ynê³o na zmianê struktury samochodowych us³ug
naprawczych i serwisowych oraz na warunki dzia³ania zak³adów us³ugowych. Znacznie zwiêk-
szy³o siê zapotrzebowanie na us³ugi blacharskie, naprawy mechaniczne, us³ugi z³omowania itd.
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Dyrektywy unijne dotycz¹ce sprzeda¿y samochodów i czê�ci samochodowych oraz us³ug
naprawczych wprowadzi³y nowe wymagania dla zak³adów motoryzacyjnych na terenie Unii
Europejskiej (Konieczny 2004).

Ryc. 1. Zewnêtrzne i wewnêtrzne �ród³a kreowania innowacji w warsztacie samochodowym

�ród³o: opracowanie w³asne

Istotne znaczenie dla kreowania innowacji w warsztatach samochodowych mia³o przyjêcie
prawa unijnego dotycz¹cego ochrony �rodowiska przyrodniczego oraz bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy.

Ró¿norodno�æ �róde³ innowacji mo¿e wp³ywaæ na pomys³y i kreatywno�æ we wdra¿aniu
zmian w us³ugach motoryzacyjnych oraz w pozyskiwaniu �róde³ finansowania innowacji. Takie
wielowymiarowe ujêcie �róde³ innowacji mo¿e sprzyjaæ pobudzaniu innowacji w wielu obsza-
rach dzia³alno�ci us³ugowej w bran¿y motoryzacyjnej.

Rodzaje innowacji w us³ugach motoryzacyjnych
W us³ugach motoryzacyjnych mo¿na wyró¿niæ innowacje: produktowe, technologiczne, eko-

logiczne i w zarz¹dzaniu (ryc. 2). Serwisy samochodowe generuj¹ przewa¿nie innowacje o ma³ej
skali, polegaj¹ce zwykle na zakupach wyposa¿enia i na�ladowaniu, tzw. imitacje. Innowacje
o du¿ej skali powstaj¹ przede wszystkim u producentów samochodów i dostawców podzespo³ów.

Innowacje produktowe maj¹ w gospodarce rynkowej podstawowe znaczenie (Pomykalski 2001).
Wi¹¿e siê to z faktem, na który zwróci³ uwagê J. Schumpeter, ¿e wspó³czesna forma konkurencji
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to konkurencja z nowymi produktami, a nie tylko konkurencja cenowa (Schumpeter 1960, s. 164).
Ma to szczególnie znaczenie w bran¿y motoryzacyjnej, gdzie wprowadzanie nowych rozwi¹-
zañ konstrukcyjnych w samochodach implikuje innowacje w us³ugach motoryzacyjnych. Przy-
k³adem takich relacji mo¿e byæ wprowadzenie podzespo³ów elektronicznych w pojazdach
samochodowych, które wywo³a³o konieczno�æ wprowadzenia nowych specjalno�ci w us³ugach
motoryzacyjnych. Wzrost znaczenia ekologii spowodowa³ zmianê w konstrukcji samochodów,
zmiany w przyrz¹dach diagnostycznych, powsta³y nowe, specjalistyczne narzêdzia oraz nowe
procedury obs³ugowo-naprawcze. Innowacje produktowe w tej bran¿y to przede wszystkim
nowe us³ugi poszerzaj¹ce ofertê i przynosz¹ce korzy�ci zarówno serwisowi, jak i klientom.
Najwiêcej innowacji tego rodzaju powstaje w takich dziedzinach funkcjonowania warsztatu,
jak serwis samochodu i obs³uga klienta, handel oraz us³ugi specjalistyczne (tab. 1).

Ryc. 2. Wp³yw innowacji na zmiany w przedsiêbiorstwie w ujêciu rodzajowym

Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy...
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Korzy�ci dla przedsiêbiorstwa z wprowadzenia innowacji

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: A. Pomykalski, Zarz¹dzanie innowacjami, PWN, Warszawa-
-£ód� 2001, s. 19; L. Bia³oñ, Przedsiêbiorstwo [w:] S. Marciniak (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe
problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 238.
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Innowacje produktowe

Korzy�ci dla sektora i klientówDziedzina Przyk³ady

1. Serwis,
obs³uga
klienta,
produkcja
narzêdzi
i urz¹-
dzeñ
warszta-
towych

Obs³uga nowych marek, diagnostyka
komputerowa, pomoc drogowa, naprawa
w miejscu awarii, bezp³atne holowanie do
serwisu, monta¿ akcesoriów, bezp³atne
mycie i czyszczenie samochodu po ser-
wisie, biuro obs³ugi i poczekalnia dla
klienta, rejestr historii napraw � kartoteki
dla klientów, bezgotówkowe i kredytowe
formy rozliczeñ, bezp³atna kontrola stanu
technicznego, odprowadzenie/odbiór sa-
mochodu do/z domu klienta, wypo¿ycze-
nie samochodu zastêpczego, kontrolne
telefony do klienta po kilku dniach od na-
prawy, us³uga �zrób sam�, specjalne wa-
runki serwisowania, produkcja urz¹dzeñ
do prostowania nadwozi samochodowych,
produkcja narzêdzi specjalistycznych.

Rozszerzenie asortymentu us³ug i zwiêk-
szenie obszaru dzia³ania warsztatu, wpro-
wadzanie us³ug zaspokajaj¹cych nawet naj-
bardziej nieoczekiwane potrzeby klientów,
np. udostêpnienie klientowi stanowiska,
narzêdzi i fachowej pomocy, tak aby móg³
sam wykonaæ obs³ugê lub naprawê samo-
chodu (�zrób sam�), zwalnianie klienta
z konieczno�ci zapamiêtywania informacji
o historii serwisowania, racjonalne zago-
spodarowywanie pozosta³o�ci po naprawie,
niesienie wszechstronnej pomocy kliento-
wi przy sprzeda¿y i zakupie samochodu,
wymuszanie na konkurencji swoistego wy-
�cigu asortymentowego w �wiadczeniu ró¿-
norodnych us³ug specjalistycznych, czego
przyk³adem s¹ firmy zajmuj¹ce siê tunin-
giem lub obs³uguj¹ce ogumienie, które
równie¿ przechowuj¹ opony klientów.

2. Handel Skup i sprzeda¿ u¿ywanych zespo³ów
i czê�ci, po�rednictwo w sprzeda¿y u¿y-
wanych samochodów, doradztwo tech-
niczne, bezp³atne wyceny, formalno�ci
zwi¹zane z ubezpieczeniem.

3. Us³ugi
specjali-
styczne

Obs³uga i naprawa: klimatyzacji, instalacji
gazowych, systemów bezpieczeñstwa,
uk³adów zasilania i ogumienia, pompowa-
nie kó³ azotem, przechowywanie opon
klientów, mycie i konserwacja samochodu,
tuning.
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Tab. 1. Przyk³ady korzy�ci dla sektora i klientów z wprowadzenia innowacji produktowych w niezale¿nych
warsztatach

�ród³o: opracowanie w³asne

Niezale¿ne warsztaty naprawy samochodów w latach 2001�2004 znacznie rozszerzy³y za-
kres us³ug i oferty dla klienta. Do najczê�ciej proponowanych innowacji w zakresie obs³ugi
klienta nale¿a³y:
� zwiêkszenie liczby obs³ugiwanych marek samochodów;
� wprowadzenie systemów nowoczesnej diagnostyki komputerowej;
� wprowadzenie szerszego asortymentu montowanych akcesoriów bez konieczno�ci magazy-

nowania � zamawianie akcesoriów przez internet;
� wprowadzenie rejestru historii obs³ugi i naprawy samochodu;
� poszerzenie zakresu pomocy drogowej;
� wprowadzenie systemów nowoczesnej diagnostyki;
� przeprowadzanie drobnych napraw w miejscu powstania awarii;
� poprawa warunków oczekiwania na naprawê.
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Niektóre z tych zmian s¹ uznawane za standard, zw³aszcza w du¿ych warsztatach wielosta-
nowiskowych i w warsztatach autoryzowanych, natomiast w ma³ych serwisach niezale¿nych,
które stanowi¹ wiêkszo�æ, zalicza siê je do dzia³añ innowacyjnych, gdy¿ nadal wiele z nich
wystêpuje sporadycznie, np. diagnostyka komputerowa, rejestr historii napraw czy odpowied-
nia poczekalnia dla klientów.

Przyk³adem produktu spe³niaj¹cego nawet najbardziej nieoczekiwane potrzeby klientów,
a dotychczas wystêpuj¹cego sporadycznie w serwisach, jest us³uga �zrób sam�. Polega ona na
udostêpnieniu klientowi stanowiska, narzêdzi i fachowej pomocy, tak aby móg³ sam wykonaæ
obs³ugê lub prost¹ naprawê w swoim samochodzie, np. wymianê oleju, klocków hamulcowych.
Ma to najczê�ciej miejsce w niektórych firmach flotowych, w których wiêkszo�æ prac serwiso-
wych i drobnych napraw wykonuj¹ sami kierowcy (P. Szreter, �FlotaAutoBiznes�, 4/2004, s. 22).
Us³uga ta jest tañsza i klientowi (nieufnemu lub maj¹cemu upodobania manualne) daje wiêksze
poczucie prawid³owo�ci jej wykonania. Inn¹ us³ug¹ wprowadzon¹ w ostatnich latach jest mo¿-
liwo�æ �ledzenia przez klienta przebiegu prac przy samochodzie bezpo�rednio albo przy u¿yciu
kamer zamontowanych na stanowiskach. Obraz jest najczê�ciej odtwarzany w poczekalni dla
klienta, a bardziej innowacyjne serwisy przesy³aj¹ obraz sieci¹ internetow¹. Ma to umo¿liwiæ
klientowi ci¹g³¹ obserwacjê naprawy bez wzglêdu na jego miejsce pobytu.

Oprócz dzia³alno�ci typowo us³ugowej niektóre serwisy prowadz¹ dzia³alno�æ wytwórcz¹,
polegaj¹ca na produkowaniu narzêdzi lub specjalistycznych urz¹dzeñ dla potrzeb innych warsz-
tatów z bran¿y. Przyk³adem jest warsztat Automet w S³ubicach (woj. mazowieckie), który oprócz
wykonywania prac typowo blacharskich produkuje urz¹dzenia do prostowania karoserii samo-
chodowych. Warsztaty Zespo³u Szkó³ Samochodowych w Radomiu wytwarzaj¹ narzêdzia spe-
cjalistyczne dla warsztatów naprawiaj¹cych samochody. Niekiedy produkty ubocznej dzia³alno�ci
warsztatów skutecznie konkuruj¹ zarówno cen¹, jak i jako�ci¹ z narzêdziami firm markowych.

Innowacje w handlu polegaj¹ g³ównie na ³¹czeniu us³ug naprawczych ze sprzeda¿¹ czê�ci
i akcesoriów samochodowych, np. prowadzenie skupu i sprzeda¿y u¿ywanych zespo³ów lub
czê�ci, niekiedy regenerowanych na miejscu w warsztacie. Prowadzone s¹ równie¿ us³ugi
po�rednictwa sprzeda¿y czê�ciami samochodowymi i samochodami. Now¹ form¹ us³ug han-
dlowych w warsztatach samochodowych w Polsce jest doradztwo handlowe przy sprzeda¿y
samochodów (standard w krajach UE).

Rozszerzanie oferty us³ug naprawczych w warsztatach samochodowych wi¹¿e siê z du¿ymi
nak³adami finansowymi i konieczno�ci¹ zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu.
Koszty wprowadzania innowacji tego rodzaju ograniczaj¹ mo¿liwo�ci wdro¿enia wielu inno-
wacji jednocze�nie, co z kolei prowadzi do specjalizacji warsztatu. Badania w³asne autora po-
twierdzi³y to zjawisko � ze wskazaniem najczê�ciej wdra¿anych innowacji:
� us³ugi w zakresie obs³ugi i naprawy uk³adów zasilania paliwem;
� us³ugi w instalowaniu i serwisowaniu urz¹dzeñ klimatyzacji;
� monta¿ instalacji gazowych;
� wymiana i konserwacja ogumienia;
� mycie i konserwacja samochodów;
� tuning.

Innowacja technologiczna zwykle prowadzi do innowacji produktowej (Marciniak, 1998,
s. 238). W przypadku innowacji na rynku us³ug, a zatem i us³ug motoryzacyjnych, innowacja
produktu i innowacja technologii ³¹cz¹ siê i mog¹ byæ jednocze�nie uznane zarówno za inno-
wacjê produktow¹, jak i technologiczn¹. Innowacje technologiczne w warsztatach samocho-
dowych przejawiaj¹ siê zmianami w wyposa¿eniu i w procesach obs³ugowo-naprawczych,
obni¿aj¹ koszty us³ug i zwiêkszaj¹ ich efektywno�æ. W dziedzinie wyposa¿enia zmiany polegaj¹

Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy...
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�ród³o: opracowanie w³asne

Do sektora warsztatów samochodowych nale¿¹ te¿ firmy wielostanowiskowe, które oprócz
typowej obs³ugi i naprawy samochodu �wiadcz¹ us³ugi specjalistyczne, np. naprawy ogumie-
nia, blacharskie, lakiernicze, mycie samochodów, naprawy przek³adni automatycznych. W ma-
³ych warsztatach us³ugi specjalistyczne przes¹dzaj¹ o profilu dzia³alno�ci. Wyposa¿enie

Innowacje technologiczne

Korzy�ci dla sektora i klientówDziedzina Przyk³ady

1. Wyposa¿enie

Nowe narzêdzia
i sprzêt zastêpuj¹
lub uzupe³niaj¹
dotychczasowe.

Nowoczesne narzêdzia rêczne i me-
chaniczne, nowoczesny sprzêt diagno-
styczny, sieæ informatyczna, urz¹dze-
nia specjalistyczne, nowe stanowiska
obs³ugowo-naprawcze.

Wzbogacanie asortymentu narzêdzi
i wymiana ich na bardziej trwa³e, do-
k³adne, skuteczne, porêczne i uniwer-
salne zmniejsza ryzyko zatruæ mecha-
ników (np. urz¹dzenie niedopuszcza-
j¹ce do rozprzestrzeniania siê toksycz-
nej mg³y przy kontroli wtryskiwaczy),
zastêpowanie narzêdzi rêcznych me-
chanicznymi to oszczêdno�æ czasu
i wzrost wydajno�ci pracy mechanika,
profesjonalne urz¹dzenia diagnostycz-
ne upraszczaj¹ wyszukiwanie usterek,
zmniejszaj¹ pracoch³onno�æ obs³ugi
samochodu i warunkuj¹ rozwój warsz-
tatu (utrzymanie siê na rynku), specjali-
styczny sprzêt poszerza zakres �wiadczo-
nych us³ug, metoda wymiany zespo³ów
skraca czas przestoju samochodu w war-
sztacie.

2. Procesy
obs³ugowo-
-naprawcze

Okre�laj¹ porz¹dek
prac lub operacji
wykonywanych
zgodnie
z wymogami
technicznymi,
czyli wszystko co
siê dzieje w war-
sztacie i w jakiej
kolejno�ci jest
wykonywane.

Innowacje w procesach obs³ugi i napraw,
np. bêd¹ce konsekwencj¹ udzia³u elek-
troniki i dodatkowego wyposa¿enia sa-
mochodu; innowacje w metodach,
np. bezinwazyjne metody renowacji la-
kierów samochodowych, wymiany ca-
³ych zespo³ów, mechanizacja poszcze-
gólnych czynno�ci.
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na wprowadzaniu do serwisu nowoczesnych narzêdzi i sprzêtu diagnostycznego, sieci informa-
tycznej, urz¹dzeñ specjalistycznych oraz na tworzeniu nowych stanowisk obs³ugowo-napraw-
czych. Zmiany w wyposa¿eniu serwisu zarówno w dziedzinie narzêdzi rêcznych i mechanicznych
oraz w dziedzinie sprzêtu diagnostycznego stwarzaj¹ serwisom nowe mo¿liwo�ci. Przysparzaj¹
korzy�ci ekonomicznych, ergonomicznych, technologicznych i poprawiaj¹ warunki bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, co prowadzi do poprawy konkurencyjno�ci serwisu na rynku. Korzy�ci
ekonomiczne polegaj¹ na zwiêkszeniu wydajno�ci pracy i zakresu us³ug, co rekompensuje
wydatki na zakup nowoczesnych narzêdzi i sprzêtu. Korzy�ci technologiczne wp³ywaj¹ tak¿e
na konkurencyjno�æ, gdy¿ zapewniaj¹ trafn¹ diagnozê usterek i w³a�ciw¹ jako�æ naprawy
samochodu, któr¹ jest ³atwiej uzyskaæ za pomoc¹ narzêdzi zmechanizowanych. Efektem
ergonomicznym jest to, ¿e mimo wielokrotnie wy¿szej wydajno�ci wysi³ek fizyczny mechanika
wykorzystuj¹cego nowoczesne narzêdzia i sprzêt diagnostyczny znacznie siê zmniejsza.
W zamian za te korzy�ci mechanik samochodowy w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas musi
wykorzystywaæ wiedzê o budowie i obs³udze wspó³czesnych samochodów.

Tab. 2. Przyk³ady korzy�ci dla sektora i klientów z wprowadzenia innowacji technologicznych w niezale¿nych
warsztatach
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warsztatów �wiadcz¹cych us³ugi specjalistyczne charakteryzuje siê du¿ym zawansowaniem tech-
nicznym i inwestycyjnym. Innowacje w wyposa¿eniu umo¿liwiaj¹ poszerzenie asortymentu us³ug
i poprawê ich jako�ci.

Procesy obs³ugowo-naprawcze samochodów okre�laj¹ porz¹dek prac lub operacji wykony-
wanych zgodnie z wymogami technicznymi (inaczej mówi¹c, wszystko, co siê dzieje w warsz-
tacie, czyli co i w jakiej kolejno�ci siê wykonuje). Innowacje w procesach obs³ugi i napraw s¹
konsekwencj¹ postêpu w konstrukcji samochodu, du¿ego w nim udzia³u elektroniki i dodatko-
wego wyposa¿enia. Innowacje w technologiach � rozumianych jako sposoby i metody napraw
� polegaj¹ na skracaniu czasu postoju samochodu w serwisie. Przyk³adem jest mechanizacja
niektórych czynno�ci obs³ugowych lub w co raz wiêkszym stopniu stosowana metoda wymiany
ca³ych zespo³ów. Innym przyk³adem innowacji jest renowacja lakierów samochodowych, któr¹
mo¿na wykonaæ tradycyjnymi metodami: matowania, polerowania lub z zastosowaniem odpo-
wiednich �rodków polerskich i polerowania z u¿yciem waty bawe³nianej (Majchrzak, ��wiat
Motoryzacji�, 4/2005, s. 36).

Je�li innowacja produktowa i technologiczna w oczywisty sposób prowadzi do poprawy
ochrony �rodowiska przyrodniczego b¹d� nie powoduje jego degradacji, to mo¿e zostaæ uznana
za innowacjê ekologiczn¹. W us³ugach motoryzacyjnych innowacje ekologiczne to takie, któ-
re chroni¹ �rodowisko przyrodnicze przed szkodliwym wp³ywem pozosta³o�ci procesu obs³ugi
b¹d� naprawy samochodów, minimalizuj¹ powstaj¹ce odpady, np. poprzez ich utylizacjê.
W warsztatach samochodowych powstaj¹ one m.in. w dziedzinie recyklingu i wyposa¿enia.
W Polsce najbardziej popularna jest produktowa forma recyklingu, polegaj¹ca na skupowaniu
samochodów powypadkowych, najczê�ciej w dobrym stanie technicznym, których sprawne tech-
nicznie elementy oraz podzespo³y po demonta¿u i segregacji znajduj¹ nowych nabywców.
Warunkami du¿ej skuteczno�ci recyklingu produktów s¹ odpowiednia kultura techniczna i ja-
ko�æ demonta¿u z³omowanych pojazdów (Ch³opek, 2002, s. 146). Niektóre warsztaty stosuj¹
recykling energii, polegaj¹cy na spalaniu przepracowanych olejów silnikowych i ogrzewaniu
tym sposobem pomieszczeñ lub magazynu. Jest to dla warsztatu bezp³atne �ród³o energii ciepl-
nej pod warunkiem, ¿e wykorzystuje siê przystosowane do tego celu piece. Szczególnie du¿o
innowacji ekologicznych w warsztatach samochodowych powstaje w dziedzinie regeneracji
u¿ywanych czê�ci lub kompletnych zespo³ów samochodu (W³odarczyk, Janczewski, �Przegl¹d
Organizacji�, 1/2005, s. 23 i 24). Te czê�ci i zespo³y pochodz¹ z odzysku, z w³asnego skupu lub
ze specjalistycznych stacji demonta¿u pojazdów. Wielu u¿ytkowników, w tym flotowych, jest
zainteresowanych korzystaniem z tañszych i regenerowanych czê�ci, je�li tylko jest to mo¿liwe
i nie pogorszy w³a�ciwo�ci jezdnych samochodu, a zw³aszcza jego bezpieczeñstwa (�Flota
Autobiznes�, 4/2004, s. 27). Na poprawê �rodowiska przyrodniczego maj¹ równie¿ wp³yw od-
powiednie wyposa¿enie serwisu i stosowane w nim procesy obs³ugowo-naprawcze, np. nowo-
czesne kabiny lakiernicze (Majchrzak, ��wiat Motoryzacji�, 3/2005, s. 36), niskoci�nieniowe
pistolety (Kelar, ��wiat Motoryzacji�, 9/2004, s. 36), regeneratory rozpuszczalników (Maj-
chrzak, ��wiat Motoryzacji�, 6/2004, s. 46-48), myjnie do pistoletów (Majchrzak, ��wiat Mo-
toryzacji�, 12/2003, s. 28 i 29), nierozpowszechnione w serwisach lakiernictwo wodne (Kelar,
��wiat Motoryzacji�, 3/2005, s. 34), stosowanie urz¹dzeñ izoluj¹cych od �rodowiska przyrodni-
czego proces wymiany p³ynów eksploatacyjnych i oczyszczania lub mycia czê�ci i ich zespo-
³ów. Jak wynika z badañ, w warsztatach stosowane s¹ ró¿ne metody wymiany p³ynów i mycia
czê�ci z zastosowaniem najrozmaitszego sprzêtu. Przy oczyszczaniu i myciu czê�ci nierzadko
korzysta siê ze �rodków chemicznych, które s¹ szkodliwe dla zdrowia i �rodowiska, ponadto
stanowi¹ olbrzymie zagro¿enie po¿arowe.

Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy...
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Innowacje ekologiczne

Korzy�ci dla sektora i klientówDziedzina Przyk³ady

1. Recykling Regeneracja czê�ci i zespo³ów samo-
chodu, wykorzystanie do ogrzewania
warsztatu zu¿ytych olejów mineral-
nych.

Wtórne przetwarzanie zespo³ów lub
czê�ci (recykling) jako dzia³alno�æ
uboczna lub specjalizacja warsztatu,
odzyskiwanie i regenerowanie czê�ci
obni¿aj¹ce ceny us³ug, skracanie cza-
su us³ugi, wskazywanie konieczno�ci
przestrzegania zasad ochrony �rodowi-
ska przyrodniczego przy projektowaniu
technologii obs³ugi i napraw, zachêcanie
producentów w bran¿y do wprowadzania
technologii i produktów poprawiaj¹-
cych stan �rodowiska przyrodniczego
b¹d� niepowoduj¹cych jego dalszej
degradacji.

2. Wyposa¿enie
i procesy

Nowoczesne lakiernictwo, wymiana czê-
�ci i zespo³ów wtedy, gdy to jest naprawdê
konieczne, a nie dlatego, ¿e tak przewi-
duje plan serwisowania, urz¹dzenia izo-
luj¹ce od �rodowiska przyrodniczego pro-
ces wymiany p³ynów eksploatacyjnych,
np.: wymiana oleju lub p³ynu ch³odz¹ce-
go zachowuj¹ca obieg zamkniêty zarówno
p³ynu usuwanego, jak i nowego, urz¹dzenia
do mycia czê�ci w obiegu zamkniêtym,
u¿ywanie �rodków o ma³ej szkodliwo�ci
dla �rodowiska, np. przy myciu, klejeniu.

JERZY JANCZEWSKI

Tab. 3. Przyk³ady korzy�ci dla sektora i klientów z wprowadzenia innowacji ekologicznych w niezale¿nych
warsztatach

�ród³o: opracowanie w³asne

Niektórzy producenci ustalaj¹ plany serwisowania samochodów niejako �na wyrost�, prze-
zornie skracaj¹c resursy obs³ugowe, co równie¿ nie sprzyja ochronie �rodowiska. Klasycznym
przyk³adem tego s¹ zbyt czêste wymiany �wiec zap³onowych, zalecane w niektórych instruk-
cjach obs³ugi, chocia¿ powszechnie wiadomo, ¿e obecnie produkowane �wiece zap³onowe maj¹
du¿¹ trwa³o�æ i mechanik z ³atwo�ci¹ dokona oceny stanu technicznego. Je¿eli nie ma to istot-
nego wp³ywu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania samochodu, to warto dokonywaæ mo¿liwych
korekt, wykorzystuj¹c bogate do�wiadczenia warsztatów. Do innowacji ekologicznych nale¿y
równie¿ zaliczyæ u¿ywanie przez warsztaty �rodków o ma³ej szkodliwo�ci dla �rodowiska przy-
rodniczego, takich jak kleje, �rodki myj¹ce czy ró¿nego rodzaju pasty. Powinno to zachêciæ
równie¿ producentów w bran¿y do wprowadzania technologii i produktów chroni¹cych �rodo-
wisko przyrodnicze b¹d� niepowoduj¹cych jego dalszej degradacji.

Innowacje w zarz¹dzaniu i organizacji pracy mog¹ dotyczyæ ca³ej firmy albo jej czê�ci.
Wystêpuj¹ one zarówno w planowaniu i organizowaniu, jak i w kierowaniu, komunikacji i kon-
troli. Najwa¿niejsze obszary dla innowacji tego typu to:
� analiza otoczenia poprzez rozpoznanie uczestników rynku, segmentacjê klientów;
� stosowanie instrumentów tzw. marketingu mix;
� pozyskiwanie �róde³ finansowania, m.in. z funduszy Unii Europejskiej;
� nowoczesne sposoby zarz¹dzania, w tym zarz¹dzanie wiedz¹, wdra¿anie clientingu;
� wykorzystanie IT w procesach zarz¹dzania;
� stymulowanie i wykorzystywanie potencja³u innowacyjnego pracowników;
� doskonalenie jako�ci us³ug poprzez wdra¿anie systemów zarz¹dzania jako�ci¹ z grupy ISO;
� budowanie nowoczesnych struktur organizacyjnych poprzez tworzenie tzw. struktur

sieciowych.
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Wspó³czesne warsztaty zmieniaj¹ sposoby komunikowania siê z otoczeniem, buduj¹ trwa³e
relacje z klientami oraz prowadz¹ badania i analizy rynku. W tych dzia³aniach uzyskuj¹ wsparcie
dystrybutorów czê�ci (np. Bosch, Gutmann). Budowanie poprawnych relacji z klientami, wi¹za-
nie ich z firm¹ za pomoc¹ sta³ych instrumentów wydziela sta³¹ grupê klientów i jest coraz szerzej
stosowane w ma³ych firmach us³ugowych z bran¿y samochodowej. Promocje i reklama w me-
diach, bezp³atne us³ugi, np. niektóre przegl¹dy1, czyni¹ warsztat jeszcze bardziej widocznym w �ro-
dowisku i zachêcaj¹ grupê niesta³ych klientów do bli¿szego zwi¹zania siê z serwisem.

Tab. 4. Przyk³ady wprowadzenia innowacji w zakresie organizacji i zarz¹dzania w niezale¿nych warsztatach

Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy...

Innowacje w zakresie organizacji i zarz¹dzania

Korzy�ci dla sektora i klientówDziedzina Przyk³ady

1. Wspó³praca
z otoczeniem

Tworzenie sieci i wspólnych przedsiê-
wziêæ, zmiany w zakresie organizacji
i sposobu zaopatrywania w czê�ci, zmia-
ny w sposobach komunikowania siê
z dostawcami i klientami, budowanie
trwa³ych wiêzi z klientami, obserwacje
i analiza otoczenia, np. badania rynku.

Wspólne dzia³ania podkre�laj¹ obec-
no�æ firmy na rynku, u³atwiaj¹ zaopa-
trywanie w czê�ci i narzêdzia specjali-
styczne oraz pozyskiwanie �rodków na
rozwój, szkol¹ pracowników i mene-
d¿erów warsztatów, podnosz¹ jako�æ
us³ug i tym samym zwiêkszaj¹ konku-
rencyjno�æ warsztatów; zaniechanie
przez niektóre warsztaty nastawienia
na przetrwanie i intuicyjnego kierowa-
nia firm¹ na korzy�æ nowoczesnych
sposobów zarz¹dzania wywo³uje na-
�ladownictwo w sektorze; wykorzysta-
nie mo¿liwo�ci komputera, w tym in-
ternetu, nie tylko przyspiesza diagno-
zowanie samochodu i wykrywanie
usterek, ale tak¿e skraca czas komuni-
kacji warsztatu z otoczeniem, uprasz-
cza pracoch³onne czynno�ci zwi¹zane
z ewidencj¹ w firmie, prowadzenie
magazynów, kartoteki klientów, roz-
liczanie siê z klientami, urzêdem skar-
bowym, ZUS-em i wiele innych;
wprowadzanie systemów jako�ci, po-
zyskiwanie certyfikatów i ubieganie
siê u producentów o autoryzacjê
zwiêksza szanse i mo¿liwo�ci us³ugo-
we serwisów, a tym samym daje szan-
sê na dalsze utrzymanie siê warsztatu
na rynku.

2. Promocja
i reklama firmy

Bezp³atne przegl¹dy, bezp³atne holowa-
nie, reklama firmy w �rodkach masowe-
go przekazu, w³asna strona internetowa.

3. Pozyskanie
�róde³
finansowania

Wykorzystanie �rodków unijnych, fundu-
sze mikro.

4. Sposoby
zarz¹dzania

Zarz¹dzanie strategiczne firm¹, zarz¹dza-
nie przez cele.

5. Stymulowanie
i wykorzystanie
potencja³u
innowacyjnego
pracowników

Ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji � kszta³-
cenie ustawiczne, szkolenia, ekwiwa-
lentne wynagrodzenie.

6. Technologie
informatyczne

Wykorzystanie mo¿liwo�ci komputera we
wszystkich dziedzinach funkcjonowania
serwisu.

7. Doskonalenie
jako�ci

Certyfikaty, systemy jako�ci, autoryzacje
producenta.

�ród³o: opracowanie w³asne

1 Przyk³adem mo¿e byæ akcja serwisowa firmy Warsaw Truck Center, polegaj¹ca na sprawdzaniu za
symboliczn¹ z³otówkê technicznego stanu pojazdu po sezonie zimowym [w:] Kontrola za 1 z³, ��wiat
Motoryzacji�, 4/2005, s. 5.
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Wspólne dzia³ania z innymi firmami, tak¿e konkurencyjnymi, nie tylko podkre�laj¹ obec-
no�æ warsztatu na rynku, ale u³atwiaj¹ zaopatrzenie w czê�ci i narzêdzia specjalistyczne, pozy-
skiwanie �rodków finansowych na zakup wyposa¿enia oraz prowadzenie wspólnych szkoleñ
kadry i pracowników. Wprowadzone od niedawna w Unii Europejskiej i w Polsce zmiany prawne
GVO (Konieczny, 2004) sprzyjaj¹ wzmocnieniu mechanizmów konsolidacji w serwisach sa-
mochodowych.

Zarówno badania w³asne autora, jak i badania A.R. Sklorza dotycz¹ce scenariuszy konsoli-
dacji (��wiat Motoryzacji�, 6/2004, s. 40 i 41; 9/2004, s. 38 i 39) potwierdzaj¹, ¿e najbardziej
korzystna dla ma³ych firm naprawczych jest kooperacja w sieci, która przyczynia siê do podno-
szenia jako�ci us³ug i konkurencyjno�ci warsztatów. W zarz¹dzaniu firm¹ warsztaty coraz czê-
�ciej odchodz¹ od intuicyjnej metody zarz¹dzania, po³¹czonej z tzw. dryfowaniem w kierunku
opracowywania strategii firmy i wyznaczania celów marketingowych. Badania w³asne autora
dotycz¹ce innowacji organizacyjnych w niezale¿nych warsztatach samochodowych s¹ zgodne
z opiniami uczestników konferencji Strategie innowacji (SGH, 2003), ¿e obecnie co trzecie
ma³e przedsiêbiorstwo w Polsce prowadzi dzia³ania stymuluj¹ce innowacyjno�æ (ryc. 3).

Wdra¿anie technologii informatycznych i wykorzystywanie mo¿liwo�ci komputera we
wszystkich dziedzinach funkcjonowania warsztatu to równie¿ przyk³ady innowacji w warszta-
tach samochodowych. Wykorzystywanie mo¿liwo�ci komputera i narzêdzi internetu przyspie-
sza diagnozowanie samochodu i wykrywanie w nim usterek, skraca czas komunikacji warsztatu
z otoczeniem, upraszcza pracoch³onne czynno�ci zwi¹zane z ewidencj¹ w firmie, np. prowa-
dzeniem magazynów, rozliczaniem siê z klientami, urzêdem skarbowym lub zak³adem ubezpie-
czeñ spo³ecznych. Jeszcze w 2003 r., jak wynika z badañ autora, zaledwie 40% warsztatów
dysponowa³o komputerem, w 2004 r. komputer posiada³o ju¿ oko³o 55% badanych warsztatów.
Potwierdza to równie¿ firma MotoFocus (Go³¹bek, ��wiat Motoryzacji�, 4/2005, s. 14). W ostat-
nich latach zwiêksza siê liczba serwisów zdobywaj¹cych certyfikaty, ubiegaj¹cych siê o autory-
zacjê i wdra¿aj¹cych systemy jako�ci. Autoryzacja jest przepustk¹ do zdobywania klientów
flotowych. W ich opinii oznacza ona gwarancjê standardu us³ug, za któr¹ odpowiedzialno�æ
ponosi czê�ciowo tak¿e producent samochodów.

Warsztaty nieposiadaj¹ce wystarczaj¹cych �rodków na wdra¿anie kosztownych innowacji
technologicznych i produktowych czê�ciej rozpoczynaj¹ wprowadzanie innowacji organiza-
cyjnych. Potwierdza to w swoich badaniach A. ̄ o³nierski. W latach 2003 i 2004 serwisy moto-
ryzacyjne wprowadzi³y 20,5% innowacji w zakresie organizacji i zarz¹dzania warsztatem i 19,5%
innowacji produktowych; najmniej by³o innowacji ekologicznych (5%).

Ryc. 3. Udzia³ warsztatów samochodowych wdra¿aj¹cych innowacje w ogólnej liczbie warsztatów
samochodowych

�ród³o: opracowanie na podstawie badañ w³asnych

57%
wdra¿a

innowacje

43%
nie wdra¿a
innowacji

JERZY JANCZEWSKI
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Ryc. 4. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez warsztaty w latach 2003 i 2004

�ród³o: opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Innowacja jako narzêdzie przedsiêbiorczo�ci ma³ej firmy...

Zachowania innowacyjne � na przyk³adzie us³ugowych firm motoryzacyjnych
Us³ugi motoryzacyjne przewa¿nie s¹ �wiadczone przez mikrofirmy, które cechuje niewielka

liczba innowacji. Firmy te mo¿na scharakteryzowaæ za pomoc¹ analizy mocnych i s³abych stron
lub poprzez ocenê zachowañ innowacyjnych. Analiza S-W przyk³adowej firmy us³ugowej z bran-
¿y motoryzacyjnej zosta³a przedstawiona w tab. 5. Wynika z niej, ¿e zalet¹ ma³ych firm wpro-
wadzaj¹cych innowacje s¹ przede wszystkim czynniki o charakterze behawioralnym, a ograniczenia
procesów innowacyjnych zwi¹zane s¹ g³ównie z czynnikami materialnymi (Stawasz, 1999, s. 54).

Tab. 5. Mocne i s³abe strony firm o ma³ej skali w dziedzinie innowacji

Mocne strony

� Brak formalnych umiejêtno�ci zarz¹dzania fir-
m¹, strategia przetrwania, niewielkie potrzeby
w³a�ciciela-mened¿era, który nie radzi sobie
z coraz bardziej z³o¿onymi problemami firmy,
zarz¹dzanie intuicyjne

� Niewielkie zasoby, brak czasu i wiedzy do two-
rzenia zewnêtrznych sieci wspomagaj¹cych
dzia³alno�æ naukowo-techniczn¹

� Brak wysoko wykwalifikowanych specjalistów
technicznych, s¹ zbyt kosztowni dla firmy

� Trudno�ci z wyj�ciem poza rynek lokalny
� Trudno�ci w dostêpie do zewnêtrznego kapita-

³u na finansowanie innowacji, niewielkie zaso-
by firm i niska zdolno�æ do ponoszenia kosz-
tów ryzyka innowacji

� Utrudniony dostêp do programów wsparcia ze
wzglêdu na koszty uczestnictwa, brak wiedzy, trud-
no�ci z przygotowaniem wniosków o wsparcie

� S³aba pozycja we wspó³pracy z du¿ymi firma-
mi, niechêæ do wspó³pracy z konkurencj¹

� Brak czasu na dokszta³canie siê, zajmowanie siê
wszystkimi sprawami firmy

� Ma³a biurokracja, szybkie reakcje na nowe okazje,
sk³onno�æ do ryzyka, elastyczno�æ, specjalizacja

� Proste struktury firmy, nieformalne sieci w ko-
munikacji wewn¹trz firmy i na zewn¹trz

� Kadra techniczna mo¿e z powodzeniem zajmo-
waæ siê kilkoma ró¿nymi dzia³aniami w firmie;
mo¿liwy bezpo�redni nadzór mened¿era nad pra-
cownikami, w wiêkszo�ci oparty na zaufaniu

� Dzia³anie w w¹skich niszach rynkowych, ³atwo�æ
dostosowania siê do zmiennych potrzeb klientów

� £atwo�æ wdra¿ania wszelkich zmian niewyma-
gaj¹cych nak³adów finansowych, w³a�ciciele-
-mened¿erowie s¹ zwykle otwarci na wszelkie
pomys³y usprawniaj¹ce dzia³alno�æ firm

� Rz¹dowe programy wspierania biznesu nakie-
rowane s¹ na innowacyjno�æ ma³ych firm,
a regulacje niekiedy s¹ w stosunku do nich sto-
sowane mniej rygorystyczni

� Du¿a atrakcyjno�æ dla wspó³pracy z du¿ymi
firmami

� Zdolno�æ do szybkiego uczenia siê i wykorzy-
stywania wiedzy w dzia³alno�ci firmy

S³abe strony

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: E. Stawasz, 1999, s. 54�56.
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Zachowania innowacyjne mo¿na analizowaæ, opieraj¹c siê na taksonomii Rizzoniego2, który
wyodrêbnia sze�æ rodzajów ma³ych firm uszeregowanych wed³ug stopnia innowacyjno�ci (od
najmniej do najbardziej innowacyjnej): firmy statyczne (konserwatywne), tradycyjne, zdomi-
nowane, imituj¹ce, oparte na technologii i oparte na nowej technologii. Uszeregowanie to Riz-
zoni opisa³ funkcj¹ kilku charakterystycznych czynników wp³ywaj¹cych na zachowania
innowacyjne firm. Badania w³asne warsztatów zajmuj¹cych siê obs³ug¹ i napraw¹ samocho-
dów potwierdzaj¹ zgodno�æ zachowañ innowacyjnych dla pierwszych czterech stopni taksono-
mii Rizzoniego (tab. 6).

Tab. 6. Niektóre zachowania innowacyjne warsztatów samochodowych

2 A. Rizzoni, Technological Innovation and Small Firms: A Taxonomy, �International Small Business
Journal�, 1991, vol. 9. [w:] E. Stawasz, Innowacje a ma³a firma, U£, £ód� 1999, s. 54�56.

Udzia³ w %Firmy Zachowania innowacyjne

Imituj¹ce Specjalizacja, systemy jako�ci, nabywanie know-how, pozyskiwanie pra-
cowników, skomplikowane technologie

10

Zdomino-
wane

Specjalizacja, pozyskiwanie pracowników, wspó³praca sieciowa, wspó³-
praca z du¿ymi firmami

20

Tradycyjne Wzbogacanie narzêdzi i wyposa¿enia, modyfikacje w produkcie, do-
skonalenie procedur, sporadyczna wspó³praca sieciowa, innowacje przy-
chodz¹ z zewn¹trz, elastyczno�æ, technologie ma³o intensywne kapita-
³owo

30

Konserwa-
tywne

Przetrwanie, bez wzrostu, tylko zakupy niezbêdnych narzêdzi, drobne
usprawnienia, stare i proste technologie bazuj¹ce na pracy, niskie kosz-
ty � przede wszystkim pracy, du¿e do�wiadczenie rzemie�lnicze
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: A. Rizzoni, Technological Innovation and Small Firms:
A Taxonomy, �International Small Business Journal�, 1991, vol. 9 [w:] E. Stawasz, Innowacje a ma³a firma,
Wydawnictwo U£, £ód� 1999, s. 54�56.

Cechy innowacyjnego serwisu motoryzacyjnego
Opieraj¹c siê na prezentowanych przyk³adach wdro¿eñ innowacji, mo¿na wskazaæ istotne

cechy innowacyjnego warsztatu naprawczego w bran¿y samochodowej.
Warsztat innowacyjny:

� systematycznie poszerza zakres �wiadczonych us³ug i obszar swego dzia³ania;
� jest zorientowany marketingowo;
� podejmuje walkê konkurencyjn¹ na rynku;
� stale unowocze�nia asortyment us³ug, narzêdzi i wyposa¿enia;
� doskonali procesy we wszystkich obszarach dzia³alno�ci;
� korzysta z regenerowanych czê�ci lub sam je regeneruje;
� wykorzystuje technologie informatyczne;
� dysponuje odpowiedni¹ strategi¹ marketingow¹;
� stymuluje kreatywno�æ pracowników w zakresie innowacji;
� doskonali wiedzê.
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Tab. 7. Cechy innowacyjnego serwisu samochodowego

Kryteria Cechy

Produkt Stale poszerza zakres �wiadczonych us³ug i obszar dzia³ania firmy, tworzy lub
kopiuje nowe us³ugi, jest zorientowany na klienta, rozwi¹zuje nawet jego niety-
powe potrzeby, drobne us³ugi �wiadczy bezp³atnie (kontrola, diagnostyka, wy-
cena, pompowanie kó³ itp.), wymusza na konkurencji swoisty wy�cig w zakresie,
ilo�ci i jako�ci us³ug.

Technologia Wzbogaca i unowocze�nia asortyment narzêdzi i wyposa¿enia, doskonali
procesy.

Ekologia Wykorzystuje regenerowane czê�ci i zespo³y, wprowadza i stosuje �rodki obo-
jêtne lub ³atwo przyswajalne dla �rodowiska.

Zarz¹dzanie Wspó³pracuje z innymi, wchodzi w powi¹zania sieciowe, wykorzystuje zdoby-
cze techniki informatycznej, stale podnosi poziom kwalifikacji kadry, ma wizjê
kierunków rozwoju, planuje dzia³ania i dysponuje odpowiedni¹ strategi¹, stosu-
je motywacyjny system wynagradzania, premiuj¹cy kreatywno�æ pracowników,
odbywa siê w nim dobra komunikacja z pracownikami.

�ród³o: opracowanie w³asne

Podsumowanie
Na podstawie badañ sektora ma³ych zak³adów naprawczych samochodów mo¿na stwierdziæ,

¿e wiêkszo�æ z nich stara siê wprowadzaæ innowacje. S¹ to innowacje produktowe, technolo-
giczne, organizacyjne, przy czym wiêkszo�æ wykazuje cechy innowacji ekologicznych. Takie
trendy w sektorze mog¹ byæ wynikiem zarówno zmiany �wiadomo�ci innowacyjnej przedsiê-
biorców, jak i podniesienia poziomu wiedzy. Innowacje s¹ rozumiane jako narzêdzie przedsiê-
biorczo�ci i wa¿ny element walki konkurencyjnej. Wyra�nie zaznacza siê równie¿ zmiana
orientacji przedsiêbiorstw � na orientacjê marketingow¹ � co tak¿e jest wynikiem przep³ywu
wiedzy i wdra¿ania innowacji.
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Automotive Services as an Exemplification of Small Company
with Innovation as an Instrument of Entrepreneurship

The article present the subject of innovation as an instrument of entrepreneurship in small
company from automotive service business. An innovation is defined as a change that creates
new value for the enterprise and customers. In small automotive companies, innovations of end-
product, technology, ecology and management, are included. The product innovation is connec-
ted to the technological changes, because garage service needs to buy new equipment to increase
range of its service. The ecological innovation leads to better protection of the environment.
The innovation in management, in all the company or its part, is the most important. It applies to
planning, organization, management, control and communication. The research shows that in-
novations are accepted in service garage broadly. It is result of a change in entrepreneur�s atti-
tude to innovation, and of his better knowledge. The car mechanic must constantly update his
knowledge or he would not be able to repair modern car. The innovation is his strong instrument
of entrepreneurship and important component of the power of his competition, because he can
not repair contemporary car. The innovation are his strong instrument of entrepreneurship and
important component of competition.


