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Historia 2

Michał Błoch 

„Nie mogłem się doczekać, 

kiedy przyjdzie czas na 

poznańską samochodówkę”
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Technik mechanik pojazdów samochodowych. 
Zarażony pasją motoryzacyjną we wczesnym 
dzieciństwie, ciągle szukający kolejnych 
wyzwań. Nieustannie trzyma rękę na pulsie 
nowinek technicznych we wciąż rozwijającej 
i zmieniającej się branży transportowej. 
Obecnie pracuje na stanowisku doradcy 
serwisowego.

Michał Błoch swoją edukację związał z poznań-
skimi Ratajami. Szkoły podstawowe nr 18 
i 20, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów 
oraz Zespół Szkół Samochodowych im. inż. 
Tadeusza Tańskiego znajdują się w obrębie 
tej właśnie dzielnicy. Praktyczny charakter 
nauki w Technikum Samochodowym pozwolił 
na sprawdzenie się w pracy z samochodami 
zarówno osobowymi, jak i ciężarowymi.

„Będąc po praktykach miesięcznych u pra-
codawcy, dostałem propozycję przyjścia do 
pracy na wakacje, co dało mi takie poczucie, 
że mogę działać na własny rachunek”.

Przed ukończeniem szkoły średniej respon-
dent świadomie postawił sobie pytanie o to, 
z którą z gałęzi branży motoryzacyjnej miałby 
ochotę związać się na dobre. Po maturze 
i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe zdecydował się na rok przerwy 
w kształceniu, aby znaleźć pracę w swoim 
zawodzie. Początkowo znalazł zatrudnienie 
w firmie spoza branży motoryzacyjnej, ale 
jeszcze przed upływem zakładanego czasu, 
tj. przed końcem 2014 roku, dostał się na staż 
w firmie zajmującej się serwisem i sprzedażą 
samochodów ciężarowych. Po zakończeniu 
stażu podjął pracę w firmie obsługującej 
samochody osobowe, ale szybko zyskał 
pewność, że nie jest to odpowiadający mu 
segment branży:

„Jest to związane z dynamiką pracy. W samo-
chodach osobowych jest to wszystko bardziej 
stateczne. Natomiast w samochodach cięża-

rowych liczy się organizacja czasu, bardzo 
dokładna organizacja pracy serwisu, organiza-
cja części. Można powiedzieć, że każde takie 
auto, które przyjedzie, już musi wyjeżdżać”.

Znalezienie odpowiedniego zatrudnienia nie 
było końcem rozwoju zawodowego naszego 
bohatera. Współtworzył sukces firmy, której 
był pracownikiem, przywracając jej pozycję 
lidera branży. Już pracując, aby zwiększyć 
swoje kompetencje i otworzyć drogi awansu 
pionowego, podjął i ukończył studia licen-
cjackie na kierunku zarządzanie na Wydziale 
Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu:

„Nauczyłem się tego, co przydaje się na 
wyższych stanowiskach, bo nie można stać 
w miejscu”.

Pracodawca skierował go na kurs diagnosty 
samochodowego, który otwiera drogę do zdo-
bycia kolejnego stopnia rozwoju zawodowego. 
Obecnie oczekuje na egzamin państwowy, 
jednak nie powstrzymuje go to przed dalszym 
i ciągłym rozwojem – cały czas jest na bieżąco 
z nowinkami technologicznymi dzięki lekturze 
czasopism i stron branżowych:

„Samochody elektryczne zaczynają być 
codziennością. Samochody ciężarowe prze-
chodzą z silników diesla na całkowite zasilanie 
gazem ziemnym (CNG) i metanem (LNG). 
Przyszłość staje się teraz teraźniejszością 
i trzeba być na czasie z tym wszystkim”.

Samochód ciężarowy na gaz?

Troska o środowisko naturalne staje się 
globalnym priorytetem, którego wyra-
zem jest m.in. ograniczenie emisji CO2. 
Protokół z Kioto1 i Porozumienie pary-
skie2, deklarujące ograniczenia wzrostu 
średniej temperatury powierzchni Ziemi, 
traktowane są przez większość krajów 

1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_z_Kioto [dostęp 14.10.2019].
2  https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl [dostęp 14.10.2019].
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świata jako drogowskazy dla rozwoju 
oraz dla rozwiązań prawnych. Tymcza-
sem przemysł szuka dróg wzrostu w 
zmieniającym się otoczeniu. W 2017 
roku firma Iveco wprowadziła na rynek 
model Stralis NP 4603, wykorzystujący 
płynny gaz ziemny (LNG), czyli paliwo 
tanie i ekologiczne – testy europejskich 
przewoźników udowadniają obydwa 
rodzaje korzyści4. Wyzwania związane 
z ekologią i rozwojem przemysłu generują 
zapotrzebowanie na nowe umiejętności, 
któremu starają się sprostać uczelnie 
w ramach oferowanych nowych kierun-
ków studiów. 

Zapytany o punkty zwrotne w swojej dotych-
czasowej historii, badany bez wahania wskazał 
jeden moment - powrót do firmy, w której 
odbył staż oraz podjęcie zadania przywrócenia 
jej należnej pozycji:

„Nie działo się za dobrze, ponieważ jako 
firma, która istnieje od 78 roku (spółka PeKaS 
- pierwszy dealer i serwis IVECO w Polsce, 
późniejszy SERVIPOL i obecnie On Road 
Truck Services), staliśmy się subdealerem 
innej firmy. Gdy zostałem zaproszony na 
rozmowę przez nowego dyrektora, już wi-
działem, że będę na pewno pracował i w tej 
zmianie pomagał. Postawiliśmy sobie za cel 
odbudowę wartości naszej marki jako dealera 
i serwisu samochodowego. Wspólnie przeszli-

śmy drogę od niemal stanu upadłości do tego, 
że obecnie jesteśmy na rynku wielkopolskim 
liderem sprzedaży i serwisu samochodów 
ciężarowych”.

Istotny dla badanego jest zespołowy charak-
ter osiągniętego sukcesu oraz silna identyfi-
kacja z firmą.

Odpowiedzialni za wczesne zaszczepienie 
pasji do samochodów i innych pojazdów 
mechanicznych u Michała byli jego dziadek 
i ojciec, związani z motoryzacją od czasów, 
gdy na polskich drogach jeździły Syreny, 
Trabanty, małe i duże Fiaty oraz motocykle 
marek WSK, WFM, SHL. Inni związani z branżą 
członkowie rodziny również stanowili ważne 
wsparcie w podążaniu raz obraną drogą roz-
woju zawodowego.

Sukcesem zawodowym według Michała Błocha 
jest możliwość spełnienia swoich marzeń  
i realizacja pasji oraz możliwość pomocy dru-
giemu, niejednokrotnie całkiem nieznanemu 
człowiekowi. Drogą do jej realizacji jest umie-
jętność wykorzystania wiedzy teoretycznej  
i praktycznej, a także myślenie o użytkowniku 
naprawianej maszyny. Receptą na osiągnięcie 
sukcesu jest według badanego samozaparcie. 
Każdy, kto już wie, co chce w życiu robić, jest 
w stanie to osiągnąć. Wcześniej czy później 
można „zrealizować wszystko”.

3  https://warsztat.pl/dzial/17-pojazdy-uzytkowe/artykuly/ciezarowki-zasilane-gazem-ziem-
nym,64880/1 [dostęp 14.10.2019].
4  https://trans.info/pl/girteka-testuje-ciezarowki-na-gaz-wynik-wydatki-na-paliwo-nizsze-o-
-20-proc-126115 [dostęp 14.10.2019].


