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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– W ja ki spo sób re ko men -
da cje Ko mi sji Nad zo ru Fi -

nan so we go do ty czą ce li kwi da cji
szkód ko mu ni ka cyj nych wpły nę ły
na wy na jem po jaz dów za stęp -
czych, w czym się spe cja li zu je cie?

Łu kasz Waw rzeń czyk: – Czy
coś się na praw dę zmie ni ło w wy -
naj mie po jaz dów za stęp czych
po re ko men da cjach KNF? Z na -
szej per spek ty wy do kład nie nic.
Pra cu je my tak, jak pra co wa li -
śmy. Na jem po jaz dów za stęp -
czych to jest usłu ga, któ ra dzia ła
w Pol sce od wie lu lat. Gru pa
Pro fi ka od trzech lat do star cza
klien tom po jaz dy za stęp cze
wszyst kich ty pów. Ma my wszyst -
ko, co ma ko ła i je ździ. 

Ra zem z ubez pie czy cie la mi
każ de go dnia nie sie my po moc
i an ga żu je my się w za pew nie nie
mo bil no ści przed się bior com,
w ra to wa nie wa ka cji ro dzi nom,
w za pew nie nie trans por tu dla
dzie ci z do mów dziec ka, a tak że
w roz wią zy wa nie wie lu in nych
pro ble mów, któ re są na stęp -
stwem zda rzeń szko do wych
i wią żą się z nie moż no ścią uży -
cia po jaz du. W tym pro ce sie re -
ko men da cje KNF nie wie le zmie -

ni ły. Za uwa ży li śmy na to miast, że
przy bra ła na si le agre syw ność
tak zwa nych wy łu dza czy, któ rzy
są na ryn ku i któ rych głów ną
spe cja li za cją jest zwięk sze nie
wy so ko ści szko dy, za wy ża nie
staw ki naj mu po jaz du za stęp cze -
go i przez to wy ge ne ro wa nie do -
dat ko wej mar ży.

Ja ką flo tą obec nie dys po nu je -
cie? Z te go, co się orien tu ję, do -
mi nu ją w niej po jaz dy do za dań
spe cjal nych... 

– Dys po nu je my flo tą oko -
ło 150 po jaz dów wła snych i po -
nad 400 po jaz dów part ner -
skich. I są to prak tycz nie wszyst -
kie po jaz dy, któ re nie są po jaz da -
mi stan dar do wy mi. Je że li coś nie
jest po jaz dem oso bo wym kla sy
A, B, C czy D, to pew nie my to
ma my. Sko dy Ra pid, Fa bii, Octa -
vii czy Volks wa ge na Pas sa ta
u nas się nie wy naj mie. Od te go
są ko le dzy, któ rzy ma ją set ki,
a na wet ty sią ce tych po jaz dów
i ma ją czę sto gęst szą sieć niż my.
Są w sta nie pod sta wić ta ki sa mo -
chód prak tycz nie w cią gu kil ku -
na stu mi nut. Za kła dy ubez pie -
czeń ma ją roz wi nię te sie ci part -
ner skie i na si ko le dzy wy ko nu ją

świet ną ro bo tę w tym za kre sie,
oczy wi ście we współ pra cy z za -
kła da mi ubez pie czeń. Wy star czy
po pro sić i po jazd się po ja wia.
Tro chę jak ma gia. 

U nas jest tro chę trud niej, bo
nie ste ty nie jest tak ła two za stą -
pić po jazd prze zna czo ny do pra -

cy po dob nym po jaz dem, ale o in -
nych pa ra me trach, czy li tak jak
w przy pad ku po jaz dów oso bo -
wych. Je śli ma my do czy nie nia
z uszko dzo ną Sko dą Fa bią, to
klient za ak cep tu je Volks wa ge na
Po lo czy po dob ny wy na la zek.
Ten sa mo chód ma te sa me funk -

cje – słu ży do do jaz du. Na to -
miast w na szej ni szy po szko do -
wa ny mu si mieć do kład nie ta ki
po jazd, ja kie go po trze bu je, ja ki
uległ uszko dze niu, bo nie ste ty
fur go nem nie da ra dy za stą pić
skrzy ni, izo ter mą nie da się za stą -
pić chłod ni, a cią gnik stan dard
nie za stą pi cią gni ka z hy drau li ką
dwu obwo do wą, prze zna czo ne go
do cią gnię cia wy wro tek. A nie
daj Bo że, jak ma kom pre sor
do wy dmu chu al bo adr, al bo je śli
jest prze zna czo ny do cią gnię cia
cy stern! Au to bu su 20-oso bo we go
nie za stą pi się dzie wię cio oso bo -
wym bu sem, a dzie wię cio oso bo -
we go bu sa nie za stą pi się sied -
mio oso bo wą bry ga dów ką. 

Ale bry ga dów ką moż na za stą -
pić sa mo chód dla ro dzi ny, któ ra
je dzie na wa ka cje i mia ła awa rię
na tra sie. Ta ką sy tu ację mie li śmy
po przed nie go la ta. Po li sa
w ERGO He stii, a usłu ga wy ko -
na na w ra mach as si stan ce, zle ca -
ją cym był Mon dial As si stan ce.
To się dzia ło na pół noc od War -
sza wy, w oko li cach Mła wy. Sta ry
Ford Ga la xy, któ rym je cha ła ro -
dzi na, uległ awa rii. Nie uda ło się
go na pra wić na miej scu. My wte -
dy nie mie li śmy sa mo cho dów
sied mio oso bo wych. Mie li śmy
za to bry ga dów ki prze zna czo ne
do trans por tu ekip bu dow la nych.
Po szko do wa ni do sta li Fia ta Du -
ca to L4 H2. Jak się prze pa ko wa -
li do nie go, to ich ba ga że za ję ły
po wierzch nię jed nej pa le ty. Po je -
cha li na wa ka cje bry ga dów ką
i bar dzo nam dzię ko wa li. 

Ge ne ral nie w pra cy re gu lar -
nie spo tka my się z wy ra za mi
wdzięcz no ści. Zda rzy ło nam się
do stać chle by z pie kar ni, ciast ka
z cu kier ni, pi wo z bro wa ru...
Przed się bior cy są bar dzo
wdzięcz ni za spe cja li stycz ne po -
jaz dy za stęp cze do star cza ne
z dnia na dzień. Gdy za czy na li -
śmy trzy la ta te mu, by ło o to
znacz nie trud niej. Po wszech ny
był pro blem cho ciaż by z izo ter -
ma mi. Te raz lu dzie są za sko cze -
ni, że mo gą za dzwo nić do za kła -
du ubez pie czeń, po pro sić o izo -
ter mę za stęp czą czy chłod nię i ją
do sta ną bez pro ble mu w cią gu
kil ku go dzin, al bo naj pó źniej na -
stęp ne go dnia ra no.

Pojazdy zastępcze 
do zadań specjalnych? 
To u nas!
Rozmowa 
z Łukaszem
Wawrzeńczykiem, 
prezesem Grupy Profika 


