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Znaczna wi!kszo"# z nas woli sama zaj$# si! 
urz$dzaniem swojego mieszkania lub biura. 
Mo%emy wtedy sami odkrywa# ró%ne style czy 
mo%liwo"ci, a z pomoc$ fachowej prasy poznawa# 
najnowsze trendy. Coraz wi!cej osób sk&ania si! 
jednak do skorzystania z pomocy fachowców, 
którzy wiedz! o tym, jak urz$dzi# i zaaran%owa# 
wn!trze, zdobywali na kierunkowych studiach 
i podczas wielu lat pracy w zawodzie projektanta. 
Ich klienci zyskuj$ dzi!ki temu rozwi$zania 
i pomys&y, na które sami raczej by nie wpadli, 
a przede wszystkim du%o zaoszcz!dzonego 
czasu. Cho# rynek ten jest stosunkowo m&ody, 
to zyskuje coraz wi!cej zwolenników i rysuj$ si! 
przed nim bardzo dobre perspektywy rozwoju.

Sprawdzimy, jakie warunki b!dzie musia&a spe&ni# chc$ca osi$gn$# 
rynkowy sukces pracownia architektury wn!trz. Przeanalizujemy rynek, 
podpowiemy, kogo w takiej firmie zatrudni#, oraz policzymy, na jakie zyski 
mo%na liczy#, urz$dzaj$c mieszkania, biura i lokale klientów.

Charakterystyka rynku

Rynek budowlany w Polsce, czyli segment, na którym b!dziemy g&ównej 
mierze szuka# zamówie' na nasze us&ugi, podnosi si! po ci!%kim okresie 
z lat 2009-2010. Wspomniane lata kryzysu, cho# trudne dla ca&ej bran%y, nie 
przynios&y jednak spadków na polskim rynku jako jedynym z krajów Gru-
py Wyszehradzkiej. Przedstawiciele bran%y szacuj$, %e tegoroczna warto"# 
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tego rynku wzro!nie o ok. 3,5% w stosunku do roku 2011. Na tak wysok" 
jego warto!# bardzo du$y wp%yw maj" przygotowania inwestycji zwi"za-
nych z organizacj" Euro 2012. Warto!# wszystkich planowanych na turniej 
projektów wynosi ok. 95 mld z%. W!ród z nich znajduj" si& takie inwestycje, 
wa$ne z naszego punktu widzenia, jak hotele, lokale us%ugowe, kompleksy 
biurowe itp.

Je$eli za! chodzi o segment budownictwa mieszkaniowego, to w 2011 
roku oddano do u$ytku ok. 123 000 nowych lokali. Najwi&kszy udzia% w tej 
liczbie, bo a$ ok. 73 000, mieli inwestorzy indywidualni. Pozosta%e mieszka-
nia i domy oddane zosta%y do u$ytku przez deweloperów. W styczniu 2012 
roku oddano 11 622 mieszkania, o 13% wi&cej ni$ w tym samym okresie 
2011 roku, jednak o 9,1% ni$ przed dwoma laty.

Coraz wi&ksza liczba inwestycji budowlanych i du$y udzia% projektów 
o wysokim standardzie sprawiaj", $e zapotrzebowanie na us%ugi archi-
tektów wn&trz ro!nie. Z ich pomocy korzystaj" nie tylko przedsi&biorcy 
czy w%a!ciciele chc"cy urz"dzi# restauracje, kluby i inne lokale u$ytkowe. 
Znaczn" cz&!# klientów stanowi" osoby prywatne, dla których inwestycja 
w profesjonaln" aran$acj& przestrzeni jest pe%noprawn" sk%adow" ca%ego 
kosztu mieszkania czy domu. Poza tym odpowiednio zaadaptowana prze-
strze' w mieszkaniu czy domu podnosi jego warto!# na rynku wtórnym 
o kilka lub nawet kilkana!cie procent. Dotyczy to szczególnie mieszka' sta-
rych, wybudowanych wed%ug standardów, które ju$ dawno odesz%y do la-
musa. Czasem wystarczy kilka prostych zabiegów od!wie$aj"cych, by takie 
mieszkanie nabra%o zupe%nie nowego charakteru i sta%o si& – w zale$no!ci 
od oczekiwa' klientów – wi&ksze, bardziej funkcjonalne, przytulniejsze, no-
wocze!niejsze itp.


