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Wnę trze jest jed nym z naj waż niej szych ele men tów wi zu al nych bu du ją cych mar kę każ dej, 
chcą cej wy róż nić się na ryn ku fir my. W przy pad ku wnę trza kan ce la rii ad wo kac kiej, 

rad cow skiej czy też no ta rial nej wy strój po wi nien pre zen to wać pro fe sjo na lizm i fa cho wość, 
za chę cać po ten cjal nych klien tów do współ pra cy, po ka zu jąc na sze naj moc niej sze stro ny. 

Kanclaria 
prawnicza

kreowanie funkcjonalnego wnętrza
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Do pra cy za wo do wej po szu ku je my przy jaz nej, fun kcjo nal nej prze strze ni. By
ją osią gnąć mu si my w spo sób szcze gól ny i in dy wi du al ny za gos po da ro wać
prze strzeń na szej kan ce la rii czy biu ra. W pro fe sjo nal nej kre a cji kon cep cji
przy szłe go wnę trza po mo że nam ar chi tekt czy pro jek tant wnętrz. Roz po czy -
na jąc współ pra cę pro jek to wą po win niś my prze de wszyst kim roz wa żyć kil ka
pod sta wo wych as pek tów, któ re okre ślą spe cy fi kę pra cy oraz ra my fun kcjo no -
wa nia biu ra i w re zul ta cie za de cy du ją o kształ cie adap ta cji już ist nie ją ce go
wnę trza lub pro jek cie no wej kan ce la rii. 

Po pier wsze: Stre fy fun kcjo nal ne kan ce la rii
Szcze gó ło we in for ma cje o licz bie pra cow ni ków sta łych i współ pra cu ją cych,
spe cy fi ce ich pra cy i po trze bach, umoż li wią za pla no wa nie stref fun kcjo nal-
 nych kan ce la rii: pu blicz nych, w któ rych od by wa się wię kszość kon tak tów
z klien tem oraz pół pry wat nych, prze zna czo nych m.in. na ga bi ne ty praw ni -
ków, wy ma ga ją cych wię kszej do zy wy ci sze nia. W pro fe sjo nal nej kan ce la rii
po win niś my prze wi dzieć miej sce na:
� stre fę re cep cyj ną z po cze kal nią dla klien tów, w któ rej war to umie ścić lo go
kan ce la rii
�w wię kszych kan ce la riach po miesz cze nie dla se kre ta ria tu
�ga bi ne ty praw ni ków
�miej sce pra cy dla apli kan tów – od dziel ny ga bi net, je że li poz wa la ją na to wa -

run ki lo ka lo we 
�po kój kon fe ren cyj ny, w któ rym war to za pla no wać miej sce na rzut nik, wy -

su wa ny ekran, do stęp do in ter ne tu etc. 
�po miesz cze nia za ple cza sa ni tar ne go – ła zien kę i kuch nię
�bib lio te kę i ar chi wum za pew nia ją ce swo bod ny i spraw ny do stęp do szaf

z miej scem na se gre ga to ry i te czki pro wa dzo nych spraw

O ile tyl ko poz wa la ją nam na to wa run ki lo ka lo we, na le ży od dzie lić stre fy
pu blicz ne i
pół pry wat ne, co znacz nie pod nie sie kom fort pra cy. Stre fa wej ścia z re cep cją i
po cze kal nią nie po win na bez poś red nio sty kać się z ga bi ne ta mi praw ni ków,
aby nie 
za kłó cać pra cy np. w cza sie spot ka nia z klien tem. Nato miast w bli sko ści ga bi-
 ne tów war to za pla no wać se kre ta riat i bib lio te kę, tak, aby uspraw nić
ko mu ni ka cję i bez poś red ni kon takt z pod wład ny mi. Sa la kon fe ren cyj na
w po bli żu re cep cji bę dzie do dat ko wo wy god nym roz wią za niem, gdy za pro si -



my klien tów, aby za cze ka li tam na spot ka nie, uni kając jed no cześ nie ko niecz -
no ści pro wa dze nia ich przez ca łe biu ro. Jed nym z naj waż niej szych as pek tów
pro jek tu ga bi ne tów po win no być za pew nie nie po czu cia pry wat no ści, w pew -
nym stop niu od se pa ro wa nia od po zo sta łych po miesz czeń kan ce la rii – dzię ki
cze mu pod no si my kom fort pra cy włas nej, ale tak że za pew nia my na szym
klien tom po czu cie peł nej dy skre cji w cza sie spot ka nia. 
Mi mo wciąż po pu lar ne go w wie lu biu rach tren du w aran ża cji wnętrz, w kan -
ce la riach za zwy czaj nie sto su je się roz wią zań, gdzie w prze strze ni ty pu open
spa ce pra cu ją młod si praw ni cy, a po sta wie ni wy żej w hie rar chii se nior as so cia -
tes zaj mu ją miej sca w od dziel nych ga bi ne tach. Bar dziej op ty mal nym
roz wią za niem jest wy dzie la nie po miesz czeń prze zna czo nych dla mak sy mal nie
trzech pra cow ni ków, gdyż w wię kszym gro nie trud no o sku pie nie i wy ci sze -
nie. Do dat ko wo dla ce lów spot kań zes po ło wych w wię kszym gro nie moż na
wy ko rzy sty wać sa le kon fe ren cyj ne. 
Aby kan ce la ria by ła prze strze nią w peł ni fun kcjo nal ną, na le ży prze wi dzieć od -
po wied nią ilość szaf i re ga łów do prze cho wy wa nia pod ręcz nej bib lio te ki oraz
akt spraw. Wspom nieć trze ba, iż prze cho wy wa nie i ar chi wi za cja do ku men tów
są re gu lo wa ne przez od po wied nie prze pi sy; miej sce prze cho wy wa nia po win no
być za bez pie czo ne tak, aby unie moż li wić do nich do stęp oso bom nie u po waż -
nio nym.

War to rów nież, już na po cząt ku pro ce su pro jek to we go, za sta no wić się nad
przy szłym fun kcjo no wa niem biu ra – czy pla nu je my roz wój kan ce la rii i za -
trud nia nie no wych pra cow ni ków. Je że li ma my od po wied nie moż li wo ści
lo ka lo we do brze jest część po miesz czeń za pro jek to wać tak, aby w przy szło ści
da wa ły nam moż li wość wpro wa dza nia ła twych zmian, np. po przez do da nie
eko no micz nych i ła twych w mon ta żu za bu dów kar to no wo–gip so wych, dzię ki
któ rym wy dzie li my no we stre fy fun kcjo nal ne w po miesz cze niu. 

Pod su mo wu jąc:
Przy stę pu jąc do pro jek to wa nia wnę trza kan ce la rii, po za wra że nia mi wi zu al ny-
 mi, któ re za mie rza my wy wo łać u klien tów, na le ży wziąć pod uwa gę
do sto so wa nie wnę trza do co dzien nych po trzeb praw ni ków. Wy mo gi te są
oczy wi ście róż no rod ne, bo wiem za le żą od spe cy fi ki pra cy da nej kan ce la rii. In -
ne wa run ki po wi nien speł niać lo kal kan ce la rii sku pio nej na ob słu dze

klien tów in dy wi du al nych, in ne w przy pad ku kan ce la rii, któ rej do mi nu ją cą
dzia łal no ścią jest ob słu ga klien tów kor po ra cyj nych. 

Po za ty po wo prak tycz ny mi roz wią za nia mi trze ba też pa mię tać o wy mo gach,
któ re sta wia ją lo ka lo wi nor my kor po ra cyj ne do ty czą ce wy ko ny wa nia za wo du
praw ni ka (re gu la min wy ko ny wa nia za wo du ad wo ka ta w kan ce la rii in dy wi du-
 al nej lub spół kach oraz re gu la min we wnętrz ne go urzę do wa nia kan ce la rii
no ta rial nej). Lo kal kan ce la rii, sto sow nie do wspom nia nych norm, po wi nien
za pew niać od po wied nie wa run ki ocze ki wa nia, a sam ga bi net wi nien za pew ni-
ać dy skre cję kon tak tów z klien tem. Pod kre ślić trze ba, że ga bi net ad wo ka ta nie
mo że być wy ko rzy sty wa ny na in ne po trze by, ani że li zwią za ne z wy ko ny wa -
niem za wo du oraz mu si mieć sa mo dziel ne wej ście. War to wspom nieć
o pra wi dło wym ozna cze niu kan ce la rii po przez za miesz cze nie na bu dyn ku
ozna czeń in for mu ją cych o wy ko ny wa niu w da nym lo ka lu za wo du ad wo ka ta.

Po dru gie: Styl aran ża cji wnę trza
W obec nej rze czy wi sto ści biz ne so wej ob ser wu je my jak wzra sta ro la wy stro ju
i aran ża cji wnętrz biu ro wych. Pra co daw cy do strze ga ją wa gę od po wied nie go
wy stro ju wnę trza, któ re poz wa la do brze za pre zen to wać się przed po ten cjal-
 nym klien tem, ale wpły wa tak że na wy daj ność pra cy osób za trud nio nych
i uła twia czy tel ne od róż nie nie się od kon ku ren cyj nych firm. 
Każ da bran ża ma swo ją spe cy fi kę, stąd też i kan ce la rie po trze bu ją cha rak te ry -
stycz ne go dla da nej fir my, wy róż nia ją ce go na tle kon ku ren cji, wnę trza.
Kan ce la ria po win na mieć swój jed noz nacz ny i spój ny wi ze ru nek, dzię ki któ -
re mu bę dzie roz poz na wal na. 
Bom bar do wa ni ty sią ca mi ko mu ni ka tów dzien nie klien ci rzad ko ma ją czas,
że by do głęb nie ana li zo wać ofer tę firm. Oce nią, czy war to ro bić z To bą biz nes,
po pier wszych prze słan kach. Na le ży do nich wy gląd two jej kan ce la rii. Czy
stwa rza wra że nie, że je steś kom pe ten tny, so lid ny i god ny za u fa nia? Czy ma te-
 ria ły, któ rych uży wasz, są do brej ja ko ści? In we sty cja w de sign spra wia, że
mo żesz ocze ki wać wię kszych pro fi tów z pro wa dzo nej dzia łal no ści w dłuż szej
per spek ty wie. 
Wy strój biu ra po wi nien za pew nić od po wied ni na strój, wy go dę pra cy i po czu -
cie kom for tu, ale rów nież do brze kom po no wać się z ro dza jem dzia łal no ści
fir my. No wo czes ny wy strój wnętrz z lek ką za bu do wą meb lo wą wy ko na ną
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Każda branża ma swoją specyfikę, stąd
też i kancelarie potrzebują charak-
terystycznego dla danej firmy, wyróż-
niającego na tle konkurencji, wnętrza.
Kancelaria powinna mieć swój jednoz-
naczny i spójny wizerunek, dzięki
któremu będzie rozpoznawalna.

Foto: Shutterstock

z pły ty la mi no wa nej bę dzie się kłó cił z po wa gą kan ce la rii praw nej. Na wet je śli
dys po nu je my ogra ni czo nym bu dże tem, ma te ria ły wy koń cze nio we wy so kiej
ja ko ści są tu prio ry te tem. Le piej za sto so wać za sa dę umia ru w de ko ra cji wnę -
trza, nato miast nie war to osz czę dzać na do brym wra że niu, ja kie po zo sta wią
po so bie sta ran nie wy koń czo ne wnę trza two jej kan ce la rii. Na le ży wy strze gać
się przy pad ko wo ści do bo ru meb li i za sto so wa nych ma te ria łów – wnę trze
utrzy ma ne w spój nym cha rak te rze, nie prze ła do wa ne i po zba wio ne po czu cia
cha o su bę dzie po ka zy wać, że wła ści ciel tej kan ce la rii jest oso bą upo rząd ko wa -
ną i so lid ną, po pro stu god ną za u fa nia – a prze cież o ta ki wi ze ru nek nam
cho dzi. 
Du że zna cze nie ma rów nież de cy zja o wy bo rze sty lu aran ża cji wnę trza kan ce-
 la rii – zbyt no wo czes ny i no wa tor ski mo że od su wać uwa gę od głów ne go ce lu
dzia łal no ści kan ce la rii, gdyż nie ko ja rzy się do brze z ogól nie przy ję tym i ocze -
ki wa nym wi ze run kiem za wo du praw ni cze go. Z dru giej stro ny wy strój
kla sycz ny, zbyt do słow nie po trak to wa ny i trą cą cy nie co mysz ką, mo że znie -
chę cać oso by dy na micz ne, ak tyw ne, któ re po szu ku ją zde cy do wa nych
roz wią zań. Styl do pa so wuj my rów nież do miej sca, w któ rym znaj du je się
kan ce la ria – w za byt ko wej ka mie ni cy świet nie spraw dzi się bar dziej tra dy cyj-
 na aran ża cja, ze sty lo wy mi ak cen ta mi, an ty ka mi i cięż ki mi, drew nia ny mi
meb la mi, któ re po wszech nie ko ja rzą się z so lid no ścią. Wię ksze kan ce la rie
i fir my miesz czą ce się w no wo czes nych bu dyn kach ska za ne są nie ja ko na do -
bór bar dziej mi ni ma li stycz nych, no wo czes nych form wi ze run ku wnę trza,
choć na wet tam świet nie wy glą dać bę dą wy sma ko wa ne, czar no-bia łe zdję cia
na wią zu ją ce do hi sto rii miej sca, czy sen ten cje ła ciń skie wy dru ko wa ne na blej-
 tra mie i za wie szo ne na ścia nach re cep cji za miast tra dy cyj nych ob ra zów. 
W osta tecznym do bo rze sty lu aran ża cji wnę trza po win na po móc nam od po -
wiedź na kil ka pod sta wo wych py tań: do ja kie go klien ta kie ru je my ofer tę
na szej kan ce la rii, w jak du żym mie ście lo ku je my swo ją dzia łal ność, ja ka jest
spe cy fi ka ryn ku lo kal ne go, ja kie są na sze włas ne ocze ki wa nia i przy zwy cza je n-
ia. Do bry pro jek tant zbie rze te wszyst kie in for ma cje i w opar ciu o nie,
w umie jęt ny spo sób wy kre u je wnę trze, któ re bę dzie jed no cześ nie fun kcjo nal -
ne, zgod ne ze spe cy fi ką za rów no sa me go za wo du, za pew ni też kom fort pra cy
zes po ło wi kan ce la rii, jak też od po wie na ocze ki wa nia klien tów.
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Tapeta czy garnitur
głowa jelenia czy klasyk designu?

Dokonując zakupu garnituru, garsonki, zegarka, torebki, samochodu czy biżuterii, zwracamy uwagę na wiele
aspektów, niekoniecznie związanych z ich praktycznością, użytecznością czy trwałością. To, co często jest kluczowe 

i decyduje o zakupie to styl, prestiż, marka, czyli coś nienamacalnego, coś, co pozwala nam w oparciu o zbiór
odpowiednio dobranych przedmiotów budować pośrednio i nasz wizerunek. 
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Do brze wy kre o wa ny wi ze ru nek sta no wi czę sto rów nie istot ny ele ment, de cy-
 du ją cy o na szym suk ce sie na ni wie za wo do wej, jak od po wied nie
wy kształ ce nie i do świad cze nie. Praw da, któ rą od daw na zna ją spe cja li ści od
mar ke tin gu, po win na stać się oczy wi sta dla wszyst kich grup za wo do wych: na -
wet sła by pro dukt w do brym opa ko wa niu mo że sprze da wać się rów nie
do brze, jak do bry pro dukt w sła bym opa ko wa niu. Czy za tem, dys po nu jąc
do brym „pro duk tem”, war to osz czę dzać na „opa ko wa niu” i dać się wy prze dz-
ić słab szej kon ku ren cji? Oczy wi ście, że nie! Zwłasz cza że „do bre opa ko wa nie”
nie mu si być bar dzo dro gie, wy star czy, że jest do brze za pro jek to wa ne.
Mo że cie, bę dąc praw ni ka mi, za pro te sto wać: prze cież ja ko praw ni cy nie sprze -
da je my nic w opa ko wa niach! A jak że! Sprze da je cie sie bie, swo ją wie dzę,
do świad cze nie w opa ko wa niu swo je go wi ze run ku. To właś nie bu do wa niu wi -
ze run ku słu żą prze cież od po wied nio do bra ne i wy se lek cjo no wa ne do dat ki:
gar ni tu ry, gar son ki, ze gar ki, to reb ki, sa mo cho dy i… ta pe ty! Ta pe ty, biur ko,
fo tel, lam pa i in ne ele men ty ogra ni czo ne go zbio ru wy po sa że nia miej sca pra cy,
w któ rym spo ty ka cie się ze swo i mi klien ta mi, tak sa mo ma ją wpływ na bu do -
wa nie in dy wi du al ne go wi ze run ku, jak wcześ niej wspom nia ny sa mo chód,
gar ni tur czy dy plom pre sti żo wej uczel ni. Choć w pier wszym od ru chu chce my
za pro te sto wać przed po rów ny wa niem, z tru dem zdo by wa ne go, wy kształ ce nia
do dóbr ma te rial nych, to w skry to ści du cha mu si my przy znać ra cję. Kon sum -
pcyj ny cha rak ter spo łecz nych za cho wań wpy cha każ de go w te sa me ra my.
Mu si my się na u czyć być te go świa do my mi, bo tyl ko wte dy bę dzie my w sta -
nie wy ko rzy stać to zja wi sko do re a li za cji włas nych ce lów. 
Wła ści wie za pro jek to wa na kan ce la ria to nie tyl ko miej sce stwo rzo ne z my ślą
o oso bach, któ re bę dą w nim pra co wać, ale w rów nej mie rze prze strzeń kre o -
wa na z my ślą o tych, któ rzy znaj dą się w niej po szu ku jąc fa cho wej po ra dy
i po mo cy praw nej. Wy strój wnę trza jest dziś jed nym z waż niej szych na rzę dzi
mar ke tin go wych. Poz wa la na de mon stra cję war to ści i kie ro wa nie uwa gi na to,
co dla fir my istot ne, na ele men ty de cy du ją ce o jej suk ce sie, si le i wy jąt ko wo ś-
ci. Nie za leż nie od te go, czy ce lem kan ce la rii jest wy róż nie nie się na tle
kon ku ren cji, czy pod kre śle nie przy na leż no ści do eli tar ne go gro na, czy tel ny
prze kaz, zbu do wa ny w opar ciu o od po wied nio skom po no wa ną prze strzeń,
jest klu czem do wła ści wych re la cji z klien tem.

Psy cho lo gia z wnę trza
Psy cho lo go wie zaj mu ją cy się te ma ty ką wi ze run ku za wo do we go pod kre śla ją
wa gę pier wszych kil ku se kund, w któ rych oce nia my pier wszy raz na pot ka ne
oso by. W cią gu tych pier wszych, krót kich chwil wy ra bia my so bie włas ne zda -
nie na te mat in nej isto ty ludz kiej. To pier wsze wra że nie mo że być tak sil ne, iż
już na za wsze po zo sta nie w na szej pod świa do mo ści. Nie ina czej jest z wnę -
trza mi. Czy nie zda rzy ło się Pań stwu wyjść z re sta u ra cji nim jesz cze tak
na praw dę prze kro czy li ście jej próg, al bo w ogó le nie wejść do skle pu, kie ru jąc
się je dy nie wy glą dem je go wi try ny? Ja kie stra ty, w związ ku z po dob ną re ak cją
in nych po ten cjal nych klien tów, po nie śli wła ści cie le tych firm? Czy my rów -
nież je steś my za gro że ni po no sze niem te go ty pu strat, na wet o tym nie
wie dząc? Kto bo wiem bę dzie wie dział, że po ten cjal ny klient nie stał się fak ty-
cz nie je go klien tem, bo wy stra szył go bu dy nek lub je go oto cze nie, klat ka
scho do wa, po cze kal nia czy ga bi net? 
Na te trud ne py ta nia moż na zna leźć jed ną pro stą od po wiedź: je śli je steś my
świa do mi, do kąd zmie rza my, to bę dzie my wie dzieć, jak wy bie rać od po wied-
 nie ścież ki. Co to w prak ty ce ozna cza? Aby od po wied nio kre o wać wi ze ru nek,
mu si my spre cy zo wać na sze ocze ki wa nia. Mu si my do po wie dzieć so bie na py -
ta nie, kto jest na szym klien tem, ja ki jest je go pro fil psy cho lo gicz ny
i spo łecz ny, jed nym sło wem okre ślić ry nek do ce lo wy dla świad czo nych przez
nas usług. 
Po wra ca jąc do ty tu ło we go py ta nia: ta pe ta czy gar ni tur? Od po wiedź jest oczy-
 wi sta: i jed no, i dru gie! Od po wied nio do bra ne i skom po no wa ne wnę trze
two rzy jas ny i czy tel ny prze kaz na szych war to ści, słu żąc two rze niu wła ści wych
re la cji z na szym, wcześ niej zde fi nio wa nym, klien tem. Ina czej do bie rze my nasz

Adam Bronikowski 
HO LA De sign



8

strój, jak i wy strój wnę trza, je śli spe cja li zu je my się w drob nych spra wach kar -
nych lub ob słu dze praw nej rol ni ków w nie du żym mie ście po wia to wym,
ina czej, gdy spoś ród na szych klien tów naj mniej szym jest przed się bior stwo za -
trud nia ją ce 500 pra cow ni ków, a te re nem dzia ła nia np. War sza wa.
Za wsze spraw dza się za sa da: ja ka gru pa do ce lo wa, ta ka lo ka li za cja kan ce la rii
i jej wy strój. Dla cze go? Bo trud no bę dzie do swo ich usług prze ko nać pra cu ją -
ce go przez kil ka na ście go dzin dzien nie rol ni ka, je śli wnę trze na szej kan ce la rii
epa to wać bę dzie dro gi mi ma te ria ła mi wy koń cze nio wy mi. W ta kim wnę trzu
do brze po czu je się nato miast ten klient, któ ry na co dzień ob cu je z te go ty pu
sty li sty ką we włas nym biu rze czy do mu. 
Czy jed nak, aby do pa so wać się do ocze ki wań mniej za moż nych klien tów, na -
le ży zu peł nie wy rzec się wy so kiej ja ko ści przy aran ża cji wnę trza tyl ko po to,
aby nie two rzyć dy stan su po mię dzy kan ce la rią i po ten cjal nym klien tem? Czy
aby stwo rzyć wnę trze, w któ rym „jak u sie bie” po czu ją się klien ci z za sob nym
por tfe lem, mu si my sa mi po dob nym por tfe lem dys po no wać?
Sze ro ki wy bór i róż no rod na sty li sty ka ma te ria łów wy koń cze nio wych poz wa la-
 ją na kre a cję wnę trza, któ re w od bio rze bę dzie przy jaz ne i bli skie od bior cy,
nie two rzą ce ba rie ry po mię dzy je go moż li wo ścia mi fi nan so wy mi a wi ze run -
kiem kan ce la rii. Ma te ria ły te, jak do brze skro jo ny gar ni tur z dy skret ną met ką
od po wied nie go kre a to ra mo dy, mo gą nieść rów nież od po wied ni prze kaz do
tych klien tów, któ rzy, dzię ki swo je mu oby ciu i sta tu to wi, do strze gą drob ne
niu an se i de ta le świad czą ce o pre sti żu za sto so wa nych ele men tów aran ża cyj -
nych. W pro sty spo sób ten pre stiż i ja kość po strze ga na bę dzie wów czas ja ko
pre stiż i ja kość sa mej kan ce la rii. Z dru giej stro ny, ist nie ją spo so by na za sto so -
wa nie ma te ria łów droż szych i lep szych ja ko ścio wo w ze sta wie niu z ich
tań szy mi od po wied ni ka mi po to, by utrzy mać pre stiż wnę trza i ob ni żyć kosz-
 ty je go wy koń cze nia. Do bra pra cow nia pro jek to wa po ra dzi so bie z ta kim
za da niem do bie ra jąc, w opar ciu o swo je do świad cze nie i zna jo mość ryn ku,
ma te ria ły do pa so wa ne za rów no do moż li wo ści fi nan so wych kan ce la rii, jak
i do jej ocze ki wań wi ze run ko wych.

Gło wa je le nia czy kla syk de si gnu? 
Pro jek tant chciał by krzyk nąć „kla syk de si gnu!”, jed nak z uwa gi na spe cy fi kę
ryn ku od po wiedź na to py ta nie nie jest tak pro sta i jed noz nacz na. Przy wią za -
nie do tra dy cji i eli tar no ści w świe cie praw ni czym jest bar dzo sil ne. Nie chęć
do ko ja rze nia kan ce la rii ze zwy kłym biu rem jest czę sto po wo dem do wy bo ru
tra dy cyj ne go po dej ścia przy aran ża cji wnętrz. Rów nież w świa do mo ści czę ści
spo łe czeń stwa na dal moc no za ko rze nio ny jest ob raz kan ce la rii wy po sa żo nej
w sty lo we re ga ły z książ ka mi, się ga ją ce po sam su fit po miesz cze nia oraz rów -
nie po tęż ne i bo ga to zdo bio ne biur ka czy fo te le. Jed nak że na le ży so bie zdać
spra wę rów nież z te go, iż ta ki wzo rzec co raz moc niej wy pie ra ny jest przez bar -
dziej no wo czes ne i lek kie po dej ście do sty li sty ki wnętrz. Zja wi sko to
szcze gól nie moc no wi dać w du żych mia stach, gdzie za czy na do mi no wać umi-
ar ko wa na no wo czes ność. Trend, któ ry przy szedł do nas z za cho du Eu ro py,
z pew no ścią nie do pro wa dzi do cał ko wi te go za ni ku kla sycz ne go po dej ścia.
Do pro wa dzi jed nak do zmian w pro por cjach. Co raz wię cej po wsta wać bę dzie
kan ce la rii aran żo wa nych w no wo czes nym sty lu. Ja ko że „no wo czes ny” to po -
ję cie bar dzo sze ro kie, nie mu si my oba wiać się nud no ści i jed no li to ści. Wręcz
prze ciw nie! No wo czes ne tech no lo gie biu ro we, no wo czes ne ma te ria ły i roz wią -
za nia tech nicz ne w za kre sie oświet le nia, wen ty la cji, kli ma ty za cji, ar chi wi za cji
czy meb lar stwa gwa ran tu ją róż no rod ność i nie pow ta rzal ność, tak waż ną przy
bu do wa niu toż sa mo ści i in dy wi du al ne go wi ze run ku. 
Za tem: gło wa je le nia czy kla syk de si gnu? 
Wy bór za le ży od stra te gii ryn ko wej da nej kan ce la rii, jej de fi ni cji klien ta do ce -
lo we go i okre śle nia je go ocze ki wań. Waż ne, aby – nie za leż nie od te go, ja ki
bę dzie wy bór – ca ły za mysł pod po rząd ko wa ny był spój nej my śli pro jek to wej
tak, aby gło wa je le nia nie „trą ci ła mysz ką”, a kla syk di zaj nu nie był „kwiat -
kiem u ko żu cha”. Ale to już za da nie pro jek tan ta, któ re go wy bór
w koń co wym roz ra chun ku mo że być tak sa mo waż ny, jak wy bór do bre go 
kraw ca.

Materiał przygotowany we współpracy z pracownią 
architektury wnętrz HOLA Design 

Projekty wnętrz, nadzory, realizacje „pod klucz”
Zaczynając od analizy potrzeb klienta, poprzez różnorodne
propozycje rozwiązań, po realizację z dbałością o każdy szczegół.
Kompleksowo, kreatywnie i z wyczuciem tworzymy wys-
makowane, indywidualne wnętrza dopasowane do potrzeb
naszych klientów. Opierając się na posiadanym doświadczeniu
i znajomości światowych trendów, świadczymy kompleksowe
usługi w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz łącząc pro-
fesjonalność, rzetelność i rozsądek z dbałością o jakość, oryginal-
ność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. W oparciu
o bliską współpracę ze sprawdzonymi wykonawcami oraz
dostawcami oferujemy również kompleksową obsługę inwestycji
„pod klucz”.
www.hola-design.com
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�Ja ki lo kal wy brać na kan ce la rię i na co zwró cić uwa gę przy wy bo rze? 
To, ja ki lo kal bę dzie od po wied ni na kan ce la rię, za le ży prze de wszyst kim od te go, do ja kie go klien ta kie ro wa ne są usłu gi da nej kan ce la rii oraz w ja kiej wiel ko ści
mie ście bę dzie ona zlo ka li zo wa na. Du że aglo me ra cje da ją znacz nie wię kszy wy bór lo ka li oraz szer szy i bar dziej róż no rod ny ry nek od bior ców usług praw nych. To
właś nie w du żych mia stach spot ka my obok sie bie kan ce la rie ulo ko wa ne na wy so kich pię trach prze szklo nych bu dyn ków biu ro wych, jak i kan ce la rie zaj mu ją ce lo -
ka le lub ca łe ka mie ni ce w bar dziej kli ma tycz nych, hi sto rycz nych dziel ni cach. Przed de cy zją o wy bo rze kon kret ne go lo ka lu na le ży do kład nie oce nić je go
lo ka li za cję ko mu ni ka cyj ną jak i sa mo oto cze nie bu dyn ku i dziel ni cę. Od biór na szej kan ce la rii w rów nej mie rze bę dzie za le żał do jej oto cze nia, wy stro ju klat ki
scho do wej, wy glą du wej ścia jak i od sa me go wy stro ju wnę trza biu ra. Nie zmier nie waż nym ele men tem przy wy bo rze lo ka lu jest rów nież je go wiel kość i moż li wo-
ść adap ta cji pod po trze by kan ce la rii. Ma jąc już wy bra ny lo kal war to skon sul to wać się z pro jek tan tem, czy je go adap ta cja pod na sze po trze by bę dzie moż li wa i czy
nie wią zać się bę dą z nią nie o cze ki wa ne przez nas kosz ty, wy ni ka ją ce m. in. ze sta nu lo ka lu przed adap ta cją. Klu czo wym za gad nie niem, na sa mym po cząt ku po -
szu ki wań lo ka lu, po zo sta nie jed nak ele ment wi ze run ko wy. Okre śle nie, kim jest nasz klient, ja kie są je go war to ści i ocze ki wa nia, poz wo li na od po wied nie
za wę że nie krę gu po szu ki wań.

�W czym mo że po móc pro jek tant wnętrz? 
Stwo rze nie prze my śla ne go, spój ne go wnę trza, zgod ne go z po li ty ką i war to ścia mi da nej fir my, spe cy fi ką za wo du i do ce lo wej gru py klien tów, wy ma ga wy czu cia
i wie dzy. Pro ces pro jek to wa nia wnętrz moż na po rów nać do pro ce su two rze nia ak tu praw ne go. Każ dy drob ny szcze gół mu si zo stać prze my śla ny do kład nie i oce -
nio ny na wie lu płasz czyz nach. Tu właś nie za czy na się ro la pro jek tan ta. To je go za da niem jest nie tyl ko od po wied nie fun kcjo nal ne roz pla no wa nie ca łe go biu ra,
ana li za as pek tów wi ze run ko wych, do bór od po wied niej ja ko ści i trwa ło ści ma te ria łów wy koń cze nio wych, ale rów nież wpi sa nie we wnę trze spo so bu pra cy da nej
fir my, jak i czu wa nie nad bu dże tem za da nym przez klien ta. Po moc mo że być ogra ni czo na do sa me go pro ce su pro jek to we go, jed nak że nie któ re pra cow nie pro jek-
 to we ofe ru ją rów nież szer szy za kres usług włącz nie z wy kań cza niem wnętrz pod klucz. Na wet je śli nie de cy du je my się na tak roz bu do wa ną usłu gę, war to
roz wa żyć sko rzy sta nie ze spraw dzo nych i po le ca nych przez pra cow nię wy ko naw ców i do staw ców, co nie tyl ko prze ło ży się na ogra ni cze nie nie po trzeb nych ner-
 wów w trak cie re a li za cji, ale mo że rów nież przy nieść znacz ne osz częd no ści fi nan so we.

Kluczowe pytania
i odpowiedzi

Dokonując zakupu garnituru, garsonki, zegarka, torebki, samochodu czy biżuterii, zwracamy uwagę na wiele
aspektów, niekoniecznie związanych z ich praktycznością, użytecznością czy trwałością. To, co często jest kluczowe 

i decyduje o zakupie to styl, prestiż, marka, czyli coś nienamacalnego, coś, co pozwala nam w oparciu o zbiór
odpowiednio dobranych przedmiotów budować pośrednio i nasz wizerunek. 

Monika Bronikowska
Adam Bronikowski 
HO LA De sign
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�Czy ist nie je coś ta kie go jak „mo da” we wnę trzach i czy prze kła da się
to na spo sób aran żo wa nia kan ce la rii? 

Już od kil ku set lat mo da we wnę trzach pod ą ża za zmia na mi sty lu i try by ży cia czło wie ka. Ar chi tek tu ra, w tym ar chi tek tu ra wnętrz nie przer wa nie ewo lu u je, na co
nie za prze czal ny wpływ ma ją m. in. no we tech no lo gie da ją ce pro jek tan tom no we moż li wo ści kre a cji. No we tech no lo gie wpły wa ją na spo sób, w ja ki ży je my i pra -
cu je my, a ich miej sce we wnę trzach na szych do mów, miesz kań i biur jest co raz bar dziej od czu wal ne. Jed no cześ nie ewo lu u je sa ma sty li sty ka, nie jed no krot nie
za ta cza jąc sze ro kie pęt le w cza sie i ge ne ru jąc po wro ty do este ty ki już do brze zna nej wcześ niej szym po ko le niom. Bo gac two tra dy cji spra wia, iż nie ma jed nej po -
praw nej ścież ki po stę po wa nia przy pro jek to wa niu wnętrz. Rów nie „na cza sie” są mi ni ma li stycz ne, no wo czes ne wnę trza mo der ni stycz ne, jak i wnę trza
neo barokowe. Trwa dys ku sja zwo len ni ków i prze ciw ni ków eklek tyz mu, któ ry poz wa la na prak tycz nie do wol ne mie sza nie i łą cze nie ele men tów z róż nych epok.
Oczy wi ście, fun kcjo nu ją głów ne nur ty po wo li ewo lu u ją ce w okre sach kil ku let nich, jed nak swo bo da ich in ter pre ta cji jest zna czą ca. W cza sach, w któ rych li czy się
in dy wi du a lizm i ory gi nal ność, nie da się bo wiem na rzu cić po przez kre o wa nie mo dy jed nej, słusz nej ide o lo gii. 

�Jak do bie rać ma te ria ły wy koń cze nio we przy aran ża cji kan ce la rii?
Do bór ma te ria łów wy koń cze nio wych mu si być pod po rząd ko wa ny jas nej, spój nej my śli pro jek to wej. Do pa so wa nie ma te ria łów, ich wza jem ne wy wa że nie jest klu -
czem do stwo rze nia har mo nij ne go, przy jaz ne go w od bio rze wnę trza, w któ rym prze by wa nie jest przy jem ne za rów no dla osób w nim pra cu ją cych, jak
i in te re san tów. Przy wy bo rze ma te ria łów wy koń cze nio wych na le ży kie ro wać się rów nież ich ja ko ścią i prze zna cze niem. Wie le z ma te ria łów rów nie do brze spraw -
dzi się za rów no we wnę trzach pry wat nych, jak i we wnę trzach pu blicz nych, z de fi ni cji na ra ża nych na bar dziej in ten syw ne użyt ko wa nie. Są jed nak rów nież ta kie,
któ re, za sto so wa ne we wnę trzu o du żym na tę że niu ru chu, szyb ko stra cą swo je wa lo ry prak tycz ne i este tycz ne, psu jąc od biór ca ło ści. Do gru py ma te ria łów god-
 nych po le ce nia przy aran ża cji kan ce la rii z pew no ścią na le żą te de dy ko wa ne do miejsc pu blicz nych. Od por ne na szyb kie zu ży cie przez wie le lat bę dą wy glą dać
świe żo i nie wy ma gać bę dą wy mia ny czy re no wa cji, a ich wyż szy po cząt ko wy koszt za ku pu zwró ci się w tra cie użyt ko wa nia.

� Czy, aby zmie nić wi ze ru nek i po pra wić fun kcjo nal ność, za wsze trze-
 ba grun tow nie prze bu do wać kan ce la rię? 

Nie za wsze kom plek so wy re mont jest po trzeb ny, aby w zna czą cy spo sób po pra wić wi ze ru nek i fun kcjo nal ność na sze go miej sca pra cy. Je śli sam lo kal i bu dy nek są
w do brym sta nie tech nicz nym, czę sto drob ne za bie gi de ko ra tor skie, zmia na oświet le nia, ko lo ry sty ki czy ele men tów wy po sa że nia mo że w zna czą cy spo sób po móc
w pod nie sie niu ja ko ści pra cy. Oczy wi ście, je śli pla nu je my ści słe do pa so wa nie lo ka lu do pre cy zyj nych po trzeb na szej fir my, ko niecz na jest ana li za fun kcjo nal no ści
i moż li wo ści tech nicz nych lo ka lu, któ ra poz wo li od po wie dzieć na py ta nie: czy wy star czy drob ny re tusz, czy ko niecz ne są bar dziej in wa zyj ne zmia ny, prze su nię cia
ścian dzia ło wych, czy zmia ny w in sta la cjach.

�Jak naj le piej za rzą dzać pro ce sem kre o wa nia wnę trza kan ce la rii od
wstęp ne go po my słu po efekt koń co wy? 

Za wsze na le ży za cząć od po zna nia po trzeb fir my, jej ocze ki wań w sfe rze fun kcjo nal nej i este tycz nej. Każ da pra cow nia pro jek to wa ma swo je spraw dzo ne me to dy
na ze bra nie od po wied niej ilo ści in for ma cji od klien ta, in for ma cji, któ re są klu czo we w pro ce sie pro jek to wym. Ko lej nym kro kiem jest po zna nie spe cy fi ki miej sca
– miej sco wo ści, oto cze nia bu dyn ku, je go usy tu o wa nia wzglę dem stron świa ta oraz spe cy fi ki sa me go lo ka lu. Pro fe sjo nal na pra cow nia prze pro wa dzi in wen ta ry za cję
wnę trza, któ ra poz wo li na do kład ne przy go to wa nie do ku men ta cji pro jek to wej. Te pier wsze eta py poz wo lą na okre śle nie głów nych kie run ków dzia łań w ra mach
przy go to wy wa ne go pro jek tu wnę trza. Spe cy fi ka sa me go pro ce su pro jek to we go za le ży od wy bra nej pra cow ni. Mu si my jed nak pa mię tać, że pro ces kre a cji wnę trza
nie to czy się tyl ko na de skach kre ślar skich. To rów nież dy na micz ny pro ces ko or dy na cji prac bu do wla no-wy koń cze nio wych, za mó wień i do staw ma te ria łów czy
pro duk cji meb li. To po trze ba re a go wa nia na nie prze wi dzia ne wcześ niej trud no ści na tu ry tech nicz nej, któ re mo gą wy stą pić w trak cie prac aran ża cyj nych, szcze gól-
 nie w lo ka lach adap to wa nych z in nych wcześ niej szych ich prze zna czeń. Za rzą dza nie pro ce sem kre a cji od pier wszej fa zy pro jek to wej po koń co wy etap de ko ra cji to
pro ces wie lop łasz czyz no wy i cza soch łon ny, wy ma ga ją cy w wie lu pun ktach do ko ny wa nia de cy zji w opar ciu o wie dzę fa cho wą. Je śli nie dys po nu je my za pa sem
wol ne go cza su, do brze jest po wie rzyć to za da nie pra cow ni pro jek to wej, któ ra ma do świad cze nie w po dob nych dzia ła niach. Ta kie roz wią za nie poz wa la za jąć się
włas ną pra ca za wo do wą, czy li tym, na czym każ dy zna się naj le piej, w cza sie, gdy pro ce sem za rzą dza nia kre a cją wnę trza zaj mu ją się ci, któ rzy po sia da ją od po -
wied nią wie dzę i do świad cze nie. 

� Ile kosz tu je pro fe sjo nal na po moc biu ra pro jek to we go? 
Po dob nie jak w przy pad ku po mo cy praw nej wszyst ko za le ży od jej za kre su. Rów nież, po dob nie jak w wy pad ku tej pier wszej, ro la po mo cy pra cow ni pro jek to wa-
 nia wnętrz jest na dal nie do koń ca ro zu mia na na pol skim ryn ku, a klien ci czę sto zwra ca ją się po po ra dę zbyt póź no, gdy po nie śli już pier wsze kosz ty błęd nych
wy bo rów. De cy du jąc się na ob słu gę pro jek to wą lo ka lu o pow. ok. 100 m2 trze ba li czyć się, za leż nie od pra cow ni, z kosz tem ok. 15–20 tys. zł. Je śli po rów na my tę
kwo tę z kosz tem za ku pu lub wy naj mu lo ka lu oraz kosz tem sa me go re mon tu lub aran ża cji, i uświa do mi my so bie, ja kie stra ty mo że my po no sić w przy pad ku fun -
kcjo no wa nia we wnę trzu źle skro jo nym pod wzglę dem fun kcjo nal nym lub wi ze run ko wym, szyb ko do strze że my, iż po moc pro fe sjo nal nej pra cow ni jest tyl ko
drob nym pro cen tem ca ło ścio wych kosz tów in we sty cji, któ ry szyb ko zwró ci się w bie żą cej dzia łal no ści. Do dat ko we ko rzy ści, tak że kosz to we, od nie sie my ko rzy sta-
 jąc z po le ca nych przez pra cow nię ekip wy ko naw czych i do staw ców ofe ru ją cych atrak cyj ne ce ny klien tom wy bra nej pra cow ni. Osz czę dzi my rów nież czas
i pie nią dze, nie mu sząc po pra wiać błę dów po przy pad ko wych wy ko naw cach lub włas nych błę dów po peł nio nych w trak cie re a li za cji wnę trza, a wy ni ka ją cych
z fak tu, iż na szą spe cjal no ścią są prze cież za wi ło ści pra wa, a nie kwe stie wy kań cza nia wnętrz.




