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OFERTA I CENNIK 
 
LOKOkursy skierowanie są zarówno do osób, które swoja przygodę z projektowaniem 
dopiero rozpoczynają, jak i do tych, którzy mieli już styczność z dekoracja i 
aranżacją wnętrz.  
 
W ofercie Kursów znajda Państwo ofertę zajęć długoterminowych, przeznaczoną dla 
osób, które chciałyby związać swoje codzienne życie z designem. Po ukończeniu 
kursu  będą posiadać solidne podstawy, aby samodzielnie rozpocząć przygodę z 
projektowaniem. 
 
Oferta warsztatów przeznaczona jest dla pasjonatów lub osób, które projektowanie 
traktują jak hobby. Wiedza i umiejętności, którymi podzielimy się podczas zajęć 
pozwoli Wam na samodzielne zaprojektowanie jednego z pomieszczeń w domu lub 
wprowadzi was w podstawowy zakres projektowania. Kto wie, może dzięki temu 
przekonacie się, iż jest to ścieżka kariery dla Was i zachęci do zgłębienia tematu?  
 
Nasze kursy współprowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców, 
specjalistów w swojej dziedzinie, pasjonatów branży ogólnopojętego designu. 
Dokładamy wszelkich starań, aby przygotowany program miał przede wszystkim 
podłoże praktyczne jedynie wsparte sucha teoria, tak abyście od pierwszych zajęć 
mogli zasmakować przyjemności projektowania.  
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. 
 

Joanna Real-Studz ińska 
Beata Kwiatkowska 

 



KURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ–80h-koszt 4000 zł  

Część I 

Dekorator wnętrz 40h 

Informacje wstępne: 

1. Projektant wnętrz, dekorator, architekt – wprowadzenie do zawodu i omówienie 
podstawowych pojęć, 

2. Aktualne style i trendy we wnętrzach, 
3. Zasady kompozycji: przestrzeń otwarta i zamknięta oraz ich funkcja 
4. Analiza i ocena potencjalnych i realnych wartości przestrzennych wnętrza, 
5. Podstawy ergonomii (funkcja i znaczenie ergonomii poszczególnych pomieszczeń 

np. łazienki, kuchni, garderoby, pokoju dziecinnego, holu, miejsca do pracy) 
6. Niezbędne instalacje we wnętrzach – elementy budownictwa 
7. Wpływ kompozycji na postrzeganie i oddziaływanie wnętrza 
•  Światło i cień : 
◦ jak projektować światło we wnętrz 
◦ oświetlenie naturalne i sztuczne – rodzaje, zasady i funkcja. 
• Barwa:   
◦  zasady użycia koloru i ważne wskazówki co do stosowania barw w 

różnych wnętrzach 
◦ nazewnictwo i symbolika barw 
◦ koło barw – kolory dopełniające 
◦ sposoby mieszania kolorów 
◦ zastosowanie i metody nakładania farb 
◦ kolorystyka i wzornictwo przemysłowe 
 
 
Stylizacja wnętrz: 

1. Materiałoznawstwo: meble – materiały stosowane w meblarstwie, elementy 
wyposażenia łazienek i kuchni, elementy wykończenia (okna, drzwi, podłogi, 
schody, kominki, wykończenia ścian) 

2. Tkaniny i inne materiały dekoracyjne - jak je dobierać i eksponować, aby 
stworzyć nastrój we wnętrzu 

3. Oświetlenie – rodzaje i sposoby zastosowania 
4. Drewno i materiały drewnopochodne 
5. Sposoby na optyczne poprawienie proporcji wnętrz 
6. Sztuka harmonizowania przestrzeni - feng shui 
7. Aranżacja wnętrz - tricki dekoratorskie 
 



Zarządzanie projektem i realizacja: 

1. Projekt – część graficzna ( omówienie na przykładach ) 
2. Projekt część opisowa 
3. Rozmowa z klientem 
4. Rozmowy z wykonawcami 
5. Zasady sporządzania kosztorysu i konstruowanie umowy. 
6. Elementy prawa budowlanego. 

 
Część II  

Projektowanie wnętrz - warsztaty praktyczne 40h 

Rysunek odręczny z wykorzystaniem różnych technik 

1. Elementy graficzne projektu – analiza i tworzenie (rzut z góry, przekrój, 
szczegół/detal, widok perspektywiczny, aksonometria) 

2. Dokumentacja projektowa – inwentaryzacja wnętrza. Graficzne oznaczenia na 
rysunku architektonicznym, skala 

3. Podstawy rysunku architektonicznego, rysowanie w perspektywie (projekty 
poszczególnych pomieszczeń – salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, 
przedpokój); 

4. Architektura wnętrz niemieszkalnych (biuro, sklep, restauracja – projektowanie 
krok po kroku) 

5. Projektowanie pomieszczeń dla osób o specjalnych potrzebach 
 
Projektowanie wnętrz w komputerowym programie graficznym:  

1. Wprowadzenie do komputerowego projektowania wnętrz - prezentacja dostępnych 
na rynku programów graficznych do projektowania wnętrz. 

2. Zastosowanie i funkcje programu SketchUp. 
3. Warsztaty praktyczne w programie SketchUp (projektowanie wnętrz mieszkalnych 

i komercyjnych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej) 
4. Wizualizacja projektu 
 
 
Kurs zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ukończenia LOKOkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WARSZTATY   
 

I Warsztat Home Staging – 20h –koszt 1000 zł 

Program Kursu :  

1. Co to jest Home Staging? 
2. HomeStaging – mój biznes – jak go budować ? (umowy, zasady, możliwości, 

standardy pracy Stylisty Wnętrz ) 
3. Budowanie planszy Moodboard – podstawowego narzędzia w pracy Stylisty 

Wnętrz 
4. Kolor we wnętrzu, zagadnienia psychologii koloru, budowanie wnętrza 

kolorem, rola światła, geometryzacja wnętrz kolorem 
5. Podstawowe style w projektowaniu 
6. Analiza aktualnych trendów w świecie wnętrz I design 
7. Budowanie budżetu dla Klienta 
8. Ergonomia wnętrz 
9. Fotografia wnętrz  
10. Jak zbudować portfolio ? 
11. Przegląd ofert i analiza rynku nieruchomości; określenie klienta docelowego 

 
 

Warsztat zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia LOKOkursu. 
 
Dodatkowo proponujemy: – nauka programu Sketchup 10 godzin zegarowych 
zajęć •    Koszt 500 pln 

  



II Warsztat projektowania małych przestrzeni – 20h – koszt 1000 zł  

W dzisiejszych czasach standardem są wnętrza mieszkalne o powierzchni 25, 35 czy 
45m2. Mieszkając w mieście godzimy się na ograniczenia związane z zakupem czy 
wynajęciem dużych przestrzeni. Małe wnętrze nie musi jednak oznaczać rezygnacji z 
komfortu czy estetyki przestrzeni. Wręcz przeciwnie – ogólnoświatowi projektanci 
zachwycają się wnętrzami kompaktowymi, a eksperci zajmujący się ekonomią 
miasta i procesów urbanizacyjnych oraz środowisko ekologów popierają trend 
minimalizmu. 

Celem zajęć jest nauka projektowania małych wnętrz z zachowaniem wszelkich 
norm funkcjonalnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników oraz 
wprowadzeniem najnowszych trendów z zakresu aranżacji wnętrz. Dodatkowym 
elementem wyróżniającym nowoczesne podejście do projektowania stanowią 
ekologiczne rozwiązania przydatne na każdym etapie kreacji przestrzeni.  

Każdy z kursantów otrzyma rzut wnętrza o powierzchni 25-35 m2 z zadaniem 
opracowania układu funkcjonalnego uwzględniającego funkcje: sypialną, bawialną, 
kuchnie i łazienkę oraz salon. Dodatkowe zadania polegają na projekcie 
indywidualnej konstrukcji samonośnej, projektu przestrzeni multifunkcjonalnej oraz 
projektu upcycle. 

 
Warsztat zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia LOKOkursu. 
 
Dodatkowo proponujemy: – nauka programu Sketchup 10 godzin zegarowych 
zajęć •    Koszt 500 pln 

 

 



III Warsztat kreacji plansz tematycznych Moodboard–10h–koszt 500 zł  
 
Plansza Moodboard to podstawowe narzędzie w pracy projektanta nie tylko wnętrz. 
Pomaga zebrać pomysły na jednej powierzchni, uporządkować myśli i dokonać 
ostatecznego wyboru co do niezbędnych mebli, sprzętów i dodatków. 
 
Plansze można tworzyć w dwojaki sposób – na komputerze przy pomocy 
odpowiednich programów graficznych, ale też na brystolu przy użyciu właściwych 
dla danego projektu materiałów. Sprawia to, iż narzędzie to dostępne jest dla 
każdego i jest nieoceniona pomocą przy projektowaniu własnej łazienki, sypialni 
czy całego mieszkania.  
 
Na planszy umieszcza się często rzut całego pomieszczenia i wokół rzutu wkleja 
odpowiednie materiały: tkaniny, tapety, kolory farb, zdjęcia mebli, lamp i 
wszelakich dekoracji. Zanim jednak przykleimy całość mamy możliwość zmian, 
dogłębnej analizy co jest potrzebne a co psuje kompozycje i wbrew pozorom nie 
jest to banalnie proste.  
 
Podczas zajęć zostaną przedstawione podstawowe zasady budowania planszy.  
Zajęcia są w pełni praktyczne, poprzedzone jedynie krótkim teoretycznym wstępem. 
Podczas warsztatu, pod bacznym okiem projektanta wnętrz, każdy z uczestników 
zbuduje Moodboard wybranego przez siebie pomieszczenia i będzie mógł 
zaprezentować swoją pracę przy pozostałych uczestnikach warsztatów. 
 
Warsztat zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia LOKOkursu. 
 

 
 



IV Warsztat projektowania dowolnego pomieszczenia–10h–koszt 500 zł  
 
Warsztat ten przeznaczony jest dla osób, które planują zaprojektować własny salon, 
sypialnię, łazienkę czy kuchnię oraz dla osób, które chciałyby spróbować sił w 
projektowaniu i zobaczyć czy to odpowiednia dla nich droga. 
 
Podczas warsztatów każdy z uczestników będzie miał okazję zaprojektować 
przygotowane przez siebie wnętrze pod bacznym okiem prowadzącego. Jego projekt 
zostanie poddany analizie przez innych uczestników w celu podkreślenia mocnych  
i słabszych stron projektu.  
 
Program: 
 

1. Wstęp do projektu 
2. Analiza ergonomii pomieszczenia 
3. Analiza  niezbędnego oświetlenia 
4. Podstawy budowania planszy tematycznej Moodboard  
5. Krótka analiza najświeższych trendów w projektowaniu wnętrz 
6. Od czego zacząć? (wybór podłoża, układu ścian, sprzętów) 
7. Wybór umeblowania 
8. Budowanie budżetu 
9. Podsumowanie zajęć i prezentacja prac 

 
Warsztat zakończony otrzymaniem certyfikatu ukończenia LOKOkursu. 
 
Dodatkowo proponujemy: – nauka programu Sketchup 10 godzin zegarowych 
zajęć •    Koszt 500 pln 

 


