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Z kolorem 
we wnętrzu

Na początek trochę z psychologii
SZARY – praktyczny i ponadcza-

sowy kolor, symbolizuje solidność, 
idealnie komponuje się z każdym 
żywym kolorem; dodaje wnętrzom 
elegancji.

CZARNY – to z jednej strony sym-
bol wytrzymałości, władzy, inteligen-
cji oraz elegancji, z drugiej żałoby, 
smutku oraz zła. Dodaje powagi 
i szyku glamour. Nie należy używać 
go zbyt dużo, bo łatwo jest przytło-
czyć wnętrze.

BIAŁY – to symbol czystości, nie-
winności, bezpieczeństwa, jest naj-
bardziej neutralny w całym spektrum 
kolorów. Wnętrza całe białe, aby były 
ciekawe, muszą grać kontrastem fak-
tur, materiałów, powierzchni. Jeśli 
jest to zrobione umiejętnie, uzyskany 
efekt będzie niezwykły i subtelny.

NIEBIESKI – symbolizuje wy-
trwałość, niezawodność, mądrość, 
lojalność. Kolor ten pobudza orga-
nizm do produkcji noradrenaliny 
– hormonu, który uspokaja. Trzeba 
jednak uważać, bowiem nie wszyst-
kie odcienie niebieskiego działają 
w ten sposób; do sypialni wybierzmy 
odcienie bardziej pastelowe, rozbie-
lone.

ZIELONY – symbol wzrostu, płod-
ności, natury. Zieleń – podobnie jak 
niebieski – uspokaja. Jej ciemny od-
cień kojarzy się z konserwatywnym 
stylem (biblioteki w tradycyjnych 
wnętrzach), męskością, bogactwem 
i pieniędzmi.

CZERWONY – to kolor ekscytacji, 
energii. Trzeba podchodzić do niego 
z umiarem, bowiem zbyt dużo czer-
wieni wzbudza agresję. Często wy-

starczy czerwony akcent: obraz, fo-
tel, lampa. Kolor ten pobudza apetyt, 
dlatego tak chętnie stosowany jest 
w restauracjach i jadalniach. 

ŻÓŁTY – to symbol radości, kolor 
słońca. Pobudza w mózgu serotoni-
nę, czyli hormon szczęścia, wydoby-
wa również twórcze myśli, jest zatem 
dobry do pokoju nauki. Przyspiesza 
też metabolizm, idealny więc w ga-
stronomii.

RÓŻOWY – szczególnie pastelo-
wy, podobnie jak niebieski i zielony, 
uspokaja, kojarzy się z kobiecością, 
czasem infantylnością, ale umiejęt-
nie zastosowany, w połączeniu z sza-
rością lub brązem, przestanie być 
tak postrzegany.

POMARAŃCZOWY – to najbar-
dziej ekstrawagancki kolor, symboli-
zuje zabawę, ciepło, energię; idealny 
do pokojów dziecięcych.

BRĄZOWY – to symbol niezawod-
ności, stabilności. To kolor ziemi, 
więc idealnie nadaje się do wnętrz 
opartych na naturalności i organicz-
nych materiałach.

Kolor a pomieszczenie
Ponieważ do kolorów podchodzi-

my subiektywnie, powinniśmy je 
dobierać zgodnie z naszymi potrze-
bami i upodobaniami. Należy też pa-
miętać o psychologicznych i optycz-
nych właściwościach barw. To, jaki 
kolor zastosujemy w pomieszczeniu, 
zależy bardzo mocno od jego funkcji 
i przeznaczenia, wielkości oraz natę-
żenia światła (barwa bardzo mocno 
wpływa na postrzeganie koloru).

Trzeba pamiętać, że kolor może 
pobudzać lub uspokajać, sprzyjać 
koncentracji czy też wzmagać ape-
tyt. Ponadto za pomocą koloru może-
my optycznie modyfikować wnętrza 
– rozszerzać je, zwężać, podwyższać 
lub obniżać czy też wydzielać strefy 
poszczególnych czynności. General-
na zasada mówi, żeby małe wnętrza 
malować na jasne, oddalające kolory, 
a duże na mocniejsze, bardziej na-
sycone barwy. Jednak tu także nale-
ży pomyśleć o konkretnym wnętrzu 
i tym, jaki efekt chcemy uzyskać. 
Czasami małe wnętrze w ciemnych 
barwach jest bardziej intymne i ka-
meralne.

Warto przy tym pamiętać, że kolor 
we wnętrzu to nie tylko ściany, ale 

również dodatki, podłogi, tapicerka 
mebli itp. 

Jak wprowadzać kolor do wnętrz?
– Duże powierzchnie pokryte ko-

lorem – ściany w mocnych, odważ-
nych barwach będą grały główną 
rolę we wnętrzu i będą je bardzo 
mocno dominować, więc to rozwią-
zanie dla odważnych, którzy nie boją 
się kolorów.

– Kolor na jednej ze ścian to cie-
kawy zabieg. Spowoduje, że wnętrze 
będzie intrygujące, a jednocześnie 
nie zdominuje pomieszczenia. Trze-
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ba tylko umiejętnie wybrać odpo-
wiednią ścianę.

– Kolor jako dodatek – to rozwiązanie 
dla osób, które mają obawy, że wybra-
ny kolor może im się szybko znudzić. 
Wprowadzamy kolor na poduszkach, 
zasłonach, pledach. Dzięki temu proste-
mu zabiegowi możemy odmieniać nasze 
wnętrze w zależności od pory roku.

– Kolory mocniejsze, odważniejsze 
we wnętrzach używanych rzadziej – 
tam możemy pozwolić sobie na więk-
szą zabawę z kolorem. W salonie le-
piej postawić na bardziej neutralne 
i naturalne barwy.

Jak różnorodne mogą być wnętrza dzięki użyciu koloru, 
wiadomo już od dawna. Kolor może całkowicie odmienić 
wnętrze. Może dodać mu szyku i elegancji lub sprawić, że 
będzie ono lekkie i wesołe. 

Wnętrze z sofą Ploum, Ligne Roset
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Odbiór lokalu deweloperskiego
Współpraca pomiędzy deweloperem a nabywcą lokalu realizowana 
na podstawie umowy deweloperskiej kończy się przeniesieniem 
własności wybudowanego lokalu na nabywcę. Ustawa o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
wymaga jednak, aby zostało ono poprzedzone odbiorem lokalu. 

Zarówno termin przeniesienia 
prawa własności, jak i odbioru po-
winny zostać określone w treści umo-
wy. Niedotrzymanie uzgodnionego 
czasu przeniesienia własności lokalu 
na nabywcę upoważnia go do wyzna-
czenia deweloperowi dodatkowego 
120-dniowego terminu do wykonania 
zobowiązania oraz do odstąpienia od 
umowy w razie bezskutecznego upły-
wu wyznaczonego okresu. 

Na gruncie ustawy deweloperskiej 
termin odbioru nie może zostać wy-
znaczony wcześniej niż po faktycz-
nym i prawnym zakończeniu realiza-
cji przedsięwzięcia deweloperskiego. 
Art. 27 ust. 1 ustawy wskazuje bo-
wiem, że zawiadomienie o odbiorze 
następować będzie typowo na podsta-
wie istniejącej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Wyklucza to faktycznie 
możliwość dokonania odbioru jeszcze 
w trakcie budowy, co przed wejściem 
w życie ustawy było dominującą prak-
tyką. Nie umożliwia jednak wydania 
lokalu nabywcom do wykończenia 
przed sfinalizowaniem budowy – nie-
mniej obecnie będzie ono wymagać 
dodatkowego porozumienia, które 
określi w szczególności stan aktual-
ny lokalu, prawa i obowiązki stron 
w odniesieniu do lokalu w okresie do 
odbioru oraz kwestie rozkładu ryzyka 
uszkodzenia lokalu w tym czasie. 

Umowa deweloperska powinna 
określać także sposób zawiadomie-
nia nabywcy o odbiorze. Niestawien-
nictwo nabywcy do odbioru, pomimo 
dwukrotnego doręczenia wezwania 
zgodnie z umową przy zachowaniu 
formy pisemnej i w odstępie co naj-
mniej 60 dni, uprawnia przy tym de-

welopera do odstąpienia od umowy, 
chyba że nabywca będzie w stanie 
udowodnić, że niestawiennictwo było 
spowodowane działaniem siły wyż-
szej. Nie wystarczy zatem, że klient 
dewelopera wykaże, że nie ponosi 
winy – musi udowodnić, że fakt nie-
stawienia się do odbioru został spo-
wodowany okolicznością zewnętrzną, 
nieprzewidywalną, której nie można 
było zapobiec. Sytuacja taka w prak-
tyce wystąpi więc absolutnie wyjąt-
kowo.

Ustawa deweloperska wyraźnie 
podkreśla, że odbiór przeprowadza-
ny jest w obecności nabywcy. Jedno-
znacznie wyklucza to możliwość do-
konywania przez deweloperów tzw. 
odbiorów jednostronnych. Praktyka 
takich odbiorów była zresztą wąt-
pliwa także przed wejściem w życie 
ustawy deweloperskiej. Trudno bo-
wiem przystać na to, żeby dłużnik 
(deweloper) mógł akceptować wła-
sne świadczenie w imieniu wierzy-
ciela (nabywcy), a to jest właśnie 
istotą odbioru. Obowiązująca regula-
cja prawna podaje też w wątpliwość 
możliwość zastosowania tzw. fikcji 
prawnej odbioru, czyli uzgodnienia 
umownego stwierdzającego, że wy-
stąpienie określonej okoliczności 
(np. nieobecności w terminie odbio-
ru) strony z góry poczytują za równo-
znaczne ze złożeniem oświadczenia 
o bezusterkowym odbiorze lokalu. 
Pamiętać bowiem należy, że ustawa 
deweloperska wszystkie postano-
wienia umowne mniej korzystne dla 
klienta od jej postanowień uznaje za 
nieważne.

Nie oznacza to bynajmniej, że 
deweloper musi obecnie czekać, aż 
nabywca przystąpi do odbioru, żeby 
domagać się zapłaty pełnego wyna-
grodzenia za wykonaną usługę bu-
dowlaną. Klient ma bowiem obowią-
zek przyjąć świadczenie, które dewe-
loper oferuje mu zgodnie z umową 

– ma obowiązek odebrać umówiony 
lokal i przystąpić do umowy prze-
noszącej jego własność. Deweloper 
wykonuje swoją część zobowiązania, 
oddając lokal (zgłaszając gotowość 
do odbioru, gdy lokal został faktycz-
nie wykonany zgodnie z umową) 
i oferując przeniesienie jego własno-
ści na klienta. Za dopuszczalną nale-
ży zatem uznać konstrukcję umowy 
przewidującą wymagalność pełnego 
wynagrodzenia w sytuacji, gdy tylko 
brak współdziałania ze strony klien-
ta decyduje o tym, że faktycznie nie 
dochodzi do przekazania mu praw do 
lokalu i władztwa nad nim. Trudno 
dopatrzeć się w takim uzgodnieniu 
postanowień naruszających interes 
konsumenta. Niemniej w każdym 
wypadku zwłoka po stronie klienta 
jako wierzyciela będzie dawać de-
weloperowi co najmniej podstawę do 
dochodzenia odpowiedzialności od-
szkodowawczej od klienta.

Ustawa deweloperska wymaga 
udokumentowania odbioru protoko-
łem. Art. 27 ust. 3 ustawy wskazuje 
przy tym, że nabywca może do niego 
zgłosić wady. Literalnie ustanawia on 
zatem uprawnienie, a nie obowiązek 
zgłoszenia wad przez nabywcę już na 
etapie odbioru. Dla uniknięcia sporów 
korzystnie byłoby więc precyzyjnie 
uregulować procedurę reklamacyjną 
w umowie. Deweloper ma obowią-
zek doręczyć klientowi oświadczenie 
o uznaniu wad wyliczonych w proto-
kole lub o odmowie ich uznania (wraz 
z uzasadnieniem) w terminie 14 dni 
od dnia podpisania protokołu. Prze-
kroczenie tego terminu nie skutku-
je jednak automatycznym uznaniem 
zarzutów klienta. Również 30-dniowy 
termin do usunięcia wad, liczony od 
dnia podpisania protokołu, może ulec 
przesunięciu. Jeżeli deweloper bez 
swojej winy nie jest w stanie usu-
nąć wad w tym terminie, może zapro-
ponować klientowi inny odpowied-
ni termin, wskazując na przyczynę 
opóźnienia. Przez termin „odpowied-
ni” rozumie się przy tym taki, który 
w zwykłym toku czynności pozwala 
na usunięcie danej wady z uwzględ-
nieniem konkretnych okoliczności jej 
wystąpienia

dr Tomasz Szczurowski
radca prawny, 
Kancelaria Prawna 
Waluga Szczurowski
i Wspólnicy sp. k. 
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– Kolor jako podkreślenie 
charakterystycznego elemen-
tu we wnętrzu. Jeśli chcemy 
wyeksponować fragment 
wnętrza lub jakiś jego szcze-
gół, możemy to zrobić za po-
mocą ciemniejszego koloru 
lub koloru kontrastującego. 
Dobrze też sprawdzają się 
odniesienia i koresponden-
cje, np. jasne meble na ciem-
niejszej ścianie.

– Mebel w mocnym kolorze. Czer-
wona sofa na tle wnętrza, którego 
wszystkie pozostałe elementy są 
w kolorze szarym. Potrzebna jest tu 
dyscyplina i konsekwencja, bowiem 
dzięki nim uzyskany efekt może być 
niezwykły.

– Kolory ciepłe i zimne. Barwy 
oparte na żółcieniach, oranżach 
i czerwieniach wydają się bliskie 
i ciepłe. Fioletowy czy odmiany 
błękitu to kolory cofające się przed 
okiem patrzącego, dają zatem więcej 
przestrzeni. Jednak taką ocenę barw 
trzeba wyrażać ostrożnie, ponieważ 
wszystko zależy od „mieszanki ko-
lorów”. Błękit z domieszką ciepłej 
zieleni może się nam wydać ciepły, 
natomiast czerwony z małą domiesz-
ką fioletu – już zimny.

– Kolory męskie a kolory kobiece. 
Tradycyjnie ciemne kolory: grafity, 
brązy, ciemne zielenie i fiolety, brud-
ne złoto postrzegane są jako męskie, 
a barwy pastelowe i jasne jako ko-
biece. Jednak tu znowu wszystko za-
leży od naszych upodobań oraz od 
tego, jak „ustawimy paletę barw”. 
Nie bójmy się zaprzeczać utartym 
schematom!

Modne w tym sezonie barwy
Króluje szary, szczególnie w po-

łączeniu z żółtym, różowym (lekko 
przypudrowanym) lub czarnym i bia-
łym. 

Kolory impresjonistów. Manda-
rynka, morela, brzoskwinia, subtelny 
koral – może warto je połączyć ra-
zem? Kolory będą przechodzić jedne 
w drugie, tworzyć paletę niedopo-
wiedzianą i delikatną.

Azulejos, czyli odcienie niebie-
skie i kobaltowe. Spoglądamy tu na 
Hiszpanię i Portugalię. Dodajemy 
naszym wnętrzom coś z południa, 
ale dyskretnie, w detalach lub jed-
nym meblu, a do tego z domieszką 
bieli.

I jeszcze zielony: oliwka, pistacja, 
młoda trawa. Kolory natury, a jed-
nak nie wiernie odwzorowane, ale 
widziane malarskim okiem, które 
doda do nich raz trochę żółci, innym 
razem trochę niebieskości. 
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Trzeba pamiętać, że kolor 
może pobudzać lub uspokajać, 
sprzyjać koncentracji czy też 
wzmagać apetyt. Ponadto za 

pomocą koloru możemy optycz-
nie modyfikować wnętrza – roz-
szerzać je, zwężać, podwyższać 

lub obniżać.


