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czas na biznes organizacja !lubów

!lub – dla jednych najszcz"#liwsza, dla innych 
najbardziej stresuj$ca uroczysto#% w &yciu. Nie 
ulega jednak w$tpliwo#ci, &e dzie' ten wymaga 
wyj$tkowej oprawy. Jest to g("boko zakorzenione 
we wszystkich kulturach #wiata. W Polsce wci$& 
silne jest przywi$zanie do tradycji, widocznej 
zw(aszcza w mniejszych miastach i na wsiach, 
nakazuj$cej zaj"cie si" organizacj$ wesela 
osobi#cie lub przy wsparciu rodziców. Pomimo 
to, od kilku lat coraz wi"kszym powodzeniem 
ciesz$ si" us(ugi konsultantów #lubnych i firm, 
zajmuj$cych si" kompleksowo organizacj$ 
#lubów. Moda na tego rodzaju dzia(alno#% 
przyw"drowa(a do nas z Zachodu i cieszy si" 
najwi"kszym zainteresowaniem w du&ych 
miastach.

Postaramy si" przyjrze% wszystkim aspektom, zwi$zanym z prowadzeniem 
tego typu dzia(alno#ci i spróbujemy oszacowa%, czy jest to biznes op(acalny.

Charakterystyka rynku

Cho% liczba zawieranych w Polsce ma(&e'stw w ostatnich latach spad(a, to 
wci$& mo&na mówi% o wysokim poziomie. Wed(ug danych GUS, w 2011 r. 
w zwi$zek ma(&e'ski wst$pi(o o 21 tys. par mniej ni& w roku 2010. Sa-
kramentalne „tak” powiedzia(o sobie 207 tysi"cy par. W#ród nich ok. 85% 
stanowi(y tzw. ma(&e'stwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. 70% zawar-
tych zwi$zków tworzy(y natomiast ma(&e'stwa wyznaniowe, jednocze#nie 
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zarejestrowane w urz!dach stanu cywilnego. Najwi!ksze spadki odnoto-
wano w miejscowo"ciach do 20 tys. mieszka#ców. W najmniejszym stopniu 
kryzys odczuli przedstawiciele bran$y, dzia%aj&cy w najwi!kszych aglome-
racjach. O po%ow! natomiast zmala%y obroty bran$y "lubnej w skali kraju, 
cz!"' jej przedstawicieli musia%a si! ratowa' znacznymi obni$kami cen 
us%ug.

Gorsze wyniki z ostatnich dwóch lat z pewno"ci& mo$na t%umaczy' kry-
zysem ekonomicznym i brakiem poczucia bezpiecze#stwa oraz niepewn& 
sytuacj& na rynku pracy. Du$a cz!"' m%odych ludzi postanowi%a od%o$y' de-
cyzje o kosztownej uroczysto"ci, jak& niew&tpliwie jest "lub, na pewniejsze 
czasy. Bior&c pod uwag! fakt, $e wszystkie analizy gospodarcze wskazuj&, 
i$ najgorszy ekonomicznie okres mamy za sob&, pozostaje mie' nadziej!, $e 
prze%o$y si! to znowu na wi!ksz& liczb! zawieranych ma%$e#stw. Mo$e by' 
to szansa dla dopiero wchodz&cych na rynek firm, które mia%y szcz!"cie nie 
dzia%a' w trudnych latach 2009-2010. Wtedy wi!kszo"' firm zajmuj&cych 
si! organizacj& "lubów boryka%a si! z powa$nymi problemami, a niektóre 
musia%y zako#czy' dzia%alno"'.

Poza czynnikiem ekonomiczno-gospodarczym, tak$e inny pozwala optymi-
stycznie patrze' w najbli$sz& przysz%o"'. Zgodnie z danymi statystyczny-
mi, w%a"nie zaczyna si! kolejny wy$ „matrymonialny” – osoby pochodz&ce 
z wy$u demograficznego z pierwszej po%owy lat 80. osi&gaj& wiek, w którym 
najcz!"ciej zawierane s& ma%$e#stwa: 22-30 lat.

Przedstawiciele urz!dów stanu cywilnego prognozuj& nawet, $e kolejne 2-3 
lata b!d& rekordowe.


