
Drodzy Rodacy! (czytaj do końca) 

Tuż przy granicy Polski toczy się wojna. Giną ludzie. W Polsce pojawili się 
uchodźcy z Ukrainy. Na razie (po 4 tygodniach) jest ich ok. 2 miliony. Wg aktualnych 
szacunków może ich być 4 - 10 milionów, a nawet więcej. Prezydent Rosji Putin poprzez 
atak na ludność cywilną chce złamać Ducha w narodzie. Ukraińcy postanowili walczyć o 
swoje państwo do końca. Wojnę prawdopodobnie wygra Ukraina. Ale będzie to tzw. 
pyrrusowe zwycięstwo. Wygrają, ale kraj będzie zniszczony. Zniszczona będzie ogromna 
liczba domów, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, 
lotniska. Zostaną ukraińskie stepy. Bardzo trudno będzie żyć w takim kraju. Odbudowa 
może potrwać 10 - 20 lat. Polski naród wykazuje się ogromnym bohaterstwem, empatią i 
codziennym zwyczajnym heroizmem w dziele niesienia pomocy uchodźcom. Polskie 
społeczeństwo rzuciło się heroicznie z pomocą pokazując najlepszą stronę 
człowieczeństwa. Chwała Nam - Polakom. Jest to jednak pomoc doraźna. 

Gospodarka Ukrainy była słaba przed rozpoczęciem napaści ze strony Rosji. PKB 
na mieszkańca dawał im 115 pozycję na świecie (Polska 40) lokując ich wsród państw 
afrykańskich. Dlatego tak dużo ich przyjeżdżało do nas do pracy. Po wojnie nie będą mieli 
do czego wracać. Nie będą mieli domów i zakładów pracy. Klimat nie pozwala żyć cały rok 
w namiocie. Obojętnie, czy na Ukrainie, czy w Polsce. Nie mamy takiego klimatu jak w 
południowej Francji. Nie chcemy, aby Polska zamieniła się w jedno wielkie pole 
namiotowe. 

Zaistniały stan, wymaga stworzenia pomocy systemowej, która rozwiąże 
kompleksowo problemy. Rząd ogłosił instytucjonalną formę pomocy Ukraińcom, która ma 
rozwiązać już istniejące problemy i te, które będą narastały w czasie trwania konfliktu, a 
także po. Czy, przyjęty jednak przez rząd system pomocy Ukraińcom, musi się odbyć 
ogromnym kosztem polskiego społeczeństwa? Rząd własnych pieniędzy przecież nie ma. 
Rząd je będzie miał, kiedy zabierze je wcześniej nam, Polakom. Unia Europejska, o ironio, 
zadeklarowała Polsce wsparcie w wysokości 1 mld Euro. 

Naszym zamiarem natomiast, jest odciążenie polskiego społeczeństwa od 
ponoszenia ogromu kosztów, które już dzisiaj szacuje się na 60 mld złotych rocznie. 

Rodzi się, więc pytanie! 
A co, będzie z nami - Polakami? Czy Polacy, wskutek nie do 
końca przemyślanych rządowych decyzji, stać się mają 
obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju? 

Nasza propozycja pozwala problem pomocy rozwiązać inaczej, dlatego 
proponujemy - Projekt Obywatelski, który intencjonalnie podąża za działaniami rządu, 
rodząc przy tym niezwykłe korzyści dla Polski i Polaków. Problem przerodzi się w ogromny 
sukces Polski.

Fundamentem naszego Projektu Obywatelskiego, jest strategia „błękitnego 
oceanu”. Definicją „błękitnego oceanu” jest kreowanie przez przedsiębiorstwa wolnej i 
niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Strategia błękitnego oceanu zaleca, 
by sposób pokonania konkurencji polegał na zaprzestaniu prób jej pokonania. Innymi 
słowy strategia czerwonych oceanów polega na penetrowaniu znanej przestrzeni 
rynkowej, podczas gdy strategia błękitnych oceanów opiera się na penetracji nieznanej 

1



przestrzeni rynkowej. Dzięki temu konkurencja przestaje być istotna. Zamiast walczyć z 
rywalami, kto wyrwie największy kawałek istniejącego tortu, lepiej poszukać innego. 
Takiego, którym nie trzeba się z nikim dzielić. Strategia błękitnego oceanu została 
stworzona przez W. Chan Kim i Renée Mauborgne w 2005 r. Nie wiedząc, że w 
przyszłości powstanie takie nazewnictwo z powodzeniem stosowałem ją od 1982 r 
wyprzedzając obu naukowców o 23 lata. 

Projekt Obywatelski 
Drodzy Polacy! 

Wielu Ukraińców nie wróci na Ukrainę, gdyż ich domy zostały zbombardowane. Nie 
mieliby gdzie mieszkać. Zostaną w Polsce na dłużej, a być może na zawsze. Na razie do 
Polski przyjeżdżają matki z dziećmi. Powstanie ogromne zapotrzebowanie na żłobki i 
przedszkola, aby matki mogły podjąć pracę. Czy pojawią się ojcowie zależy, czy przeżyją 
działania wojenne? 

Projekt Obywatelski zawiera rozwiązania systemowe, jak pomagając Ukraińcom, 
jednocześnie pomóc samym Sobie rozwiązać problem. Problem, którego żaden rząd 
dotychczas nam go nie rozwiązał. 

Zadbajmy najpierw o Siebie, by następnie skutecznie pomagać Ukraińcom. Tak jak 
w samolocie obowiązuje zasada, aby osoby dorosłe wpierw założyły maskę tlenową, a 
dopiero później zadbały o dzieci. Tak też my – Polacy, zadbajmy najpierw o Polaków, a 
później, a w zasadzie równocześnie o Ukraińców. 

Projekt Obywatelski pozwoli, by wszyscy Polacy, którzy ukończą 18 rok życia, 
do 2027 roku będą mogli zamieszkać w domach zeroenergetycznych w pakiecie z 
samochodem elektrycznym. Dom zeroenergetyczny, to dom wykończony „pod 
klucz” i bardzo bogato wyposażony, w kredycie 10 - letnim z 100 % 
dofinansowaniem rat kredytowych dla każdego Polaka. Oznacza to, że stworzony 
przez nas mechanizm finansowy u Polaka, jako nabywcy domu, wywoływać będzie 
uczucie – domu gratis realizując ideę domu samospłacającego się.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracującym w Polsce Ukraińcom i ich rodzinom 
sukcesywnie będziemy tworzyć warunki do życia w domach i mieszkaniach zwolnionych 
przez Polaków. 

Głęboko wierzymy, że Polska i Polacy, heroicznie pomagając Ukraińcom, w duchu 
głęboko chrześcijańskim, doprowadzą do uzdrowienia bolesnych spraw z historii obu 
Narodów. 

Realizacja Projektu Obywatelskiego sprawi, 
że Polska stanie się liderem:
• w budownictwie zeroenergetycznym (najlepsza forma na wypadek wojny) 

• poprawie bezpieczeństwa energetycznego (zasilanie w oparciu o źródła 
geotermalne oddalone od domu o 500 m)  
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• produkcji statków z napędem elektrycznym z nieograniczonym zasięgiem 

•  produkcji zielonego przemysłu energochłonnego w Europie 

• produkcji zielonego cementu na świecie 

• produkcji zielonej wełny mineralnej 

• produkcji zielonego nawóz 

• produkcja zielonej paszy 

• w rozwoju gospodarczym 

Tabela 1-1 pokazuje ilość domów, które powstaną w wyniku Projektu Obywatelskiego  

Budując domy dla Polaków będziemy je budować we wszystkich powiatach i 
gminach, w miastach wojewódzkich na samym końcu (poza miastami wojewódzkimi 
mieszka 80 % ludności Polski), gdy ceny gruntów spadną, gdyż spadnie zainteresowanie 
mieszkaniami w nowo budowanych blokach. Trudno będzie komukolwiek konkurować z 
domem zeroenergetycznym 100 m2 w pakiecie z luksusowym samochodem elektrycznym 
za 0 zł.  Zostanie zwolnionych dużo domów i mieszkań, w których będą mogli zamieszkać 
Ukraińcy w normalnych, ludzkich warunkach, nie w namiotach. Rząd szuka lokali, w 
których mogliby zamieszkać uchodźcy z Ukrainy. Chce wynajmować całe hotele, motele, 
hostele, agroturystykę, ośrodki wczasowe, sale gimnastyczne itp. Są to rozwiązania 
chwilowe. Rząd będzie mógł wynająć domy i mieszkania od Polaków, którzy 
przeprowadzili się do nowych domów. Będzie to tańsze niż wynajmowanie hoteli. W 
naszym projekcie wszystkie te problemy się skończą w ciągu 5 lat, gdyż wszyscy Ukraińcy 
również zamieszkają w domach i mieszkaniach zwolnionych przez Polaków. Ukraińcy 
zostaną w Polsce na dłużej, a być może na zawsze, rozwiązując przy okazji problem 
demografii w Polsce. Na razie do Polski przyjeżdżają matki z dziećmi. Czy pojawią się 
ojcowie zależy, czy przeżyją działania wojenne. Jaki to będzie miało wpływ na rynek 
wtórny mieszkań? Niestety, będzie mieć ogromny. Stara substancja mieszkaniowa zacznie 
gwałtownie tanieć. Koszt utrzymania nowego domu 100 m2 będzie wynosił ok. 100 zł/
miesięcznie wliczając w to wszystkie media, podatek od nieruchomości, bez opłat za 
śmieci. W stosunku do obecnych kosztów koszt utrzymania domu zeroenergetycznego 
jest to znikoma wartość. Będzie to zachęcać do przeprowadzki do nowego 
zeroenergetycznego domu wykończonego i bardzo bogato wyposażonego (zobacz na 
stronie www.greenangel.pl). Dzięki pracy w systemie 3 zmianowym 4 brygadowym oraz 
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Rok Liczba domów w roku Liczba domów narastająco

1 305 400 305 400

2 4 394 100 4 699 500

3 4 458 600 9 158 100

4 4 458 600 13 616 700

5 4 458 600 18 075 300

6 4 458 600 22 533 900

7 4 458 600 26 992 500



innowacjom skróciliśmy czas budowy domu do 48 h. Uruchomienie Projektu 
Obywatelskiego spowoduje, że w ciągu 3 lat powstanie w Polsce ponad 9 mln domów. 
Zostanie całkowicie zlikwidowany w Polsce deficyt mieszkań i domów. Znajdzie się przez 
to, dostateczna ilość mieszkań i domów dla chcących żyć w Polsce Ukraińców. Sytuacja ta 
może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy, ponieważ w Polsce do 2025 roku będzie 
brakowało ok. 850 tys. pracowników. Dodatkowo powstaną nowe miejsca pracy związane 
z budową domów, infrastrukturą energetyczną, przemysłem stoczniowym, cementowym 
itp. Tych nowych miejsc pracy powstanie ok. 3,7 mln, z minimalnym wynagrodzeniem 
9000 zł netto, przy planowanym już deficycie 850.000. pracowników. Zatem zostanie 
stworzonych 4,55 mln stanowisk. Stworzenie takiej liczby stanowisk pracy spowoduje 
ogromny wzrost zapotrzebowania na energię, co pokazuje poniższa tabela:
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Tabela 1-3

Rok Liczba domów w roku Moc instalowana w 
roku w MW

Moc instalowana 
narastająco w MW

1 305 400 2 036 2 036

2 4 394 100 29 294 31 330

3 4 458 600 29 724 61 054

4 4 458 600 29 724 90 778

5 4 458 600 29 724 120 502

6 4 458 600 29 724 150 226

7 4 458 600 29 724 179 950

Tabela 1-2

Rok Liczba 
domów w 
roku

Podatek VAT od 
domów w mld zł

Podatek VAT od 
samochodów w 
mld zł

Łącznie VAT 
w mld zł

1 305 400 24,4 14,0 38,5

2 4 394 100 351,5 202,1 553,7

3 4 458 600 356,7 205,1 561,8

4 4 458 600 356,7 205,1 561,8

5 4 458 600 356,7 205,1 561,8

6 4 458 600 356,7 205,1 561,8

7 4 458 600 356,7 205,1 561,8

VAT od wybudowanych domów i sprzedanych samochodów elektrycznych. 

Pozostała moc zostanie wykorzystana do zasilania ładowarek samochodowych dużej mocy 
350 kW, których będzie mogło powstać 180.000 szt. oraz na potrzeby przemysłu, handlu i 
usług. Oznacza to, że budując je na planie kwadratu na terenie całej Polski odległość jednej 
ładowarki od drugiej wyniesie maksymalnie 500 m. Żaden kraj na świecie nie ma takich ilości i 
tak gęsto rozstawionych ładowarek dużej mocy. Pozwoli to odejść od spalania benzyny, oleju 
napędowego i ceny tych paliw nie będą przerażać Polaków.  
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Wpływ projektu obywatelskiego na budżet centralny. 

Wykres 1
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Budżet Dochody podatkowe Podatek PIT Dodatkowe przychody Łącznie budżet

Tabela 1

Rok Budżet Dochody podatkowe Podatek PIT Dodatkowe przychody Łącznie budżet Wzrost w %

2015 289,0 259,7 45,0 0,0 289,0 100,0

2016 314,6 273,1 48,2 0,0 314,6 100,0

2017 350,4 315,3 52,7 0,0 350,4 100,0

2018 380,0 355,7 59,6 0,0 380,0 100,0

2019 400,5 367,3 65,4 0,0 400,5 100,0

2020 504,8 370,3 66,6 0,0 504,8 100,0

2021 521,4 403,7 66,6 0,0 521,4 100,0

2022 521,4 440,8 66,6 38,4 559,8 107,4

2023 521,4 440,8 66,6 553,6 1 075,0 206,2

2024 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7

2025 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7

2026 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7

2027 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7

2028 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7

2029 521,4 440,8 66,6 561,8 1 083,2 207,7



Będziemy budować agregaty geotermalne do zasilania domów oraz ładowarek 
samochodowych dużej mocy 350 kW. Na każde 150 domów będzie pracował jeden 
agregat geotermalny o mocy 1 MW. Przy 26.992.500 planowanych domów w ciągu 7 lat 
powstanie 26.992.500/150 = 180.000 MW mocy elektrycznej przy obecnej mocy polskiego 
systemu elektroenergetycznego 26.000 MW. Na potrzeby budowanych domów zużyjemy 
ok. 8,7 % zainstalowanej mocy.  

Wniosek z przeprowadzonej analizy dowodzi, że : 

Projekt Obywatelski, rodzi możliwość likwidacji podatku dochodowego i opłaty 
zdrowotnej. Przy tym nie oznacza to, że o tyle samo spadłyby przychody Skarbu Państwa. 
W części utracone wpływy pojawiłyby się we wpływach z podatku VAT związanego ze 
zwiększoną konsumpcją. Np. utrata teoretycznie 66 mld zł podatku dochodowego 
spowodowałaby wzrost wpływów z podatku VAT w kwocie ok. 10 mld zł. 

Podobnie sytuacja byłaby z opłatą zdrowotną. W świetle wzrostu przychodów 
budżetu o kwotę ok. 500 mld zł, spadek z tytułu podatku dochodowego i opłaty zdrowotnej 
dla budżetu nie byłby odczuwalny a wręcz pojawiłaby się dostatecznie duża ilość środków 
na dofinansowanie służby zdrowia i modernizację armii.

Jako autorzy - Projektu Obywatelskiego, jesteśmy zwolennikami wzrostu 
przychodów budżetowych z podatku VAT bez zwiększania obciążeń podatkowych w 
podatku dochodowym dla osób indywidualnych, który jest karą za zwiększanie 
przychodów indywidualnych w wyniku własnej aktywności. 

Likwidacja podatku dochodowego i opłaty zdrowotnej spowodowałaby impuls 
prorozwojowy dla gospodarki i dalsze wzrosty wpływów z podatku VAT. Likwidacji uległyby 
koszty poboru tego podatku i opłaty zdrowotnej, co również poprawiłoby sytuację budżetu. 
Polska stałaby się jedną Wielką Specjalną Strefą Ekonomiczną przyciągając inwestorów 
zagranicznych. Polskie firmy miałyby więcej środków na inwestycje. Rząd także, będzie 
mógł realizować wiele potrzebnych Polsce inwestycji. 

Skąd będą pochodziły środki na dofinansowanie.

Planujemy uruchomić biznesy konieczne i skorelowane z budową domów. Np. w 
oczyszczalniach ścieków wykorzystane zostaną algi, które do życia potrzebują 
odpowiedniej temperatury, światła, dwutlenku węgla i odpadków organicznych (ścieki). 
Otrzymując powyższe składniki algi rosną w tempie 100 % na dobę. W ten sposób 
powstanie zielona masa, która może być zielonym pokarmem dla zwierząt hodowlanych 
jak i naturalnym nawozem mogącym zastąpić nawozy sztuczne. Po liofilizacji mogą być 
przechowywane do czasu ich zużycia (będą powstawać przez cały rok i jako nawóz będą 
zużywane sezonowo). Będzie to produkcja antyimportowa, która może zastąpić soję. 
Zaleta tej paszy to brak konieczności stosowania antybiotyków jako dodatku do pasz. Aby 
otrzymać dwutlenek węgla musimy uruchomić produkcję cementu i wapna, gdyż 
dwutlenek węgla powstaje w wyniku rozkładu wapienia i zostanie w 100 % 
zagospodarowany w oczyszczaniach ścieków. 

Do budowy domów wg naszej innowacyjnej technologii potrzebne są płyty MGO, 
które zastąpią płyty drewnopochodne OSB. 90 % światowych zasobów tlenku magnezu 
(MgO) posiadają Chiny. Potrzebny jest transport. Z uwagi na wojnę rosyjsko-białorusko- 
ukraińską transport kolejowy prawdopodobnie będzie blokowany. Pozostaje transport 
morski.
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Z uwagi na duże koszty tego transportu postanowiliśmy uruchomić produkcję 
kontenerowców w Polsce. Bardzo nietypowych, gdyż z napędem elektrycznym o 
nieograniczonym zasięgu. Jak to możliwe? Będziemy wykorzystywać politropowe pompy 
ciepła, które odbierając ciepło z mórz i oceanów potrafią wytworzyć parę o temperaturze 
600 st. C, która podana na klasyczną turbinę parową napędzi generator elektryczny. W ten 
sposób będziemy budować takie agregaty do zasilania kontenerowców, ale również do 
zasilania domów oraz ładowarek samochodowych dużej mocy 350 kW. Na każde 150 
domów będzie pracował jeden agregat geotermalny o mocy 1 MW. Przy 26.992.500 
planowanych domów w ciągu 7 lat powstanie 26.992.500/150 = 180.000 MW mocy 
elektrycznej przy obecnej mocy polskiego systemu elektroenergetycznego 26.000 MW. 
Już na koniec 2 roku moc naszych agregatów przekroczy moc polskiego systemu 
elektroenergetycznego i będzie to w 100 % zielona energia.

Nasze zakłady produkcji cementu, szkła okiennego spowodują ogromne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną i obecna moc systemu nie byłaby w stanie pokryć 
naszego zapotrzebowania. Aby nie ponosić strat na przesyle będziemy agregaty 
geotermalne budować w sąsiedztwie tych zakładów. Wybudowanie agregatu 
geotermalnego ma szansę wygenerować z 1 MW x 8600 h/rok = 8600 MWh, czyli na 
jeden dom 8600/150 = 57,3 MWh. Przyjmując, że konsumpcja wyniesie max. 70 % to 
pojawią się wpływy ze sprzedaży 57,3 MWh x 0,7 = 40 MWh. Przy cenie 0,5 zł (produkcja 
+ dystrybucja) przychody wyniosą 40 x 0,5 zł/kWh x 1000 = 20.000 zł/dom/rok. Jest to 
relatywnie niewielka kwota, która jednak pomaga w spłacie domu. Liczba ta wzrośnie jak 
powstaną nowe miejsca pracy.

Sprzedaż cementu, który musimy wyprodukować, aby dostarczyć algom 
odpowiednią ilość dwutlenku węgla wyniesie 830 mln T. Przy cenie 50 $/T daje to kwotę 
830.000.000 mln T x 50 $/T x 4,2 zł/$ = 174.300.000.000 zł. Daje to na jeden dom 
174.300.000.000/4.458.000 = 39.098 zł/rok. Cement trzeba wyeksportować, czyli 
przetransportować do innego kraju UE. 830.000.000 T/21T/kontener = 3.952.380 
kontenerów/rok. Przyjmując czas trwania kursu na 14 dni (tam i z powrotem) rodzi to 
zapotrzebowanie na kontenerowce 3.952.380/24/10.000 = 16 szt. Tę ilość kontenerowców 
musimy wybudować w ciągu 7 lat. Taka ilość kontenerowców spowoduje dodatkowy 
przychód w kwocie 16 x 35.000.000 $ x 12 = 6.720.000.000 $ co daje na jeden dom 
6.720.000.000 x 4,2 /4.458.000 = 6.331 zł/rok. Daje to łącznie 20.000 + 39.098 + 6.331 = 
65.429 zł, a potrzeba 11.900 x 12 = 142.800, czyli brakuje jeszcze 142.800 - 65.429 = 
77.371 zł na spłatę każdego domu,

Wracając do kontenerowców. Na świecie pływa 5683 kontenerowce i dodatkowo 
rocznie jest budowanych 548 nowych tradycyjnych kontenerowców. Gdyby chcieć 
zaspokoić bieżące potrzeby i w ciągu 10 lat wymienić wszystkie kontenerowce na 
elektryczne, to rocznie potrzeba budować ok. 1000 kontenerowców tj. 83/mies. Jest to 
prawie niewykonalne. Zmniejszając czas postoju w porcie poprzez zastosowanie naszego 
innowacyjnego systemu rozładunku możemy zmniejszyć o 10 - 20 % zapotrzebowanie na 
kontenerowce do poziomu 66 szt./mies., a to jest już wykonalne. Wprowadzamy innowacje 
w konstrukcji statków (eliminacja dużego silnika głównego, dużej śruby i dużej płetwy 
sterowej i zastępujemy je napędem elektrycznym płetwowym rozproszonym, 
wprowadzenie automatów spawalniczych do budowy kadłuba skróci czas produkcji statku 
o połowę). Chińczycy i Koreańczycy budują rocznie po 6 kontenerowców. My planujemy 
budować po 12 w jednym pływającym doku. Na odcinku od ujścia Wisły do granicy z 
Obwodem Kaliningradzkim (45 km) możemy wybudować stocznie z pływającymi dokami w 
ilości 75 szt. Przy każdym pływającym doku będzie pływające nabrzeże z halą do 
produkcji i kompletacji wyposażenia statków. Światowa cena kontenerowca o długości 400 
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m to 140 mln $. Jeśli kontenerowiec zabierze 10.000 kontenerów i za transport 
pobierzemy 7000 $, to jeden kurs Chiny - Europa - Chiny, który zajmuje 2 miesiące daje 
70 mln $. Oznacza to, że po 4 miesiącach nakład na budowę kontenerowca zwrócił się. 
Jeśli zabierze 24.000 kontenerów (tyle zabierają kontenerowce o długości 400 m) to zwrot 
nakładu skróci się do jednego miesiąca 7000 x 24.000 = 168.000.000 $. Założyliśmy 
stosunkowo niskie wpływy, aby rezerwa była duża. Dodatkowo założyliśmy, że zysk 
osiągamy z transportu tylko w jedną stronę. Powrót do Chin kontenerów nie odbywa się 
jednak za darmo.

Aby dom został spłacony w 10 lat trzeba przeznaczyć na jedną ratę 11.900 zł. Aby 
pokryć raty za 4.458.400 domów rocznie budowanych trzeba przeznaczyć na spłatę 
4.458.400 x 11.900 x 12 = 636.602.400.000 zł/4,2 = 151.572.000.000 $. Jeden 
kontenerowiec daje przychód 35 mln $/mies. x 12 = 420 mln $/rok. więc 
151.572.000.000/420.000.000 = 360 kontenerowców/rok. W kolejnym roku wybudujemy 
taką samą liczbę domów, więc liczba kontenerowców musi wzrosnąć o kolejne 360 szt. 
Rozwiązanie ma podstawową zaletę: kredyt zaciagamy w $ i przychody z transportu 
morskiego i sprzedaży cementu mamy w $, więc całkowicie znika ryzyko kursowe. Biorąc 
pod uwagę przychody z dotychczasowych źródeł w rzeczywistości będzie potrzeba 77.371 
x 4.458.000 = 344.919.918.000 zł, co można uzyskać z 344.919.918.000 / 420.000.000 /
4,2 = 196 kontenerowców ( 3,5% światowego rynku), czyli z 16 doków. Przy 30 
pływających dokach powstanie 360 kontenerowców w ciągu roku, czyli 30 miesięcznie, 
przy zapotrzebowaniu 66 szt./mies. W związku z tym że kontenerowce spłacają się bardzo 
szybko należy wykorzystać maksymalnie możliwości terenowe i wybudować 60 stoczni do 
budowy kontenerowców i produkować ich 720 szt. rocznie, gdyż w przyszłości ceny 
transportu morskiego kontenerów mogą spaść. Stanowi to 720/5683 x 100 = 12,7 % 
światowego rynku kontenerowców. Spowoduje to wzrost dochodu z transportu morskiego i 
całkowite przejęcie światowego rynku transportu kontenerowcami w ciągu 7 lat (7 x 720 
szt.= 5040 szt.). 

Oferując usługę transportu morskiego i mając darmowy koszt paliwa bez problemu 
zdobędziemy rynek. Będzie można w ten sposób spłacić domy w ok. 9,5 roku. 
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Dokładając samochód elektryczny o mocy 500 KM czas spłaty wydłuży się do 10 lat 
(kliknij w zdjęcie samochodu, a obejrzysz prezentację). Gdyby Światowa Instytucja 
Finansowa się zgodziła na skrócenie okresu spłaty, to można by spłacić każdy dom w 7 
lat, a nawet krócej. Mamy więc ogromną poduszkę bezpieczeństwa. Potrzebujemy tylko 
75 pływających doków (60 pod kontenerowce, 15 pod samochodowce i jeden do budowy 
mniejszych jednostek np. statków refulacyjnych). 

Zaleta budowy pływających doków i pływających nabrzeży to uniknięcie straty 
czasu na uzyskiwanie pozwoleń na budowę, chyba że ustawowo zostanie zniesiony 
wymóg sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na 100 % zasilanie w 
energię z OZE. W budowę pływających doków zaangażujemy wszystkie stocznie i zakłady 
produkcji konstrukcji stalowych z całego kraju, a nawet z zagranicy, aby skrócić czas 
budowy pływających doków. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można budować 
stacjonarne nabrzeża, co obniży koszty budowy stoczni. 

Tylko budowa falochronu oraz Autostrady Morskiej, która powstanie na główce 
równoległego falochronu będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przychody ze sprzedaży domów bez problemu pozwolą sfinansować budowę pływających 
doków i nabrzeży. Kontenerowce będą się spłacały ze świadczenia usług transportu 
morskiego. 

Wracając do hasła Projekt Obywatelski. 

Cel:  

 Dom zeroenergetyczny wykończony i bardzo bogato wyposażony dla każdego 
mieszkańca Polski w ciągu 5 lat w kredycie 10 letnim. W pakiecie z domem samochód 
elektryczny również będzie objęty systemem 100 % dofinansowania. Obywatele Ukrainy 
po otrzymaniu w Polsce Statusu Rezydenta, będą mogli osiedlać się w Polsce i 
podejmować stałe zatrudnienie. Do czasu wybudowania domów dla wszystkich Polaków 
będą mogli korzystać z domów i mieszkań zwolnionych sukcesywnie przez Polaków. 

Realizacja: 

Firma Green Angel B&C SA S.K. uruchomiła w Banku PKO BP rachunek o 
charakterze celowym, na który wszyscy Polacy i Ukraińcy, którzy chcieliby pomóc Sobie w 
stworzeniu przyzwoitych warunków mieszkaniowych mogą wpłacać dowolne kwoty. Przez 
rok środki te pozostaną na rachunku bankowym i będą pod ścisłą kontrolą banku. Środki 
będą zablokowane przez bank na rzecz Światowej Instytucji Finansowej i będą stanowić 
zabezpieczenie pozyskania przez Green Angel B&C SA S.K. linii kredytowej na 
sfinansowanie Projektu Obywatelskiego. Z końcem roku, kredyt zostanie spłacony, 
blokada środków zostanie zwolniona. Wpłacający wówczas będą mogli podjąć decyzję, 
czy chcą zwrotu tych środków, czy przekażą je na inne cele, przez nich nazwane. 

Warunek minimalny i maksymalny:  

 Aby cel został zrealizowany, musi na rachunku celowym znaleźć się kwota 
minimalna 100 mln zł, a zarazem maksymalna. Jest to równoznaczne z wpłatą dokonaną 
przez 1 mln osób lub firm w kwocie po 100 zł. Liczymy, że to nastąpi w ciągu miesiąca. 
Oferta jest tak atrakcyjna, dlatego ten czas może skrócić się nawet do 7 dni. 
Wprowadzamy zasadę, że osoby wpłacające większą kwotę w pierwszej kolejności 
otrzymają domy. Każda kwota powyżej 1 % zostanie zwrócona po roku. Spodziewamy się, 
że wiele osób wpłaci większą kwotę, aby szybciej otrzymać dom i samochód. Gdyby nasz 
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odzew spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i pojawiła się chęć wpłaty większej 
kwoty niż 100 mln zł łącznie, będzie to niemożliwe. Na stronie www.greenangel.pl 
umieścimy licznik z ogólną wartością dokonywanych wpłat. Stan licznika będzie stale 
aktualizowany. Przy stanie 100 mln zł licznik się zatrzyma i będzie to oznaczało, że kolejne 
wpłaty będą niemożliwe. Zostanie ustanowiona blokada przez bank i pieniądze się odbiją 
jak od ściany i wrócą do wpłacającego. 1% z tej kwoty nie będzie objęty blokadą i zostanie 
przeznaczony na sprawy organizacyjne. W pierwszej kolejności wysokość wpłat 
uszereguje kolejkę. W drugiej kolejności kolejność wpłat będzie decydować w jakim czasie 
otrzymasz dom i samochód. Szybka decyzja drogą do szybszego otrzymania domu i 
samochodu. 

Wpłaty proszę dokonywać na następuje konta: 

opłata administracyjna 1% 
konto: PKO BP 02 1020 4027 0000 1002 1728 6376  

wpłata zwrotna na pomoc 99% (konto celowe)  

konto: PKO BP 66 1020 4027 0000 1202 1728 6387 

Projekt Obywatelski  
zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne a Polakom godne życie 

Jest to „Oferta nie do odrzucenia” (autor Mark Joyner) 

Marek Barański       Edmund Szwed 
 
Partner techniczno - handlowy     Partner Finansowy Projektu

Prezes Zarządu      email:szwed.edmund@gmail.com  
Green Angel B&C SA S.K.      tel: 606 299 565 
61-369 Poznań 
ul. Starołęcka 18 A lok. 206 
www.greenangel.pl 
email: marek.b@greenangel.pl 
skype: marekadambaranski 
tel. 660 502 960 
Absolwent Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute 
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