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2. Dom zeroenergetyczny 100 m2 wykończony oraz bardzo 
bogato wyposażony  

 Historia zaczęła się w 1999 roku, kiedy opracowałem koncepcję domu 
zeroenergetycznego. Zacząłem poszukiwać strategii błękitnego oceanu, aby móc wygrać z 
innymi firmami budującymi domy. Uświadomiłem sobie, że wszyscy będą chcieli 
zamieszkać w domach z darmową energią elektryczną, darmową ciepłą wodą i darmowym 
ogrzewaniem, ale niewiele osób będzie stać na taki dom. Zacząłem poszukiwać takiej 
strategii, która pozwoliłaby nabyć taki dom większej liczbie osób. Postanowiłem wypłacać 
pracownikom tak wysokie wynagrodzenie, aby zyskali zdolność kredytową i stać ich było 
na płacenie wysokich rat kredytowych oraz żeby mogli zdobyć środki na 20 % udział 
własny. Nie rozwiązywało to całkowicie problemu, gdyż wszyscy Polacy nie będą mogli 
pracować w mojej firmie. Szukałem dalej i znalazłem rozwiązanie. Zainspirował mnie Bank 
Ochrony Środowiska, który stworzył koncepcję domu samospłacajacego się. Koncepcja ta 
nigdy nie została wdrożona w życie z powodu błędu w obliczeniach wydajności 
fotowoltaiki, którą można zainstalować w ogrodzie. Okazało się, że przy każdym domu  
jednorodzinnym powinna być ogromna farma fotowoltaiczną, a działka pod domek 
jednorodzinny powinna mieć ok. 2 ha. BOŚ się wycofał, ale zdążył mnie zainspirować ideą 
domu samospłacajacego się. Zacząłem szukać źródeł spłaty i tak powstała nasza 
koncepcja.  

 Opis całej koncepcji jest w dalszej części, która oparta jest na politropowych 
pompach ciepła. Pompy te potrafią podgrzać wodę do temperatury 600 st. C (zwykłe 
pompy ciepła ok. 65 st. C). Woda o temperaturze 600 st. C to para, która podana na 
turbinę parową jest w stanie napędzić tę turbinę, a ta generator prądu elektrycznego. 
Nasze pompy pobierają ciepło z tzw, płytkiej geotermii (do 100 m głębokości). W ten 
sposób powstało odnawialne źródło energii niezależne od tego czy świeci słońce lub czy 
wieje wiatr. 

 Nie opłaca się wstawiać takich urządzeń do każdego domu, gdyż wiele małych 
agregatów geotermalnych jest droższa od jednego dużego, ale jeden agregat geotermalny 
na osiedle 150 domów okazuje się sensownym rozwiązaniem. Budując agregaty o mocy 1 
MW możemy zasilić całe osiedle i przy okazji postawić ultra szybką ładowarkę o mocy 350 
kW do ładowania samochodów elektrycznych oraz ładowarkę o mocy 11 kW w każdym 
domu.  
 Zadałem sobie pytanie jaką wartość można sfinansować kredytem i stosunkowo 
szybko ją spłacić. Ludzie nie chcą całe życie (35 lat) spłacać kredytu hipotecznego.  
Horyzont 10 letni wydaje się być akceptowalny. Poszukując źródeł spłaty znalazłem takie, 
które prawdopodobnie pozwolą spłacić kredyt na dom i samochód elektryczny w 
perspektywie 3-5 lat i to przy braku udziału finansów ze strony przysłowiowego 
Kowalskiego. W ten sposób powstała  

idealna strategia błękitnego oceanu  
 I rata za dom wynosi 13.750 zł. Pozostałe ja płacę za Ciebie jako poręczyciel. 
Po otrzymaniu dotacji na samochód 18.750 zł stać Ciebie na zwrócenie  Inwestorowi 
zaangażowanych środków wykorzystanych na zapłacenie I raty za dom w wysokości 
13.750 zł i I raty za samochód elektryczny w wysokości 5.000 zł. Oczywiście jeśli 
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dysponujesz kwotą 18.750 zł możesz od razu wpłacić I ratę za samochód i I ratę za 
dom. Możesz skorzystać z oferty alternatywnej finansowania w wysokości 18,750 zł. 
Wystawiasz weksel własny Inwestorowi, najlepiej aby to był Twój znajomy, na kwotę 
18.750 zł, który zostanie spłacony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
przyznając Tobie dotacje w takiej samej wysokości w ramach programu „Mój 
elektryk” za zakup samochodu elektrycznego. Nie wszyscy mają znajomych 
posiadających takie pieniądze. Pytaj. Polska to nie pustynia i 35 % mieszkańców ma 
takie pieniądze w banku. Oznacza to że 2 osoby nie ma takich oszczędności, ale 3 
już ma. Oni płaczą ponieważ inflacja zżera im te oszczędności. 
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Tabela 1

Miesiąc Liczba 
nowych  
zakładów 
produkcji 
domów

Liczba 
zakładów 
narastająco

Liczba 
domów w 
miesiącu

Liczba 
domów 
narastająco

Liczba 
nowych 
pracowników

Liczba 
pracowników 
narastająco

1 500 500

2 1 000 1 500

3 1 1 150 150 2 000 3 500

4 2 3 450 600 4 000 7 500

5 4 7 1 050 1 650 8 000 15 500

6 8 15 2 250 3 900 16 000 31 500

7 16 31 4 650 8 550 32 000 63 500

8 32 63 9 450 18 000 64 000 127 500

9 64 127 19 050 37 050 62 500 190 000

10 128 255 38 250 75 300 0 190 000

11 125 380 57 000 132 300

12 0 380 57 000 189 300

13 0 380 57 000 246 300

14 0 380 57 000 303 300

15 0 380 57 000 360 300

16 0 380 57 000 417 300

17 0 380 57 000 474 300

18 0 380 57 000 531 300

19 0 380 57 000 588 300

20 0 380 57 000 645 300

21 0 380 57 000 702 300

22 0 380 57 000 759 300

23 0 380 57 000 816 300

24 0 380 57 000 873 300



 Kto pierwszy ten lepszy. Gdybyś podjął pracę w naszej firmie to otrzymasz 
wynagrodzenie w wysokości 9000 zł netto na szeregowym stanowisku i więcej na 
stanowiskach kierowniczych. W każdym zakładzie zatrudnimy ok. 500 osób. Przy 
380 zakładach (po jednym w każdym powiecie) zatrudnienie wyniesie w ciągu 10 
miesięcy 500 x 380 = 190.000 osób. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały 
osoby, które przystąpią do Programu Zielony Styl Życia i zakupią samochód 
elektryczny w systemie ratalnym i dom zeroenergetyczny w takim samym systemie. 
Rozwiązanie jest skierowane w pierwszym roku do naszych pracowników, gdyż w 
ten sposób najszybciej zwiększymy naszą zdolność produkcyjno-montażową. W 
kolejnych latach będziemy budować dla pozostałych chętnych.  

 Szczególnie zachęcam do zakupu domów, gdyż ze sprzedaży domów dla 
wszystkich chętnych będziemy wspierali sprzedaż domów dla młodych ludzi 
opuszczających Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka czy rodziny zastępcze po 
ukończeniu 18 roku życia. Ci młodzi ludzie są szczególnie poszkodowani przez los, gdyż 
młodość musieli spędzić w Domu Dziecka. Po ukończeniu 18 roku życia stają na starcie w 
dorosłe życie nie mając wsparcia ze strony rodziców. Postanowiliśmy pomóc tym osobom. 
Po ukończeniu 16 roku życia sfinansujemy im kurs nauki jazdy samochodem, aby w 
przyszłości mogli zrobić kolejny kurs np. operatora koparki, czy dźwigu i mogli znaleźć 
pracę w naszej firmie z wynagrodzeniem 9000 zł netto. Będą mogli kupić dom i samochód 
w systemie sprzedaży ratalnej i zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie i nie 
będą musieli zaczynać dorosłego życia w Domu Pomocy Społecznej, co byłoby dla nich 
kolejną traumą. W Domach Dziecka mieszka ok. 72.000 dzieci. Pewnie co roku domy te 
opuszcza ok. 5 % takich dzieci, czyli ok. 4000. Chcemy im wszystkim pomóc. Nabywcy 
naszych domów pośrednio przyczynią się do wsparcia tej akcji. Domy Dziecka organizują 
zbiórki środków w ramach crowfundingu dla swoich podopiecznych, aby zapewnić im 
jakiekolwiek warunki mieszkaniowe. Stworzyłem system alternatywny, który jest atrakcyjny 
dla wszystkich stron kontraktu społecznego. Z jednej strony są osoby, które w ciągu swego 
życia zgromadziły sporo oszczędności. Polacy mają na rachunkach bankowych 168 mld zł 
oszczędności. Z powodu inflacji, która w lipcu 2022 r wynosi już 15,6 % w stosunku 
rocznym ich oszczędności tracą na wartości. Banki oferują lokaty na poziomie 6,5 - 7 % w 
stosunku rocznym. Jest to dużo poniżej inflacji. Klienci banków tracą. Ekonomiści sugerują 
rządowi, aby wyemitował obligacje oprocentowane powyżej inflacji i w ten sposób ściągnął 
nadmiar pieniądza z rynku zmniejszając inflację. Niestety rząd jest głuchy na te 
propozycje. Postanowiłem zaangażować się w walkę z inflacją. Zgodnie z krzywą Gaussa 
innowatorów w społeczeństwie jest 2,5 %. Oni jako pierwsi skorzystają z nowej oferty. 2,5  
% z 168 mld zł stanowi 4,2 mld zł. Kolejna grupa to wcześni naśladowcy i tych jest od 7 do 
12,5 %. Dysponują oni zatem środkami 7% x 168/100 = 11,76 mld zł. a przy 12,5 % x 168 /
100 = 21 mld zł. Zatem właściciele oszczędności o wartości 4,2 + 11,76 = 15,96 mld zł do 
4,2 + 21 = 25,2 mld zł będą zainteresowani w pierwszym rzędzie ochroną swoich 
oszczędności przed inflacją.  Muszą tylko otrzymać wiarygodną ofertę. Najlepiej, aby to 
Skarb Państwa był gwarantem takiej oferty oraz, aby rentowność takiej oferty była jak 
najwyższa. Nie jesteśmy bankiem, funduszem inwestycyjnym. Jesteśmy firmą budującą 
domy. Mamy jeden rodzaj inwestycji. Inwestycją jest pakiet „dom zeroenergetyczny + 
samochód elektryczny”. Pakiet podstawowy kosztuje 2 x 18.750 = 37.500 zł lub 
wielokrotność kwoty 18.750 zł. Jak kupisz pakiet podstawowy to otrzymasz dom 
zeroenergetyczny ok. 100 m2 oraz samochód elektryczny dla siebie za pierwsze 18.750 zł 
oraz drugi dom i samochód w pierwszym roku otrzyma nasz pracownik budujący domy. 
Wartość domu bardzo bogato wyposażonego i wykończonego wynosi na dzisiaj 1.200.000 
zł. Cena domu będzie ulegać zmianie z powodu inflacji, ale Ty nie musisz się tym martwić, 
gdyż wpłacasz na Swój pakiet podstawowy (dom + samochód) zawsze 18.750 zł. Tyle 
samo wpłacasz na (dom  + samochód) dla naszego pracownika, a w przyszłości 
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dowolnego naszego klienta. Na tym polega kontrakt społeczny. Są Inwestorzy, są Klienci  i 
jest nasza firma, która jest Wykonawcą domu i dostawcą samochodu.  Samochód kosztuje 
270.000 zł. Jego cena również będzie ulegać zmianie z powodu zmiany kursu waluty, 
zmiany kosztu transportu, cła itp. Zainwestowałeś 37.500 zł uzyskałeś dom + samochód o 
łącznej wartości 1.470.000 zł . Rentowność Twojej inwestycji wynosi 1.470.000/37.500 x 
100 % = 3920 %. Tak 3920 % słownie: trzy tysiące dziewięć set dwadzieścia procent. Nie 
6,5 % jak oferują banki tylko 3920 %. Różnica ogromna. Z powodu inflacji rentowność 
będzie rosła, gdyż cena domu będzie rosła i cena samochodu również. Wpłata 37.500 zł 
nie będzie rosła, gdyż jest to wartość dotacji w programie „Mój elektryk” prowadzonym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który jest agendą Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska, czyli Skarbu Państwa. Dlatego mówimy, że Twoja inwestycja jest 
gwarantowana przez Skarb Państwa. Po dostarczeniu samochodów nastąpi bezwzględna 
spłata inwestycji. Jako, że byłeś jednym z pierwszych Inwestorów zyskujesz prawo tzw. 
rolowania inwestycji, czyli możesz ponownie zainwestować 37.500 zł i zyskać dom dla 
Swojego dziecka, rodziców, rodzeństwa itp. Drugi dom i samochód otrzymają osoby 
uboższe np. wychowankowie domów dziecka, emeryci i renciści, których nie stać na 
wyłożenie kwoty 37.500 zł. Ciebie jako Inwestora to nie będzie bolało, gdyż Ty zarobisz 
zawsze 3920 % lub więcej, co prawda nie w złotówkach, ale w wartości domu i 
samochodu dla np. Swoich dzieci. Z kontraktu społecznego wynika jeden wniosek: osoby 
ubogie, których nie stać na inwestycje 37.500 zł otrzymają również dom + samochód 
elektryczny. Podniesie się w ten sposób  całkowita zamożność społeczeństwa. 
Prawdopodobnie zlikwidujemy ubóstwo, bezdomność, zapotrzebowanie na lokale 
komunalne, socjalne itp. Ubożsi emeryci i renciści nie będą musieli zbierać chrustu z 
powodu braku węgla i wzrostu cen nośników energetycznych, jak sugeruje nasz rząd. 
Koszt utrzymania domu zeroenergetycznego o powierzchni ok. 100 m2 to mniej niż 100 zł/
mies. W ten sposób osobom uboższym zostanie więcej środków w portfelu i drożyzna 
stanie się mniej dokuczliwa. Osób mających problemy egzystencjalne jest w Polsce ok. 
200.000. Potrzeby ich wszystkich będą mogły być zaspokojone całkowicie już w drugim 
roku. 

Dodatkowo weksel może być zabezpieczony  

1. cesją wynagrodzenia jakie otrzyma młody człowiek w naszej firmie (9000 zł/netto co 
miesiąc). Rozwiązanie możliwe tylko w ciągu pierwszych dwóch lat, kiedy będziemy 
zatrudniać nowych pracowników.  

2. Cesją ekspektatywy (przyszła wierzytelność) dotacji z NFOŚ.  

3. Poręczeniem mojej osoby. Międzynarodowa Instytucja Finansowa zaakceptowała moją 
osobę jako poręczyciela za wszystkie budowane domy w Polsce. W kolejnych latach 
system będzie mógł być oparty tylko na dotacjach z NFOŚ i moim osobistym 
poręczeniu za nabywcę domu i samochodu.  

 Gdyby okazało się, że liczba chętnych jest zdecydowanie większa będziemy mogli 
budować kolejne zakłady w większych gminach. Gmin o liczbie ludności powyżej 10.000 
osób jest w Polsce ok. 890. Zwiększając liczbę zakładów o 100 % zwiększymy liczbę 
wybudowanych domów o 100 %. Pożyczkodawca akceptuje nasz program i jest skłonny 
sfinansować budowę każdej ilości domów w Programie Zielony Styl życia. Sukcesywnie 
będzie rosła liczba samochodów elektrycznych korzystających z darmowej energii 
elektrycznej do ładowania. Spowoduje to przesiadanie się z komunikacji miejskiej na 
prywatne samochody elektryczne, chyba że gminy wprowadzą darmową komunikację 
publiczną.  

4



4


