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3. Strategia błękitnego oceanu 
 Fundamentem naszego Programu Zielony Styl Życia, 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 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. 

 Nasz Program Zielony Styl Życia pozwoli, by wszyscy Polacy, którzy ukończą 
18 rok życia, do 2035 roku będą mogli kupić luksusowy samochód elektryczny i 
zamieszkać w domu zeroenergetycznym. Dom zeroenergetyczny, to dom 
wykończony „pod klucz” i bardzo bogato wyposażony, w kredycie 10 - letnim z 100 
% dofinansowaniem rat kredytowych dla każdego Polaka i to bez obciążania Skarbu 
Państwa, czy Samorządu Terytorialnego. Oznacza to, że stworzony przez nas 
mechanizm finansowy u Polaka, jako nabywcy samochodu i domu, wywoływać 
będzie uczucie – domu gratis realizując ideę domu samospłacającego się. 
Nabywcami domów będą mogły być osoby niepełnoletnie reprezentowane przy zawieraniu 
umowy przez prawnych opiekunów tj. rodzica. 

 Oznacza to również, że budowa domu systemem gospodarczym stanie się 
kompletnie nieopłacalna. Podobnie kupno innego samochodu, czy eksploatacja obecnych 
samochodów stanie się nieopłacalna.  

Cena 0 zł za luksusowy dom zeroenergetyczny 100 m2 wykończony oraz bardzo bogato 
wyposażony w pakiecie z luksusowym samochodem elektrycznym jest nie do pobicia 
przez jakąkolwiek konkurencję. I to jest 

prawdziwa strategia błękitnego oceanu. Zero konkurencji. 
 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. 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. Dzięki pracy w systemie 3 zmianowym 4 



brygadowym oraz innowacjom skróciliśmy czas budowy domu do 48 h. Uruchomienie 
Naszego Programu Zielony Styl Życia spowoduje, że w ciągu 7 lat powstanie w Polsce 
ponad 3,6 mln domów. Zostanie całkowicie zlikwidowany w Polsce deficyt mieszkań i 
domów. 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. 

Taka liczba stanowisk pracy spowoduje ogromny wzrost zapotrzebowania na energię.


