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4. Skąd będą pochodziły środki na dofinansowanie.
W ramach Programu Zielony Styl Życia 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 powodującym wzrost plonów o ok. 15 
% 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. Ukraina będzie potrzebować ogromne ilości cementu do odbudowy kraju. Polska 
produkując 110 mln T zielonego cementu stanie się największym na świecie producentem 
zielonego cementu. 

 Do budowy domów w technologii szkieletowej 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.

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, domów, naszych zakładów 
produkcyjnych oraz ultra szybkich ładowarek samochodowych dużej mocy 350 kW.  

 Na każde 150 domów będzie pracował jeden agregat geotermalny o mocy 1 MW. 
Przy 3,6 mln  planowanych domów w ciągu 7 lat powstanie 3.600.000/150 = 24.000 MW 
mocy elektrycznej przy obecnej mocy polskiego systemu elektroenergetycznego 26.000 
MW. Na potrzeby budowanych domów zużyjemy ok. 8,7 % zainstalowanej mocy. Moc 
zostanie wykorzystana do zasilania ultra szybkich ładowarek samochodowych dużej mocy 
350 kW, których będzie mogło powstać 24.000 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 3000 m. Żaden kraj na świecie nie ma 
takich ilości i tak gęsto rozstawionych ultra szybkich ładowarek dużej mocy. Pozwoli to 
odejść od spalania benzyny, oleju napędowego i ceny tych paliw nie będą przerażać 
Polaków. Dodatkowo w każdym domu zainstalujemy ładowarkę o mocy 11 kW. 

 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 = 8760 MWh, czyli na 
jeden dom 8760/150 = 58,4 MWh. Przyjmując, że konsumpcja wyniesie max. 70 % to 
pojawią się wpływy ze sprzedaży 58,4 MWh x 0,7 = 40,88 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 110 mln T/rok. Przy cenie 50 $/T daje to 
kwotę 110.000.000 mln T x 50 $/T x 4,2 zł/$ = 23.240.000.000 zł. Daje to na jeden dom 
23.240.000.000/648.000 = 35.864 zł/rok. Cement trzeba wyeksportować, czyli 
przetransportować do innego kraju UE. 110.000.000T/21T/kontener = 5.238.095 
kontenerów/rok. Przyjmując czas trwania kursu na 14 dni (tam i z powrotem) rodzi to 
zapotrzebowanie na kontenerowce 5.238.095/24/10.000 = 22 szt. Tę ilość kontenerowców 
musimy wybudować w ciągu 2 lat. Taka ilość kontenerowców spowoduje dodatkowy 
przychód w kwocie 22 x 35.000.000 $ x 12 = 9.240.000.000 $ co daje na jeden dom 
9.240.000.000 x 4,2 /648.000 = 59.889 zł/rok. Daje to łącznie 20.000 + 35.864 + 59.589 = 
115.453 zł, a potrzeba 11.900 x 12 = 142.800, czyli brakuje jeszcze 142.800 - 115.453 = 
27.347 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 dzięki dużej automatyzacji i robotyzacji. 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 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  nam 70 mln $. Oznacza to, że po 4 
miesiącach nakład na budowę kontenerowca zwrócił się ( nie mamy kosztu paliwa). 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 648.400 domów rocznie budowanych trzeba przeznaczyć na spłatę 648.400 
x 11.900 x 12 = 92.591.520.000 zł/4,2 = 22.045.600.000 $/rok. Jeden kontenerowiec daje 
przychód 35 mln $/mies. x 12 = 420 mln $/rok. więc 22.045.600.000/420.000.000 = 52,5 
kontenerowców/rok. W kolejnym roku wybudujemy taką samą liczbę domów, więc liczba 



kontenerowców musi wzrosnąć o kolejne 53 szt. Rozwiązanie ma podstawową zaletę: 
kredyt zaciagamy w Euro i przychody z transportu morskiego i sprzedaży cementu mamy 
w $, więc prawie całkowicie znika ryzyko kursowe. Chcąc spłacić domy i samochody w 
ciągu roku musimy rocznie osiągnąć przychody z transportu morskiego 648.400 x 
(1.200.000+270.000) = 952.560.000.000 zł tj. 198.450.000.000 $ . Jeden kontenerowiec 
d a j e p r z y c h ó d 4 2 0 m l n $ , w i ę c a b y p o k r y ć k o s z t y r a t p o t r z e b a 
198.450.000.000/420.000.000 = 472,5 kontenerowców i 4 samochodowce. Utrzymując  
wydajność 12 kontenerowców/rok/dok będziemy potrzebować 476/12 = 40 pływających 
doków. 480 kontenerowce to tylko 8,45 % światowego rynku. Wykorzystując potencjał 
terenowy ( od ujścia Wisły do granicy z Kaliningradem może powstać 75 doków czyli 900 
kontenerowców/rok. Pozwoli to spłacić całkowicie w ciągu roku 900/480 x 648.400 = 
1.215.750 domów w ciągu roku. W związku z tym, że kontenerowce spłacają się bardzo 
szybko należy wykorzystać maksymalnie możliwości terenowe i wybudować 75 stoczni do 
budowy kontenerowców i produkować ich 900 szt. rocznie, gdyż w przyszłości ceny 
transportu morskiego kontenerów mogą spaść. Stanowi to 900/5683 x 100 = 15,84 % 
światowego rynku kontenerowców. Spowoduje to wzrost dochodu z transportu morskiego i 
całkowite przejęcie światowego rynku transportu kontenerowcami w ciągu 7 lat (7 x 900 
szt.= 6300 szt.). 

 Oferując usługę transportu morskiego i mając darmowy koszt paliwa bez 
problemu zdobędziemy rynek (kolejna strategia błękitnego oceanu). Będzie można 
w ten sposób spłacić samochód + dom w ok. 4-5 lat, a nawet rok. 

W przypadku zgody  Międzynarodowej Instytucji Finansowej na skrócenie okresu 
spłaty, to będzie  można spłacić każdy dom w jeden rok. Mamy więc ogromną poduszkę 
bezpieczeństwa. Potrzebujemy tylko 75 pływających doków (74 pod kontenerowce, 1 pod 
samochodowce i jeden do budowy mniejszych jednostek np. statków refulacyjnych, 
holowników). 

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.  
 Realizacja Programu Zielony Styl Życia  pozwoli równomiernie na terenie całej 
Polski wyeliminować stare kopciuchy w budownictwie mieszkaniowym oraz 
zelektryfikować cały transport bez konieczności angażowania środków samorządowych, 
państwowych, czy liczyć na łaskę UE.  
 Złożyliśmy ofertę dofinansowania ElektroMobility Poland SA w zakresie produkcji 
samochodów Izera. Jeśli oferta zostanie przyjęta to wzrosną nasze możliwości spłaty 
domów z 1.215.750 domów w ciągu roku do 1.343.380 domów. 


