
 

         

 
  

 
 
 
 
 

 

Obliczenia zwrotu z inwestycji i okresu zwrotu z 
inwestycji dla wynalazku:  

„Hodowla karpia w sadzach: sadz i technologia hodowli” 

(dalej Metoda Wawerskiego)  
i porównanie tej metody z Metodą Tradycyjną hodowli karpia. 

 
 

Dokładny opis technologii wraz z animacjami, filmami, wywiadami oraz wizualizacjami 

przedstawiającymi wynalazek można znaleźć na: https://wynalazca.tv/wynalazek-licencja-hodowla-

karpia-sadzach-technologia/  

 

 

Skontaktuj się na: kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń: +48 662-067-517 

  

https://wynalazca.tv/wynalazek-licencja-hodowla-karpia-sadzach-technologia/
https://wynalazca.tv/wynalazek-licencja-hodowla-karpia-sadzach-technologia/
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Twórcy wynalazku: 

Wieńczysław Wawerski – doświadczony hodowca ryb, który od 1989 roku jest 

właścicielem własnego gospodarstwa rybnego „Odra” na terenach gminy Gorzyce. 

Po ponad 30-stu latach spędzonych na opracowywaniu skutecznej i wydajnej metody 

hodowli karpi udało mu się stworzyć innowacyjną technologię i produkt. 

Założenia, działanie i zalety 

wynalazku: 

Główne założenia: możliwość hodowli karpia na różnego typu zbiornikach, proste 
w użyciu, zwiększenie przeżywalności karpi, zmniejszenie strat finansowych podczas 
hodowli, zwiększenie zysku wynikającego ze sprzedaży karpi, umożliwienie sprzedaży 
karpia w całym sezonie (DO TEJ PORY NIEOSIĄGALNE) 
 
Zasada działania: 

 
 
“Hodowla Karpia w sadzy” – opiera się na wykorzystaniu zespołu sadzów – 
odpowiednio ukształtowanych klatek chroniących hodowane ryby przed 
drapieżnikami wyposażonych w podajniki paszy, pozwalających na dostarczenie im 
pokarmu. Tego typu sadze umieszczone zostają na odpowiednio usytuowanych i 
przygotowanych zbiornikach, których wymiary gwarantują spełnienie wymagań 
zawartych w opisie patentowym, zależnych od etapu hodowli. 
 
 
Zalety funkcjonalne: Umożliwia sprzedaż karpia w całym sezonie (również letnim, bo 
nie trzeba spuszczać całego stawu tylko w przypadku sprzedaży wyciągnąć sadz z 
rybami – DO TEJ PORY NIEOSIĄGALNE), nie trzeba wynajmować całego stawu 
(wystarczy np. terem przybrzeżny), większa skuteczność przedsiębiorstwa 
prowadzącego hodowlę karpia, poprawa walory smakowe i jakość sprzedawanych 
ryb, zmniejsza stopień degradacji ekosystemu podczas hodowli karpia, nie trzeba 
stosować sztucznego napowietrzania. 
 
Zalety biznesowe: projekt chroniony prawnie, nowy na rynku, tani w produkcji, 
możliwość rozwoju projektu poprzez dofinansowanie, łatwy w marketingu, 
uniwersalność, szybki zwrot z inwestycji. 

Dla kogo? 

• Branże hodowlane (rybacy, hodowcy), 

• Osoby posiadające własne stawy (optymalnie Mazury lub okolice 
Warszawy), 

• Prywatni inwestorzy (dzierżawa stawu i produkcja sadz). 

Stopień zaawansowania 

produktu: 

Poziom 9/9 wg skali TRL 

(więcej o skali TRL na: https://wynalazca.tv/trl)  

Rodzaj ochrony: Zgłoszenie patentowe 

Rodzaj współpracy: • partnerstwo biznesowe, 

• udzielenie licencji, 

https://wynalazca.tv/co-to-trl-poziomy-gotowosci-technologicznej/
https://wynalazca.tv/co-to-trl-poziomy-gotowosci-technologicznej/


 

 

 

WYNIKI OBLICZEŃ 
 

Porównanie zysku sumarycznego metody tradycyjnej  

i metody Wawerskiego w przeliczeniu na 1,5 ha*: 

 

 

*dokładne obliczenia przedstawiono poniżej 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub  

posiadasz kontakt do potencjalnego odbiorcy 

skontaktuj się na: kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń: +48 662-067-517 
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Zestawienie tabelaryczne wyników obliczeń: 
 

METODA TRADYCYJNA METODA WAWERSKIEGO 

SUMARYCZNE ZYSKI Z 1,5Ha CHOWU WYŁĄCZNIE KARPIA NA STAWIE WG OBLICZEŃ 

• 1 cykl hodowli: 3 400 zł 
• 2 cykl hodowli: 6 800 zł 

• 3 cykl hodowli: 10 200 zł 

• 4 cykl hodowli: 13 600 zł 

• 5 cykl hodowli: 17 000 zł 

• 6 cykl hodowli: 20 400 zł 

• ‘n’ cykl hodowli: n*3400 zł 
 

 

• 1 cykl hodowli: -36 620 zł 
• 2 cykl hodowli: -23 240 zł 

• 3 cykl hodowli: -9 860 zł 

• 4 cykl hodowli: 3 520 zł < ZWROT Z INWESTYCJI 

• 5 cykl hodowli: 16 900 zł 

• 6 cykl hodowli: 30 280 zł 

• ‘n’ cykl hodowli: (n*13380 zł) - 50 000 zł 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12600 12600 12600 12600 12600

3400 3400 3400 3400 3400

-9200 -9200 -9200 -9200 -9200
-10000

-5000

0

5000

10000

15000

1 cykl 2 cykl 3 cykl 4 cykl 5 cykl

Przychody Zysk Koszty całkowite

24000 24000 24000 24000 24000

-36620

13380 13380 13380 13380

-60620

-10620 -10620 -10620 -10620

-61000

-51000

-41000

-31000

-21000

-11000

-1000

9000

19000

1 cykl 2 cykl 3 cykl 4 cykl 5 cykl

Przychody Zysk Koszty całkowite



 

 

Szczegółowe obliczenia: 
 

METODA TRADYCYJNA METODA WAWERSKIEGO 

ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ 

• Dzierżawimy staw, który posiada  
1,5 ha powierzchni (całość zostanie zarybiona) 

• Ostateczna powierzchnia dzierżawionego stawu 
wynosi: 1,5ha 

• Ostateczna powierzchnia użytkowa (zarybiona) 
wynosi: 1,5 ha 

• Zarybienie wynosi:  
o 1000 ryb na 1 ha 
o Ostatecznie staw zostanie zarybiony 

rybami w ilości: 1500 ryb 

• Dzierżawimy przybrzeżny wycinek stawu (dalej 
staw) o szerokości 100m w odległości od 
brzegu min. 150m, przy czym z tego pasa 
będziemy zarybiać odcinek 100x100m (1ha 
użytkowy)  

• Ostateczna powierzchnia dzierżawionego 
stawu wynosi: 1,5ha 

• Ostateczna powierzchnia użytkowa wynosi: 
1ha (sadze potrzebują przestrzeni) 

• Zarybienie wynosi:  
o Ilość sadz Wawerskiego: 20/ha 

użytkowy 
o Ilość ryb w jednym sadzu: 60 
o Ostateczna ilość ryb w 1 ha 

użytkowym (1,5h stawu): 1200 ryb 
 

 
Obliczenia nie obejmują: 

o kosztów stworzenia stawu (1ha lustra wody to koszt ok. 1 mln złotych) lub kosztów od dzierżawy 
stawu (podobne lub identyczne w obu metodach) 

o koszty pracowników 
o hodowli innych ryb, które stanowią dodatkowy zysk 

 

 
KOSZTY POCZĄTKOWE 

 

Brak kosztów początkowych 

 

• Sadze: 
o Koszt produkcji 1 sadza: 2500 zł 
o W sumie należy wyprodukować 20 

sadz 

o Ostateczne koszty początkowe: 
50 000 zł 

 

KOSZTY ZA 1 CYKL HOWODLANY 

• Koszty materiału zarybieniowego: 
o Zakładamy zakup karpia o wadze 0,25kg 

(tzw. kroczek) w ilości 1500 szt. (w sumie 
375 kg) 

o Cena kroczka wynosi 13 zł/kg 
o Ostateczna cena materiału 

zarybieniowego to 4875 zł (375 kg x 13 
zł/kg) 

• Hodowla kroczka do 1 kg: 
o Zakładamy, że w tym okresie zginęło 

40% ryb z 1500 zakupionych sztuk 
o Posiadamy zatem 900 ryb 

• Koszty materiału zarybieniowego: 
o Zakładamy zakup karpia o wadze 

0,25kg (tzw. kroczek) w ilości 1200 szt. 
(w sumie 300 kg) 

o Cena kroczka wynosi 13 zł/kg 
o Ostateczna cena materiału 

zarybieniowego to 3900 zł (300 kg x 
13 zł/kg) 

• Hodowla (do 3 kg1) do 2kg: 
o 1Dzięki naszemu sposobowi karpie nie 

giną i nie chorują = rosną szybciej i 
efektywniej (wyniki po ponad 30-



 

 

o Do wychowania 1 kg karpia należy 
zakupić pszenicy w wysokości 4 kg 

o Ostatecznie musimy kupić: 3,6t pszenicy 
(4kg * 900) 

o Zakładamy koszt pszenicy 700 zł/t 
o Ostateczny koszt pszenicy to: ok. 2520 

zł (3,6t * 700 zł/t) 

• Hodowla do 2 kg 
o Zakładamy, że w tym okresie zginęło 

30% ryb z 900 jednokilowych sztuk 
o Posiadamy zatem 630 ryb 
o Do wychowania 1 kg karpia należy 

zakupić pszenicy w wysokości 4 kg 
o Ostatecznie musimy kupić: ok. 2,52t 

pszenicy (4kg * 630) 
o Zakładamy koszt pszenicy 700 zł/t 
o Ostateczny koszt pszenicy to: ok. 1764 

zł (2,52t * 700 zł/t) 
 

PODSUMOWUJĄC KOSZTY 1 CYKLU 
HODOWLANEGO WYNOSZĄ: 9 200 zł 

 

letnich badaniach). W celu 
uproszczenia niniejszej analizy 
porównawczej założymy, że ryby ważą 
2 kg, czyli tyle, co wyhodowane 
metodą tradycyjną. 

o Posiadamy zatem 1200 zdrowych ryb 
o Do wychowania 1 kg karpia należy 

zakupić pszenicy w wysokości 4 kg 
o Ostatecznie musimy kupić: ok. 9,6t 

pszenicy (2*4kg * 1200) 
o Zakładamy koszt pszenicy 700 zł/t 
o Ostateczny koszt pszenicy to: ok. 

6720 zł (9,6t * 700 zł/t) 
 
 

 
 

 
 

PODSUMOWUJĄC KOSZTY 1 CYKLU 
HODOWLANEGO WYNOSZĄ: 10 620 zł 

 
PRZYCHODY 

 

• Sprzedaż ryby: 
o Mamy 630 ryb o wadze 2 kg 
o Posiadamy zatem 1260 kg karpia 
o Cena takiego karpia wynosi 10zł/kg 

o Ostateczny przychód wynosi:  
12 600 zł (1260 kg * 10zł/kg) 

 
 

• Sprzedaż ryby: 
o Mamy 1200 ryb o wadze 2 kg 
o Posiadamy zatem 2400 kg karpia 
o Cena takiego karpia wynosi 10zł/kg 

o Ostateczny przychód wynosi: 
24 000 zł (2400 kg * 10zł/kg) 

 
UWAGI DO WYNIKÓW 

 

 

• Obliczenia zakładają, że pozyskano aż 840kg/1ha ryby techniką standardową, natomiast średnia krajowa 
wynosi do 500kg/1ha – metoda wawerskiego daje nieosiągalne do tej pory wyniki (potwierdzone ponad 
30-sto letnimi badaniami) 

• Straty ryb w metodzie tradycyjnej wynikają z drapieżników: wydry, bobry, ptaki. 
 

SUMARYCZNE ZYSKI Z 1,5Ha CHOWU WYŁĄCZNIE KARPIA NA STAWIE WG OBLICZEŃ 

• 1 cykl hodowli: 3 400 zł 

• 2 cykl hodowli: 6 800 zł 

• 3 cykl hodowli: 10 200 zł 

• 4 cykl hodowli: 13 600 zł 

• 5 cykl hodowli: 17 000 zł 

• 6 cykl hodowli: 20 400 zł 

• ‘n’ cykl hodowli: n*3400 zł 
 

• 1 cykl hodowli: -36 620 zł 

• 2 cykl hodowli: -23 240 zł 

• 3 cykl hodowli: -9 860 zł 

• 4 cykl hodowli: 3 520 zł < ZWROT Z INWESTYCJI 

• 5 cykl hodowli: 16 900 zł 

• 6 cykl hodowli: 30 280 zł 

• ‘n’ cykl hodowli: (n*13380 zł) - 50 000 zł 
 



 

 

  
 

PORÓWNANIE ZYSKU SUMARYCZNEGO Z OBU METOD NA 1,5 HA: 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub  

posiadasz kontakt do potencjalnego odbiorcy 

skontaktuj się na: kontakt@wynalazca.tv lub zadzwoń: +48 662-067-517 
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