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Ogrzewanie wg danych GUS stanowi nawet do 
70% ca kowitego zu ycia ró nych no ników ener-
gii w gospodarstwach domowych. Jego ograni-
czenie daje najbardziej wymierne oszcz dno ci 
i korzy ci ekonomiczne. Od lat trwa dynamiczny 
rozwój technologii budowlanych zmniejszaj cych 
straty ciep a. Tabela 1 prezentuje porównanie za-
potrzebowania na ciep o w starym i nowym bu-
downictwie oraz w budynkach energooszcz d-
nych. Stary budynek ze s ab  izolacj  o pow. 
150 m2 „zu yje” na cele grzewcze mniej wi cej 
30 000 kWh energii rocznie, nowy dobrze docie-

plony budynek – 15 000 kWh, natomiast budy-
nek energooszcz dny o tej samej powierzchni 
b dzie potrzebowa  ju  tylko 6000 kWh energii! 
Jak wida  ró nica w kosztach ogrzewania mo e
by  nawet 5-krotna. Inwestycja w „ciep y” dom 
po prostu si  op aca!

Jaka kot ownia w domu energooszcz dnym?
Budownictwo energooszcz dne charakteryzuje 
si  bardzo ma ymi stratami ciep a. Mo na wi c
zada  pytanie czy warto ponosi  koszty budo-
wy przy cza gazowego i kot owni gazowej albo 
olbrzymie nak ady inwestycyjne zwi zane z in-
stalacj  pompy ciep a? 

Wykres 1 obrazuje, po jakim czasie zwróci si
inwestycja w pomp  ciep a w porównaniu do 
ogrzewania kot em elektrycznym. Pompa to wy-
datek rz du 30.000 – 50.000 z  (cena pompy oraz 
wykonanie kolektora gruntowego). Dom energo-
oszcz dny o pow. 150 m2 wymaga kot a o mocy 
4kW, który wraz z monta em b dzie kosztowa

ok. 3500 z . Roczne zapotrzebowanie na energi
do c.o. w takim domu wyniesie 6000 kWh, czy-
li pompa ciep a o wspó czynniku COP 4 zu yje 
1500 kWh energii elektrycznej, a kocio  elektrycz-
ny zu yje 6000 kWh. Przy zastosowaniu taryfy 
weekendowej rednia stawka za 1 kWh wynosi 
oko o 0,50 z , co daje roczny koszt ogrzewania 
pomp  ciep a w wysoko ci 750 z  a kot em elek-
trycznym – 3000 z .

rednio licz c instalacja pompy ciep a jest 
dro sza o 35 000 z , a roczne oszcz dno ci wy-
nosz  2250 z . Zatem z prostego rachunku wy-
nika, e inwestycja w pomp  zwróci si  dopiero 
po ponad 15 latach! Nale y dodatkowo pami ta ,
e przez tak d ugi czas pojawi  si  koszty obs u-

gi serwisowej i pogwarancyjnej, które niew tpli-
wie dla pompy ciep a b d  wy sze. Zamiast prze-
p aca  instaluj c pomp  ciep a, lepiej zastosowa
nowoczesny, komfortowy i bezpieczny w eksplo-
atacji kocio  elektryczny. Zaoszcz dzone w ten 
sposób pieni dze mo na zainwestowa , a z zy-
sków op aca  cz  rachunków za energi .

Podsumowuj c, warto podkre li , e przy bu-
dowie lub modernizacji domu, w pierwszej ko-
lejno ci nale y zadba  o jego jak najlepsz  cha-
rakterystyk  energetyczn . Ocieplenie budynku 
ma zdecydowanie wi kszy wp yw na koszty 
eksploatacji ni  rodzaj kot owni i ceny paliwa. 
Wybieraj c kocio  elektryczny zyskuje si  komfor-
towe i bezpieczne ród o ciep a przy niewielkich 
nak adach inwestycyjnych. Energooszcz dny bu-
dynek i w a ciwie dobrana taryfa op at za energi
sprawiaj , e rachunki za ogrzewanie s  niedu e.
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Kot y elektryczne w budownictwie energooszcz dnym
Stosowanie kot ów elektrycznych jest coraz bardziej popularne. Wynika to przede 
wszystkim z niskich kosztów inwestycyjnych, atwo ci instalacji oraz komfortu 
i bezpiecze stwa eksploatacji. Jednocze nie, dzi ki coraz doskonalszym technolo-
giom budowlanym zu ycie energii jest niewielkie.
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