
Ile za to zap ac ?
W dyskusjach o pompach ciep a najcz ciej pojawia si  problem 

kosztów.

Jako ogrzewanie chcia bym zastosowa  pomp  ciep a, ale (…) 

nie wiem tak naprawd , czy poniesione przeze mnie koszty nie 

b d  pieni dzmi wyrzuconymi w b oto. Sporo czyta em na ten te-

mat, równie  zorientowa em si  w cenach u niektórych dystrybu-

torów pomp, ale to s  wszystko tak jakby wiadomo ci teoretyczne. 

A co z praktyk ? No w a nie i tu zwracam si  z ogromn  pro -

b  w a ciwie do wszystkich forumowiczów posiadaj cych te cuda 

w domu, powiedzcie, jak wygl da to u was w praktyce.

Odpowiedzi padaj  bardzo ró ne, bo koszty zale  od konkretnej 

sytuacji i wybranej technologii.

Ja do ogrzewania domu 100 m2 wykonanego w konstrukcji drew-

nianej mam pomp  NIBE FIGHTER 1240 6 kW:

– koszt pompy: 27 tys. PLN + dolne ród o: 10 tys. (ceny na czer-

wiec 2009)

– dolne ród o – kolektor poziomy 450 m w dwóch obiegach

Decyduj c si  na pomp  z kolektorami pionowymi, trzeba jednak 

liczy  si  ze znacznie wy sz  cen , ze wzgl du na du y koszt 

prac ziemnych (odwiertów). 

– 80 000

– [Pompa] Nibe

– odwierty pionowe (sondy)

Z pozoru bardzo znaczne obni enie kosztu inwestycji mo e przy-

nie  zainstalowanie powietrznej pompy ciep a (odbieraj cej ciep o

z powietrza zewn trznego), jednak tego rodzaju pompy s  dro sze 

ni  urz dzenia innych typów, wykorzystuj ce jako tzw. dolne ró-

d o grunt lub wody gruntowe.
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Rodzaje ród a dolnego – pobrane st d ciep o jest wykorzystywane do ogrze-

wania domu

Cz owiek buduj cy dom aknie wiedzy jak kania d d u, wszak musi podejmowa  mnóstwo odpo-

wiedzialnych decyzji w sprawach, na których zwykle si  nie zna. Jedni du o czytaj , inni raczej 

pytaj : buduj cych si  s siadów, majstrów, szwagra Zenka, który si  zna na budowlance, itp. 

Tak by o kiedy . Teraz wchodzi si  na jakie  forum budowlane, zadaje pytanie i uzyskuje odpo-

wied , a nawet dwadzie cia odpowiedzi, niekoniecznie zgodnych ze sob . Cz sto homo interne-

tus deklaruje dumnie postaw :

JA JU  NIE CZYTAM MAGAZYNÓW PORADNIKOWYCH, 
WSZYSTKIEGO SI  DOWIADUJ  NA FORUM.

Rzeczywi cie, Internet zrewolucjonizowa  wymian  informacji i dost p do wiedzy. Szkopu  jednak 

w tym, e informacje warto ciowe s  przemieszane z bezwarto ciowymi, a nawet „wpuszczaj -

cymi w maliny”. W tej rubryce chcemy ostrzega  przed forumow  dezinformacj , czyli b dziemy 

si  zajmowa wy uskiwaniem ziaren prawdy z Internetu. Nasz przekaz ma prost  konstruk-

cj . Zadajemy pytanie i przytaczamy przyk adowe odpowiedzi/podpowiedzi z forum (www.forum.

budujemydom.pl), segreguj c je na   trafne    , dyskusyjne i ba amutne .

dwie studnie kolektor p aski

kolektor pionowy powietrze
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Pompy ciep a powietrze-woda w a nie z powodu trudnych warun-

ków pracy (nara enie na warunki atmosferyczne, zapewnienie od-

mra ania uk adu w zimie, itp.) s  bardziej z o on , a tym samym 

dro sz  konstrukcj  ni  pompy ciep a glikol-woda. O cenie decyduje 

tu w du ej mierze rynek – systemy te konkuruj  mi dzy sob .

Cho  niew tpliwie jest to atrakcyjna alternatywa, w sytuacji, gdy 

za instalacj  zwi zan  z dolnym ród em trzeba zap aci  bardzo 

du o, nie wolno jednak zapomina , e pompa powietrzna jest dro -

sza w eksploatacji. W tym przypadku COP, czyli wspó czynnik ob-

razuj cy ilo  energii oddawanej w postaci ciep a w stosunku do 

ilo ci pobranej energii elektrycznej, bardzo spada wraz ze spad-

kiem temperatury zewn trznej, a przecie  w a nie wtedy potrze-

bujemy najwi cej ciep a do ogrzewania.

Kiedy to si  zwróci?
W ten sposób dochodzimy do drugiego aspektu kosztów – kosztów 

eksploatacji. Inwestycja w pomp  ciep a jest stosunkowo droga, dla-

tego wi kszo  osób zastanawia si , czy i kiedy to si  zwróci, dzi -

ki ni szym kosztom eksploatacji. Przeciwnicy z góry zak adaj , e

to niemo liwe:

Po co komu w dzisiejszych czasach pompa ciep a? Nie rozu-

miem. Jeszcze kolektory proponuj  do tego doda  i …kr gielni !

Kr gielni  mo na si  chwali  s siadom podobnie jak pomp  cie-

p a! Kr gielnia si  nigdy nie zwróci – podobnie jak pompa ciep a.

No mo e za 18 i pó  roku....

Sporo jest te  opinii wydawanych pochopnie, w oparciu o niepe -

ne dane.

Mnie tylko wkurza, je li PC reklamuj  jako taki super sposób na 

oszcz dzanie! A z naszych wylicze  nawet tu na forum wychodzi, 

e to zupe na pomy ka.

Zapomina si , e koszty dzia ania pompy ciep a zale  nie tylko od 

zapotrzebowania budynku na ciep o, ale równie  od tego, jakie jest 

dolne (powietrze, grunt, woda) i górne (ogrzewanie pod ogowe czy 

grzejniki cienne) ród o ciep a. Wymuszaj c wy sz  temperatur

wody w instalacji, by podnie  temperatur  w pomieszczeniach np. 

z 20°C do 22°C, b dziemy p aci  wi cej z dwóch powodów – bo do po-

mieszcze  musi trafi  wi cej ciep a, a ponadto COP pompy spadnie. 

Jestem zwolennikiem i propagatorem ogrzewania za pomoc

pomp ciep a. Ale uwa am, e PC nie s  najlepszym rozwi zaniem 

w przypadku ogrzewania kaloryferami. (…) Pewnie e PC spraw-

dza si  przy ogrzewaniu kaloryferami, tyle e zawsze kosztem 

COP, który b dzie oscylowa  wokó  3 – w wi kszo ci sytuacji poni-

ej. Równie  moc PC powinna by  wy sza ni  dla samej pod ogów-

ki. Te aspekty nale y uwzgl dni  przy planowaniu takiego sposo-

bu ogrzewania.

Czasem odwrotny od zamierzonego skutek powoduje natr tny 

marketing i nierzetelno  sprzedawców.

Moj  niech  do tego urz dzenia wytworzyli ró ni sprzedawcy, 

przedstawiciele i tym podobni czarodzieje wmawiaj cy klientom, 

e takie urz dzenie po 5 latach zwróci mu si  w ca o ci i nic nie 

zap aci za ogrzewanie itp. 

Ale czy z tego powodu nale y odrzuci  same pompy ciep a? To 

tak, jakby nie kupi adnego samochodu, bo ich sprzedawcy s  cz -

sto nierzetelni, a reklamy g upie.

Trzeba jednak wnikliwie analizowa  oferty, nie da  si  nabra  na 

takie wyliczenia, pokazuj ce jak droga jest, porównywana z pomp

ciep a, instalacja na gaz ziemny.

Wydatki jednorazowe:

komin: 5000 z

przy cze gazowe wraz z kot em: 10 000 z

Drzwi ognioodporne 1000 z

Komin wentylacyjny 2000 z

Odbiory kominów 300 z

Suma: 18 300 z

Wydatki eksploatacyjne:

Kominiarz, serwis kot a gazowego: 200 z /rok

Wymiana kot a po 15 latach eksploatacji 5000 z

Ca kowite koszty w ci gu 30 lat eksploatacji:

18 300 + 30 × 200 + 5000 = 29 300 z

W kalkulacji nie uwzgl dni em kosztów budowy kot owni jako od-

dzielnego pomieszczenia, której pompa ciep a nie wymaga, gdy

równie dobrze mo e sta  w gara u lub innym pomieszczeniu go-

spodarczym. 

Wydatki dodatkowe w przypadku budynku z pomp  ciep a: 

pompa ciep a wraz z wykonaniem dolnego ród a: 30 000 z

Niedostatki tej „kalkulacji” bardzo atwo zauwa y  przy odrobi-

nie wnikliwo ci.

1. Poprosz  o dok adne wraz z eksploatacj  wyliczenia dla PC 

a nie tylko suche 30 tys., które jest te  zani one.

2. Drzwi ognioodpornych w kot owni nie ma nikt, kogo znam, 

wi c prosz  nie naci ga .

3. Nie naci ga  te  kosztów kominów – 7000 z  a ponadto s  ko-

cio ki z mo liwym odprowadzeniem spalin przez cian .

4. Od kiedy to PC wyklucza wentylacyjne kominy?

5. Od kiedy to w domu z PC nie potrzebny jest odbiór kominów? 

6. Rozumiem, e przez ca y czas PC nie wymaga serwisu i remon-

tów i e prze yje kocio  (bo tylko on b dzie wymaga  wymiany). (…)

8. Kocio ek spokojnie mo e sta  w pomieszczeniu gospodarczym 

spe niaj cym wymagania dla kocio ków gazowych.

9. Wypada oby jeszcze doda  przygotowanie c.w.u. (na korzy

PC wypadnie) jak mog e  zapomnie .

Uczciwie stawiaj c spraw , trzeba przyzna , e w typo-

wym domu w przypadku pomp ciep a na okres zwrotu dodatko-

wych kosztów inwestycyjnych w porównaniu z ogrzewaniem ga-

zem p ynnym lub olejem opa owym mo e si ga  kilkunastu lat, 

w przypadku ogrzewania gazem ziemnym lub w glem czas zwro-

tu mo e przekracza  „czas ycia” samej pompy – o ile oczywi cie 

ceny paliw nie wzrosn  drastycznie.

W wielu jednak sytuacjach w gr  wchodz  tak e inne czynni-

ki, np. wygoda obs ugi czy raczej bezobs ugowa eksploatacja pomp 

ciep a. Dlatego niektórzy od egnuj  si  od patrzenia na instalacj

grzewcz  przez pryzmat czasu zwrotu kosztów.

Wiem, e taka instalacja jest najdro sz  i niektórzy przeliczaj

zwrot kosztów. Ale mam do Was tak my l cych pytanie, czy przeli-

czacie zwrot kosztów u o enia parkietu w cenie 170 z /m2 w stosun-

ród o górne, czyli ogrzewanie pod ogowe lub grzejnikowe – to pierwsze jest 

korzystniejsze pod wzgl dem kosztów eksploatacji

fo
t.

 K
A

N

fo
t.

 O
ve

n
tr

o
p



BUDUJEMY DOM 10/201040

Mniemanologia budowlana
...czyli wy uskiwanie ziaren prawdy z Internetu

ku np. do paneli za 30 zl/m2, czy wiecie po ilu latach ta inwestycja 

si  zwróci? Podejrzewam, e nie przeliczacie w ten sposób, a inwe-

stycja w parkiet si  nigdy nie zwróci, ale parkiety s  uk adane!

Kto to wykona?
Gdy wreszcie zdecydujemy, e chcemy mie  pomp  ciep a i uda 

nam si  znale  odpowiedni model urz dzenia, to pozostaje jeszcze 

problem wykonania instalacji. Niestety poziom wiedzy wykonaw-

ców pozostawia cz sto wiele do yczenia.

(…) spotka am si  z du  niewiedz  i niekompetencj  samych 

przedstawicieli firm oferuj cych pompy ciep a oraz instalato-

rów. Chodzi o kolektory pionowe z odwiertami. Kr y opinia, 

e na odwierty do 30 m niepotrzebne s  zezwolenia i zawiado-

mienie odpowiednich organów. Jest to prawda, ale w momencie, 

gdy wiercimy studnie. A je eli chodzi o odwierty pod pomp  cie-

p a, zgodnie z Prawem Geologicznym na takie odwierty (w moim 

przypadku 2 × 60 m; chocia  w tym przypadku nie ma znacze-

nia czy jest to 10 m, czy 90 m) potrzebny jest projekt prac geolo-

gicznych – koszt ok. 1500–2000 z , podlega on zg oszeniu odpo-

wiedniemu organowi administracyjnemu. Po wykonaniu prac 

nale y z o y  dokumentacj  geologiczn  – koszt ok. 3500 z . Po 

przejrzeniu kilkunastu ofert nikt nam o tym nie wspomnia , ba, 

niektórzy nawet nie wiedzieli (…)

Wykonawcy cz sto si  tym zbytnio nie przejmuj , bo przecie :

zg oszenie odwiertów jest w gestii inwestora i to od niego zale y, 

czy dope ni formalno ci, czy nie…

Okazuje si , e takich pu apek jest wi cej.

Mo na jeszcze doda , e np. uk ad ze studniami: czerpn  i zrzu-

tow , te  jest cz sto robiony bez pozwolenia wodno-prawnego – bo 

odwierty s  p ytkie... A w rzeczywisto ci takiego pozwolenia wy-

magaj  ze wzgl du na du y pobór wody na dob .

Cz sto instalacje powstaj  bez projektu – bo urz dnicy go nie wy-

magaj . Ale to jeszcze nie znaczy, e nie jest potrzebny.

Ja jestem za zrobieniem projektu, niezale nie od tego, czy urz d-

nicy go wymagaj . Je li inwestor nie jest zadowolony z efektu pra-

cy wykonawcy (ten spartoli robot ), to jest na co si  powo a  – 

umowa powinna by  spisana na realizacj  konkretnego projektu. 

Druga sprawa to ewentualne naprawy, przeróbki itp. Bez projektu 

po paru latach nie bardzo wiadomo co, gdzie i jak wykonano. (…)

Te  uwa am, e projekt powinien by . Nie tylko ze wzgl du na 

ewentualne niesnaski z wykonawc  i naprawy. Po prostu instalacja 

z pomp  ciep a wymaga du o wi kszej staranno ci w obliczeniach 

ni  np. z kot em gazowym. Jak za to robi  obliczenia bez projektu? 

A le zaprojektowana instalacja b dzie nieekonomiczna. 

Pami tajmy, e instalacja mo e dzia a le z ró nych przyczyn. 

Powodem k opotów mo e by  nie sama pompa, ale np. jej le za-

montowany osprz t.

Przypadek tylko sprawi , e na oficjalne uruchomienie samej 

pompy przyjecha  sam jej producent, aby jednocze nie nauczy

nowego instalatora, gdy  poprzedni porzuci  prac  w firmie, która 

robi a mi ca  instalacj . Pompa ju  dzia a a, mia em ciep  pod-

og  i wod  w kranach, ale producent pompy ciep a wskaza  kolej-

nemu instalatorowi b dy poprzedniego instalatora. Najwi kszym 

z nich by o umieszczenie pomp obiegowych na sztywnych rurach 

bezpo rednio nad pomp  w ten sposób, e ca y ci ar i wibracje 

tych pomp obci a y wymienniki ciep a w samej pompie, co we-

d ug jej producenta znacznie ogranicza o ich czas eksploatacji. 

By  mo e wytrzyma yby dwa lata gwarancji, ale nied ugo potem 

trzeba by je by o wymienia . I to w a nie wed ug mnie jest równie

ukrytym kosztem w pompie ciep a.

Na szcz cie przez przypadek si  o tym dowiedzia em i po d u-

gich pertraktacjach z wykonawc  zosta o to wymienione na w e

elastyczne, które ograniczaj  te wibracje.

Powa nym problemem mo e by  te  wadliwie wykonana instalacja 

po stronie tzw. dolnego ród a ciep a. Najgorsze jest to, e mo e si  to 

ujawni  dopiero po kilku latach u ytkowania.

Najbardziej zgubny jest proces erozji zamro eniowej, który za-

chodzi wokó  rur pod ziemi . Powoli pokrywaj  si  one szronem, lo-

dem. Lód rozpycha grunt wokó  rur, je li po ust pieniu lodu grunt 

samoistnie si  nie obsypie (zaci nie), to wokó  rury mamy pustk  po-

wietrzn  (na du ych g boko ciach – praktycznie pró nia), czyli do-

bry izolator. W oczywisty sposób wp ywa to na wydajno  uk adu. 

(…) 

Je li popatrzymy na d u sze okresy to wydajno  b dzie zawsze 

spada . Jak bardzo, to zale y g ównie od rodzaju gruntu. Dlatego je-

li jaka  firma od razu podaje cen  pompy + dolne ród o, to jest 

albo nieuczciwa, albo niekompetentna. eby dobrze wykona  dolne 

ród o, trzeba najpierw wykona  odwiert próbny i pozna  przekrój 

gruntu na danej dzia ce. Dopiero wtedy mo na dobra  odpowiedni

liczb  i g boko  odwiertów z uwzgl dnieniem spadków wydajno ci

przy zastanych warunkach geologicznych.

To trudna i KOSZTOWNA praca.

Z tego co si  orientuj , wi kszo  instalatorów jej nie wykonuje. 

Bo w sumie co ich obchodzi, e komu  za 5 lat instalacja podgrze-

je dom do maksymalnie 19°C, a po 7 latach do 17°C itd. Gwarancja 

ju  min a... zreszt  urz dzenie jest sprawne, tylko dolne ród o

nie... Wa ne eby sprzeda  tu i teraz.

Dlatego warto poleci  wszystkim trzymanie si  nast puj cych za-

sad – tak  odpowied  dosta  jeden z u ytkowników forum, pytaj c

opini  na temat z pozoru bardzo atrakcyjnej oferty.

(…) Zanim podejmiesz ostateczn  decyzj , sprawd :

– dok adn  kalkulacj  oferty dla Ciebie (ca o  kosztów) i porównaj 

z innymi ofertami,

– nie licz na obiecywane oszcz dno ci w wysoko ci 430 000 z ,

s ownie czterysta trzydzie ci tysi cy z otych (po 25 latach),

– sprawd  dok adnie, ile Ci  b dzie kosztowa a ta „do ywotnia gwa-

rancja” – koszty obowi zkowych przegl dów,

– w cz funkcj  „my lenie” przy kontakcie z przedstawicielem fir-

my.

Instalacj , szczególnie po stronie ród a dolnego (tu kolektor p aski), bardzo 

trudno poprawi , dlatego jej zaprojektowanie i wykonanie trzeba powierzy

dobrym specjalistom
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