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W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy instalatorów 
marka De Dietrich regularnie organizuje szkolenia z nieod-
nawialnych i odnawialnych źródeł energii. Chętnych przy-
bywa, więc nadszedł czas, by stworzyć drugi ośrodek, tym 
razem w innej, świetnie skomunikowanej części Polski, 
w Grodzisku Mazowieckim. Uroczyste otwarcie nowego 
ośrodka odbyło się 18 września. W otwarciu Ośrodka wziął 
udział Giovanni Pilichi , dyrektor Dywizji International , do 
której organizacyjnie należy BDR Thermea Poland.

Nowoczesny ośrodek szkoleniowy De Dietrich pozwala na 
prowadzenie warsztatów z nieodnawialnych i odnawialnych 
źródeł energii w przestrzeni wyposażonej w najnowszej tech-
nologii urządzenia, które na co dzień dostępne są w ofercie De Dietrich. Przestrzeń została podzielona na dwie części. Pierw-
sza przeznaczona jest na cele wykładowe, w której znajduje się nowoczesna tablica multimedialna, natomiast druga posiada 
zainstalowane urządzenia grzewcze i chłodnicze, które służą zdobywaniu praktycznych umiejętności przez instalatorów. 

Ośrodek posiada 33 kotły gazowe o mocy od 24 do 160 kW oraz kominy spełniające najnowsze wymogi unijne. Szkolenia 
obejmują technikę domową, w której zakres wchodzą urządzenia: MCR3, MCR Home, DuoTec, MCA 15-35, Modulens AGC, 
Kaliko TWH, Kaliko Essentiel, Kaliko SPLIT oraz kotły AMC 15-39 kW. Uczestnicy zdobywają również wiedzę z zakresu dzia-
łania układów, termodynamicznych w tym z zasad działania pomp ciepła: GSHP, Alezio Evolution AWHP, Alezio Evolution 
AWHP V200, HPI Evolution oraz Kaliko TWH, Kaliko TWH.EV, Kaliko essentiel oraz Kaliko SPLIT. 

Sala ta to jeden z najnowocześniejszych obiektów z rozwiązaniami dla techniki grzewczej. W jednym szkoleniu może brać 
udział maksymalnie 12 instalatorów, dzięki temu każdy z nich jest w stanie w pełni poznać zasady instalacji i konserwacji 

Nowe Centrum Szkoleniowe dla instalatorów w Grodzisku Mazowieckim
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Coraz częściej słyszymy o ograniczeniu emisji substan-
cji szkodliwych dla naszego środowiska. Jednym ze spo-
sobów na walkę ze smogiem jest stosowanie technologii 
opierającej się na odnawialnych źródłach energii. Niestety 
takie rozwiązania często są dość kosztowne i nie każdy jest  
w stanie z nich skorzystać.  Z pomocą przychodzi nowy pro-
gram rządowy “Mój Prąd”.

W lipcu Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy program 
dopłat do instalacji fotowoltaicznych w Polsce, a jego budżet 
to 1 mld złotych. Projekt ten jest alternatywą dla już funk-
cjonującego programu “Czyste powietrze”, a jego celem jest 
zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych, a w konsekwencji również spełnienie wy-
mogów klimatycznych narzuconych przez Unię Europejską. System dopłat skierowany jest do osób fizycznych wytwa-
rzających energię elektryczną na własne potrzeby, i posiadających umowę kompleksową regulującą kwestie związane z 
wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.Według rządowych wyliczeń dzięki dotacji po-
wstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co powinno pozwolić na redukcję dwutlenku węgla na poziomie 
600-800 tys. ton, a ilość w ten sposób wytworzonej energii wyniesie około 1 TWh. 

Zasady przyznawania dotacji

Wsparcie w programie “Mój prąd” wynosi do 50% wartości całej instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jed-
no przedsięwzięcie. Bezzwrotną dotacją zostały objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kW, służące na potrzeby istniejących 

Ile możesz zaoszczędzić dzięki instalacji fotowoltaicznej?

urządzeń. Podczas wszystkich warsztatów omawiane są Systemy Kart Gwarancyjnych wraz z funkcjonalnością, budową  
i działaniem urządzeń. Instalatorzy uczą się również procedury Pierwszego Uruchomienia, regulacji, ustawiania parame-
trów, schematów hydraulicznych oraz przeglądów.

Szczegółowe informacje o najnowszych szkoleniach znajdują się na 8. stronie biuletynu.



obiektów mieszkalnych, a beneficjentami programu są wyłącznie osoby fizyczne. Koszty kwalifikowane obejmują koszty 
zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, a także koszty montażu instalacji i jej uruchomienia. 
Aby otrzymać dofinansowanie projekt nie może zostać zakończony przed ogłoszeniem naboru, ale musi być zakończony  
w momencie składanie wniosku. Oznacza to, że dopiero po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy komplek-
sowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego będzie można starać się o dotację. Właściciele 
gospodarstw domowych, którzy już posiadają panele fotowoltaiczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Dofinansowa-
niu nie podlegają również projekty polegające na zwiększeniu mocy instalacji już istniejącej. Pierwszy nabór rozpoczął się 
30 sierpnia i potrwa do 20 grudnia 2019 roku lub wyczerpania środków. Proces składania wniosków prowadzony jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki programowi "Mój prąd" inwestor może dostać do ręki nawet 5 tys. zł, ponieważ tyle maksymalnie wynosi dofinan-
sowanie. W praktyce rządowa dopłata pokryje około 15-25% wartości inwestycji, więc program może przyspieszyć zwrot 
inwestycji w domową fotowoltaikę. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, 
obowiązującą od początku 2019 roku. Do rozliczenia w 
ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedsta-
wiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o 
kwotę otrzymanego dofinansowania. Niestety dofinan-
sowanie nie może zostać udzielone na przedsięwzięcia 
realizowane z innych środków publicznych, w tym rządo-
wego programu „Czyste powietrze”. 

Jaką instalację fotowoltaiczną wybrać?

Planując inwestycję opartą na OZE warto poznać sposób 
działania instalacji fotowoltaicznej. Słońce padające na 
panele fotowoltaiczne powoduje, że powstaje prąd stały. 
Aby można było korzystać z powstałej energii niezbędny jest inwerter solarny. Dzięki niemu prąd stały zostaje przekształ-
cony w prąd zmienny, czyli taki który znajduje się w gniazdkach elektrycznych. Wyprodukowana przez instalację fotowolta-
iczną nadwyżka energii zostaje przekazana do sieci energetycznej, a właściciel może ją wykorzystać w ciągu jednego roku 
rozliczeniowego. Marka De Dietrich posiada zestawy paneli fotowoltaicznych Insol POWER SET, które idealnie sprawdzą 
się w gospodarstwach domowych. Moc dostępnych pakietów wynosi standardowo od 2,08 kWp do 8 kWp. Szeroki zakres 
oferty zapewnia dobór optymalnych zestawów w zależności od dostępnej powierzchni, a także specyfiki budynku i jego 
usytuowania. Okres gwarancji obejmuje 12 lat na trwałość paneli i 30 lat na liniowy spadek wydajności. Każdy zestaw po-
siada wszystkie niezbędne elementy instalacji: panele fotowoltaiczne, kable, konektory, inwerter oraz system mocowania 
do dachu skośnego. Panele posiadają zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne, zalegający śnieg oraz zminimali-
zowany efekt degradacji ogniw. Na zapytanie istnieje możliwość konfiguracji dowolnego systemu, również na dach płaski 
lub z konstrukcją naziemną wolnostojącą. 

Polska w światowej czołówce pod względem rozwoju fotowoltaiki

Nowy program rządowy “Mój prąd” ma za zadanie zwiększyć ilość energii pozyskiwanej w sposób w pełni ekologiczny oraz 
pobudzić rynek OZE. W ubiegłym roku w Polsce według danych Ministerstwa Energii powstało łącznie 28,36 tys. mikroin-
stalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 173 MW. Wynik ten jest ponad dwukrotnie wyższy niż 2017 roku. Dzięki temu, jak 
podaje raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, mamy szansę znaleźć się na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przy-
rostów nowych mocy fotowoltaicznych. Z założeń projektu Polityki Energetycznej Polski wynika, że 2040 roku fotowoltaika 
powinna stanowić około 25% mocy zainstalowanej.
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Uprzejmie informujemy, że kontynuując promowanie innowacyjnych i efektyw-
nych urządzeń, przyczyniających się znacząco do redukcji CO2 wprowadziliśmy 
premię w wysokości 300 zł netto na montaż kotłów z typoszeregu MCR3 PLUS.  

Premia nie jest związana z pierwszym uruchomieniem kotła i dotyczy samego fak-
tu zainstalowania urządzenia u inwestora. W tym celu przygotowaliśmy dla firm 
wykonawczych, instalujących nasze kotły specjalną funkcjonalność w portalu Sys-
tem Kart Gwarancyjnych – SKG. Aby uzyskać premię za montaż kotła MCR3 PLUS, 
konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w Systemie Kart Gwarancyjnych.

Hybrydowe kotły MCR3 PLUS zintegrowane są z pompą ciepła. Akcja promocyjna 
trwa od 2 września br.

Promocja na montaż nowoczesnych kotłów gazowych MCR3 PLUS
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Z przyjemnością informujemy, że czynimy przygotowania, aby wkrótce rozpocząć sprzedaż nowej serii kotłów kondensa-
cyjnych pod nazwą MCR3 evo, która jest kontynuacją popularnej linii kotłów MCR3 PLUS.  

Nowa seria MCR3 evo w znaczącej części jest odpowiedzią na oczekiwania 
naszych klientów – użytkowników, instalatorów, firm serwisowych i partne-
rów handlowych. Zachowaliśmy równocześnie najlepsze cechy i komponen-
ty sprawdzone od chwili debiutu pierwszej wersji kotła MCR3. 

Główne cechy nowej serii MCR3 evo prezentujemy poniżej: 

• Sprawdzony wymiennik monoblokowy ze stopu aluminiowo-krzemowe-
go z unikalną 8- letnią gwarancją, wyjątkowo odporny na osadzanie się 
kamienia kotłowego 
• Nowa konsola sterownicza z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i czte-
rema przyciskami funkcyjnymi. Menu kotła oraz menu serwisowe dostęp-
ne z poziomu regulacyjnego kotła z pominięciem specjalistycznych narzę-
dzi serwisowych 
• Brak złączki z termo-manometrem (prezentacja ciśnienia i temperatury 
kotła na wyświetlaczu LCD) 
• Nowa płyta podłączeń ze złączem uniwersalnym RU-BUS służącym do 
połączenia zdalnego sterowania Smart TC z pominięciem bramki GTW16, 
regulatora iSense oraz termostatu on/off 
• Nowa płyta główna uzupełniona o złącze do sterowania opcjonalnie 
dostarczanym modułem automatycznego napełniania instalacji wodą ko-
tłową. 
• Powiększone portfolio o wersję kotła jednofunkcyjnego MCR3 evo 15T 
• Zmodernizowana wersja kotła 35kW, uzupełniona o zabudowę zaworu 3-drogowego wewnątrz kotła – MCR3 evo 35T 

Dostawy do Partnerów Handlowych rozpoczną się z dniem 1 października 2019 roku lub z chwilą wyczerpania zapasów 
magazynowych poszczególnych typów i rodzajów kotła MCR3 PLUS. Seria kotłów MCR3 evo objęta jest systemem premii 
za montaż zgodnie z brzmieniem Komunikatu Handlowego nr 15/2019 z dnia 2 września br.

Lista cenowa wraz z numerami referencyjnymi dostępna pod linkiem https://dedietrich.pl/cenniki/ 

Nowości w jesiennej ofercie De Dietrich 
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Inwestorzy, którzy zdecydowali się na budowę domu zwykle starają się maksymalnie ograniczać koszty inwestycyjne, 
zapominając o jego przyszłym użytkowaniu. Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie jednak sprawę, że decydując się na 
nowoczesne technologie, materiały i urządzenia, można wpłynąć na comiesięczne wydatki związane z jego utrzyma-
niem. Budowa domu energooszczędnego przy odpowied-
nim doborze poszczególnych elementów w perspektywie 
kolejnych lat z pewnością się opłaci. W domu energo-
oszczędnym, poza dopasowaniem projektu czy zasto-
sowaniem materiałów o wysokich parametrach, równie 
istotna jest nowoczesna instalacja grzewcza.    

Dom energooszczędny – koszty inwestycyjne

Wśród wielu osób panuje przeświadczenie, że budowa 
domów energooszczędnych wymaga bardzo dużych na-
kładów finansowych. Nie są one jednak tak wysokie, jak 
mogłoby się wydawać. Wprowadzenie nowych Warunków 
Technicznych w 2014 roku, jakim odpowiadają budynki i ich 
usytuowanie, zaostrzających minimalne wartości parame-
trów wpływających na energochłonność budynków (kolejny etap zaostrzający miał miejsce w 2017 roku) sprawiło, że róż-
nica w kosztach budowy domu standardowego, a energooszczędnego spadła do kilku procent. Należy także wspomnieć, że 
kolejny etap obostrzeń, czyli początek obowiązywania nowych przepisów zacznie się już 1 stycznia 2021 roku (WT 2021).

W przypadku domów energooszczędnych każdy z zastosowanych elementów ma na celu ograniczenie strat ciepła do 
otoczenia, co wiąże się z zastosowaniem materiałów budowlanych o wysokich parametrach oraz warstwy termoizolacji  
o odpowiedniej grubości. Skutecznie izolujące przegrody nie wymagają stosowania skomplikowanych technologii, a wydat-
ki poniesione na zakup dodatkowego ocieplenia nie są wysokie, dzięki czemu w przyszłości możemy znacznie ograniczyć 
późniejsze koszty utrzymania domu. Uwagę skierować należy też na odpowiednie okna o wysokich parametrach termo-
izolacyjnych oraz technologie zastosowane wewnątrz obiektu. W tak przygotowanych warunkach doskonale odnajdą się 
nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła, jako źródło ogrzewania w obiekcie.

Racjonalne koszty, czyli dom energooszczędny

Uczestnicy mieli za zadanie napisać esej, w którym opisywali aktualne źródło ciepła w ich domu (ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej) z wytłumaczeniem, dlaczego w ich życiu ważna jest ochrona środowiska i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. Każdy z uczestników dołączył kilka aktualnych zdjęć urządzenia grzewczego ze swojego domu, a także 
uzasadnił, dlaczego akurat jego źródło ciepła powinno być wymienione na nowoczesne i ekologiczne urządzenia De 
Dietrich. W konkursie do zdobycia było aż 5 nagród głównych, których łączna wartość katalogowa przekraczała 60 tysię-
cy złotych. Zabawa była zainicjowana z okazji 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza w Polsce. 

Drugą nagrodę zdobyła Pani Dorota Mucha. Laureatka otrzymała kondensacyjny 
kocioł gazowy Lumea MPX 24T w pakiecie z pompą ciepła do c.w.u. Kaliko TWH 
200E o pojemności 215 litrów oraz programowalnym termostatem pokojowym 
SMART TC z bramką OpenTherm, o wartości katalogowej 16.600 złotych netto.

Poniżej prezentujemy esej autorstwa Pani Doroty.

Zimno zabija pchły, ale my pchłami nie jesteśmy. O tym, jak mądrze rozpalić cie-
pło domowego ogniska.

W ten chłodny już jesienny wieczór przyglądam się naszemu Lilo i co widzę??? Lilo 
ma pchły! Nasz pies „kanapowy” ma pchły… Zaczynam go oglądać z każdej strony, 
otwieram Google, czytam jak te wredne pasożyty zwalczyć. Pan Rooster (miał tyle 
tytułów przed nazwiskiem, że ta dygresja wydaje się być krótsza) z Uniwersytetu  
w Nowym Jorku napisał obszerny autoreferat, w którym opisał działanie zimna, w szczególności mrozu, na zwalczanie pcheł. 
Myślę sobie- to ja nie śpię po nocach, bo zastanawiam się, jak ogrzać nasz dom a tu się okazuje, że albo będzie zimno i pchły 
znikną, albo Lilo śpi na dworze. Hahaha, co za bzdury piszą na tych uczelniach, facet musi być nawiedzony. Ale do rzeczy.

Prezentujemy kolejną zwycięską pracę w zeszłorocznym konkursie  
„De Dietrich - Źródło domowego ciepła”
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Mieszkam na wsi, ale mimo to ponad dwadzieścia lat temu do naszego domu pod lasem (!) doprowadzono gazociąg. Dzia-
dek jak żył zrobił przyłącze do domu „na zaś”. Całe życie dom ogrzewamy piecem na paliwo stałe, bardziej lubię określenie 
śmieciuch. Wstyd się przyznać, ale palimy w nim wszystkim, od drzewa, przez węgiel, po śmieci, pieluchy, itd… I choć węgiel 
kupujemy naprawdę dobrej jakości borykamy się z dwoma problemami: ogromny dym i duży odpad (węgiel nie spala się do 
końca). W naszej okolicy nie kupimy, już węgla lepszej jakości. Hmmm, ale nie jesteśmy najgorsi. Synek 3,5 roku przychodzi 
i mówi: mamo śmierdzi. Idziemy, zamykamy okna, bo sąsiad też ma śmieciucha i cały dym wlatuje przez okno do domu. 
Druga sprawa to pozostający popiół, a nawet całe nie spalone do końca bryłki węgla, które gdzieś przecież trzeba wyrzucić. 
To wszystko idzie w ziemię. Nasz piec ma 14 kW i wysłużył już ładnych kilkanaście lat. Zaczyna się dziurawić. Ogrzewa 
rozciągnięty dom parterowy o łącznej powierzchni około 150m2, pięcioro dorosłych ludzi i troje małych dzieci. Ogrzewania 
podłogowego prawie nie ma. Do tego jest bojler 100l na ciepłą wodę. Przy takiej ilości osób w domu wydaje się być za mały. 
Jest to bardzo dokuczliwe zwłaszcza w czasie wieczornych kąpieli i nie powiem, że są to wtedy ciepłe kąpiele… Dom to bardzo 
stare budownictwo, ściany z cegły palonej z nieocieplonym kanałem, w którym od lat siedzi grzyb. Ten sam, który przez kilka 
dobrych miesięcy jesienno-zimowych wychodzi na ścianach wewnątrz.

Dwa dni temu w przedszkolu dzieci miały wykład, o tym jak powinniśmy dbać o środowisko naturalne i zmniejszać smog.  
I teraz jak wyjaśnić 3 latkowi, że na podwórku kłęby dymu idą w powietrze, a Pani w szkole mówi, że to jest złe? A przecież 
każda mama chce być w oczach dziecka autorytetem. Myślę sobie, że może to dobry czas, aby wyrzucić naszego śmieciu-
cha na złom, założyć w końcu kocioł gazowy, zadbać o siebie i pokazać dziecku, że my też dbamy o środowisko naturalne, 
a Lila wysłać do weterynarza na odpchlenie, bo zimą razem będziemy grzać się w domku. Tylko, co powie Pan Rysio z Eko-
lidera kiedy przyjedzie po śmieci i zobaczy, że zamiast jednego małego pojemnika stoją (oczywiście posegregowane) cztery 
duże hahaha??? Wiem! Pomyśli, że w końcu może i on wymieni swojego śmieciucha na kocioł gazowy, bo taka reklama „od 
sąsiada do sąsiada” jest milion razy skuteczniejsza niż największe billboardy! W końcu żaden Pan Rysio nie chce być gorszy.

Pierwszym miastem, które jako pierwsze wykorzysta fun-
dusze zarezerwowane w rządowym programie StopSmog 
będzie Skawina.   

Skawina to Śląska gmina, która znalazła się na liście najbar-
dziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, opubli-
kowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dzię-
ki umowie zawieranej na podstawie nowelizacji ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w 
życie w lutym br., jako pierwsza wykorzysta fundusze zare-
zerwowane w rządowym programie StopSmog i dostanie na 
ten cel ponad 11 mln zł dotacji. Otrzymane fundusze prze-
kazane będą na wsparcie realizacji inwestycji, mających na 
na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wymianę 
kotłów i pieców w 300 domach jednorodzinnych. Łączna 
wartość inwestycji, które będą zrealizowane na podstawie 
tego porozumienia, to 15,9 mln zł, z czego Minister Przed-
siębiorczości i Technologii przekaże 70%, czyli ponad 11,1 mln zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 
Gmina Skawina ma 3 lata na wykonanie tych inwestycji oraz rozliczenie wsparcia.

Dotacje z programu „StopSmog” dla Skawiny

Stara kotłownia Pani Doroty Muchy

Skawina
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Wrocław stawia na niskoemisyjne źródła energii 

Na początku miesiąca wrocławska Rada Miasta przyjęła 
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowol-
taicznej, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. 

Decyzja ta ma na celu poprawę jakości klimatu w mieście 
oraz promocję inwestowania w urządzenia ekologiczne za-
równo przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. 
Ze zwolnienia będą mogły korzystać budynki, które podłączyły 
tego typu instalacje oraz przynajmniej raz ją uruchomiły. Mak-
symalna wielkość ulgi nie może przekroczyć nakładów po-
niesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń. Szczególnie 
w przypadku nieruchomości wynajmowanej na prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie wartość zwolnienia nie może 
przekroczyć 200 000 euro. Ułatwienie ze strony miasta będzie 
obowiązywało tak długo, jak budynek będzie korzystał z odna-
wialnych źródeł energii. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Przede wszystkim planowaną inwestycję, której koszt wynosi co najmniej 15 000 złotych netto, trzeba zgłosić do Wro-
cławskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Następnie należy złożyć wniosek z prośbą o podłączenie niskoemisyjnego 
źródła energii do budynku oraz wpisać inwestycję do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Te działania należy wykonać do 31 
grudnia 2020 roku. Po spełnieniu wszystkich warunków zostanie uwzględnione zwolnienie od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła.

Program StopSmog

Głównym celem programu StopSmog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych, dzięki 
wymianie przestarzałych urządzeń grzewczych m.in. kotłów i pieców przy jednoczesnej poprawie ich efektywności energe-
tycznej poprzez termomodernizację.

Program jest adresowany do osób, które  nie są w stanie same finansować wydatków na te cele. Pomocą zostaną objęte 
szczególnie gospodarstwa domowe z mniejszych miast i o najgorszej jakości powietrza. Miasta starające się o dodatkowe 
fundusze muszą znajdować się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (w 2018 r. w Polsce było ich 36), i posiadać do 100 
tys. mieszkańców.

Program StopSmog będzie realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 
prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny budżet programu to ponad 1,2 mld zł. 

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców oraz termomodernizacji nawet w 100% ze środków 
budżetu państwa, gminy czy województwa.
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BDR THERMEA  GROUP

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. 
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 71 27 400, Infolinia: 801 080 881
biuro@dedietrich.pl, www.dedietrich.pl

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez BDR Thermea Poland.   

Na liście spotkań i warsztatów można znaleźć jeszcze zajęcia dotyczące techniki odnawialnych 
źródeł energii,techniki komercyjnej kondensacyjnej oraz techniki domowej. 
Warsztaty z technik odnawialnych źródeł energii obejmują przedstawienie zasad działania pomp ciepła, układów termodynamicz-
nych oraz typoszeregów produktów. Szkolenia w zakresie technik komercyjnych to przede wszystkim wykłady przybliżające uczest-
nikom modele kotłów kondensacyjnych do zastosowania w przestrzeniach publicznych i budynkach o większej kubaturze.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy skorzystać ze strony: https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=main za pośred-
nictwem której można w łatwy sposób dopisać się do listy uczestników. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje 
dotyczące zakresu szkolenia, liczby wolnych miejsc oraz kosztów.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej BDR Thermea Poland w dwóch lokalizacjach!

Szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych Ośrodkach Szkoleniowych:
❶ Wrocław - Ośrodek Szkoleniowy BDR Thermea Poland, ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław, wejście B, kod 20 
❷ Grodzisk Mazowiecki - nowy Ośrodek Szkoleniowy Nieodnawialnych i Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Chrzanowskiej 22,  
I piętro (w siedziba firmy METMAX ), czynny w dniu szkolenia od godziny 9:00 do 16:00 (w piątki do 14:00).

SZKOLENIA DE DIETRICH

TERMIN ZAKRES ZAPISY

14-15.10.2019 Technika Domowa (T1A) ZAPISZ SIĘ

14-15.10.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

16-17.10.2019 Technika Komercyjna Kondensacyjna (T2A) ZAPISZ SIĘ

21-22.10.2019 Technika Domowa (T1A) ZAPISZ SIĘ

21-22.10.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

23-24.10.2019 Technika Domowa (T1A) ZAPISZ SIĘ

28-29.10.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Wrocław

Grodzisk
Mazowiecki

TERMIN ZAKRES ZAPISY

30.09-01.10.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=main
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=305
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=319
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=309
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=306
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=320
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=307
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=321
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=322

