
Newsletter BDR Thermea Poland
MARZEC 2020     |     nr 03/2020     |     www.dedietrich.pl     |     www.dedietrich.pl/blog/

WWW.DEDIETRICH.PL

Najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i konserwacyjnych jest zdrowie wszystkich klientów i pracowników. 
BDR Thermea Poland czuje się także odpowiedzialna wobec klientów, serwisantów i pracowników. Pomimo wyjątkowej 
sytuacji, prace serwisowe można bezpiecznie przeprowadzać. Jak?

Planowanych prac serwisowych i konserwacji urządzeń grzewczych nie należy odkładać w czasie. Wyjątek stanowią klienci 
znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka.

Zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS pozwoli na bezpieczne wykonanie niezbędnych prac.

Dla Klientów: jakie środki ostrożności zastosować w kontakcie z serwisantem w celu zapewnienia możliwie największe-
go bezpieczeństwa i ochrony?

•• konieczne jest zachowanie odległości 2 metrów między serwisantem i klientem,
•• klient powinien pozwolić technikowi pracować samemu,
•• konieczne jest także utrzymywanie zalecanej odległości przy powitaniu i pożegnaniu.

Koronawirus – wytyczne dla klientów i serwisantów

http://www.dedietrich.pl
http://www.dedietrich.pl/blog


WWW.DEDIETRICH.PL

Dla Serwisantów: jakich zasad należy przestrzegać?

•• przestrzeganie zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków bezpieczeństwa,
•• regularne i dokładne mycie rąk mydłem,
•• używanie środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek (w zależności od dostępności) i usuwanie ich w odpo-
wiedni sposób,
•• powitanie i pożegnanie bez podawania rąk;
•• unikanie przebywania z klientem w tym samym pomieszczeniu,
•• na ogół należy utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób (klientów i kolegów).

Co istotne, serwisanci należą do nielicznej grupy zawodowej, w której ryzyko infekcji jest znaczne niższe niż w przypadku 
innych profesji. Dlaczego? Serwisant podróżuje do klienta i z powrotem własnym samochodem, co znacznie redukuje ryzyko 
zakażenia koronawirusem.

Prace serwisowe na odległość są bezpieczne, jeżeli zachowujemy powyższe środki ostrożności.

Przestrzeganie poniższych instrukcji wydanych przez SPIUG jest ważne, z jednej stro-
ny w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów przed koronawirusem, a drugiej 
strony w celu utrzymania działalności usługowej.

Jeśli klient chce oglądać przebieg prac, serwisant powinien popro-
sić go, aby pozwolił mu pracować samemu. Podczas końcowej 
rozmowy po wykonaniu pracy, należy również zachować niezbęd-
ną odległość 2 metrów. Należy też pamiętać o dokładnym myciu 
rąk po skończonej pracy!

Czy protokół wykonanej pracy musi być podpisany?

Po wykonaniu czynności serwisowych, klient jest informowany 
osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy. W porozumieniu  
z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać 
protokół drogą mailową. Z powodu obecnej sytuacji nie jest wyma-
gany podpis klienta. Ten fakt powinien być także zaznaczony przez  
serwisanta w protokole.

Czy mogę odrzucić zlecenie z obawy przed zarażeniem?

Serwisant odpowiada za swoje bezpieczeństwo w trakcie pracy. 
Jeśli klient nie czuje się zbyt dobrze powinien anulować zlecenie 
serwisowe.

Koronawirus a prace serwisowe – co warto wiedzieć? 
Stanowisko SPIUG.
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Liczne instytucje finansowe informują o pogarszającej się dyscyplinie płatniczej, spowodowanej problemami w wie-
lu branżach gospodarki. Wynika to przede wszystkim z postępującej pandemii koronawirusa i braku lub spadku do-
chodów w wielu sektorach gospodarki. W rezultacie mogą zostać opóźnione inwestycje lub inwestorzy nie będą  
w stanie wywiązywać się z własnych zobowiązań. Jednocześnie problemy poddostawców oraz kolejki na przejściach 
granicznych mogą spowodować okresowo brak pełnego asortymentu. 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż od 23 marca 2020, realizujemy dostawy zamówionych towarów wg 
poniższych zasad: 

 Brak realizacji dostaw do odbiorców posiadających przeterminowane należności.
 Stopniowe obniżanie limitów kredytowych do poziomów wskazanych przez Coface lub Euler Hermes jako bezpieczne.
 Preferowanie zamówień realizowanych na warunkach przedpłaty lub skonta. 

Informujemy również, że w ostatnich dniach zostały podjęte decyzje o tymczasowym dwutygodniowym wstrzymaniu pro-
dukcji oraz pracy centr logistycznych w naszych zakładach produkcyjnych we Francji i we Włoszech.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o kontynuację wypracowanej wspólnie rozważnej polityki zakupowej. Wierzymy, że 
realna ocena bieżących potrzeb rynku wyróżnia naszą współpracę, pomimo nietypowej sytuacji społeczno-gospodarczej  
z jaką przyszło nam się niespodziewanie zmierzyć.

Niezwłocznie po wspólnie oczekiwanej poprawie sytuacji, będziemy wdrażać mechanizmy przywracające pełne zdolności 
produkcyjne, dokładając starań, aby maksymalnie szybko uzupełniać ewentualne niedobory. O takich zmianach poinformu-
jemy niezwłocznie. Ponadto informujemy, że dział logistyki oraz magazynu BDR Thermea Poland pozostaje do Państwa 
dyspozycji, na bieżąco rejestrując i przetwarzając zamówienia.

Zmiana warunków realizacji zamówień
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Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy zmianę w akcji promocyjnej „Zyskuj z De Dietrich”, której przedmiotem są 
niżej wymienione pompy ciepła. 

Na prośbę naszych klientów wprowadzamy ułatwienie funk-
cjonalności systemu. Zmiana polega na tym, że instalator reje-
strujący urządzenie powinien wpisać numer seryjny jednostki 
wewnętrznej oraz załączyć zdjęcie tabliczki znamionowej jed-
nostki wewnętrznej, a nie jak to miało miejsce dotychczas - jed-
nostki zewnętrznej pompy ciepła. 

Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana ułatwi Państwu korzy-
stanie z naszego systemu i przyspieszy proces rejestracji urzą-
dzeń. Zmiana obowiązuje od dnia 02.03.2020. 

Zmiana dotyczy niżej wymienionych produktów: 
• Typoszereg powietrznych pomp ciepła Alezio Evolution AWHP 
• Typoszereg powietrznych pomp ciepła Alezio Evolution AWHP    
  S V200 
• Typoszereg powietrznych pomp ciepła HPI Evolution 
• Typoszereg powietrznych pomp ciepła Alezio M , Alezio M 
   V200 
• Typoszereg powietrznych pomp ciepła Strateo – w ofercie od 
  maja 2020 
• Typoszereg hybrydowych pomp ciepła Modulens G Hybrid 
• Typoszereg gruntowych pomp ciepła GSHP

Zmiany w akcji promocyjnej „Zyskuj z De Dietrich”
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Rządowy program dofinansowania termomodernizacji i wymiany 
źródeł ciepła w domach jednorodzinnych nazwany Czyste Powie-
trze realizowany jest od 2018 roku. Do tej pory złożono 119,6 tys. 
wniosków o dotacje na łączną sumę 2,09 mld zł i pożyczki na kwotę 
364,2 mln zł. 

Na chwilę obecną podpisano tylko około 73 tys. umów. Głównym problemem była mała liczba urzędników, którzy rozpatry-
wali i oceniali wnioski. Na początku zakładano, że zajmą się tym wyłącznie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To 
oznaczało tylko jedną instytucję na każde województwo, do której można było złożyć wniosek. Teraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił ułatwić składanie wniosków i ogłosił wprowadzenie nowych zasad, 
które wejdą w życie w najbliższym czasie. 

1. Urzędnicy nie będą już liczyć dochodów wnioskodawców
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie Czyste Powietrze będzie polegać na odejściu od liczenia wysokości 
dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Beneficjenci zostaną podzieleni na trzy kategorie. 

• W pierwszej znajdą się wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, a ich kwota docho-
du deklarowana będzie przez oświadczenie wnioskodawcy. 
• Druga kategoria obejmie wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego dofinansowania w wysokości do  
60 proc. wartości inwestycji. Gospodarstwa domowe osiągające dochód netto na osobę do 1400 zł miesięcznie 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mogą liczyć na dofinan-
sowanie do 32 tys. zł. Kwota dochodu będzie potwierdzana przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej. 
• Trzecia kategoria obejmie wnioskodawców uprawnionych do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy spo-
łecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać  
do 100 proc. finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinne-
go w limicie do 53 tys. zł.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Sprawdź!
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2. Większa pomoc samorządów
Gminy będą odpowiedzialne za wydawanie zaświadczeń 
potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze oraz udzielanie pożyczek. 
Dodatkowo mogą uczestniczyć w programie StopSmog, 
który umożliwi dofinansowanie do 70 proc. na wymianę 
kotłów/ocieplenie domów jednorodzinnych osób ubogich 
energetycznie.

3. Szybsza procedura
Dzięki zmianom czas trwania całej procedury zmniejszy się 
z 90 dni roboczych do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosków
Dokumentacja będzie znacznie uproszczona, a wnioskodawcy będą składać tylko oświadczenia. 

5. Wnioski online
Dokumenty będzie  można również wypełniać online w serwisie gov.pl. 

6. Zwiększony udział banków
Teraz  to banki staną się źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów. Nową 
formą wsparcia będzie dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Rola banków ma także polegać na 
udostępnieniu placówek bankowych jako nowych kanałów dystrybucji dotacji w programie.

7. Połączenie z programem Mój Prąd
Oba programy zostaną połączone przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej bez konieczno-
ści składania dwóch osobnych wniosków.

8. Efekt ekologiczny będzie decydował o wysokości dotacji
Poziomy dotacji zostaną powiązane z efektem ekologicznym. Dodatkowo program Czyste Powietrze ma uwzględniać bo-
nus za niskoemisyjność i odnawialność, promując inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pompy ciepła, foto-
woltaika), które nie emitują szkodliwych substancji. 

9. Wsparcie dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
Dla tej grupy przewidziano dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu 
dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej  
i drzwiowej.

Program w nowej wersji będzie uwzględniać finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych, umożliwiając roz-
poczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
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Uprzejmie informujemy, że od 16 marca została zawieszona organizacja i prowadzenie szkoleń wszelkich typów w naszych 
ośrodkach we Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim oraz mobilnym ośrodku Moblab II. W ten sposób BDR Thermea wspiera 
działania ogólnokrajowe prowadzące do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.    

Zawieszenie działalności szkoleniowej obowiązuje do 13 kwietnia lub następnego komunikatu w tej sprawie. Jednocześnie infor-
mujemy, że pracujemy nad uruchomieniem szkoleń w formule video-konferencji online.
Prosimy śledzić nasze strony internetowe, aby uzyskać najnowsze informacje na temat szkoleń. 
Nasi szkoleniowcy oraz doradcy pozostają do Państwa dyspozycji w kwestiach dotyczących uruchomienia i montażu poszcze-
gólnych urządzeń. Zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy lub video-konferencje. 

ZAWIESZENIE SZKOLEŃ  DE DIETRICH  
Z POWODU KORONAWIRUSA

Dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostanie zwiększona m.in. premia termomoder-
nizacyjna, która obowiązuje w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii mieszczącego się w określonym 
w ustawie przedziale mocy.

W związku ze zmianami klimatycznymi koniecznością stała się nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. Wśród nowych rozwiązań wprowadzony zostanie dodatkowy instrument finansowy dla 
inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budyn-
kach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Na takie prace będzie można uzyskać wsparcie w wysokości do 50%. 

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada również m.in. zwiększenie wsparcia samorządów gminnych realizujących 
przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych, a także uproszczenie zasad ubie-
gania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów 
oraz zwiększenie dostępności tzw. premii kompensacyjnej. 

Promocja ekologii

Celem zmian jest przede wszystkim promowanie inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mi-
kroinstalacji odnawialnego źródła energii. Teraz w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się 
na zamontowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, jego premia wzrośnie do 21 proc. kosztów poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz na zakup i instalację mikroinstalacji OZE.
Minimalna moc zainstalowanej mikroinstalacji, której zastosowanie będzie uprawniać do ubiegania się o wyższą premię ter-
momodernizacyjną w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego to 1 kW, a przypadku pozostałych budynków 6 kW.

Już wkrótce wyższa premia termomodernizacyjna


