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Usługa rozwojowa 

Eko transport – zastosowanie rozwiązań ekologicznych  

w transporcie drogowym 

 

dla 

USŁUGI TRANSPORTOWE Palczewski Sylwester 

1. Cel edukacyjny  

Podniesienie kompetencji i umiejętności na temat ekologii w transporcie oraz zastosowania rozwiązań 

ekologicznych w transporcie. 

Nabycie wiedzy w dziedzinie: 

Eko transport-zasady, powinności. 

Rezultaty: 

-Zwiększenie pozyskanych i zrealizowanych usług, 

-Wzrost efektowności funkcjonowania przedsiębiorstwa, urozmaicenie oferty 

 

USŁUGI TRANSPORTOWE Palczewski Sylwester jest to firma transportowa  

i przewozowa, funkcjonująca  na  rynku  lubelskim od 30.08.2001 roku. Świadczy przewozy 

kursowe oraz jeździ na wynajem. Na etapie opracowywania Planu Rozwojowego uwidoczniła 

się potrzeba nabycia umiejętności zastosowania rozwiązań ekologicznych  

w transporcie drogowym 

 

2. Efekty kształcenia: 

Wiedza 

 Znajomość zastosowania rozwiązań ekologicznych w transporcie drogowym, 

 Znajomość środowiskowej i krajowej energetyki transport, 

 Znajomość podstawowych problemów ekologicznych miast, 

 Wiedza podstawowa z zakresu ekologii w firmie transportowej, 

 Wiedza w zakresie rachunkowości i kosztów  w procesie działań ekologicznych w firmie 

transportowej i możliwościami wykorzystania potencjału ekologicznego we własnym 

przedsiębiorstwie, 

 Wiedza o kreowaniu marki poprzez działania ekologiczne  

Umiejętności 

 Umiejętność analizy rozwiązań ekologicznych w firmie transportowej, 



3 
 

 Umiejętnosć pozyskiwania informacji o stanie środowiska naturalnego, 

 Umiejętnośc oceny skutków środowiskowej działalności gospodarczej, 

 Umiejętności analizy rachunkowej w dziedzinie ekologii w transporcie, 

 Umiejętność obiektywnej oceny potrzeby rozwiązań ekologicznych w firmie transportowej 

Kompetencje społeczne 

• Świadomość wpływu Eko-działań na efektywność działania firmy, 

• Świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie problematyki środowiskowej, 

• Rozumienie potrzeby propagowania w otoczeniu działań proekologicznych, 

• Świadomość wpływu szeroko rozumianej gospodarki na środowisko naturalne, 

• Otwartość na budowaniu Eko pozycji przedsiębiorstwa na rynku 

• Świadomość znaczenia budowania Eko marki   

 

3. Rodzaj usługi:  

usługa szkoleniowa grupowa 

4. Dostępność:  

szkolenie zamknięte dedykowane 

5. Szczegółowe informacje o usłudze: 

Usługa szkoleniowa obejmuje cykl prelekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem różnych 

technik i narzędzi dydaktycznych. Obejmowała będzie studium przypadków zarówno tych 

pozytywnych jak i negatywnych we wdrażaniu w wybranych firmach zasad ekologicznego transportu. 

Dobre przykłady zachęcą uczestników do naśladownictwa, negatywne ustrzegą przed przykrymi 

konsekwencjami eksperymentowania na własną rękę i uczenia się na własnych błędach. Szkolący 

wykorzystają przykłady dobrze znanych światowych firm globalnych, a także firm regionalnych. 

Zostaną w rachunkowy sposób wyliczone korzyści ze stosowania technologii proekologicznych. 

Zostaną przedstawione aktualne ceny takich technologii i obliczony czas zwrotu inwestycji oraz 

następujące po nim ewidentne oszczędności. Uczestnicy nabędą konkretnych umiejętności, 

kwalifikacji oraz zachowań społecznych. Zbudują one świadomość ekologiczną takiego uczestnika. 

Będzie ona objawiała się umiejętnością analizy danej technologii pod katem przydatności w firmie 

oraz właściwym jej wdrożeniem. Wdrożenie takie obejmuje szereg zasad respektowanych przez 

wszystkich pracowników firmy, które prowadzą do uzyskania wyznaczonych wskaźników. Uczestnicy 

zapoznają się również z konkretnymi celami, które mogą stawiane w firmie w zależności od jej 

dojrzałości ekologicznej.  

Celem głównym jest prowadzenie rentownej firmy, mającej wzgląd na środowisko naturalne i 

przyczyniającej się do oszczędności paliw kopalnianych. Szkolenia prowadzone będą przez wysoce 

wykwalifikowanych ekspertów mających duże doświadczenie w praktycznym wdrażaniu zasad 



4 
 

ekologicznych w firmach. Uczestnikom zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia światowej nauki 

i techniki. Na zajęciach zostaną przedstawione konkretne urządzenia techniczne i zasady ich działania. 

Prowadzący szkolenie posiadają mobilne stanowiska demonstracyjne, które są stanowiskami 

interaktywnymi mającymi możliwość podpięcia do komputera w celu monitoringu i diagnostyki. 

Zostaną także przedstawione możliwości współpracy z lokalnymi jednostkami naukowymi, 

uniwersytetami oraz parkami naukowo-technologicznymi. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie 

rozwinięcie rozwiązań proekologicznych szytych na miarę potrzeb przedsiębiorstwa. Ze względu na 

innowacyjny charakter przedstawianych technologii ich wdrażanie może podlegać dofinansowaniu ze 

środków unijnych i krajowych. Zostaną przedstawione możliwości pozyskania różnego rodzaju 

dofinansowania. 

a) Czas trwania usługi: minimalnie 24 godziny lekcyjne 

b)  Usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do użycia w pracy zawodowej  w postaci 

umiejętności  i kwalifikacji zdobywanych podczas szkolenia. W usłudze przewidziano również 

element wzajemnego uczenia się jednych uczestników od innych na podstawie zdobytych 

doświadczeń zawodowych. Trener wówczas pełni rolę moderator dyskusji wybierając kierunki 

prowadzenia rozmów i dbając o właściwy poziom merytoryczny i jakościowy. 

c) Ewaluacja i badanie nabycia kwalifikacji i wiedzy.  

Proces ewaluacji i badania nabycia wiedzy obejmuje określenie stanu wejściowego za pomocą testu i 

rozmowy badawczej grupowej. Następnie na zakończenie realizacji usługi szkoleniowej odbędzie się 

test kończący. Opracowane wyniki obu zdarzeń zostaną podsumowane w raporcie.  

 

6. Ramowy program usługi:  

a) Grupa docelowa 

Usługa skierowana jest do właściciela i kierowców przedsiębiorstwa  USŁUGI TRANSPORTOWE 

Palczewski  Sylwester. 

b) Materiały dydaktyczne: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których przedstawione są zagadnienie 

omawiana na szkoleniu, ćwiczenia edukacyjne oraz literaturę dotyczącą przedmiotu szkolenia. 

c) Metody nauczania 

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów, obejmuje cykl prelekcji przeprowadzonych  

z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi dydaktycznych. Obejmowała będzie studium 

przypadków zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych we wdrażaniu w wybranych firmach zasad 

ekologicznego transportu. Dobre przykłady zachęcą uczestników do naśladownictwa, negatywne 

ustrzegą przed przykrymi konsekwencjami eksperymentowania na własną rękę i uczenia się na 

własnych błędach.. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności 

uczestników. 
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d) Miejsce realizacji:  wynajęta odpowiednia sala szkoleniowa. 

e) Warunki logistyczne: 

Wielkość sali powinna będzie dostosowana do wielkości grupy. Zapewnione będą dodatkowe 

pomieszczenia w celu zajęć w podgrupach. Sala pozwoli na zapewnie: możliwości dowolnego 

ustawienia stolików; osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika; dobre oświetlenia; 

ogrzewanie i wentylację; odpowiednią akustykę lub dodatkowe nagłośnienie.  

Sala wyposażona będzie w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, ekran, tablicę – notatnik.  

Zapewnione muszą być toalety oraz miejsce na napoje i jedzenie. Miejsce realizacji usługi 

powinno być dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  

f) Sylwetka trenera: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane ekologia, transport, marketing i zarządzanie, MBA) 

 ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką szkolenia,  

 co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania firmą transportową 

oraz zastosowania rozwiązań ekologicznych w transporcie drogowym. 

 Pożądane certyfikaty związane z doskonaleniem umiejętności trenerskich i ekologicznych 

aspektów prowadzenia firmy.  
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g) Harmonogram realizacji usługi wraz z treścią merytoryczną i głównymi zagadnieniami. 

 

 

 

Lp. 

 

CEL SZKOLENIOWY 

 

TEMATYKA 

SPOSÓB REALIZACJI CELU 

 /opis metody, ćwiczenia itp./ 

 

METODA 

ZASOBY, 

POMOCE 

DYDAKTYCZ- 

NE 

 

CZAS 

  

Moduł organizacyjno-integracyjny –   1 godz. zegarowe /60 min./ 

 

 

1. 

 

Przywitanie grupy i 

prezentacja trenera 

 

1. Przywitanie grupy z przedstawieniem tematu szkolenia 

2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji uczestników 

/zał. 1.1/ 

3.  

 

prezentacja 

 

Slajd tytułowy 

 

5 min. 

 

2. 

 

Poznanie celów i programu 

szkolenia 

Określenie formy w jakiej 

prowadzone będzie szkolenie 

 

1.  

2. Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia 

3. Przedstawienie programu szkolenia /zarys wszystkich  modułów/  

4. Omówienie formy prowadzenia zajęć, ze zwróceniem uwagi na 

dzielenie się swoim doświadczeniem  

/zał. 1.2/ 

 

mini wykład 

dyskusja 

 

Pokaz slajdów 

/cel główny, cele 

szczegółowe, 

Program szkolenia/ 

Agenda szkolenia – 

 

10 min. 
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wydruk papierowy 

 

3. 

 

Poznanie uczestników 

szkolenia 

 

 

1. Prezentacja uczestników szkolenia / zał. 1.3/  

 

prezentacja 

 

pokaz slajdów 

 

10 min. 

5.  

4. 

 

Przedstawienie spraw 

organizacyjnych 

 

1. Omówienie spraw organizacyjnych /przerwy, serwis kawowy, obiad, 

dokumentacja /lista obecności + inne dokumenty/ 

2. Pytanie do grupy: „Jakie mają pytania do spraw organizacyjnych ?” 

3.  

 

Prezentacja 

trenera 

Dyskusja 

 

Agenda szkolenia 

 

10 min. 

 

5. 

 

Poznanie oczekiwań 

uczestników 

Integracja grupy 

 

1. Poznanie oczekiwań uczestników 

2. Praca w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników 

3. Podsumowanie przez trenera 

 

 

 

Dyskusja 

 

pokaz slajdów 

 

10 min. 

 

6. 

 

Poznanie imion 

Integracja grupy 

 

 

 

 

 

Integracja grupy  

 

Ćwiczenie 

Dyskusja 

 

pokaz slajdów 

 

15 min. 
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Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie,– 7+8 godz. zegarowe /900 min./ 2 dni szkoleniowe 

 

7 

 

Nabycie wiedzy 

podstawowej dotyczące 

wykorzystania paliw 

alternatywnych w transporcie 

 

1. Wybrane aspekty prawne 

2. Zmiany w zakresie emisji zanieczyszczeń z transportu 

drogowego, 

3. Przykłady zastosowania paliw alternatywnych w transporcie  

4. .Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie, 

5. .Sposoby zmniejszania zużycia paliwa przez pojazdy, 

6. . Sposoby zmniejszania emisji spalin przez pojazdy, 

7. Przykłady dobrych i złych praktyk 

 

 

Przykłady 

dobrych i 

złych 

praktyk 

 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków, 

prezentacja modeli, 

 

 

900 min/2 

dni 

szkoleniow

e 

  

Prawidłowa eksploatacja i obsługa pojazdów niskoemisyjnych 8 godz. zegarowe /480 min./ 

 

10. 

 

Nabycie wiedzy 

podstawowej dotyczące 

prawidłowej eksploatacji i 

obsługi pojazdów 

niskoemisyjnych 

 

1. Pojazdy elektryczne jako ekologiczne środki transportu, 

2. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, 

3.Ekologiczne płyny i środki smarne w obsłudze pojazdów, 

4. Pojazdy ekologiczne w budowaniu pro-ekologicznego wizerunku 

firmy. 

 

1.  

 

Przykłady 

dobrych i 

złych 

praktyk  

 

 

Pokaz slajdów,  

analiza studium 

przypadków 

 

 

480 min./1 

dzień 

szkoleniow

y 
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