


 

Blok szkoleniowy ESTET Zarządzanie energią 

Tytuł projektu edukacyjnego Włącz tryb ekologiczny Kod SLP  Projekt edukacyjny SLP1.3  

Typ zasobu Projekt edukacyjny (SLP) Forma nauki Aktywne uczenie się/uczenie się przez 
działanie 

Czas trwania działania 

(w minutach) 
2 dni pracy w terenie Efekty uczenia 

się 

● Zdobycie praktycznej 
wiedzy na temat znaczenia 
zarządzania energią w 
sektorze turystyki i 
hotelarstwa. 

● Lepsze zrozumienie 
korzyści płynących z 
zarządzania energią.  

● Dowiedzieć się, w jaki 
sposób systemy 
zarządzania energią i 
oszczędzanie energii mogą 
pomóc firmom 
turystycznym w 
zmniejszeniu kosztów, 
takich jak rachunki za 
energię elektryczną. 

● Zdobycie głębokiego 
zrozumienia i wiedzy na 
temat tego, jak zarządzanie 
energią i wydajność 
energetyczna mogą 
pobudzić biznes turystyczny 
i być wykorzystane do 
poprawy wizerunku i 
zwiększenia rentowności. 

Cel projektu edukacyjnego? Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczestników w rzeczywistą sytuację, w 
której mogą oni uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania energią i tego, jak 
hotele mogą stosować te techniki w swojej codziennej działalności. Dzięki temu uczniowie 
kształcenia i szkolenia zawodowego będą mogli zobaczyć i nauczyć się, jak teoria jest 
wdrażana w praktyce.   

Wprowadzenie Zarządzanie energią i oszczędzanie energii stało się bardzo popularne w ciągu ostatniej 
dekady. W turystyce, a w szczególności w sektorze hotelarskim, korzystanie z 
odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie energii stało się jednym z głównych tematów 
dyskusji. Od mniejszego zużycia do wykorzystania odnawialnych źródeł energii - wiele 
sugestii i zmian zostało wprowadzonych w sektorze turystycznym.  Dodatkowo, wiele 
strategii, podejść i technologii zostało opracowanych w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej i oszczędzania energii. Dzięki temu firmy z branży turystycznej nie tylko 
stają się bardziej zrównoważone i "zielone", co jest korzystne dla środowiska. Zachęca to 
również firmy do strategicznego planowania zarządzania energią, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia wydatków. 



Wyzwanie Zarządzanie energią, oszczędzanie energii i efektywność energetyczna są kluczowymi 
elementami zrównoważonego rozwoju we wszystkich branżach i sektorach. Branża 
turystyczna i noclegowa nie stanowi tu wyjątku. Hotele nie tylko wykorzystują nowe 
technologie i systemy zarządzania energią w celu obniżenia kosztów operacyjnych, ale 
wykorzystują te zmiany jako sposób na pozycjonowanie swojej działalności jako przyjaznej 
dla środowiska, zrównoważonej i zielonej. To pozwala im wejść na niszowe rynki, 
przyciągnąć nowych klientów, a nawet podnieść ceny. Jak oni to robią? Czy to naprawdę 
działa? Jak ważne jest zarządzanie energią w obiektach noclegowych? Dobrymi 
przykładami udanych, zrównoważonych i przyjaznych środowisku hoteli są NEYA Lisboa 
Hotel i Grand Hyatt Singapore.  

Zadanie Musisz umówić się na rozmowę z kierownikiem obiektu noclegowego w Twojej 
miejscowości. Może to być pensjonat, hotel, schronisko młodzieżowe, apart-hotel lub bed 
& breakfast. Wielkość obiektu nie ma żadnego znaczenia. Celem wywiadu jest zebranie 
jak największej ilości informacji na temat zarządzania energią w tym hotelu i dowiedzenie 
się w jaki sposób obiekt je wdraża.  

Aby wykonać zadanie z powodzeniem, przygotuj wcześniej pytania. Używaj pytań 
zamkniętych i otwartych. Poniżej znajdują się główne tematy, które powinny być 
poruszone i omówione podczas rozmowy. Dlatego też zorganizuj swoje pytania w taki 
sposób, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje.  

• Zarządzanie energią i jego zastosowanie w hotelu - teoria kontra rzeczywistość. 
• Zarządzanie energią a personel  
• Zarządzanie energią a klienci  
• Zarządzanie energią a klienci 
• Systemy zarządzania energią - wady i zalety z praktyki  
• Rachunki za energię, koszty inwestycji i rentowność  
• Zarządzanie energią i promocja  
• Zarządzanie energią i promocja  

Po zakończeniu wywiadu, uporządkuj zebrane informacje i dane oraz zaprezentuj 
najważniejsze wnioski swoim kolegom. Na podstawie zebranych informacji odpowiedz na 
następujące pytania:  

• Jakie korzyści dla obiektu noclegowego wynikają z zastosowania systemu 
zarządzania energią? 

• Jakie są najważniejsze elementy zarządzania energią dla hotelu? Który element 
przynosi największą wartość dla obiektu? 

 

 

 

https://lisboa.neyahotels.com/en/concept/
https://lisboa.neyahotels.com/en/concept/
https://www.youtube.com/watch?v=SQ7h00UTe2M
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