Edukacja logistyczna

Problemy z logistykà? Idê prosto do

-u

Logistyka – to dziedzina wiedzy, która daje przedsi´biorcom skuteczne narz´dzia do sprawnego zarzàdzania firmà. W krajach Unii Europejskiej przedsi´biorstwa stosujà zasady logistyki z dobrym skutkiem od wielu lat. W Polsce,
dopiero w ostatnim okresie, coraz wi´cej osób odpowiedzialnych za kierowanie przedsi´biorstwem si´ga po skuteczne metody i narz´dzia zarzàdzania firmà
oferowane przez t´ dziedzin´ wiedzy.

s t a n d a rd a m i
Europejskiego
Stowarzyszenia
Logistycznego
(ELA). Jest to
bardzo wa˝ne,
gdy˝ kursy prowadzone przez
CEL, oparte na
tych programach, mogà
najlepiej przyInstytut Logistyki i Magazynowania g o t o w y w a ç
w Poznaniu od wielu lat zajmuje si´ kandydatów do
wdra˝aniem zasad logistyki w polskich egzaminów na
przedsi´biorstwach, czyniàc to mi´dzy „ C e r t y f i k a t
innymi poprzez szeroko prowadzonà z Logistyki” nadawany w∏aÊnie przez Euedukacj´. Po transformacji gospodarczej, ropejskie Stowarzyszenie Logistyczne.
która dokona∏a si´ w naszym kraju na Certyfikat ten jest rejestrowany w siepoczàtku lat 90. stwierdzono, i˝ dzia∏al- dzibie Stowarzyszenia w Brukseli i hononoÊç t´ nale˝y zintensyfikowaç. We wrze- rowany we wszystkich krajach Unii EuroÊniu 1997 roku ze struktur Instytutu Lo- pejskiej. Mo˝liwoÊç uzyskania Certyfikagistyki i Magazynowania wydzielono tu polscy menad˝erowie majà od lipca
dzia∏alnoÊç szkoleniowà i utworzono 2000 r., kiedy to przy Instytucie Logistyspó∏k´ prawa handlowego: Centrum Edu- ki i Magazynowania powsta∏o Centrum
kacji Logistycznej Sp. z o. o. (CEL), która Certyfikacji Logistyków Polskich. Certyfiod tej pory przej´∏a i rozszerzy∏a dzia∏al- kat jest przyznawanym s∏uchaczom po
noÊç szkoleniowà w dziedzinie logistyki. zdaniu przez nich stosownej iloÊci egInstytut pozostaje opiekunem meryto- zaminów przed komisjà polskà. Jest to
rycznym Centrum Edukacji Logistycznej bardzo cenne potwierdzenie indywiduali jest jej znaczàcym udzia∏owcem.
nych kompetencji zawodowych ludzi paProgramy szkoleƒ logistycznych, które rajàcych si´ w swoich firmach logistykà.
spó∏ka CEL przej´∏a od Instytutu, powstaW ofercie Centrum Edukacji Logistycz∏y przy wspó∏pracy ILiM z podobnymi nej znajdujà si´ seminaria jedno- i dwuplacówkami z Wielkiej Brytanii i Republi- dniowe, kursy trzy- i pi´ciodniowe oraz
ki Federalnej Niemiec. Sà one zgodne ze kursy d∏ugotrwa∏e, takie jak: 120-godzinny kurs „Zarzàdzanie logistyczne przedsi´biorstwem” lub
160-godzinny
kurs dla spedytorów.
Najwi´kszym
powodzeniem cieszà si´ pi´ciodniowe kursy z logistyki: „Zarzàdzanie
zapasami”, „Zarzàdzanie logistyczne
magazynami”,
„Zarzàdzanie
transportem”, Zarzàdzanie przep∏yOd lewej: dr Z. Kalisz - burmistrz Kórnika, prof. dr hab. P. Buczkowski - prezes Unii
Wielkopolan, M. Drewnik - prezes CEL, senator W. Kruk, P. Smólski - v-ce Prezydent
wem materia∏ów”,
Poznania.
„Zarzàdzanie ludê-
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mi w logistyce”. Sà to te modu∏y szkoleniowe, które pracownikom szczebla operacyjnego dostarczajà najwi´cej narz´dzi
do efektywnego kierowania podleg∏ym
dzia∏em.
Oprócz sta∏ych modu∏ów szkoleniowych powtarzanych cyklicznie, CEL tworzy kursy reagujàc na potrzeb´ chwili.
Przyk∏adem tego typu kursu mo˝e byç
„Zarzàdzanie opakowaniami i odpadami
w zak∏adach produkcyjnych, handlowych
i us∏ugowych w aspekcie logistyki i prawa”. Jest to kurs przedstawiajàcy szczegó∏owy algorytm post´powania, który chroni przedsi´biorców przed bolesnymi skutkami nieprzestrzegania ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
obowiàzujàcej od 1 stycznia 2002 r.
Innà formà szkoleƒ prowadzonych
przez CEL sà szkolenia „dedykowane”:
szkolenia zamkni´te, zamawiane dla indywidualnej firmy wed∏ug zg∏oszonych
przez nià potrzeb szkoleniowych z dziedziny logistyki i dziedzin pokrewnych.
Takie szkolenia, zdaniem trenerów CEL-u,
przynoszà najwi´ksze efekty, bowiem zakres merytoryczny tego typu szkolenia
jest bardzo ÊciÊle ukierunkowane na potrzeby danej firmy-klienta, a przyk∏ady
i çwiczenia prowadzone w trakcie takiego szkolenia oparte sà o rzeczywiste problemy, z jakimi boryka si´ firma. Bardzo
istotny jest równie˝ fakt, ˝e pracownicy
wspó∏pracujàcy ze sobà na co dzieƒ
otrzymujà ten sam zakres wiedzy teoretycznej, weryfikujà go za pomocà çwiczeƒ praktycznych aktywnie uczestniczàc
w szkoleniu, co stwarza mo˝liwoÊç zastosowania poznanych regu∏ w praktyce i pozytywnie wp∏ywa na relacje zawodowe
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wÊród wspó∏pracujàcych ze sobà osób.
Prowadzàc swojà dzia∏alnoÊç szkoleniowà i doradczà CEL mo˝e liczyç na
sta∏à wspó∏prac´ ponad 30 doÊwiadczonych wyk∏adowców i trenerów. Sà to pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania, a tak˝e poznaƒskich uczelni wy˝szych m. in. z Politechniki Poznaƒskiej
czy Akademii Ekonomicznej. W sk∏ad kadry trenerów i wyk∏adowców spó∏ki CEL
wchodzà tak˝e logistycy – praktycy
z wieloletnim sta˝em i doÊwiadczeniem.
Lista firm, które skorzysta∏y z us∏ug
Centrum Edukacji Logistycznej jest bardzo d∏uga i zawiera najbardziej znaczàce,
dzia∏ajàce na terenie Polski przedsi´biorstwa. Nale˝à do nich m. in.: PKN „Orlen”,
Stocznia Szczeciƒska, Polifarb CieszynWroc∏aw SA, Philips Lighting Poland SA,
Firma Oponiarska D´bica SA, Atlas s. c.,
Amica Wronki SA, Hochland Polska Sp.
z o. o., Philip Morris Polska SA, Zak∏ady
Azotowe Pu∏awy SA, Zak∏ady Piwowarskie ˚ywiec SA, Whirpool Polska Ltd., Ko-

tlin Sp. z o. o., Poczta Polska, Huta im. T.
Sendzimira, „Polkomtel – SA Warszawa
i dziesiàtki innych przedsi´biorstw.
Kolejna forma aktywnoÊci edukacyjnej CEL-u, to pierwsze w Polsce Policealne Studium Zawodowe Spedytorów –
szko∏a niepubliczna. Powsta∏a w 1998 r.
i kszta∏ci s∏uchaczy w trybie zaocznym,
w oparciu o autorski program, który powsta∏ wysi∏kiem pracowników Instytutu
Logistyki i Magazynowania wspieranych
przez doÊwiadczonych pracowników
jednej z najwi´kszych firm spedycyjnych
dzia∏ajàcych na polskim rynku. Nauka
trwa 4 semestry i kszta∏ci w zawodzie
„technik spedytor”.
W paêdzierniku 2001r. Centrum Edukacji Logistycznej we wspó∏pracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania, po
dwóch latach staraƒ, doprowadzi∏o do
powstania w Poznaniu jedynej w Polsce
Wy˝szej Szko∏y Logistyki – trzyletniego licencjatu. Zainteresowanie tà uczelnià
przeros∏o oczekiwania Za∏o˝ycieli. Âwiad-

czy to najlepiej o tym, ˝e logistyka jako
nauka, zosta∏a w Polsce doceniona, oraz
˝e poznaƒski oÊrodek logistyczny – Centrum Edukacji Logistycznej, potrafi szybko reagowaç na zapotrzebowanie rynku.
Opisane dzia∏ania Centrum Edukacji Logistycznej zosta∏y zauwa˝one i docenione przez Uni´ Wielkopolan, która przyzna∏a CEL-owi certyfikat „Wielkopolska JakoÊç”. Wr´czenie tego presti˝owego dokumentu odby∏o si´ 18 wrzeÊnia 2001 r.
w obecnoÊci poznaƒskich notabli w przepi´knej scenerii kórnickiego zamku.
Nie jest to ostatnie s∏owo CEL-u.
W najbli˝szych planach sà nowe modu∏y szkoleniowe, uatrakcyjnianie ju˝ istniejàcych, wprowadzenie na rynek us∏ugi doboru kadry logistycznej dla firm
oraz ciàg∏e podnoszenie jakoÊci Êwiadczonych przez CEL us∏ug, o czym na
pewno przekonajà si´ ci wszyscy z Paƒstwa, którzy zechcà z nich skorzystaç.
Dariusz Rzeszewski
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