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Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych dotyczy wielu
specjalnoÊci zawodowych i cz´sto, gdy przepracujemy kilka
lat po skoƒczeniu szko∏y (uczelni), zadajemy sobie pytanie:
jakim specjalistà jestem w swojej bran˝y, jak przygotowa∏a
mnie uczelnia do wykonywania zawodu i czy prawid∏owo
wyuczonà specjalnoÊç utrwalam i rozwijam na co dzieƒ? Za-
tem jest to naturalna, wewn´trzna potrzeba benchmarkingu
osobistej dzia∏alnoÊci zawodowej. Pozostaje jednak pytanie,
co stanowi benchmark naszej samooceny?

Funkcjonujàcy od 2000 r. Europejski System Certyfikacji Lo-
gistyków w Polsce zosta∏ opracowany w warstwie kompeten-
cyjnej na podstawie standardów kompetencji Europejskiego
Towarzystwa Logistycznego (ELA – European Logistics Associa-
tion), a organizacyjnie w oparciu o wytyczne Europejskiej Ra-
dy ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board for
Logistics – ECBL), która koordynuje i nadzoruje certyfikacj´
zawodowà logistyków w wielu krajach Europy i na Êwiecie.

Certyfikat logistyka wg nowych europejskich standardów
kompetencyjnych mo˝na uzyskaç na poziomie Operational -,
Senior – i Strategic Level of Logistics, odpowiadajàcym 
tytu∏om zawodowym: EJLog (European Junior Logistician),
ESLog (European Senior Logistician) oraz EMLog (European Ma-
ster Logistician). 

Ze wzgl´du na zauwa˝alne efekty wzrostu konkurencyjno-
Êci produktów na rynku, krótszy cykl rotacji gotówki w obro-
cie gospodarczym, efekty wzrostu wolumenu sprzeda˝y oraz
redukcji kosztów, przypisywane przez firmy europejskie
sprawnoÊci dzia∏ania ∏aƒcucha dostaw, punkt ci´˝koÊci euro-
pejskich standardów kompetencyjnych w logistyce zaczà∏ si´
w naturalny sposób przesuwaç w stron´ zarzàdzania ca∏ymi
∏aƒcuchami dostaw. Europejscy liderzy logistyki z wielolet-
nim doÊwiadczeniem oraz rezultaty najlepszych praktyk za-
rzàdzania logistykà best practices, wskazujà na korzyÊci wzro-
stu zysku jednostkowego produktu, szybszej reakcji na po-
trzeby rynku oraz popraw´ wskaêników efektywnoÊci (KPI –
Key Performance Indicators), osiàgane przez europejskie firmy
w wyniku integracji i synchronizacji dzia∏aƒ logistycznych
w ∏aƒcuchu dostaw – od zaopatrzenia po dystrybucj´. Modu∏
weryfikujàcy znajomoÊç podstawowych koncepcji ∏aƒcuchów
dostaw (Basic Supply Chain Concepts) jest obowiàzkowy na
wszystkich poziomach kompetencji i wspólny dla Operatio-
nal -, Senior – i Strategic Level of Logistics. 

Wiele miejsca w nowych standardach kompetencyjnych
poÊwi´cono równie˝ podstawowym umiej´tnoÊciom zarzà-

dzania (Core Management Skills). Modu∏ na poziomie Opera-
tional – i Senior Level of Logistics jest obowiàzkowy. 

Ze wzgl´du na koniecznoÊç, ju˝ dzisiaj, wspomagania sys-
temem informatycznym na ka˝dym etapie zarzàdzania ∏aƒcu-
chem dostaw oraz koniecznoÊç przetwarzania du˝ej iloÊci
danych, wymagana jest znajomoÊç technologii informatycz-
nych i telekomunikacyjnych (ICT – Information and Communi-
cation Technologies). OczywiÊcie, ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
systemów informatycznych wykorzystywanych na rynku pol-
skim i europejskim do zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw, nie
zdefiniowano w poszczególnych modu∏ach ˝adnych konkret-
nych (wybranych, okreÊlonych) technologii informatycznych.
ZnajomoÊç i umiej´tnoÊci wykorzystania technologii infor-
matycznych – ogólnie w zarzàdzaniu oraz we wszystkich ob-
szarach funkcjonalnych zarzàdzania zaopatrzeniem, zapasa-
mi, przep∏ywem materia∏ów, magazynem, dystrybucjà, trans-
portem i spedycjà – jest wymagana na ka˝dym poziomie Eu-
ropejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. 

Model standardów ELA prezentujàcy obszary weryfikowa-
nych kompetencji na poziomie Operational Level of Logi-
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Rys. 1. Model standardów ELA  z zaznaczonym obszarem wymagaƒ
na poziomie Operational

Zarzàdzanie ∏aƒcuchami dostaw 
– kompetencje logistyka mi´dzynarodowego wymiaru
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1 Wy∏àczne prawo do prowadzenia systemu certyfikacji zgodnie ze standardami ELA, przyznane przez ECBL ma w Polsce Instytut Logistyki i Magazyno-
wania. Obecnie dost´pne sà certyfikaty na poziomie Junior i Senior. Wszelkie informacje na temat wymogów kompetencyjnych i organizacyjnych mo˝na
znaleêç na stronie internetowej Instytutu www.ilim.poznan.pl



stics jest przedsta-
wiony na rys. 1. 

Zakres wiedzy
i umiej´tnoÊci logi-
styka, poddajàcego
swojà wiedz´ pro-
cesowi certyfikacji
w ramach modu∏u
Podstawowych kon-
cepcji ∏aƒcucha do-
staw, jest jednako-
wy dla wszystkich
poziomów kompe-
tencji i obejmuje:
zakres sk∏adowych
dzia∏aƒ w ∏aƒcuchu
dostaw, przypisa-
nie tych dzia∏aƒ
i ich wzajemne po-
wiàzanie w struktu-
rze ∏aƒcucha do-
staw, identyfikacj´
oraz charakterysty-
k´ poda˝y i popytu,
finansowy efekt
dzia∏aƒ powiàza-
nych w ∏aƒcuch do-
staw oraz wp∏yw
∏aƒcucha na uzy-
skanie przewagi
konkurencyjnej .
Istotne dla prak-
tycznej wiedzy lo-
gistyka sà tak˝e:
prze∏o˝enie dzia∏aƒ
∏aƒcucha dostaw na
podtrzymanie cià-
g∏oÊci obs∏ugi klien-
ta, znajomoÊç cza-
sów realizacji w po-
szczególnych eta-
pach ∏aƒcucha, cha-
rakterystyka i oce-
na barier utrudniajà-
cych przep∏yw rze-
czowy, finansowy
i informacyjny w ∏aƒcuchu dostaw oraz
wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy dzia∏aniami
w ∏aƒcuchu. Dobór koncepcji zarzàdza-
nia ∏aƒcuchem wynika z precyzji okreÊle-
nia wp∏ywu zmian popytu i poda˝y na
koszty obs∏ugi klienta, a kluczowym dla
integracji ∏aƒcucha dostaw jest sposób
powiàzania informacji i systemów IT.

Podstawowe umiej´tnoÊci w zakre-
sie zarzàdzania sà tak˝e wymagane na
wszystkich poziomach kompetencji
standardów ELA. Usprawnianie zarzà-
dzania logistykà wymaga bowiem efek-
tywnych sposobów komunikowania si´

w organizacji, umiej´tnoÊci interpreta-
cji wyników finansowych, ciàg∏ej popra-
wy efektywnoÊci zarzàdzania operacyj-
nego w ∏aƒcuchu dostaw w powiàzaniu
z optymalizacjà systemu przetwarzania
informacji. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem do-
staw wymaga umiej´tnoÊci planowania,
organizowania, sterowania i kontroli
dzia∏aƒ podleg∏ych pracowników i ze-
spo∏ów zadaniowych lub projektowych.
Umiej´tnoÊç monitorowania rzeczywi-
stych kosztów realizacji zadaƒ logi-
stycznych umo˝liwia aktualizacj´ przy-
j´tych bud˝etów operacyjnych, a stoso-

wane metody i techniki statystyczne
w zarzàdzaniu iloÊciowym oraz analizy
procesowe pozwalajà na usprawnienia
i wdra˝anie zmian w ∏aƒcuchu dostaw. 

Umiej´tnoÊci specjalistycznego za-
rzàdzania operacyjnego poszczególny-
mi funkcjami logistyki w ∏aƒcuchu do-
staw, wymagane standardami kompe-
tencyjnymi ELA na poziomie Operatio-
nal, scharakteryzowano na rys. 2.

Ze wzrostem poziomu weryfikowa-
nych kompetencji zawodowych w logi-
styce przesuwa si´ punkt ci´˝koÊci
w modelu standardów ELA – w stron´
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Rys. 2. Standardy kompetencyjne ELA w zakresie zarzàdzania funkcjami logistyki ∏aƒcucha dostaw na poziomie Operational
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integracji poszczególnych funkcji zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw oraz zarzàdzania siecià dostaw. Model prezentujàcy
obszary weryfikowanych kompetencji na poziomie Senior
Level of Logistics jest przedstawiony na rys. 3.

Zarzàdzanie operacyjne logistykà (zaopatrzeniem, maga-
zynem, zapasami itd.) wp∏ywa na rachunek wyników przed-
si´biorstwa poprzez dwa podstawowe obszary oddzia∏ywa-
nia – przychód ze sprzeda˝y i koszty osiàgania przychodu.
Powiàzanie wymagaƒ rynkowych z doborem optymalnych
metod i technik operacyjnego zarzàdzania dzia∏aniami
w ∏aƒcuchu dostaw (w celu podwy˝szenia sprawnoÊci dzia-
∏ania i redukcji kosztów) stanowi jedno z g∏ównych wyzwaƒ
doÊwiadczonego logistyka. Logistyk na poziomie Senior
analizuje wymagania biznesowe dzia∏alnoÊci gospodarczej
i formu∏uje wariantowe plany dzia∏aƒ logistycznych wraz
z ocenà ró˝nych scenariuszy dzia∏aƒ, a tak˝e opracowuje
procedury bazujàce na najlepszych praktykach operacyj-
nych. Zadania mu postawione obejmujà zatem z∏o˝one pro-
blemy sterowania systemami logistycznymi, cz´sto
z uwzgl´dnieniem kszta∏towania taktyki wielu alternatyw-
nych êróde∏ zaopatrzenia i wieloszczeblowej dystrybucji.
Wprowadzony na tym poziomie kompetencji modu∏, Zarzà-
dzanie ∏aƒcuchem i siecià dostaw stawia przed logistykiem
kolejne wyzwania, obejmujàce wdra˝anie nowych technolo-
gii teleinformatycznych oraz rozwiàzaƒ technicznych i orga-
nizacyjnych w celu usprawniania ∏aƒcucha dostaw. Chcàc
skutecznie wdro˝yç ∏aƒcuch lub sieç dostaw, logistyk powi-
nien wykazaç si´ umiej´tnoÊcià modelowania systemu ∏aƒ-
cucha zorientowanego na przep∏ywy, opracowania planów
taktycznych zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, itd., two-
rzenia mapy procesów biznesowych i operacyjnych oraz za-
rzàdzania projektami rein˝ynierii procesów biznesowych
z uwzgl´dnieniem organizacji systemów informacyjnych. 

Na najwy˝szym poziomie kompetencji zawodowych w lo-

gistyce przewidzianych w standardzie ELA – Startegic Level
of Logistics – punkt ci´˝koÊci przesuni´to w stron´ budowa-
nia strategii biznesowych i wynikajàcych z nich strategii ∏aƒ-
cuchów dostaw. Na tym poziomie systemu certyfikacji wy-
magane jest zdanie 6 egzaminów, przy czym wszystkie egza-
minowane modu∏y sà obowiàzkowe. Model prezentujàcy ob-
szary weryfikowanych kompetencji na poziomie Strategic
Level of Logistics jest przedstawiony na rysunku 4. 

Logistyk zarzàdzajàcy ∏aƒcuchami i sieciami dostaw na po-
ziomie strategicznym uczestniczy w opracowaniu strategii
biznesowej przedsi´biorstwa. Potrafi zatem analizowaç
i oceniç pozycj´ strategicznà firmy oraz identyfikowaç po-
trzeby organizacyjne ∏aƒcucha dostaw w celu wsparcia stra-
tegii biznesowej. Prawid∏owa weryfikacja i ocena Êrodowi-
ska konkurencyjnego oraz dobór metod i narz´dzi strate-
gicznego oddzia∏ywania na kszta∏towanie ∏aƒcucha dostaw
jest cz´sto wspierana decyzjami inwestycyjnymi rozwoju in-
frastruktury logistycznej. Nowoczesne metody szczup∏ego
zarzàdzania (Lean Management) ∏aƒcuchem dostaw wymaga-
jà tak˝e umiej´tnoÊci tworzenia systemów zarzàdzania wie-
dzà, projektowania struktur kontroli organizacji, formu∏o-
wania systemów raportowania oraz opracowywania d∏ugofa-
lowych planów rozwoju wydajnoÊci i zarzàdzania zmianami
struktur ∏aƒcucha lub sieci dostaw. 

Konkludujàc, nowe standardy kompetencyjne Europejskie-
go Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, bazujàce na
nowych standardy ELA, sà odzwierciedleniem wymagaƒ dy-
namicznie zmieniajàcego si´ otoczenia konkurencyjnego
przedsi´biorstw. Efekt wspólnego wdra˝ania zmian z do-
stawcà i odbiorcà w ∏aƒcuchu dostaw i integracja funkcji za-
rzàdzania logistykà ponad strukturami organizacyjnymi
przedsi´biorstw jest uwa˝any przez liderów zarzàdzania
strategicznego za jednà z najskuteczniejszych strategii kon-
kurencyjnych. 

Rys. 3.  Model standardów ELA  z zaznaczonym obszarem wymagaƒ
na poziomie Senior

Rys. 4.  Model standardów ELA z zaznaczonym obszarem wymagaƒ
na poziomie Strategic




