
Podstawowe informacje o certyfikatach: „European Junior Logistician” (EJLog) oraz 

„European Senior Logistician” (ESLog) 

„European Junior Logistician” (EJLog) i „European Senior Logistician” (ESLog) to certyfikaty 

Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA), 

potwierdzające kompetencje zawodowe pracowników zajmujących się profesjonalnie 

logistyką i podejmujących decyzje na poziomie operacyjnym (kierownicy „pierwszej linii”) 

oraz koordynujących prace zespołów (menedżerowie średniego szczebla). 

Obecnie system certyfikacji Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) tworzy 16 

państw z całego świata, a certyfikaty ELA są honorowane we wszystkich z tych krajów, jako 

świadectwo kompetencji w zawodzie logistyka. W Polsce certyfikat European Junior 

Logistician posiada około tysiąca osób, „Seniorów” jest dziesięć razy mniej. Obydwa 

certyfikaty są ważne dożywotnio. 

Aby otrzymać certyfikat „Juniora” EJLog należy zdać 4 egzaminy pisemne - dwa egzaminy 

obowiązkowe, tj. Podstawy Zarządzania w Logistyce oraz Podstawowe Koncepcje Łańcucha 

Dostaw, a także dwa egzaminy do wyboru spośród pięciu następujących: Zarządzanie 

zapasami, Zarządzanie transportem, Planowanie produkcji, Zaopatrzenie i zakupy oraz 

Zarządzanie magazynem.  

Do certyfikatu „Seniora” ESLog wymagane jest zdanie 6 egzaminów – trzech 

obowiązkowych – Podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania, Podstawowe koncepcje 

łańcucha dostaw i Zarządzanie siecią i przepływem w łańcuchu dostaw, a także trzech 

wybranych spośród następujących obszarów wiedzy: Zarządzanie zapasami, Zarządzanie 

transportem, Planowanie produkcji, Zaopatrzenie i zakupy oraz Zarządzanie magazynem. 

Kandydat pisze również dwa eseje o wybranej tematyce spośród wszystkich ośmiu obszarów 

kompetencji. 

Oprócz zdania wymienionych egzaminów, do obu certyfikatów certyfikatu wymagane jest 

jeszcze udokumentowanie doświadczenia w logistyce 

 co najmniej dwuletniego dla ubiegających się o certyfikat „Juniora” 

 przynajmniej pięcioletniego dla aplikantów na „Seniora” 

Doświadczenie oceniane jest w toku indywidualnego tzw. Końcowego Postępowania 

Kwalifikacyjnego (KPK). Zainteresowany musi więc wykazać takie doświadczenie lub je 

zdobyć w ciągu trzech („Junior”) lub pięciu („Senior”) lat od daty przystąpienia do pierwszego 

egzaminu i udokumentować w toku wspomnianego postępowania (KPK). 

Czesne za studia nie obejmuje opłat za egzaminy. Aktualny cennik opłat za egzaminy dostępny jest 

na stronie internetowej: www.ilim.poznan.pl 

 

http://www.ilim.poznan.pl/

