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Pawe∏ B. Michalski1

Logistyka w organizacji projektu ekspedycyjnego2
Jak zorganizowaç ekspedycj´ w naj• ekspedycje górskie (ska∏ki, góry aldalsze zakàtki Êwiata w celach eksplopejskie i wysokie, speleologia)
racyjnych, sportowych lub ratunko• ekspedycje – rajdy przygodowe
wych? Jakie nale˝y podjàç dzia∏ania,
• ekspedycje làdowe (na przyk∏ad
aby zrealizowaç zamierzony cel, spe∏arktyczne, pustynne, d˝ungla)
niajàc jednoczeÊnie warunki narzuco• ekspedycje morskie (na przyk∏ad
ne danemu projektowi ekspedycyjne˝aglowe, nurkowe)
mu? Organizacja ekspedycji w XXI • cel naukowo – badawczy, zwiàzany
wieku to przede wszystkim umiej´tz ró˝nymi dziedzinami nauki. Mo˝e
noÊç przygotowania poszczególnych
to byç odkrywanie, poznawanie i bafaz przedsi´wzi´cia w okresie przygodanie nowych miejsc, kultur i obyczatowawczym. Zastosowanie narz´dzi
jów, poszukiwanie ginàcych gatunlogistycznych, w odpowiedniej konfików zwierzàt i roÊlin lub badania glaguracji i iloÊci, opierajàc si´ na wiarycjologiczne
godnych informacjach i sprawdzonej,
• ekspedycje naukowo – badawcze
doÊwiadczonej kadrze, zminimalizuje • cel zawodowy – przede wszystkim
ryzyko niepowodzenia oraz usprawni
realizacja przedsi´wzi´ç o charaktezarzàdzanie przedsi´wzi´ciem w obrze przemys∏owym oraz organizacja
szarze: planowania; organizowania;
pomocy lub ewakuacji w przypadku
sterowania i motywowania; kontrolokatastrof naturalnych lub wypadków
wania. Ekspedycja bez wzgl´du na
poza obszarami cywilizacji
swój charakter (sportowy, naukowo• ekspedycje w celu budowy/konserbadawczy, turystyczny, ratunkowy)
wacji obiektów po∏o˝onych poza
jest wyzwaniem logistycznym w zaobszarami cywilizacji
kresie: spe∏nienia wymagaƒ klientów
• pomoc humanitarna
(satysfakcja) lub beneficjentów (na
• ekspedycje ratunkowe.
przyk∏ad pomoc humanitarna, akcja
ratunkowa); kosztów realizacji; czasu
Bez wzgl´du na skal´ przedsi´wzi´realizacji.
cia, jego rodzaj i lokalizacj´, ka˝de
z nich jest niepowtarzalne na swój spo-

Klasyfikacja rodzajowa

Bardzo wa˝nym czynnikiem, z logistycznego punktu widzenia, jest charakter organizowanej ekspedycji. Projekt ekspedycyjny, bez wzgl´du na definicje zawarte w literaturze przedmiotu,
zawsze jest przedsi´wzi´ciem o charakterze unikalnym, a cz´sto wr´cz nowatorskim. Dlaczego? Poni˝sza klasyfikacja potencjalnych celów projektu
ekspedycyjnego pozwoli na znalezienie
odpowiedzi:
• cel sportowy – zbiór przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z uprawianiem wyczynowego sportu w ekstremalnych warunkach, w ró˝nych lokalizacjach i z wykorzystaniem ró˝nych technik. Mo˝na wyodr´bniç 4 g∏ówne kategorie:
1
2
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sób. Warunki pogodowe, g´stoÊç pokrywy Ênie˝nej, pràdy morskie lub
erupcja wulkanu to tylko nieliczne
czynniki podlegajàce ciàg∏ej zmianie,
sprawiajàce, ˝e ka˝da ekspedycja, nawet w tym samym miejscu i okresie kalendarzowym, jest unikalna. Niepowtarzalny jest sposób organizacji ekspedycji, sk∏ad personalny, dobór sprz´tu
i efekt koƒcowy.
WÊród wielu celów projektów ekspedycyjnych, oddzielnà kategori´ stanowià projekty organizowane w ramach
zarzàdzania kryzysowego. WÊród zdarzeƒ mogàcych wywo∏aç sytuacj´ kryzysowà najcz´Êciej wyst´pujà:
• katastrofy naturalne (na przyk∏ad
trz´sienie ziemi, powódê, klimatyczne, zagro˝enia sanitarno - epidemiologiczne)
• awarie techniczne (na przyk∏ad sieci
energetycznych, instalacji ciep∏owniczych, ska˝enie promieniotwórcze)
• zamieszki (na przyk∏ad o pod∏o˝u politycznym, rasowym, strajki)
• atak terrorystyczny (na przyk∏ad konwencjonalny, bioterroryzm).
Zagro˝enia, których skala zale˝y od
intensywnoÊci i czasu trwania wy˝ej
wymienionych zdarzeƒ, narzucajà kierunek podejmowanych dzia∏aƒ. Z jednej strony, celem dzia∏aƒ logistycznych
jest zapewnienie poszkodowanym osobom warunków przetrwania (w tym,
w razie potrzeby, niezb´dnej pomocy
medycznej). Mamy wi´c do czynienia
z organizacjà dostaw zaopatrzenia
i us∏ug wed∏ug minimalnych norm nale˝noÊci. Natomiast z drugiej strony,
du˝a a czasami bardzo du˝a liczba poszkodowanych oraz ekstremalne warunki, w jakich udzielana jest im pomoc
logistyczna (i medyczna), powodujà, ˝e
konieczne staje si´ zmasowane u˝ycie
potencja∏u (si∏ i Êrodków) logistycznego3. Logistyka w zarzàdzaniu kryzysowym powinna skupiç si´ na racjonalnym, wydajnym, skutecznym i nieza-

Autor jest doktorantem Kolegium Gospodarki Âwiatowej w Szkole G∏ównej Handlowej, alpinistà i podró˝nikiem (przyp. red.).
Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
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wodnym zarzàdzaniu posiadanymi zasobami: technicznymi, technologicznymi, informacyjnymi, finansowymi, personalnymi itp., w celu przeciwdzia∏ania
zagro˝eniom, jak równie˝ podczas likwidacji ich skutków

Model uniwersalny
Jak stworzyç wspólny model post´powania dla tak szerokiego wachlarza
mo˝liwych celów projektów ekspedycyjnych? Pomocne mo˝e si´ okazaç
u˝ycie narz´dzi i technik stosowanych
w zarzàdzaniu projektami. Podstawà
do zbudowania ram modelu uniwersalnego, u˝ytecznego w ka˝dym rodzaju
projektu ekspedycyjnego, jest okreÊlenie nast´pujàcych parametrów podstawowych (rysunek 1):
• czego dotyczy dany projekt (1)? Odpowiedê na to pytanie pozwoli na odpowiednie umiejscowienie przedsi´wzi´cia pod wzgl´dem merytorycznym, jednoczeÊnie wskazujàc kierunki dalszego post´powania
• okreÊlenie celu g∏ównego (2) zaw´zi
obszar prac przygotowawczych oraz
pomo˝e w weryfikacji czynników
wp∏ywajàcych na sukces przedsi´wzi´cia
• okreÊlenie celów czàstkowych (3),
których realizacja pozwoli na osiàgni´cie celu g∏ównego. Stworzenie
harmonogramu
czynnoÊciowego
i czasowego przy zastosowaniu odpowiednich rozwiàzaƒ z zakresu zarzàdzania projektami (na przyk∏ad
siatka PERT) u∏atwi realizacj´ poszczególnych etapów projektu ekspedycyjnego
• okreÊlenie kryterium oceny powo-

dzenia projektu (4) – bardzo istotny
element modelu, którego zdefiniowanie pozwala na dostosowanie poszczególnych faz projektu do poziomu pe∏nej satysfakcji zleceniodawców (klientów) z uzyskanej us∏ugi
• okreÊlenie rodzajów ryzyka, potencjalnych przeszkód, sprawdzenie
prognoz (5), które mogà wp∏ynàç na
powodzenie projektu. Analiza tych
elementów pozwala na wst´pnà ocen´ koncepcji projektu skutkujàcà
podj´ciem dzia∏aƒ zmierzajàcych do
realizacji lub wstrzymania przedsi´wzi´cia.
U˝ywajàc modelu przedstawionego
na rysunku 1, istnieje mo˝liwoÊç
wst´pnej oceny powodzenia projektu
ekspedycyjnego na podstawie wst´pnych informacji uzyskanych od zleceniodawcy. Takie podejÊcie pozwala na
racjonalnà ewaluacj´ projektu jeszcze
na etapie pomys∏u i zapewnia podstawy
do dalszego planowania (lub odrzucenia) koncepcji przedsi´wzi´cia oraz jest
pierwszym sygna∏em do przygotowania
oferty dla klienta.

Sukces lub pora˝ka – krytyczne
elementy ryzyka projektu
ekspedycyjnego
Czy sukcesem projektu mo˝na nazwaç, wy∏àcznie, osiàgni´cie zak∏adanego celu; w dodatku bez przekroczenia bud˝etu i zaplanowanego czasu
trwania? A mo˝e osiàgni´cie celu bez
zbytniej dba∏oÊci o pozosta∏e wymienione wczeÊniej parametry wystarczy
na og∏oszenie sukcesu? Czy pora˝kà

jest zdobycie „oÊmiotysi´cznika”, okupione Êmiercià jednego z cz∏onków
ekspedycji lub ci´˝kie kalectwo robotnika przy budowie drapacza chmur?
W przypadku projektów stricte biznesowych, przyj´cie okreÊlonego rodzaju kryterium oceny sukcesu nie nastr´cza wielu trudnoÊci, gdy˝ wyk∏adnikiem staje si´ na przyk∏ad osiàgni´cie
okreÊlonych zysków dzi´ki sprzeda˝y
nowego produktu, udane wprowadzenie innowacyjnej technologii lub budowa nowego magazynu u∏atwiajàcego
dystrybucj´. Projekt ekspedycyjny wymaga odmiennego podejÊcia. Osiàgni´cie sukcesu przez ekspedycj´ naukowà
to dotarcie, zebranie próbek, pomiary
i badania przeprowadzane przez ekip´
jako ca∏oÊç.
Skrajnie przeciwnym przyk∏adem
jest wyprawa wysokogórska, gdzie
wejÊcie na szczyt przynajmniej jednego uczestnika jest sukcesem ca∏ej wyprawy. Zysk finansowy po stronie organizatora i satysfakcja klienta z drugiej
strony sà wa˝nymi czynnikami, ale
równorz´dne jest okreÊlenie granicy,
przekroczenie której oznacza nie tylko
pora˝k´ w sensie merytorycznym, ale
przede wszystkim mo˝e stanowiç bezpoÊrednie zagro˝enia dla uczestników
projektu.
Zdefiniowanie sukcesu projektu zale˝y od przyj´tego kryterium oceny, które okreÊla osoba oceniajàca. W przypadku projektu ekspedycyjnego, na
pierwszym miejscu jest zleceniodawca
(kryterium podstawowe), a nast´pnie
organizator (kryterium drugorz´dne).
Kryteria podstawowe:
• satysfakcja (akceptacja) zleceniodawcy
• nie przekroczony czas trwania (z zachowaniem odpowiedniej tolerancji
– w zale˝noÊci od charakteru przedsi´wzi´cia)
• nie przekroczony za∏o˝ony bud˝et
• zachowany odpowiedni poziom jakoÊci obs∏ugi.
Kryteria drugorz´dne:
• zdrowie i bezpieczeƒstwo uczestników
• sukces finansowy
• pozyskanie dalszych zleceƒ
• podtrzymanie / wzrost reputacji organizatora.

Rys. 1. Uniwersalny model wst´pnej oceny projektu. èród∏o: opracowanie w∏asne.

3

Co mo˝e zniweczyç powodzenie pro-

E. Nowak, Zarzàdzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, str.10.

Logistyka 6/2008

79

78-86 Edukacja NR 6

27/11/08

13:57

Page 80

Edukacja logistyczna

jektu ekspedycyjnego? G∏ównym czynnikiem wydaj´ si´ byç z∏e zarzàdzanie
ryzykiem we wszystkich fazach trwania
przedsi´wzi´cia.
Z projektowego punktu widzenia, ryzyko, dalej zwane ekspedycyjnym,
oznacza mniejsze lub wi´ksze wystàpienie nieoczekiwanych okolicznoÊci
powodujàcych powstanie opóênieƒ
w projekcie, braku realizacji pewnego
zakresu przedsi´wzi´cia lub wzrost
kosztów zwiàzanych z przebiegiem
ekspedycji. Oznacza to, ˝e w planie
trzeba uwzgl´dniç zdarzenia, które mogà zak∏óciç przedsi´wzi´cie, przeanalizowaç prawdopodobieƒstwo ich wystàpienia, przewidzieç ich wp∏yw i zdefiniowaç odpowiednie reakcje4.
Zarzàdzanie ryzykiem ekspedycyjnym sprowadza si´ do posiadania praktycznej wiedzy o eliminowaniu ryzyka
pora˝ki na poziomie ca∏ego przebiegu
projektu. Ryzyko w przedsi´wzi´ciu
bierze si´ g∏ównie z niemo˝liwoÊci wyeliminowania niepewnoÊci zwiàzanej
z przysz∏ymi wydarzeniami na ka˝dym
etapie projektu, wynikajàcej z dynamiki
harmonogramu, zmiennej wydajnoÊci
ekipy, b∏´dnego planowania oraz czynników otoczenia zewn´trznego. Na etapie planowania ekspedycji warto jest
przeprowadziç uproszczonà analiz´ ryzyka ekspedycyjnego, sk∏adajàcà si´
z trzech etapów:5
• identyfikacja ryzyka – prawid∏owe
i pe∏ne zidentyfikowanie wszystkich
zagro˝eƒ jest zadaniem o charakterze strategicznym. Zbagatelizowanie
lub pomini´cie któregoÊ z zagro˝eƒ
mo˝e skutkowaç nieodwracalnym
wp∏ywem na dalsze losy projektu.
Zajmowaç si´ tym powinna osoba posiadajàca doÊwiadczenie z zakresu
koordynowania ekspedycji, otoczenia w miejscu przebywania oraz dziedziny naukowej lub sportowej, b´dàcej zakresem dzia∏aƒ
• opisanie ryzyka – przedstawienie cech
okreÊlonych zagro˝eƒ w sposób pozwalajàcy na ich porównanie i wywa˝enie. Wykonanie tego zadania w∏aÊciwie, minimalizujàc wystàpienie b∏´du, powoduje ˝e potencjalne zagro˝enia zmieniajà swój status na ryzyka
• oszacowanie ryzyka – pozwala oceniç, co jest niepewne, czego nale˝y
si´ obawiaç w czynnikach wewn´trz4
5

nych przedsi´wzi´cia (na przyk∏ad
kondycja, umiej´tnoÊci, sympatie i antypatie uczestników) i czynnikach zewn´trznych (na przyk∏ad rejon dzia∏alnoÊci) oraz jakie fazy wyprawy sà najbardziej nara˝one na niepowodzenie.
Oszacowanie ryzyka daje mo˝liwoÊç
ustalenia priorytetów w traktowaniu
poszczególnych ryzyk.
Posiadajàc powy˝sze dane, ale bioràc pod uwag´ dynamik´ wyprawy
i czynników na nià wp∏ywajàcych,
istotne jest, aby na bie˝àco weryfikowaç map´ ryzyka, w ten sposób zapewniajàc przedsi´wzi´ciu maksimum
szans na sukces.
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Drugim rodzajem ryzyka, wyst´pujàcym w projekcie ekspedycyjnym, majàcym du˝y wp∏yw na powodzenie
przedsi´wzi´cia, jest ryzyko, na które
bezpoÊrednio nara˝eni sà uczestnicy
projektu. Ten rodzaj ryzyka nale˝y rozpatrywaç w kategoriach ryzyka obiektywnego, czyli niezale˝nego od
uczestników.
Mo˝e to byç lawina Ênie˝na lub choroba wysokoÊciowa (obrz´k p∏uc lub
mózgu) w górach, trz´sienie ziemi,
ukàszeni ˝mii czy atak ze strony tubylców. Ten rodzaj ryzyka mo˝na zminimalizowaç jedynie w bardzo ma∏ym stopniu, wy∏àcznie bazujàc na doÊwiadczeniu i wiedzy zespo∏u osób obs∏ugujàcych dany projekt ekspedycyjny.
Planujàc realizacj´ projektu ekspedycyjnego nale˝y zwróciç uwag´ na
wszystkie, opisane powy˝ej czynniki,
jednoczeÊnie definiujàc zbiór okreÊlonych (w zale˝noÊci od charakteru
przedsi´wzi´cia) procedur determinujàcych osiàgni´cie sukcesu, a w skrajnym przypadku zminimalizowanie pora˝ki, na przyk∏ad:
• precyzyjne ustalenie zakresu projektu
• podejmowanie szybkich, stanow-

N.Mingus, Zarzàdzanie projektami, Helion, Gliwice 2002, str.163.
T.L. Young, Skuteczne zarzàdzanie projektami, Helion, Gliwice 2006, str.95-98.
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czych decyzji i konsekwentna ich realizacja
• ciàg∏a kontrola ryzyka
• zapewnienie najlepszej kadry do projektu
• jasno zdefiniowane role cz∏onków zespo∏u (organizatora i zleceniodawcy)
• zmotywowanie uczestników projektu
(zleceniodawcy)
• dobra komunikacja we wszystkich fazach projektu
• szkolenia uczestników (zachowanie
si´ w specyficznych warunkach, obs∏uga fachowego sprz´tu i urzàdzeƒ,
pierwsza pomoc).

Podsumowanie
Rozwiàzania, techniki i narz´dzia stosowane w dziedzinie zarzàdzania projektami pozwalajà na ca∏oÊciowe,
sprawne zarzàdzanie okreÊlonym
przedsi´wzi´ciem. Dotychczas sprawdzono i potwierdzono efektywnoÊç
tych dzia∏aƒ w prawie wszystkich obszarach nauki, przemys∏u i biznesu.
Podstawowe cechy ka˝dego projektu,
czyli: cel, niepowtarzalnoÊç, z∏o˝onoÊç
i okreÊlonoÊç charakteryzujà specyficzne przedsi´wzi´cie, czego konsekwencjà jest wy˝sza, ni˝ w przypadku innych
dzia∏aƒ, trudnoÊç realizacji oraz wy˝sze
ryzyko niepowodzenia projektu.
Ani w literaturze przedmiotu, ani
w praktyce nie podj´to dotychczas
prób zastosowania wspomnianych rozwiàzaƒ w realizacji przedsi´wzi´cia
o charakterze ekspedycyjnym. Organizacja takich projektów oparta jest wy∏àcznie na logistycznej koordynacji poszczególnych faz i etapów przedsi´wzi´cia, bez zwracania uwagi na takie
aspekty, jak: szczegó∏owy harmonogram, odpowiedni dobór kadr, ryzyko
oraz satysfakcja uczestnika. Siermi´˝ne
organizacyjnie ekspedycje przemierzajà Êwiat, w bardzo ma∏ym stopniu z powodzeniem realizujàc cel – bardziej liczàc na ∏ut szcz´Êcia lub przypadek.
Nowatorskie podejÊcie do realizacji
projektu ekspedycyjnego to po∏àczenie
tak obecnie dynamicznie rozwijajàcej
si´ dziedziny zarzàdzania projektami
z od wieków znanà logistykà w sferze
zarzàdzania i organizacji – jednoczeÊnie wybierajàc i stosujàc najlepsze rozwiàzania obu tych obszarów wiedzy.

