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Streszczenie: Wraz z globalnym ociepleniem wzrasta częstotliwość i skala klęsk naturalnych. 6 

Ich skutki mają charakter nie tylko społeczny i środowiskowy, ale także ekonomiczny. 7 

Zdolność do odbudowy oraz jej tempo, w przypadku jednostek gospodarczych może 8 

decydować o pozostaniu na rynku oraz uzyskiwanych przez organizacje wynikach. W artykule 9 

przedstawiono wyniku badania poziomu odbudowy krajowych organizacji, po wystąpieniu 10 

wybranych klęsk naturalnych. Skoncentrowano się na uwarunkowaniach tego poziomu,  11 

tj. wielkość i wiek organizacji, sektor działalności. 12 

Słowa kluczowe: odbudowa organizacji, odporność, klęski naturalne. 13 

SELECTED DETERMINANTS OF THE ORGANIZATION’S RECOVERY 14 

AFTER NATURAL DISASTERS 15 

Abstract: Along with global warming, the frequency and scale of natural disasters increases. 16 

Their generates not only social and environmental effects, but also economic. The ability to 17 

recover and its rate, in the case of business, may decide about staying on the market and the 18 

results obtained by organizations. The article presents the result of the study of the level of 19 

recover of polish organizations after the occurrence of natural disasters. We focus on the 20 

determinants of this level, i.e. the size and age of the organization, the sector. 21 

Keywords: recovery, resilience, natural disasters. 22 

1. Wprowadzenie  23 

Klęski naturalne to ekstremalne zjawiska powodujące znaczące szkody na terenach 24 

objętych nimi. Przyjmują one najczęściej postać katastrof naturalnych związanych z działaniem 25 

sił natury. Obserwowany w ostatnich latach wzrost częstotliwości klęsk naturalnych oraz skali 26 



274 A. Leszczyńska 

ich skutków generuje nowe wyzwania społeczno-gospodarcze. Jednym z nich jest szybka  1 

i efektywna odbudowa po tego rodzaju zjawiskach. Termin „odbudowa” w kontekście 2 

zarządzania organizacjami po wystąpieniu klęsk naturalnych posiada trzy powiązane ze sobą 3 

znaczenia. Po pierwsze jest on rozumiany jako cel, przywracanie wyników organizacji do stanu 4 

występującego przed zaburzeniami. Po drugie jest to faza w cyklu zarządzania kryzysowego, 5 

która rozpoczyna się wraz z ustabilizowaniem turbulencji, kończy zaś w momencie powrotu do 6 

stanu równowagi. Po trzecie jest to proces rekonstruowania zniszczeń, obejmujący działania, 7 

które były planowane przed klęską, działania nadążne w jej trakcie oraz działania 8 

rekonstrukcyjne po zakończeniu klęski. W literaturze autorzy koncentrują się przy tym 9 

najczęściej na zagadnieniach związanych z logistyką (Tanimoto, 2000), zarządzaniem 10 

kryzysowym (Nowak, 2007), ubezpieczeniami (Michalak, 2015). Kwestia odbudowy 11 

organizacji po wystąpieniu klęski naturalnej poruszana jest marginalnie. Niniejszy artykuł 12 

podejmuje tę problematykę, koncentrując się na wybranych uwarunkowaniach odbudowy 13 

organizacji. Celem podjętych badań było określenie wpływu wybranych czynników (wielkość, 14 

wiek, sektor) na poziom odbudowy organizacji po wystąpieniu klęsk naturalnych.  15 

W kolejnych ustępach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące odbudowy organi-16 

zacji, dotychczasowe badania uwarunkowań tego procesu, metoda badań oraz ich wyniki. 17 

1. Odbudowa organizacji po klęskach naturalnych 18 

Wystąpienie klęski naturalnej powoduje negatywne skutki fizyczne i społeczne. Skutki 19 

fizyczne obejmują ofiary (zgony, urazy) i szkody (w rolnictwie, infrastrukturze i środowisku 20 

naturalnym). Skutki społeczne to skutki psychologiczne, demograficzne, gospodarcze  21 

i polityczne, przy czym różnią się one pomiędzy jednostkami z powodu wcześniejszego 22 

zróżnicowania ich podatności na zaburzenia1. Celem większości prac podejmowanych w fazie 23 

odbudowy jest niwelowanie wspomnianych negatywnych skutków i przywracanie sprawności 24 

do poziomu, które istniał przed zdarzeniem. Jednakże taki powrót oznacza równocześnie 25 

odtworzenie poprzednich warunków, a więc także poprzedniej podatności na zagrożenie.  26 

Aby tego uniknąć organizacje muszą zdefiniować zmniejszanie podatności, jako dodatkowy cel 27 

prac rekonstrukcyjnych. W sytuacji turbulencji organizacja nie powinna powracać jedynie do 28 

stanu sprzed zdarzenia, ale odbudowywać się do stanu nowej równowagi, który pozwoli jej 29 

lepiej przystosować się do warunków otoczenia (rys. 1). Przedsiębiorstwo, które będzie się 30 

koncentrować jedynie na odbudowie nie zwiększy swojej odporności, ani nie przyczyni się do 31 

rozwiązania problemu, który doprowadził do turbulencji (Comfort et al., 1999). 32 

 33 

                                                 
1 Podatność ta oznacza zdolność do radzenia sobie, oporu i odbudowy ze skutków naturalnych zagrożeń (Wisner 

et al., 2004). 
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Rysunek 1. Związki pomiędzy odpornością a odbudową organizacji. Źródło: Dalziell, McManus, 2004. 19 

Postrzeganie odbudowy jako jednej z faz klęski naturalnej prowadzi niektórych autorów do 20 

jej dalszego podziału (Alexander, 1993). Lindell (2013) wskazuje, że cztery subetapy 21 

odbudowy organizacji po realizacji klęski powinny uwzględniać: ocenę, krótkoterminową 22 

rekonstrukcję, długoterminową rekonstrukcję i zarządzanie rekonstrukcją (por. tab. 1). W ich 23 

ramach prowadzone będą działania sekwencyjne lub równoległe. Subetap oceny jest powiązany 24 

z fazą reakcji, gdzie prowadzona jest identyfikacja skutków klęski. Odbudowa krótko-25 

terminowa koncentruje się na natychmiastowych zadaniach zabezpieczających, tworzeniu 26 

warunków do rozpoczęcia procesu odbudowy. Długoterminowa odbudowa to wdrażanie 27 

długofalowych działań rekonstrukcyjnych i zarządzanie psychologicznymi, demograficznymi, 28 

ekonomicznymi i politycznymi skutkami klęski. W trakcie zarządzania odbudową 29 

monitorowane są wyniki; prowadzona jest koordynacja, zapewnianie zasobów. Inne 30 

rozróżnienie etapu odbudowy organizacji po klęskach naturalnych proponują Linnenluecke  31 

et al. (2012), którzy wyróżniają fazę odbudowy krótkookresową i długo-okresową. Odbudowa 32 

krótkoterminowa bazuje na zdolności organizacji do radzenia, dostosowania się do zakłóceń 33 

spowodowanych ekstremami pogodowymi (Gallopín, 2006). Są to zazwyczaj działania 34 

podejmowane bezpośrednio po wystąpieniu zaburzeń, w tym działania ratunkowe (Smith et al., 35 

2001) oraz próby odbudowy infrastruktury. W tej fazie organizacje absorbują sygnały 36 

zewnętrzne, a następnie angażują dostępne zasoby relacyjne i kognitywne, rozpoczynając w ten 37 

sposób cykl adaptacyjny. Dążą do przywrócenia równowagi. Odbudowa długookresowa 38 

(określana jako rekonstrukcja) polega na wprowadzaniu trwałych zmian w organizacji, w tym 39 

ulepszeń, które przyczynią się do uzyskiwania przez nią wyższej sprawności. Prace te mogą 40 

być zaburzone z powodu pojawiających się, kolejnych klęsk naturalnych. 41 

 42 
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Tabela 1. 1 
Funkcje fazy odbudowy po klęsce naturalnej 2 

Ocena Krótkoterminowa 

rekonstrukcja 

Długoterminowa 

rekonstrukcja 

Zarządzanie 

rekonstrukcją 

Wstępna ocena skutków 

Ocena potrzeb ofiar 

Uczenie się ze zdarzenia 

Odbudowa infrastruktury 

Udzielanie pomocy 

Zabezpieczanie obszaru 

klęski 

Zapewnianie środków 

finansowych 

Kontrola źródeł 

zagrożenia 

Nowe praktyki  

w zakresie budownictwa 

Planowanie przestrzenne 

Rozwój ekonomiczny 

Zabezpieczenie 

infrastruktury 

Odbudowa środowiska 

Odbudowa zdrowia 

publicznego 

Powiadomienie agencji 

zewnętrznych 

Zewnętrzna koordynacja 

Zapewnianie środków 

Wsparcie informacyjne  

i logistyczne 

Dokumentowanie 

Informacja publiczna 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lindell (2013). 3 

Tempo odzyskiwania i przywracania sprawności zależy od odporności organizacji oraz jej 4 

cech. Organizacja może mobilizować istniejące zdolności/ zasoby, aby zwiększyć swoją 5 

zdolność do odbudowy, ale może również próbować pozyskać dostęp do nowych źródeł 6 

odporności poprzez improwizację (Weick et al., 2005), tworzenie obiektów pośrednich w celu 7 

zachowania funkcjonalności (Kendra, Wachtendorf, 2003), mobilizowanie sieci społeczno-8 

ściowych lub poprzez uzyskanie pomocy zewnętrznej (Freeman et al., 2004). Dotychczasowe 9 

badania pozwoliły na zidentyfikowanie wybranych cech organizacyjnych, które determinują 10 

zdolność organizacji do odbudowy. Zostaną one przedstawione w kolejnym ustępie. 11 

2. Uwarunkowania odbudowy organizacji po klęskach naturalnych 12 

Prace dotyczące skutków klęsk naturalnych pozwoliły na wyodrębnienie grupy czynników, 13 

które wpływają na zdolność organizacji do odbudowy. Czynniki te koncentrują się na aspektach 14 

rynkowych (Webb et al., 2002), społecznych (Doerfel et al., 2010), organizacyjnych. Z grupy 15 

organizacyjnych uwarunkowań procesu odbudowy po ekstremum trzy należy uznać za 16 

najistotniejsze. Pierwszym z nich jest wielkość organizacji (wyrażona liczbą pracowników). 17 

Szereg autorów potwierdza, że małe i średnie przedsiębiorstwa doświadczają większych 18 

zaburzeń niż większe organizacje (Alesch, Holly, 1996; Finch, 2004). Wynika to z faktu,  19 

że posiadają one mniejsze zasoby finansowe (Zhang et al., 2009); są bardziej uzależnione od 20 

lokalnych odbiorców oraz mają mniejszy dostęp do programów/ środków rządowych (Tierney, 21 

2006). Małe organizacje, które są fizycznie bardziej podatne na zaburzenia posiadają niższą 22 

zdolność odbudowy oraz częściej upadają. Dodatkowo uprzednie badania wykazały,  23 

że większe organizacje chętniej angażują się w planowanie zabezpieczające, co ma pozytywny 24 

wpływ na ich poziom odbudowy (Drabek, 1991; Cole et al., 2015).  25 

 26 
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Drugim czynnikiem organizacyjnym wpływającym na poziom odbudowy po wystąpieniu 1 

klęski naturalnej jest wielkość, przy czym relacja ta nie jest jednoznaczna (Tierney, 2003).  2 

Na przykład Webb et al. (2002) nie potwierdzili związku wieku i odbudowy w przypadku 3 

trzęsienia ziemi w 1989 roku (Loma Prieta), zaobserwowali go natomiast w 1992 roku  4 

w sytuacji huraganu (Hurricane Andrew). Wiek niejednoznacznie oddziałuje na przygoto-5 

wanie organizacji do nieoczekiwanych zaburzeń. Dahlhamer, Souza (1995) i Howe (2011) 6 

wykazali, że młodsze organizacje w mniejszym stopniu angażują się w formalne przygotowanie 7 

na wypadek tego typu sytuacji, podczas gdy Quarantelli et al. (1979) uzyskali odwrotne wyniki.  8 

Trzecim czynnikiem determinującym poziom odbudowy organizacji jest sektor 9 

działalności. Uzyskane przy tym wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa handlowe odnotowują 10 

większe straty sprzedaży i wolniejsze tempo odbudowy niż inne sektory (Dahlhamer, Tierney, 11 

1996; Sarmiento et al., 2015). W badaniach Kroll et al. (1991) największe straty wystąpiły  12 

w sektorze finansowym i nieruchomości. Z kolei Webb et al. (2002) potwierdzają stymulujący 13 

charakter klęsk naturalnych dla organizacji wytwórczych i budowlanych. W odniesieniu do 14 

przedsiębiorstw sektora przemysłowego nie uzyskano jednoznacznych wyników empirycznych 15 

(Ilbeigi, Dilkina, 2018).  16 

Uwzględniając dotychczasowe opracowania dotyczące uwarunkowań odbudowy organi-17 

zacji po wystąpieniu klęsk naturalnych, w niniejszych badaniach skoncentrowano się  18 

na 3 zmiennych: sektorze działalności – jako czynniku dla którego nie uzyskano dotychczas 19 

jednoznacznych wyników oraz wielkości i wieku organizacji – jako czynnikach nieuwzględnia-20 

nych w badaniach polskich przedsiębiorstw w odniesieniu do klęsk naturalnych. Postawiono 21 

następujące pytania badawcze: 22 

 Czy wielkość skutków klęsk naturalnych wpływa na poziom odbudowy organizacji? 23 

 Czy poziom odbudowy po realizacji klęsk naturalnych zależy od a) sektora działalności, 24 

b) wielkości organizacji, c) wieku organizacji? 25 

3. Metoda badań 26 

Celem badań było określenie wpływu wybranych czynników demograficznych na poziom 27 

odbudowy organizacji po klęskach naturalnych. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta, 28 

skierowana do kadry kierowniczej. Objęła ona pytania dotyczące odbudowy po klęskach 29 

naturalnych, skutków klęsk oraz cechy demograficzne organizacji (wielkość, wiek, sektor). 30 

Do oceny poziomu odbudowy zastosowano wskaźnik odbudowy (recovery index, RI2). 31 

Stanowi on miarę stanu organizacji w momencie badania, uwzględniający różne perspektywy 32 

odbudowy od wyników finansowych po subiektywną samoocenę. Wskaźnik RI obrazuje status 33 

                                                 
2 Niniejsza metoda badań zaczerpnięta została z Brownn, et al. (2015). 
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odbudowy, ułatwiając porównanie stanu sprzed i po zdarzeniu. Ocena dokonywana jest  1 

w odniesieniu do okresu max 3 miesięcy po zdarzeniu, w skali 0-1 (gdzie 1 oznacza sytuację – 2 

stan lepszy). Wskaźnik szacowany jest w oparciu o: obecną sytuację organizacji w stosunku do 3 

stanu sprzed ekstremum, produktywność, rachunek przepływów pieniężnych, dochodowość, 4 

zadłużenie, poziom odbudowy. Średnia z 6 pytań, o równym poziomie ważności, stanowi 5 

wskaźnik odbudowy.  6 

Drugim uwzględnionym w toku badań wskaźnikiem był wskaźnik skutków (impact index, 7 

II). Waha się on w przedziale 0-1, gdzie 0 oznacza brak negatywnych skutków klęsk 8 

naturalnych. Wskaźnik ten określany jest w sposób subiektywny w odniesieniu do całokształtu 9 

skutków klęsk dla organizacji. 10 

Aby uwzględnić zróżnicowanie poziomu odbudowy w zależności od pierwotnych skutków 11 

(zniszczeń) w toku badań wprowadzono dodatkowo wskaźnik skutku-odbudowy (Recovery-12 

Impact Index, RII). Wskaźnik ten uwzględnia wielkość skutków dla procesu odbudowy. 13 

Wskazuje on jak efektywnie organizacja odbudowuje się biorąc pod uwagę skalę jej zniszczeń 14 

początkowych. Na przykład organizacja, która doświadczyła większych strat i w pełni się 15 

odbudowała będzie posiadała wyższy wskaźnik skutku-odbudowy niż organizacja, która 16 

doświadczyła mniejszych zniszczeń. Wskaźnik skutku-odbudowy szacowany jest jako średnia 17 

wskaźnika odbudowy i wskaźnika skutków (w skali 0-1), zgodnie z wzorem RII = RI+II/2. 18 

Niższe wartości tego wskaźnika świadczą, że organizacje nie doświadczyły negatywnych 19 

skutków klęsk naturalnych lub posiadają niższą zdolność do odbudowy.  20 

 21 

Grupa badawcza 22 

Grupa badawcza objęła 69 organizacji. Zastosowano dobór celowy. Wybrane zostały 23 

przedsiębiorstwa położone w czterech rejonach dotkniętych różnymi rodzajami klęsk 24 

naturalnych. Były to: susza w 2015r. (Lubelszczyzna, Podlasie, 20 organizacji), powódź  25 

w 2010 r. (Śląsk, Podkarpacie, Małopolska, 18 organizacji), wichury z 2017 r. (pomorskie, 26 

zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, 22 organizacji), osuwiska z 2010 r (małopolskie, 27 

podkarpackie, 9 organizacji). W badanej grupie przeważały średnie przedsiębiorstwa (68%), 28 

funkcjonujące na rynku powyżej 3 lat (do 25 lat – 71%).  29 

Uzyskane dane nie miały rozkładu normalnego, stąd do ich analizy zastosowano metody 30 

statystyczne nieparametryczne, tj.:  31 

 korelacja rang Spearmana – użyta została do oceny korelacji pomiędzy wskaźnikami 32 

skutków, odbudowy oraz skutku-odbudowy, 33 

 test Kruskala-Wallisa – użyty został do oceny czy występują różnice pomiędzy 34 

wskaźnikami skutków, odbudowy, skutku-odbudowy z uwagi na sektor działalności. 35 

 36 



Wybrane uwarunkowania odbudowy organizacji… 279 

4. Wyniki badań 1 

Aby określić czy wielkość skutków klęsk naturalnych wpływa na poziom odbudowy 2 

organizacji przeprowadzono analizę korelacji rang Spearmana. Potwierdziła ona słabą 3 

korelację pomiędzy tymi zmiennymi, ale na poziomie istotnym statystycznie (rs = -0,22, 0,05). 4 

Oznacza to, że większe skutki negatywnie oddziałują na wskaźnik odbudowy, ale równocześnie 5 

ich wielkość nie stanowi jedynej determinanty poziomu odbudowy. Mogą bowiem występować 6 

organizacje, które osiągnęły wysoki wskaźnik odbudowy pomimo wysokiego wskaźnika 7 

skutków. Potwierdzają to wyniki dotyczące wskaźnika skutek- odbudowa (rs = 0,19, p < 0,05). 8 

Zgodnie z nimi istnieje związek pomiędzy wielkością skutków z poziomem odbudowy 9 

organizacji po wystąpieniu klęski naturalnej. 10 

 11 

 12 
Rysunek 2. Korelacja pomiędzy wskaźnikami RI oraz II. Źródło: zestawienie własne. 13 

Do oceny zróżnicowania badanych wskaźników II, RI, RII w zależności od sektora 14 

działalności użyto testu Kruskala-Wallisa. Test ten wykazał istotne statystycznie różnice 15 

pomiędzy sektorami (χ2 = 48, p < 0,05), jeżeli chodzi o skutki klęsk naturalnych. Sektorami, 16 

które w najwyższym stopniu dotknęły ekstrema pogodowe były transport (II = 0,8), rolnictwo 17 

(II = 0,67), budownictwo (II = 0,53). W najmniejszym stopniu wpłynęły one na usługi  18 

(II = 0,15). W przeciwieństwie do uprzednich wyników badań nie potwierdzono istotnych 19 

skutków klęsk dla sektora handlowego (II = 0,42). Sektor ten okazał się odczuwać skutki 20 

zbliżone do innych sektorów objętych badaniem. Biorąc pod uwagę wskaźnik odbudowy  21 

RI stwierdzono występowanie różnic statystycznych pomiędzy sektorami (χ2 = 54, p < 0,05). 22 

Najwyższy poziom odbudowy respondenci zadeklarowali w sektorach usługowym, ICT, 23 

budowanym, zaś najniższy w ochronie zdrowia. Uwzględniając wielkość oddziaływania klęski 24 

(określony poprzez wskaźnik RII), najwyższy poziom odbudowy cechuje sektor transportowy. 25 

Sektorami, które posiadają niski poziom odbudowy przy uwzględnieniu skutków klęsk okazały 26 

się jednostki usługowe i ochrony zdrowia (tab. 2). 27 

28 
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Tabela 2.  1 
Test Kruskala- Wallisa dla skutków, odbudowy, skutku-odbudowy 2 

Sektor Skutki – Ranga Odbudowa – Ranga Skutek-odbudowa – Ranga 

Handlowe 196 247 228 

Ochrona zdrowia 187 205 197 

Turystyczne 205 254 237 

Rolnicze 267 279 271 

Usługowe 165 331 218 

Energetyczne, gazowe 213 280 260 

ICT 215 313 243 

Budowlane 239 334 281 

Transportowe 296 305 302 

Produkcyjne 185 235 224 

Źródło: zestawienie własne. 3 

Uzyskane wyniki potwierdzają różnice w poziomie odbudowy organizacji po wystąpieniu 4 

klęsk naturalnych, jeżeli uwzględnione zostaną dodatkowo skutki tych klęsk. Tym samym 5 

poziom odbudowy będzie się różnić w zależności od poziomu wyjściowego. Dotyczy to  6 

w szczególności sektora ICT, który cechuje wysoki poziom odbudowy oraz sektora 7 

usługowego, który z kolei doświadczył niewielkich skutków klęsk. Wyniki te wskazują,  8 

że poziom odbudowy może wynikać z niewielkich skutków klęsk bądź wyższej odporności 9 

organizacji w danej branży. Czynnikiem różnicującym sektory są ponadto specyficzne dla 10 

sektora cechy przyczyniające się do tempa odbudowy. Chodzi tutaj np. o wsparcie zewnętrzne 11 

dla wybranych sektorów, czy wzrost popytu na produkty danej branży.  12 

 13 
Rysunek 3. Wykres pudełkowy poziomu odbudowy organizacji wg sektorów. Źródło: opracowanie 14 
własne. 15 

Do określenia związków pomiędzy wielkością organizacji a poziomem odbudowy 16 

wykorzystano analizę korelacji rang Spearmana. Wykazała ona brak istotnych statystycznie 17 

związków pomiędzy tymi zmiennymi (rs= 0,1, p = 0,2). Jednak przy uwzględnieniu wielkości 18 

sutków RII uzyskano pozytywną zależność (rs = 0,1, p = 0,09). Uzyskane wyniki nie 19 

potwierdzają więc uprzednich badań, wskazujących że większe organizacje szybciej 20 
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odbudowują się z powodu lepszego dostępu do zasobów. Wskazują one, że istnieje słaby 1 

związek pomiędzy wskaźnikiem odbudowy a wielkością organizacji. Jest on bardziej wyraźny 2 

przy uwzględnieniu początkowego stanu organizacji (rys. 4).  3 

 4 
Rysunek 4. Wskaźniki RI, RII w zależności od liczby pracowników. Źródło: opracowanie własne. 5 

Wyniki badań nie potwierdziły także związku wskaźnika odbudowy z wiekiem organizacji. 6 

W przypadku tej zależności uzyskano wskaźniki korelacji nieistotne statystycznie (RI rs = -0,27, 7 

p = 0,15; RII rs = 0,08, p = 0,1; rys. 5). Oznacza to, że nie potwierdzono wpływu wieku 8 

organizacji na poziom jej odbudowy. Uprzednie badania wskazywały, że starsze przedsię-9 

biorstwa prawdopodobnie szybciej odbudowują się z uwagi na szerszą pulę zasobów  10 

i kontaktów. Nie uwzględniały one jednak faktu, że na poziom odbudowy mogą oddziaływać 11 

także zdolności organizacji tj. elastyczność, adaptabilność. Z powodu wyższej odporności lub 12 

większych zdolności adaptacyjnych młodsze organizacje mogą z powodzeniem odbudowywać 13 

się do pożądanego poziomu wyników. 14 

 15 
Rysunek 5. Wskaźniki RI, RII w zależności od wieku organizacji. Źródło: opracowanie własne. 16 
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Podsumowanie 1 

Przeprowadzone badania stanowią asumpt do dyskusji dotyczącej odbudowy krajowych 2 

organizacji po wystąpieniu klęsk naturalnych. Pozwalają one na wyciągniecie 4 wniosków.  3 

Po pierwsze, wyższy poziom odbudowy osiągają organizacje, które doświadczyły mniejszych 4 

skutków klęsk naturalnych. Pomimo, że związek pomiędzy wielkością skutków a poziomem 5 

odbudowy jest nieznaczny, jego siła wzrasta w przypadku uwzględnienia skutków klęsk 6 

(wskaźnik RII). Można przyjąć, że im większe efekty klęsk, tym mniejsza zdolność do 7 

odbudowy organizacji. Po drugie, wielkość organizacji w niewielkim stopniu determinuje 8 

poziom jej odbudowy. Uzyskane w tym zakresie wyniki wskazują, że zależność ta jest bardziej 9 

wyraźna, jeżeli uwzględnione zostaną skutki klęsk naturalnych. Wówczas wskaźnik RII skutek 10 

– odbudowa wzrasta wraz z wielkością organizacji. Po trzecie nie dowiedziono wpływu wieku 11 

organizacji na poziom jej odbudowy. Zależność ta nie była istotne statystycznie. Oznacza to, 12 

że młodsze organizacje mogą dzięki innym zdolnościom, tj. elastyczność, odporność, osiągać 13 

wyższy poziom odbudowy. Po czwarte, poziom odbudowy organizacji po klęskach naturalnych 14 

zależy od sektora. Najwyższy poziom odbudowy wystąpił w sektorach usługowym, ICT, 15 

budowanym, zaś najniższy w ochronie zdrowia. Uwzględniając wielkość zniszczeń (określoną 16 

poprzez wskaźnik RII), najwyższy poziom odbudowy cechuje sektor transportowy. Sektorami, 17 

które posiadają niski poziom odbudowy przy znacznych zniszczeniach okazały się jednostki 18 

usługowe i ochrony zdrowia.  19 

Uzyskane wyniki wskazują ponadto, że badane zależności zmieniają się, jeżeli 20 

uwzględniony zostanie stan początkowy organizacji. Zastosowanie wskaźnika skutek –21 

odbudowa pozwala określić jak efektywnie organizacje odbudowują się w zależności od 22 

skutków klęsk. Wskaźnik ten osiąga niższe wartości niż w przypadku „czystego” wskaźnika 23 

odbudowy, co oznacza, że wielkość zniszczeń znacząco wpływa na zdolność organizacji do 24 

odbudowy.  25 

Przeprowadzone badania pozwalają lepiej zrozumieć wpływ wybranych zmiennych na 26 

poziom odbudowy organizacji po klęskach naturalnych. Wskazują one jednak, że użycie 27 

jedynie demograficznych cech organizacji nie jest wystarczające. W toku dalszych badań 28 

zasadne jest uwzględnienie innych uwarunkowań poziomu odbudowy np. zdolności 29 

adaptacyjnych, poziomu zasobów, sieci relacji. Biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszej 30 

odbudowy organizacji po wystąpieniu klęsk, celowe wydaje się też podjęcie dyskusji nad 31 

relacjami odporność – odbudowa organizacji.  32 

 33 
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