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Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza 
mechanizmu społecznego na przykładzie Polski.

„Mobilność społeczna” to trzeci, obok „akumulacji ryzyk” i „krytycznego okresu”, 
model epidemiologiczny w cyklu życia. Jednakże w przeciwieństwie do tych dobrze 
ugruntowanych propozycji teoretycznych, model mobilności społecznej nacechowany jest 
znacznymi niedostatkami teoretycznymi i niewielką bazą empiryczną.

Prezentowane badanie miało na celu zbadać związek pomiędzy zdrowiem a pionową 
międzypokoleniową mobilnością społeczną na podstawie reprezentatywnych danych osób, 
które w 2011 roku zamieszkiwały Polskę i miały od 45 do 59 lat. Techniki wielowymiarowej 
analizy danych zastosowane w tym badaniu zostały połączone z zestawem pogłębionych 
wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z osobami, które doświadczyły różnych 
rodzajów mobilności społecznej.

Wyniki tego badania pokazują, że wbrew przyjętemu sądowi zdrowie osób mobilnych 
niekoniecznie sytuuje się pomiędzy klasą pochodzenia a docelową klasą społeczną oraz że 
mobilność społeczna wywiera niezależny wpływ na samoocenę zdrowia, a więc taki, którego 
nie da się wyjaśnić za pomocą modelu akumulacji ryzyk. Ponadto badanie wskazuje na wagę 
społecznego szacunku, sprawczości i odporności jako mediatorów pomiędzy społeczną 
pozycją, mobilnością a zdrowiem.

Praca kończy się teoretycznym uzupełnieniem i ugruntowaniem propozycji 
‘mobilności społecznej’ jako modelu teoretycznego w społecznej epidemiologii cyklu życia, 
na podstawie otrzymanych wyników empirycznych.



The influence of intergenerational social mobility on health. The analysis of the 
social mechanism based on Polish population data.

The ‘social mobility’ is sometimes referred to as the third life course model, next to 
the models o f ‘accumulation of exposures’ and ‘critical period’. Yet unlike the other two, it 
has relatively poor theoretical and empirical underpinning.

This study examines in detail the association between health and vertical inter
generational social mobility using data of individuals aged 45-59 who resided in Poland in 
2011. Quantitative analysis using various multivariate techniąues is fully integrated with a set 
of qualitative interviews conducted with individuals who experienced different types of social 
mobility.

Based on this data, the study shows that health of mobile individuals does not 
necessarily need to fali in between of the class of origin and the class of destination, as it has 
been postulated elsewhere. It also demonstrates that social mobility exerts an independent 
influence on health that cannot be explained by the model of cumulative (dis)advantage. 
Finally, the study highlights the critical importance of respect, social esteem, agency and 
resilience as mediators between the social position, social mobility and health.

Ali these findings provide the basis for revisiting the concept of social mobility as a 
life course model and reformulating it, which concludes the dissertation.
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