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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

Kapitał relacyjny i ocena sytuacji życiowej migrantów polskich w Irlandii 

 

Niniejsza dysertacja stawia sobie za cel wieloaspektową, kompleksową i 

niepodejmowaną dotychczas w takiej formie analizę bilansu korzyści i strat z pobytu 

migracyjnego, rozpatrywaną z punktu widzenia oceny samych migrantów oraz próbę 

ustalenia czynników warunkujących tę ocenę. Badania ilościowe, które dostarczyły głównego 

materiału empirycznego dla zrealizowania projektu zostały przeprowadzone na terenie 

Irlandii w okresie lipiec – sierpień 2015 r., na grupie 461 respondentów za pomocą 

kwestionariusza ankiety. Uzupełniono je badaniami jakościowymi przeprowadzonymi w 

grupie 25 polskich liderów społecznych w Irlandii, których poproszono o wypowiedzi w 

ramach wywiadu swobodnego.  

Rozprawa ma charakter empiryczny. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część 

obejmuje dwa rozdziały, które dotyczą kwestii teoretycznego ujęcia kapitału społecznego i 

określenia kapitału relacyjnego (rozdział pierwszy), jak również charakterystyki zjawiska 

migracji poakcesyjnych (rozdział drugi). Druga część również zawiera dwa rozdziały, w 

których przedstawiony został problem badawczy i koncepcja pracy, sformułowane hipotezy, 

omówiona została metodologia badań empirycznych zrealizowanych przez autora (rozdział 

trzeci) oraz przedstawiony został raport z badań w formie ogólnego zestawienia uzyskanych 

wyników (rozdział czwarty). Trzecia część obejmująca trzy ostatnie rozdziały, zawiera 

pogłębioną analizę zgromadzonego materiały empirycznego, na podstawie którego 

wyodrębniono cztery typów kapitału relacyjnego występujących wśród migrantów (rozdział 

piąty). W odniesieniu do każdego z przedstawionych i scharakteryzowanych typów kapitału 

relacyjnego dokonano analizy sytuacji życiowej (zgodnie z definicją tego pojęcia 

przedstawioną w rozdziale trzecim) migrantów w Irlandii (rozdział szósty i siódmy).  

Przyjętym jako podstawowe założenie badawcze w pracy jest występowanie 

zależności pomiędzy typem kapitału jakim dysponują migranci a ich (pozytywną bądź 

negatywną) oceną decyzji o wyjeździe i przebiegu pobytu migracyjnego. Założenie to 

koresponduje z szeroko ujętą hipotezą, zakładającą że: ocena zysków i strat dotychczasowego 



pobytu dokonywana przez polskich migrantów, może mieć istotny wpływ na ich decyzję o 

pozostaniu na stałe (lub na długi czas) poza Polską albo powrotu do kraju.  

W oparciu o analizę koncepcji kapitału relacyjnego (zbudowaną na elementach 

klasycznych teorii kapitału społecznego) sporządzono definicję operacyjną kapitału typu 

wiążącego oraz typu pomostowego. Przyjęto pojęcia kapitału typu wiążącego skierowanego 

na podtrzymywanie przez migrantów więzi z Polską (A); kapitału typu wiążącego 

skierowanego na budowanie przez migrantów więzi z Polakami w Irlandii (B); pojęcie 

kapitału pomostowego skierowanego na budowanie relacji migrantów ze społeczeństwem 

irlandzkim (C), oraz – co wskazały badania – wyłoniono czwartą kategorię kapitału 

relacyjnego nieostrego, rozmytego (D). Przeprowadzono szczegółową analizę zestawiającą 

wyodrębnione grupy migrantów o określonym typie kapitału społecznego z ich ocenami w 

siedmiu obszarach ich życia: 1. położenie ekonomiczne, 2. sfera życia zawodowego, 3. obszar 

życia rodzinnego, 4. udział w kulturze i życie towarzyskie, 5. życie religijne, 6. stan zdrowia i 

opieka socjalna, 7. aktywność społeczna, obywatelska i narodowa.  

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było pozyskanie wiedzy pozwalającej 

uchwycić stopień zakorzenienia badanych migrantów w społeczeństwie przyjmującym (ocena 

procesu adaptacji społeczno-kulturowej w Irlandii, osiągnięty status zawodowy i materialny, 

jakość życia, poziom partycypacji społecznej itd.), a z drugiej strony – siłę więzi społecznych 

i emocjonalnych łączących ich z krajem pochodzenia. Ocena zasobów kapitału społecznego i 

kulturowego migrantów może przynieść rozeznanie czy badani traktują swój pobyt w Irlandii 

jako tymczasowy, czy jako realizację dalekosiężnej strategii rozwoju własnego i rodziny.   

Ostatnim etapem pracy było sformułowanie wniosków płynących z realizacji projektu 

badawczego na temat kapitału relacyjnego i oceny sytuacji życiowej Polaków w Irlandii oraz 

próba odpowiedzi na pytanie czy istnieją przesłanki, by migranci wrócili do kraju, co zostało 

zawarte w zakończeniu niniejszej dysertacji.  

 

 


