
Imię i nazwisko Jan Danecki 
Data urodzenia i data 

śmierci) 

ur. 24 czerwca 1928 w Kaliszu, zm. 12 czerwca 2006 
r. w Warszawie  

Zainteresowania badawcze Zakres jego zainteresowań badawczych: relacje 
między pracą i czasem wolnym, struktura społeczna 
i nierówności społeczne, relacje pomiędzy rozwojem 
gospodarczym a rozwojem społecznym, pomiędzy 
polityką społeczną a gospodarczą, czynnikami 
sprawczymi i efektami postępu społecznego, 
przyczynami oraz skutkami społecznego regresu, 
dylematami globalnego rozwoju. 

Przebieg kariery naukowej 
 W 1951 r.  ukończył studia socjologiczne na 

Uniwersytecie Poznańskim 

 W 1967 r. obronił pracę doktorską nt. „Czas wolny 

w perspektywie ewolucji pracy przemysłowej”. 

Promotorem był prof. Zbigniew Bauman. 

 W 1966 r. rozpoczął pracę w Studium Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 

1967 r. na stanowisku adiunkta, od 1968 r. na 

stanowisku docenta 

 W 1969 roku przeszedł do Zakładu Polityki 

Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych UW, 

na bazie którego w 1977 roku powstał Instytut 

Polityki Społecznej w ramach utworzonego w 1977 

r. w Uniwersytecie Warszawskim Wydziału 

Dziennikarstwa i Studiów Międzynarodowych 

 Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 

roku, zaś  profesora zwyczajnego w 1991 roku.   

 W Instytucie Polityki Społecznej WD i NP. UW 

pracował przez 37 lat (1969-2006). 

  

Działalność poza UW 
 W latach siedemdziesiątych i na początku lat 

osiemdziesiątych XX w. prowadził studia 
prognostyczne w Komitecie Badań i Prognoz 
przy Prezydium  PAN „Polska 2000”, pełnił 
tam  w latach 1972-1981 funkcję sekretarza 
naukowego, a w latach 1981-1983 funkcję 
wiceprzewodniczącego Komitetu.  

 Członek Komitetu Problemów Pracy i Polityki 
Społecznej PAN 

 



Odznaczenia i medale  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  

 Nagroda im. Prof. Franciszka Ryszki przyznana 

przez Radę Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych za wybitne osiągniecia naukowe 

 Medal im. Wacława Szuberta  za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce 

społecznej  

Najważniejsze publikacje  

(max10) 

 Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w 
społeczeństwach uprzemysłowionych, Książka i 
wiedza, Warszawa 1974,  

 Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, PWE 
(1974),  

 Postęp i regres społeczny , Ośrodek Badań 
Społecznych, Warszawa 1991 

 Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u 
progu lat dziewięćdziesiątych (współredaktor: 
Barbara Rysz-Kowalczyk), Uniwersytet 
Warszawski, 1994), 

 Insides into Maldevelopment. Reconsidering the Idea 
of Progress (redakcja), Elipsa, Warszawa 1993. 

 Kwestie społeczne w doświadczeniu lokalnym, Elipsa, 
Warszawa  1997. 

 

Działalność dydaktyczna i 

wychowawcza  

 

W Instytucie Polityki Społecznej prowadził wykłady, 

seminaria dyplomowe, magisterskie i doktorskie. 

Wypromował 9 doktorów. 

Członkostwo w 

międzynarodowych 

towarzystwach naukowych 

 Członek Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych 

(United Nations University – UNU) 

 Członek Światowej Federacji Studiów na 

Przyszłością (World Futures Studies Federation – 

WFSF) 

Miejsce pochówku Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym 
Północnym w Warszawie kwatera SVI-1, Rząd 4, 
grób 20. 

Wspomnienia przyjaciół i 

uczniów 

Prof. Witold Nieciuński „Jan Danecki miał podstawy, aby 

z zadowoleniem patrzeć za siebie, na swoje życie, swój 

znaczący dorobek, na pozycję, jaką uzyskał w środowisku 

nauki, na otaczające Go uznanie i sympatię, na jakie 

zasłużył pracą i cechującą Go zawsze skromnością. Mógł 

mieć głęboką satysfakcję z wierności swemu systemowi 

wartości i zasadom, jakimi się kierował i jakie potwierdził 

swymi pracami i postawą. Odszedł od nas Wielki 

Człowiek, Wielki Uczony, Przyjaciel”. Witold Nieciuński, 

Wspomnienie o prof. dr hab. Janie Daneckim, „Polityka 

społeczne” 2006 nr 8) 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_Rysz-Kowalczyk&action=edit&redlink=1


 

Prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak: „Kiedy wspominamy 

długie lata bycia blisko prof. Jana Daneckiego, chcemy mu 

dziękować nie tylko za jego wiedzę, publikacje, za role 

<Mistrza>, ale także za uśmiech, skromność, wierność 

najwyższym wartościom i zasadom” (G. Firlit-Fesnak, 

Pozostali w naszej pamięci – wspomnienie o zmarłych 

pracownikach Instytutu Polityki Społecznej,  w: 40 lat 

minęło … Księga jubileuszowa Instytutu Polityki 

Społecznej, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, J. Supińska, 

R. Wasylewski, Warszawa 2017 s.136) 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz:„ Drugą wyjątkową 

postacią, którą kojarzę z Instytutem Polityki Społecznej  

jest prof. Jan Danecki. Jego krótka definicje polityki 

społecznej, nawiązującą do postępu społecznego, a także 

jego podstawowe kryteria postępu w odróżnieniu od 

rozwoju bardzo często przywołuję w moich publikacjach i 

zwracam uwagę na nie moim studentom” ( T. Szumlicz, 

Mój suplement do portretu Instytutu Polityki Społecznej, 

w: 40 lat minęło … Księga jubileuszowa Instytutu Polityki 

Społecznej, (red.)G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, J. Supińska, 

R. Wasylewski, Warszawa 2017 s.136) 

  

 

Opracowała: Grażyna Firlit-Fesnak 


