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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach1

Streszczenie

Technologie ICT we procesie transfor-
macji gospodarki. Zmiany, które , , w tym

nowej specyfiki relacji pracownik – pracodawca. Badania na to, 
segmenty rynku pracy, których ewolucja jednak na opór, ze

strony samych .
-komunikacyjne, 

Wprowadzenie

– Gospodarki Opartej 
na Wiedzy – owaniem (reali-

i gospodarczym). Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT – Information 
and Communication Technology e-
snym procesie tra

a-
o-

dukty) (Kiercz 2015, s. 157–159). Powszechnej konfrontacji z nowymi technolo-

1 Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji,
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rmacyj-

1. Rola ICT w gospodarce

cyfrowym pr trzech
poziomach (Kiercz 2015, s. 159):

1) indywidualnym a-
wodowego, form rozrywki;

2) administracji publicznej – e- kie;
3)

k-

y-

zwielokrotn

y-
orstwa, rozsze-

(Tabb 1999, s. 217; za: Kiercz 2015, s. 157).
in-

, jak:

n-
frastruktura technologiczna,

praca w zespole i z

– ,
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od sposobu, w jaki zostanie on wykorzystany do jej realizacji (Kaplan i Norton 
2011; za: Blikle 2014, s. 490).

Efektywne struktury informatyczne i komunikacyjne
funkcjono
(Bogdanienko, Haffer i – z-

nia grup roboczych dla potrzeb rozwiazywania 

potrzeb wykonania jednego 

d-
stawie poziomych sieci w, 

,
silnej kultury zaufania,

pracowników,
a wszystkich aktywów niematerialnych – a-
cyjnego i ludzkiego – dla dobrego funkcjonowania struktury heterarchicznej.

y-
, tj. organizacji (Morgan 1997, s. 35):

opartej na grupach specjalistów, 

o przejrzystym podziale kompetencji i odpowi
efekty,

y-
ludzkie, 

od-
.

u-
r-

macji i wykorzystywania ich do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Perechuda 
2000, s. 215).
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ci

technologii informacyjnych, która obfituje 
o-

i gospodarki, , jak:
– szersze mo

, które
a-

sourcing) czy przenoszenia 
o-

kontaktu, post (Acemo-
glu 2014, s. 62);

,
e-

stu lat. „Internet, e- ,

w-
i” (Deaton 2014, s. 71);

d
wyprodukowanych rzeczy – ci c-

a-
ogii informacyjnych na dobrobyt

(Deaton 2014, s. 75–76);
s

o-
twie oraz na rozwój technologii

(Acemoglu 2014, s. 60);

, a decyzje i strategie go-
e-

(Shiller 2014, s. 197);
d

o-
darczej szarej strefie (Shiller 2014, s. 199);
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o-
o-

2014, s. 214).

takich zasobów niematerialnych, i-
y-

ourcingu 

l-

–

4. Ewolucja pracy

Opuszczanie rynku 

z-
a-

dzi sobie z
e-

(Glaeser 2014, s. 110). Rozsze mo

e wzrostu popytu na niewy-

Andreu Mas-Colell (2014, s. 151–152)
:

1. P – p
, ulegnie istotnemu 

. Technologie komunik z-
niania czasu pracy –
harmonogramów jest nie do przecenienia. Dyskusje e-

trendu.
2.

,
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cywilnej (zatrudnionych w tradycyjnej formie umowy 

kontaktów.
3. o-

wiem motywacje

i od tego czasu jego wzrost jest niewielki. 

w sile roboczej, technologie

z-

–

, utrud-
rodzicom powrót na rynek pracy (Glaeser 2014, s. 105–106). 

5.
Innowacyjnym Novum subsydium

Z - j-

lat 6 projektu innowacyjnego PI Novum subsydium re-
alizowanego przez e-
tem Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizowanym w okresie 01.05.2012–
30.04.20152.
Pracy w Kielcach innowacyjnej formy wsparcia, nazwanej subsydium ½ etatu.

ten typ zatrudnienia3.

2 W

wany 

3 http://mup.kielce.pl/novum_subsydium/o-projekcie [15.01.2016].
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ym ankietowe, przeprowadzone w 2012 

–
dzieci do lat 6 – 4.

a-

–118):
spo latach 2009–
2011 innowacji trzech kolej-
nych latach) 

cowników lub po-
wg ;

z acjami a spadkiem zatrudnienia 
(5,5%). 

p nie wskazali dodatkowego a-
niem ko

,
, o-

cechy wypowiedzi neutralnych i zacho-
wawczych, a nie szczerych, faktycznych opinii

w

w bliskiej perspektywie czasu (
nie , a pewne szanse w tym zakresie widzia-

z jednoznacz-
i-

-prawnych dla tego typu form zatrudnienia;
m

b niemo

p

u-

4 T
w szczególnej sytuacji na rynku pracy przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.
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pracodawcy,

r-
e wskazanymi kierunkami o-

. Spodziewane trendy w relacji pracodawca
– pracownik nie o-

Podsumowanie

-

i budowania przewagi konkurencyjnej. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

d-

not in my backyard
o-

dawców, a wykonywanie pracy 

w artykule kierunki zmian na rzecz uelastyczniania formy, czasu i miejsca pracy 
relacji z pracownikami

o wysokich kompetencjach i .
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EVOLUTION OF ENTERPRISES IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

ICT technologies have a major role in modern process of economy transformation. 
Implemented changes spread many possibilities to companies such a new form of rela-
tions between employee and employer. Research shows that there are some jobs mar-
kets where evolution can be difficult also because of employers.
Keywords: information society, ICT, innovation, enterprise evolution, evolution of the
economy, human capital.
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