
Wstęp 

 

I. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji 

regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych 

 

Małgorzata Runiewicz 

Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu 

 

Jerzy Cieślik 

Nowoczesne technologie a możliwości zmniejszenia dystansu dzielącego kraje Europy 

Środkowowschodniej od światowej czołówki w dziedzinie edukacji 

 

Wojciech Kosiedowski 

Konkurencyjność regionów Europy Środkowowschodniej w procesie integracji z Unią 

Europejską  

 

Adam Płoszaj 

Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

 

II. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności 

regionów 

 

Grzegorz Sibiga 

Podstawy prawne wdrażania projektów e-urząd w samorządzie terytorialnym 

 

Janusz Jasłowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka 

Potrzeby informacyjne i rola systemu informacyjnego jako narzędzie niezbędne do 

prowadzenia racjonalnej polityki ochrony zdrowia na poziomie regionalnym 

 

Kazimierz Frączkowski, Marek Girek, Mirosław Miller, 

Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w programie e-zdrowie 

 

 



Łukasz Wardyn 

Program START jako przykład realizacji koncepcji e-zdrowia w Polsce. Implikacje dla 

polityki kraju 

 

Jerzy Skrzypek 

Model najlepszych praktyk wdrożenia strategii e-edukacji w szkole wyższej 

 

III. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju 

przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej 

 

Tomasz Kulisiewicz 

Postawy firm polskiego sektora MSP wobec technologii informacyjnych. Wskaźnik MSI 

 

Jakub Giza 

E-menedżer – kreator wzrostu konkurencyjności regionu 

 

Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski 

Zróżnicowanie rozwoju bankowości internetowej w Polsce i Europie 

 

Marcin Kraska 

Wykorzystanie narzędzi elektronicznej gospodarki w rozwoju współpracy międzynarodowej 

 

Marta Goetz

Konkurencyjność regionu jako rezultat jego atrakcyjności kształtowanej przez posiadane 

kompetencje – przykład duński 

 

IV. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów 

 

Małgorzata Woźniak 

Internet na obszarach wiejskich. Stan bieżący i perspektywy rozwoju 

 

Dominika Bielecka 

Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności 

konkurencyjnej regionów 



 

Aranka Ignasiak-Szulc 

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny jako czynnik stymulujący rozwój 

regionów – znaczenie wsparcia na rzecz transferu technologii i wzrostu innowacyjności  

 

Barbara Słowińska 

Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej 

na zachodnim i północno-wschodnim pograniczu Polski 

 

Ivan Peshkov 

Rola technologii informacyjnych w polityce regionalnej Federacji Rosyjskiej. Wnioski dla 

Polski 
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