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Strategie dla jednostek samorządu terytorialnego:
•
•
•
•
•
•
•

strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy,
strategia promocji miasta i gminy,
strategia rozwoju turystyki,
strategia rozwoju kultury,
strategia rozwoju elektromobilności,
lokalny, gminny program rewitalizacji,
strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Szkolenia z obszaru ekonomii i zarządzania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym PESTEL, SWOT, drzewo
problemów, diagnoza społeczno-ekonomiczna, misja i wizja, cele strategiczne, itd.),
finanse osobiste, źródła dochodu pasywnego,
marketing terytorialny, markowe produkty turystyczne,
work-life balance: równowaga między pracą a rozwojem osobistym,
kreatywność w biznesie,
zarządzanie czasem,
przywództwo i motywowanie w organizacji,
doskonalenie funkcji menedżerskich,
public relations i publicity,
tworzenie strategii rozwoju organizacji pozarządowych (NGO),
sytuacja społeczno-ekonomiczna: teraźniejszość i prognozy dla sektora MSP,
logistyka miejska, problemy współczesnych miast,
społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój.

Wszystkie szkolenia i projekty mogą być opcjonalnie prowadzone w języku angielskim.

Doradztwo strategiczne:
•
•
•
•
•
•
•

strategia rozwoju przedsiębiorstwa (Business Development Strategy)
raporty badawcze, analizy rynkowe na zamówienie,
biznesplany,
studia wykonalności do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
raport z mierzenia satysfakcji klienta wewnętrznego (pracowników) i zewnętrznego
(klientów, mieszkańców),
indywidualne spotkania doradcze,
prowadzenie warsztatów strategicznych, wystąpienia konferencyjne.

Standardowe formy współpracy: umowa zlecenie, umowa o dzieło. Przedstawiony zakres
usług może zostać zmodyfikowany, zgodnie z preferencjami. W przypadku pytań i sugestii
oraz celem doprecyzowania oferty, zapraszam do kontaktu.
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prof. UEW dr hab. Andrzej Raszkowski, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor uczelni, trener biznesu, inwestor, doradca
strategiczny. Ponad 15 lat praktycznych doświadczeń, ponad 2000 zrealizowanych
komercyjnych godzin szkoleniowych z zakresu ekonomii i zarządzania, 22 strategie rozwoju,
turystyki, kultury, rewitalizacji i promocji jednostek samorządu terytorialnego, 10 strategii
rozwoju organizacji pozarządowych (NGO), 7 wniosków o dofinansowanie projektów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wszystkie uzyskały dofinansowanie.
Poparta sukcesami praktyka w konsultingu, m.in. szkolenia, studia wykonalności, raporty
badawcze, projekty doradcze. Współpraca z Millward Brown SMG/KRC, Aviva, Combidata
Poland Member of Asseco Group, BNY Mellon (współpraca uniwersytecka), NobleProg,
NetworkedAssets, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Karkonoską Agencją Rozwoju
Regionalnego, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, PM Group, Mediator
Group, Wroconsult, Fundacją Razem, CPU ZETO oraz ponad 60 samorządami.
Osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w międzynarodowych czasopismach
ze wskaźnikiem cytowań (Impact Factor) w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz
Scopus. 21 staży zagranicznych z wygłaszanymi wykładami w 11 krajach: Irlandia, Niemcy,
Singapur, Włochy, Ukraina, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Cypr, Macedonia
Północna. Członek Rady Młodych Naukowców II kadencji przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikaty językowe: telc English C1 Business; London Chamber of Commerce and Industry
(LCCI): English for Business (CEF C1), Spoken English for Industry and Commerce
Level 4 (CEF C2), Pass with Distinction.
Kilkunastoletnie doświadczenie eksperckie (ocena merytoryczna ponad 500 wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków UE), współpraca z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju,
Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Kontakt:
prof. UEW dr hab. Andrzej Raszkowski
e-mail: andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl
tel. kom.: +48 606 262 335
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/andrzej-raszkowski/
Academia.edu
https://ue-wroc.academia.edu/AndrzejRaszkowski
ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Raszkowski
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