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• Programowanie zdarzeń zależnych od różnych warunków

• Używanie funkcji wewnątrz kodu VBA

• Omówienie procedur SUB i Function

• Podobieństwa i różnice między funkcjami arkuszowymi a funkcjami VBA

• Automatyzacja i przyspieszenie pracy w Excelu
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Moja kariera trenerska rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku, kiedy to dla firmy 
IT&Business Training zacząłem uczyć Excela poprzez konferencje on-line, a od połowy 
2017 roku pojawiły się też webinary z zakresy VBA.
Pierwsze szkolenie stacjonarne z Excela przeprowadziłem w kwietniu 2017 roku. 
Od października pojawiło się Centrum Szkoleniowe Comarch w którym zacząłem uczyć 
Excela, a od połowy 2018 roku również VBA. 
W 2018 roku przeprowadziłem około 40 szkoleń stacjonarnych z zakresu Excela na 
poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym, a także średniozaawansowanym 
VBA. W kolejnych latach zacząłem poszerzać zakres tematów, z których prowadzę 
szkolenia i aktualnie są to: Power Query, Power Pivot i Power BI.

Ukończone studia inżynierskie o kierunku Edukacja Techniczno Informatyczna na wydziale 
Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwcach.

Poza szkoleniami wspieram firmy w wykorzystaniu Excela poprzez pisanie makr, oraz 
przygotowywanie plików z wykorzystaniem odpowiednich formuł. Nagrywam również 
własne wideokursy.

.
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„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez Business 
Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo profesjonalnie.Poruszone 
zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach, prelegenci (praktycy) w wyczerpujący 
sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. 
Dodatkowo warsztaty stwarzają okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak 
również wymiany doświadczeń. Każdemu polecam.
Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.

Warsztat omawia tematykę wykorzystania VBA w programie MS Excel. W praktyczny sposób zostanie 
przekazana wiedza na temat budowy procedur oraz tworzenia własnych funkcji. Uczestnik zapozna się 
także z tworzeniem i wykorzystaniem formularzy oraz będzie miał możliwość zaprogramować różnego 
rodzaju zdarzenia (np. zdarzenia, które mają zachodzić automatycznie w momencie aktywacji arkusza).  
Wszystkie zagadnienia zostaną omówione oraz przećwiczone w zadaniach praktycznych zlecanych 
przez osobę prowadzącą.

Wydarzenie jest dedykowane dla osób, które znają podstawy VBA w programie Excel i chcą poszerzyć 
swoją wiedzę oraz dla osób, które na co dzień pracują z VBA i chcą nauczyć się wydajnych metod 
programowania

Adresaci

• Osoby często używające Excela do analizy danych
• Osoby chcące zautomatyzować swoją pracę w Excelu
• Osoby, które chcą tworzyć własne funkcje
• Osoby pracujące na dużych zestawach danych chcące tą pracę przyspieszyć

Czas trwania

2 dni

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie w praktyce najważniejszych zagadnień związanych 
z VBA. Uczestnicy poznają wszystkie etapy pracy z kodem języka VBA zarówno przy tworzeniu procedur, 
jak i własnych funkcji.

Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter 
pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem.
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„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym 
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich 
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do 
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie, 
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele 
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Moduł I – rejestracja makr

• Procedura nagrywania makr
• Różne możliwości zapisywania makr
• Uruchamianie makr
• Tworzenie przycisku uruchamiającego makro
• Zapisywanie pliku z makrami
• Usuwanie makr
• Bezpieczeństwo makr

Moduł II – pierwsze kroki z VBA

• Uruchamianie edytora VBE
• Wygląd edytora VBE (paski narzędziowe, okna)
• Składnia języka VBA
• Komentarze
• Znaczenie kolorystyki kodu
• Podstawowa edycja zarejestrowanych makr

Moduł III – budowa własnych procedur

• Obiekty w VBA
• Metody i właściwości
• Obiekt Range i jego właściwości
• Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection
• Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets, Sheets
• Komunikacja z użytkownikiem: MessageBox, InputBox
• Konstrukcja With

Moduł IV – podstawy deklaracji zmiennych

• Czym jest zmienna
• Cel wprowadzania zmiennych
• Rodzaje zmiennych

Moduł V – instrukcje warunkowe

• Instrukcja If
• Instrukcja Select Case
• Pętla For Each
• Pętla Do Until
• Pętla Do While


