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Excel dla średnio zaawansowanych

•  zastosowanie funkcji,

• sortowanie i filtrowanie,

• wykorzystanie wykresów i formatowania warunkowego,

• raportowanie za pomocą tabel przestawnych.
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EXCEL 

„Na kongres „HR Business Partnering”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2014 r. 
organizowany przez BMS Polska jechałem z pewną dozą sceptycyzmu bazującą na moich 
doświadczeniach z udziału w konferencjach organizowanych przez inne Firmy. Moim zdaniem o 
jakości konferencji poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym decyduje właściwy dobór tematu i 
prelegentów, i pod tym względem BMS wykonało świetną robotę. Temat był bardzo aktualny, a 
prelegenci świetnie przygotowani i otwarci na dyskusję. Reasumując udział w tym wydarzeniu 
przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Dziękuję za zaproszenie”.

Norbert Brandt, Work Service S.A.

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel, czyli arkusz kalkulacyjny pakietu MS 
Office. Dlaczego tak jest? Ponieważ Excel jest ogólnodostępny, a także intuicyjny przez co każdy może go używać.

Czas szkolenia
Czas trwania każdego programu szkoleniowego to 2 dni po 8h.

Teoria i zadania
W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zmiana metod pracy z aplikacją MS Excel w celu przyspieszenia wykonywania operacji, oraz 
ograniczenia liczby błędów.

Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystają z Excela, lub korzystały w przeszłości i chcą poprawić swoje 
umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Wystarczy podstawowa znajomość aplikacji tzn. wprowadzanie 
danych do komórek, czy wycinanie i wklejanie ich zawartości.

Umiejętności
Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykorzystywać narzędzia Excela do samodzielnego przygotowania, oraz 
analizy danych m.in:
• zastosowanie funkcji,
• sortowanie i filtrowanie,
• wykorzystanie wykresów i formatowania warunkowego,
• raportowanie za pomocą tabel przestawnych.



PROGRAM

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR 
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje 
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z 
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, 
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i 
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału 
spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 

Podstawowe informacje
• Omówienie interfejsu i zasad pracy z aplikacją MS Excel
• Ochrona danych
• Zabezpieczanie skoroszytu przed otwarciem
• Ochrona arkuszy przed wprowadzaniem zmian

Wprowadzanie danych
• Wypełnianie seriami danych
• Podział danych za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny
• Wyodrębnianie danych bez użycia funkcji
• Wykorzystanie narzędzia Szukaj wyniku

Tworzenie formuł
• Typy odwołań do komórek
• Zasady tworzenia formuł
• Testy logiczne w Excelu
• Wykorzystanie połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami
• Wyróżnianie komórek spełniających kryteria
• Formatowanie warunkowe dla wartości liczbowych
• Formatowanie warunkowe dla dat
• Formatowanie warunkowe dla tekstów
• Paski danych i skale kolorów

Zastosowanie funkcji
• Funkcje logiczne
• Funkcje tekstowe
• Funkcje daty i godziny
• Funkcje wyszukiwania
• Funkcje statystyczne
• Funkcje matematyczne

Wyszukiwanie danych
• Filtrowanie
• Sortowanie

Wykresy w MS Excel
• Wykorzystanie różnych typów wykresów do przedstawienia danych

Tabele przestawne
• Tworzenie tabel i wykresów przestawnych
• Modyfikacja raportu tabeli przestawnej
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    TRENER

Dariusz Skórniewski
 

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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