
        
   

 

Szkolenie 
 
Prezentacja i analiza danych 
handlowych z wykorzystaniem 
arkusza MS Excel 

 
Termin 

14.09.2018 
09.00-16.15 (w tym przerwy kawowe + lunch) 
 

Miejsce 

Sala konferencyjna AHK Polska 
ul. Miodowa 14, Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szkolenia 

Szkolenie ma na celu pokazanie i nauczenie na licznych przykładach, 
w jaki sposób dzięki arkuszowi kalkulacyjnemu można poprawić 
analizowanie danych i ich prezentację. Omówione i przećwiczone 
zostaną również zagadnienia związane z modelowaniem danych i 
analizą ryzyka.  

Uczestnicy powinni dysponować własnymi laptopami z arkuszem Excel 
w wersji minimum 2010. Wymagana jest podstawowa znajomość 
programu (czyli np. dodawanie komórek i korzystanie z kombinacji 
klawiszy ctrl+c ctrl+v), najważniejsze są chęci zwiększenia swoich 
umiejętności.  



        
   

 

Program 
1. Wprowadzenie 

 
2. Wizualizacja. Prezentowanie danych za pomocą wykresów 

• Podstawowe typy wykresów w Excelu i ich zastosowanie 
• Modelowanie wykresów i sterowanie osiami 
• Techniki uatrakcyjniania wykresów 
• Wykresy w komórkach i z wykorzystaniem formatowania 

warunkowego 
 

3. W poszukiwaniu informacji. Tabele przestawne i nie tylko 
• Przedstawianie danych w narzędziu Tabela i związane z tym 

możliwości 
• Formatowanie warunkowe jako narzędzie przyspieszające 

znajdowanie informacji 
• Tabele przestawne i ich zastosowanie w praktyce 
• Podstawy narzędzia Power Query 
• Wprowadzenie do pulpitów menedżerskich 

 
4. Analizy wrażliwości i scenariuszowe 

• Wyznaczanie wartości zmiennych dających oczekiwane 
wyniki 

• Zastosowanie tabeli danych 
• Menedżer scenariuszy 
• Symulacje Monte Carlo w analizie ryzyka 

 
5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

Trener 
Bartłomiej Cegłowski 
 
Praktyk, który od blisko dwudziestu lat prowadzi szkolenia dla firm, jak 

również zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA 

oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych 

i kandydatów na członków rad nadzorczych. Wykładowca w Katedrze 

Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, partner w firmie 

doradczej, specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny 

projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Autor licznych 

biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. 

Współautor kilku książek, m.in. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym 

(PWN, Warszawa 2011). W dorobku posiada też wiele artykułów 

z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych między innymi 

w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca 

Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.  

 


