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Witamy!
Przedstawiamy 
Państwu nasz 
Katalog Szkoleń

Dziękujemy wszystkim 
dotychczasowym 
Klientom za obdarzenie 
nas zaufaniem. W tym 
roku świętujemy 5-lecie 
istnienia firmy.

W tym okresie poświęciliśmy 
się doskonaleniu naszej pracy 
oraz poszukiwaniu obszarów 
do rozwoju. Wprowadziliśmy 
na rynek unikatowe 
produkty szkoleniowe 
i przeprowadziliśmy 
dziesiątki projektów 
szkoleniowo-doradczych 
dla firm z różnych sektorów 
gospodarki. Wspieraliśmy 
wiedzą i doświadczeniem 
przedsiębiorstwa, 
doskonalące swoje narzędzia 
informatyczne, w ramach 
usług wsparcia IT. Z dumą 
oddajemy w Państwa ręce 
katalog szkoleń, który jest 
podsumowaniem naszej 
dotychczasowej działalności 
oraz doświadczenia zdobytego 
w ostatnich latach.
Nieustannie poszerzamy 
wachlarz naszych usług – 

dlatego zachęcamy Państwa 
do regularnych wizyt na 
naszej stronie internetowej. 
W 2014 roku uruchomiliśmy 
platformę e-learningową, 
która umożliwia zdalne 
doskonalenie swoich 
umiejętności. 

Do zobaczenia na szkoleniach!

Kamil Targosiński
Dyrektor Zarządzający
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O Nas
Czym się zajmujemy?

Szkolenia otwarte Konsultacje indywidualneSzkolenia zamknięte

Wszystkie szkolenia dostępne 
w katalogu prowadzone są 
w formule otwartej oraz zamkniętej. 
Chcąc zapewnić jak najwyższy 
poziom usług, szkolenia otwarte 
prowadzimy w grupach liczących 
maksymalnie 10 osób. Do katalogu 
dołączamy harmonogram szkoleń 
otwartych, który publikowany jest 
także na naszej stronie internetowej 
www.imperiumszkoleniowe.pl.

W odpowiedzi na indywidualne 
potrzeby Klientów organizujemy 
konsultacje w formie 
jednoosobowych warsztatów. 
Zakres konsultacji oraz ich czas 
zostaje ustalony po rozmowie 
z dedykowanym trenerem. 
Konsultacje mogą być realizowane 
w naszych salach szkoleniowych 
bądź w innym miejscu wybranym 
przez Klienta.

Szkolenia zamknięte mogą 
być organizowane według 
standardowego wzoru lub uszyte 
na miarę – wraz z badaniem 
znajomości programu wśród 
uczestników. Mogą odbywać się 
w naszych salach szkoleniowych 
lub w siedzibie Klienta. Jeżeli 
mają Państwo nietypowe życzenia 
odnośnie szkolenia (zakres, miejsce, 
czas) – chętnie się z nimi zmierzymy. 
Wybrane szkolenia zamknięte 
dostępne są również w języku 
angielskim oraz niemieckim.

3
Wraz z rozwojem firmy oraz zwiększeniem zapotrzebowania 
na nowe usługi, wydzieliliśmy trzy dodatkowe działalności. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą 
następujących tematów:

Dodatkowe 
usługi

dashboards.pl
Tworzymy 
dedykowane 
oprogramowanie.

itrent.pl
Wypożyczamy 
sprzęt IT.

sale-piaskowa.pl
Wynajmujemy sale 
szkoleniowe.
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Badając potrzeby szkoleniowe 
Klientów, pomagamy ustalić 
optymalny zakres tematyczny 
szkolenia. Jesteśmy elastyczni 
zarówno pod względem miejsca 
szkolenia, czasu jego trwania, jak 
i języka wykładowego. Otwieramy się 
również na wszelkie nieszablonowe 
propozycje szkoleniowe. Realizujemy 
grupowe oraz indywidualne projekty 
szkoleniowe.

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane 
w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują 
się m.in. osoby z ponad 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń 
MS Office! Różnorodność zainteresowań trenerów pozwala zapewnić naszym 
projektom szkoleniowym świeżość oraz profesjonalizm. Pracują z nami 
trenerzy, którzy zdobywali doświadczenie m.in. jako inżynierowie, finansiści, 
analitycy, programiści czy też graficy. Trenerzy posiadają odpowiednią 
certyfikację dokumentującą najwyższy poziom wiedzy w danym zagadnieniu.

Każdy uczestnik naszych szkoleń 
otrzymuje dyplom ukończenia 
szkolenia w języku polskim oraz 
angielskim!

Po zakończonym szkoleniu każdy 
kursant zostaje objęty bezpłatną, 
30-dniową opieką mentorską. 
Podczas tego okresu uczestnik może 
kontaktować się ze wskazanym 
trenerem w celu otrzymania 
pomocy. Trener zasugeruje możliwe 
scenariusze rozwiązań oraz wskaże 
odpowiednie zasoby niezbędne 
do znalezienia właściwej drogi 
rozwiązania problemu.

Jesteśmy świadomi wysokiej jakości 
naszych szkoleń, dlatego też dajemy 
na nie Gwarancję Przyswojenia 
Wiedzy. Jeżeli uznacie Państwo, 
że w niewystarczającym stopniu 
przyswoiliście sobie poruszane 
zagadnienia – zaproponujemy 
Państwu bezpłatne uczestnictwo 
w kolejnym terminie szkolenia. 
Szczegółowy regulamin znajdziecie 
Państwo na naszej stronie 
internetowej.

01

04

02 03

05

Elastyczność

Kadra Dyplom ukończenia 
szkolenia

Opieka mentorska Gwarancja

Nasze atuty
Dlaczego współpracują z nami najlepsi
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E-learning
Nasze szkolenia online dostępne 24/h

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiliśmy własną platformę 
e-learningową. Znajdujące się na niej kursy powstały w oparciu o nasze wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych. E-learning może być zarówno 
wsparciem dla uczestników szkoleń stacjonarnych, jak i samodzielnym produktem 
szkoleniowym, dostępnym w dowolnym miejscu i czasie.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach e-learningowych poprzez:

1. udzielenie licencji poszczególnym pracownikom (szkolenie dostępne na 
naszej platformie przez określony czas),

2. udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji dla wszystkich 
pracowników Państwa firmy.

Również jako
e-learning

Szukaj takiej 
informacji!

NOWOŚĆ!
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MICROSOFT
OFFICE
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Szkolenia otwarte
Microsoft Office - Excel

Poziom podstawowy - „Pierwsze kroki w MS Excel” (16 h)

Poziom zaawansowany - „Zaawansowane narzędzia MS Excel” (16 h)

Szkolenia są skierowane do osób, które na co dzień pracują z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel lub 
pragną odświeżyć swoją wiedzę na ten temat. Zakres tematyczny szkoleń został podzielony na określone 
poziomy zaawansowania. Skonstruowano go tak, by każdy uczestnik szkolenia przyswoił wiedzę z zakresu 
swobodnego poruszania się po arkuszu. Wybierz poziom najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb!

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym

+  Formatowanie

+  Podstawowe formuły i funkcje

+  Bazy danych

+  Podstawowe wykresy

DLA KOGO:

Dla wszystkich osób 
rozpoczynających pracę z arkuszem 
kalkulacyjnym MS Excel lub 
pragnących odświeżyć sobie tajniki 
ułatwiające pracę.

DLA KOGO:

Dla wszystkich osób pracujących 
w programie MS Excel 
i wykorzystujących podstawowe 
opcje formatowania, funkcje oraz 
proste wykresy. 

DLA KOGO:

Dla wszystkich sprawnie 
poruszających się w programie MS 
Excel i pragnących w pełni korzystać 
z jego dostępnych narzędzi oraz 
zaawansowanych formuł.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Formatowanie

+  Nadzór nad poprawnością

+  Formuły i funkcje

+  Narzędzia baz danych

+  Wykresy

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Nadzór nad poprawnością

+  Zaawansowane formuły i funkcje

+  Zaawansowane narzędzia baz danych

+  Zaawansowane narzędzia programu MS Excel

+  Wykresy – dynamiczne i złożone

Zap
isz 

się 
tera

z!
Zap

isz 
się 

tera
z!

Zap
isz 

się 
tera

z!

Poziom średniozaawansowany - „Analiza danych w MS Excel” (16 h)

1

2

3

Również jako
e-learning

Również jako
e-learning

Również jako
e-learning

Po
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:
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MS Excel - Analiza finansowa (16 h)

MS Excel - Zastosowanie w biznesie (24 h)

MS Excel - Kurs tworzenia tabel przestawnych (8 h)

MS Excel - Zastosowanie w statystyce (16 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Nadzór nad poprawnością

+  Zaawansowane formuły i funkcje

+  Funkcje finansowe

+  Zaawansowane narzędzia baz danych

+  Narzędzia MS Excel do zastosowań finansowych

DLA KOGO:

Dla pracowników działów 
finansowych, analityków 
finansowych, osób podejmujących 
decyzje inwestycyjne.

DLA KOGO:

Dla analityków, przedsiębiorców, 
pracowników działów księgowych, 
HR, kierownictwa każdego szczebla.

DLA KOGO:

Dla pracowników analizujących duże 
zestawienia danych, dla tworzących 
raporty w MS Excel.

DLA KOGO:

Dla statystyków, analityków 
budujących zestawienia 
statystyczne.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Tips&tricks – formatowanie

+  Formuły i funkcje

+  Poprawność danych, zabezpieczanie arkuszy

+  Bazy danych

+  Tabele przestawne

+  Dane zewnętrzne

+  Analizy co-jeśli

+  Wykresy

+  Makropolecenia

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Tworzenie i przetwarzanie tabel przestawnych

+  Zmiana wyglądu tabeli przestawnej

+  Dostosowanie pól tabeli przestawnej

+  Opcje tabeli przestawnej oraz obliczenia

+  Zaawansowane tabele i wykresy przestawne  

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawowe pojęcia statystyki

+  Statystyka opisowa

+  Statystyka matematyczna

+  Wbudowane narzędzia MS Excel

+  Tworzenie własnych formuł

Zap
isz 

się 
tera

z!
Zap

isz 
się 

tera
z!

Zap
isz 

się 
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z!
Zap
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się 
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z!
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Również jako
e-learning
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MS Excel - VBA - Podstawy programowania (16 h)

MS Excel - VBA - Zaawansowany kurs programowania (24 h)

Pulpity menedżerskie (dashboards) w MS Excel (24 h)

Wykresy w MS Excel (6 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Rejestrowanie makr

+  Programowanie w VBA oraz zmienne

+  Podejmowanie decyzji (instrukcje warunkowe)

+  Powtarzanie czynności

+  Formularze VBA

DLA KOGO:

Dla zaawansowanych 
użytkowników MS Excel pragnących 
zautomatyzować swoją pracę 
w arkuszu kalkulacyjnym.

DLA KOGO:

Dla developerów VBA posiadających 
podstawową wiedzę w zakresie 
tworzenia makr.

DLA KOGO:

Dla wszystkich przygotowujących 
dynamiczne raporty, 
sporządzających pulpity 
menedżerskie.

DLA KOGO:

Dla osób opracowujących 
prezentacje, dla analityków, 
kierowników, przedsiębiorców.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Model obiektowy – obiekty i kolekcje obiektów

+  Zmienne obiektowe i tablicowe

+  Funkcje użytkownika

+  Obsługa zdarzeń i błędów

+  Zaawansowane formularze

+  Tabele przestawne w VBA

+  Operacje na plikach, w tym plikach tekstowych

+  Szablony oraz współpraca z innymi aplikacjami

+  Moduły klas

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Informacje podstawowe

+  Pozyskiwanie danych źródłowych do pulpitów

+  Przygotowanie oraz obróbka danych źródłowych

+  Budowa pulpitu oraz dopasowanie wyglądu

+  Dystrybucja pulpitu

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy pracy z wykresami

+  Wykresy niestandardowe

+  Sterowanie danymi na wykresie

+  Wykresy przestawne

Zap
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Szkolenia otwarte
Microsoft Office - Access

Poziom podstawowy - „Obsługa baz danych” (16 h)

Poziom zaawansowany - „Projektowanie aplikacji bazodanowych” (16 h)

Poziom zaawansowany - „Programowanie w VBA w MS Access” (24 h)

MS Access jest najpopularniejszym programem do tworzenia i obsługi baz danych. Udostępnia on szereg 
narzędzi, wspomagających projektowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych. Wbudowane w MS 
Access narzędzia pozwalają na bezproblemowe zarządzanie strukturą danych oraz tworzenie raportów 
i formularzy ułatwiających wprowadzanie informacji.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy teoretyczne baz danych

+  Tabele – tworzenie oraz podstawowa modyfikacja

+  Kwerendy proste

+  Raporty

+  Wymiana danych z innymi aplikacjami

DLA KOGO:

Dla osób rozpoczynających pracę 
z programem MS Access, dla 
obsługujących istniejące bazy 
danych.

DLA KOGO:

Dla osób projektujących bazy danych 
w MS Access, dla osób znających 
podstawy MS Access.

DLA KOGO:

Dla zaawansowanych użytkowników 
MS Access, dla developerów 
rozwiązań VBA.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Teoria baz danych, normalizacja

+  Zaawansowane właściwości tabel

+  Kwerendy funkcjonalne

+  Formularze

+  Raporty

+  Import/eksport danych

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Składnia VBA

+  Podstawy SQL

+  Programowanie elementów formularzy 

+  Programowanie elementów raportów

+  DAO/ADO

+  Przykłady tworzenia aplikacji

Zap
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Szkolenia otwarte
Microsoft Office - PowerPoint

Poziom podstawowy - „Tworzenie prezentacji multimedialnych” (8 h)

Poziom zaawansowany - „Tworzenie zaawansowanych prezentacji” (8 h)

Szkolenia uczą użytkowania najpopularniejszego na świecie programu do tworzenia prezentacji według 
obecnie stosowanych standardów. Uczestnicy poznają wytyczne dotyczące rozmieszczania elementów 
na slajdach. Po szkoleniach będą oni w stanie samodzielnie tworzyć czytelne i estetyczne prezentacje 
w programie MS PowerPoint.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy pracy w programie MS PowerPoint

+  Tworzenie prezentacji

+  Rysowanie

+  Grafika

+  Wykresy i schematy

+  Tabele

+  Animacje

DLA KOGO:

Dla rozpoczynających pracę 
z programem do tworzenia 
prezentacji multimedialnych.

DLA KOGO:

Dla użytkowników pragnących 
zautomatyzować tworzenie 
interaktywnych prezentacji.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Obiekty

+  Wzorce i szablony

+  Sterowanie prezentacją

+  Recenzja

+  Przygotowanie wystąpienia

Zap
isz 

się 
tera
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się 

tera
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Również jako
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Wybrane szkolenia organizujemy także w trybie wieczorowym oraz weekendowym! 
Zobacz naszą ofertę na stronie internetowej i skorzystaj ze zniżki do -30%.

Zadzwoń pod numer 22 402 15 04 lub wejdź na www.imperiumszkoleniowe.pl i dowiedz 
się więcej!

Szkolenia weekendowe i wieczorowe -30%
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Szkolenia otwarte
Microsoft Office - Project

Poziom podstawowy - „Podstawy zarządzania projektami” (16 h)

Poziom zaawansowany - „Zaawansowane zarządzanie projektami” (8 h)

MS Project należy do najpopularniejszych programów wspomagających zarządzanie projektami na rynku, 
w tym: zasobami, finansami oraz informacjami. Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy. Część 
teoretyczna wspiera wykonywane zadania oraz ćwiczenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest zwrócenie 
uwagi uczestników na tzw. „dobre praktyki” przy pracy z programem.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Wprowadzenie do pracy z MS Project

+  Widoki

+  Zadania

+  Zasoby

+  Koszty

+  Raporty wizualne

DLA KOGO:

Dla kierowników projektów, osób 
pracujących z różnymi metodykami, 
poszukujących narzędzi 
wspomagających zarządzanie 
projektami.

DLA KOGO:

Dla kierowników projektów, osób 
wykorzystujących MS Project 
w codziennej pracy.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Konsolidacja projektu

+  Współużytkowanie puli zasobów

+  Rozkład pracy

+  Pola niestandardowe

+  Kody konspektu

+  Definiowanie obiektów niestandardowych

+  Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych

Zap
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się 
tera

z!
Zap

isz 
się 

tera
z!

1

2

Również jako
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2 osoby - 5% zniżki

3 osoby - 10% zniżki

5 osób - 15% zniżki

> 5 osób - 20% zniżki

Wszystkie szkolenia objęte są Promocją Razem Raźniej, w ramach 
której możecie Państwo skorzystać ze zniżki przy zgłoszeniu na 
szkolenie więcej niż jednej osoby, zgodnie z tabelką obok.

Promocja „Razem Raźniej”

PROMOCJA!
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Szkolenia otwarte
Microsoft Office - Word

Poziom podstawowy - „Pierwsze kroki w MS Word” (16 h)

Poziom średniozaawansowany - „Praca w MS Word” (8 h)

Poziom zaawansowany - „Zaawansowane narzędzia MS Word” (16 h)

Szkolenia uczą jak wykorzystać edytor tekstu MS Word do tworzenia przejrzystych dokumentów. Pokazują 
także, w jaki sposób tworzyć pisma zgodnie z tzw. „dobrymi praktykami”, np. korzystając z wbudowanych 
stylów programu. Wiedza zdobyta na szkoleniach zaowocuje oszczędnością czasu w przyszłości, m.in. 
dzięki poznaniu metod zautomatyzowania pracy.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy pracy z MS Word

+  Praca z plikami

+  Edycja tekstu

+  Formatowanie, style oraz wyrównanie tekstu

+  Formatowanie dokumentu

+  Wstawianie elementów graficznych i wykresów

+  Tabele

DLA KOGO:

Dla osób rozpoczynających pracę 
z edytorem tekstu.

DLA KOGO:

Dla przygotowujących firmowe 
pisma, dla prawników, dla 
pracowników kancelarii.

DLA KOGO:

Dla osób pracujących na co 
dzień z MS Word pragnących 
zautomatyzować wykonywane 
działania.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Właściwości dokumentu

+  Operacje na plikach

+  Edycja tekstu

+  Formatowanie dokumentu, efekty

+  Tabele i wykresy

+  Ochrona dokumentu

+  Drukowanie

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Praca z obszernymi dokumentami

+  Automatyzacja pracy

+  Praca w trybie śledzenia zmian

+  Rejestrowanie makropoleceń

+  Obiekty

Zap
isz 

się 
tera

z!
Zap

isz 
się 

tera
z!

Zap
isz 

się 
tera

z!

1

2

3

Również jako
e-learning

Również jako
e-learning

Po
zio

m
:

Po
zio

m
:

Po
zio

m
:



IMPERIUMSZKOLENIOWE.PL  |  15

Szkolenia otwarte
Microsoft Office - Outlook

Obsługa poczty elektronicznej oraz kalendarza (8 h)

MS Outlook to nie tylko obsługa poczty elektronicznej – program ten udostępnia szeroki wachlarz 
opcji pozwalających na usprawnienie codziennej pracy. Dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją 
wiedzę w zakresie: ustawiania zaawansowanych opcji wiadomości e-mail, panowania nad kalendarzem 
i zadaniami oraz współdziałania z innymi obiektami programu MS Outlook.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy

+  Wiadomości

+  Kontakty

+  Kalendarz

+  Zadania

+  Notatki

DLA KOGO:

Dla pracowników biurowych, 
asystentów oraz członków zespołów 
projektowych.
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Darmowe filmy i porady MS Office!
Zapraszamy do śledzenia naszych filmików z poradami odnośnie MS Office. 
Znajdziecie w nich Państwo szereg pomocnych wskazówek i konkretnych sposobów 
wykorzystania programów do rozwiązania codziennych problemów. Nasze filmiki 
dostępne są na:

youtube.com/ImperiumSzkoleniowefb.com/imperiumszkoleniowe
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Szkolenia otwarte
Bazy danych – MS SQL Server

Poziom podstawowy - „Budowanie zapytań w SQL Server” (24 h)

Poziom zaawansowany - „Rozbudowane zapytania w SQL Server” (24 h)

Szkolenia z obsługi MS SQL Server są idealnym początkiem dla osób pragnących poznać teorię 
relacyjnych baz danych w oparciu o najpopularniejszy obecnie język programowania baz danych. 
Kurs umożliwi stworzenie sprawnych i optymalnie działających aplikacji. Najważniejsza część będzie 
poświęcona problematyce budowania zapytań (kwerend) w języku SQL. Szkolenie prowadzone jest 
w oparciu o platformę Microsoft SQL Server.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych

+  Wprowadzenie do SQL Server

+  Język SQL

+  Tabele

+  Relacje

+  Widoki

+  Indeksy

DLA KOGO:

Dla początkujących analityków, 
programistów, developerów 
pragnących poznać relacyjny model 
baz danych.

DLA KOGO:

Dla analityków, programistów, 
administratorów SQL Server.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Funkcje systemowe

+  Procedury składowane

+  Kontrola uprawnień na poziomie serwera

+  SQL Server Agent

+  Optymalizacja zapytań

+  Triggery

+  Obsługa błędów

+  SQL Server Integration Services

+  Backup/restore bazy danych
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Szkolenia otwarte
Bazy danych – ORACLE

Poziom podstawowy - „Budowanie zapytań w ORACLE” (24 h)

Poziom średniozaawansowany - „Projektowanie aplikacji bazodanowych” (24 h)

Poziom zaawansowany - „PL/SQL dla programistów i analityków” (16 h)

Szkolenia polecane są wszystkim osobom pracującym lub rozpoczynającym pracę z bazami danych 
w środowisku Oracle – w szczególności analitykom, pracownikom controllingu oraz programistom. 
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają konstrukcje, sposoby oraz dobre praktyki tworzenia zapytań. 
Kolejne poziomy kursu poszerzają zdobytą wiedzę o zaawansowane narzędzia baz danych Oracle.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych

+  Język SQL

+  Tabele i relacje

+  Operacje na danych

+  Widoki

+  Indeksy

+  Transakcyjność

+  Zapytania zagnieżdżone

DLA KOGO:

Dla początkujących analityków, 
programistów, developerów 
pragnących poznać relacyjny 
model baz danych w implementacji 
ORACLE.

DLA KOGO:

Dla analityków, programistów, 
administratorów ORACLE.

DLA KOGO:

Dla doświadczonych programistów 
i analityków, pragnących poszerzyć 
swoje umiejętności w technologiach 
ORACLE.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  SQL*Plus

+  Zaawansowane zapytania SQL

+  Przywracanie bazy danych bez kopii zapasowej

+  Optymalizacja kodu SQL

+  Kontrola uprawnień

ZAKRES SZKOLENIA:

+  PL/SQL – Informacje podstawowe

+  Budowa programu PL/SQL

+  Obsługa błędów

+  Pakiety
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GRAFIKA, 
PREZENTA-
CJE
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Szkolenia otwarte
Grafika multimedialna, prezentacje

CorelDRAW – kurs podstawowy grafiki wektorowej (16 h)

PREZI – Tworzenie profesjonalnych prezentacji (8 h)

Photoshop (16 h)

Retusz fotografii w Photoshop (16 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy grafiki wektorowej

+  Rysowanie i edycja obiektów zamkniętych

+  Powielanie i przekształcanie obiektów

+  Tworzenie obiektów tekstowych

+  Kontur, wypełnienie oraz efekty specjalne

+  Kończenie pracy z projektem

DLA KOGO:

Dla początkujących grafików 
pragnących poznać tajniki grafiki 
wektorowej.

DLA KOGO:

Dla osób chcących przenieść swoje 
prezentacje multimedialne na nowy 
poziom.

DLA KOGO:

Dla wszystkich zajmujących 
się obróbką grafiki, retuszem, 
dla rozpoczynających pracę 
z programami graficznymi.

DLA KOGO:

Dla grafików, fotografów, osób 
zajmujących się przygotowaniem 
prezentacji multimedialnych, 
katalogów i mailingów.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy pracy z PREZI

+  Szablony – wykorzystanie i modyfikacja

+  Osadzanie obiektów

+  Dostosowywanie i dystrybucja prezentacji

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Wprowadzenie do Photoshop

+  Formaty plików graficznych i zapisywanie pracy

+  Narzędzia w Photoshop

+  Praca na warstwach

+  Efekty, korekcja barwna i fotomontaż

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Obróbka plików RAW

+  Formowanie obrazu

+  Wyszczuplanie sylwetki i usuwanie defektów

+  Sterowanie barwami, filtry i praca z filtrami

+  Automatyzacja pracy (akcje)
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PROGRAMO-
WANIE, 
INŻYNIERIA 
OPROGRA-
MOWANIA
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Szkolenia otwarte
Programowanie i inżynieria oprogramowania

Wymiana danych między aplikacjami MS Office (24 h)

C# (32 h)

VB.NET (32 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  VBA

+  Wybrane elementy modeli obiektowych aplikacji

+  ADO/DAO

+  SQL

+  Przykłady budowania aplikacji

+  Dodatki do MS Excel

DLA KOGO:

Dla developerów rozwiązań VBA, 
dla programistów, którzy stają przed 
koniecznością zautomatyzowania 
wymiany informacji między 
programami MS Office.

DLA KOGO:

Dla osób rozpoczynających przygodę 
z programowaniem w C#.

DLA KOGO:

Dla osób rozpoczynających pracę 
z programowaniem w VB.NET.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Platforma .NET

+  Praca z Visual Studio Express

+  Wprowadzenie do C#

+  Instrukcje sterujące, pętle

+  Klasy, metody

+  Praca z bazami danych

+  Budowa interfejsu użytkownika

+  Wersjonowanie

+  Budowanie pomocy

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Platforma .NET

+  Praca z Visual Studio Express

+  Wprowadzenie do Visual Basic .NET

+  Instrukcje sterujące, pętle

+  Klasy, metody

+  Praca z bazami danych

+  Budowa interfejsu użytkownika

+  Wersjonowanie

+  Budowanie pomocy
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JAVA – poziom podstawowy (24 h)

JAVA – poziom zaawansowany (24 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawowe informacje nt. technologii JAVA

+  Podstawowe konstrukcje języka

+  Typy danych

+  Obiekty

+  Instrukcje sterujące, pętle

+  Klasy

+  Obsługa błędów

+  Wersjonowanie

+  Budowanie pomocy

DLA KOGO:

Dla osób rozpoczynających pracę 
z JAVA.

DLA KOGO:

Dla programistów JAVA pragnących 
poznać zaawansowane konstrukcje 
języka.

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Wielowątkowość

+  Internacjonalizacja

+  Tworzenie aplikacji internetowych

+  Praca z bazami danych

+  Przetwarzanie danych XML

+  Obsługa plików

+  Zarządzanie pamięcią

+  Graficzny interfejs użytkownika
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Projektowanie aplikacji
Świadczymy również usługi IT pod marką dashboards.pl. Projektujemy aplikacje 
webowe, standardowe aplikacje „biurkowe”, a także aplikacje mobilne do wykorzystania 
na smartfonach i tabletach.
 
Wykorzystujemy programy pakietu MS Office, tam gdzie to tylko jest możliwe. Wiele 
naszych aplikacji powstało w programach Excel oraz Access wraz z odpowiednim 
wykorzystaniem makr. Z sukcesem zrealizowaliśmy wdrożenia w oparciu o MS Office 
m.in. dla Reckitt Benckiser czy Jones Lang LaSalle. Zagadnienia bardziej złożone 
realizujemy wykorzystując m.in. VB.NET, C# (przykład wdrożenia: IssueLog). 
Więcej informacji znajdą Państwo na dashboards.pl.
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WEB DEVE-
LOPMENT,
STRONY 
WWW
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Szkolenia otwarte
Web development, strony WWW

Projektowanie stron www – HTML i CSS (24 h)

CMS WordPress (16 h)

JOOMLA! (16 h)

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Podstawy tworzenia witryn www

+  Terminologia i elementy witryny internetowej

+  Definiowanie struktury dokumentu

+  Znaczniki, kolory i kaskadowe arkusze styli (CSS)

+  Jednostki miar

+  Listy i wyliczenia

+  Elementy graficzne i osadzanie multimediów

+  Linki, ramki, tabele i formularze

+  Statystyki internetowe

DLA KOGO:

Dla osób dbających o aktualność 
witryn www, dla tworzących mailingi, 
dla początkujących programistów 
HTML.

DLA KOGO:

Dla początkujących twórców witryn 
www, dla administratorów stron 
opartych na CMS WordPress.

DLA KOGO:

Dla początkujących twórców witryn 
www, dla administratorów stron 
opartych na Joomla!

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Wstęp do CMS WordPress

+  Instalacja i dostosowanie kształtu witryny

+  Wersje językowe oraz panel administracyjny

+  Kategorie, wpisy i strony

+  Tworzenie menu i dodatkowe moduły

+  Konta użytkowników

+  Szablony i bezpieczeństwo witryny

+  Domeny i hosting

ZAKRES SZKOLENIA:

+  Wstęp do CMS Joomla!

+  Instalacja i dostosowanie kształtu witryny

+  Wersje językowe oraz panel administracyjny

+  Kategorie i podkategorie

+  Tworzenie i konfiguracja artykułu

+  Tworzenie menu, modułów i komponentów

+  Konta użytkowników

+  Szablony i bezpieczeństwo witryny
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Szkolenia otwarte
Szkolenia vs Warsztaty

W trakcie szkolenia przedstawienie nowego materiału zajmuje 90% dostępnego czasu. Dlatego 
odpowiadając na Państwa potrzeby, wprowadziliśmy nową usługę – warsztaty. Dotyczą one tego samego 
zakresu tematycznego co szkolenie, jednak w tym wypadku - nowe zagadnienia zajmują nie więcej niż 
10% czasu. Warsztaty nastawione są na utrwalanie wiedzy oraz maksymalne wykorzystanie omówionych 
narzędzi w praktyce. Istnieje możliwość przygotowania plików ćwiczeniowych pod konkretne przykłady 
Klienta (na podstawie plików i zagadnień omówionych podczas konsultacji przed warsztatami).

Wprowadzają nowe zagadnienia

90% czasu trwania szkolenia przeznaczone jest 
na poznawanie nowych narzędzi

Prowadzone są na uniwersalnych plikach 
szkoleniowych

Skupiają się na praktycznym wykorzystaniu 
poznanych zagadnień

10% czasu trwania warsztatów przeznaczone 
jest na poznawanie nowych narzędzi

Dają możliwość dostosowania plików 
warsztatowych

Istnieje możliwość przygotowania bazy wiedzy 
z plikami Klienta (filmy instruktażowe do 
wykorzystania w przyszłości)

Dają możliwość optymalizacji istniejących 
rozwiązań z trenerem

Szkolenia Warsztaty

90%
nowego materiału

10%
nowego materiału

SZKOLENIA WARSZTATY

NOWOŚĆ!
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MS Excel - „Pierwsze kroki 
w MS Excel” 

(poziom podstawowy)

MS Excel - „Analiza danych 
w MS Excel”

(poziom średnio-
zaawansowany)

MS Excel - „Zaawansowane 
narzędzia MS Excel”

(poziom zaawansowany)

MS Excel - VBA
„Podstawy programowania”

MS Excel - VBA
„Zaawansowany kurs 

programowania”

MS Excel
„Analiza finansowa”

MS Excel
„Zastosowanie w biznesie”

Excel w statystyce

MS Excel 
„Kurs tworzenia tabel 

przestawnych”

MS Excel
„Pulpity menedżerskie”

Wymiana danych między 
aplikacjami MS Office

Ścieżka rozwoju
Microsoft Office - Excel
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MS Excel - „Pierwsze kroki 
w MS Excel” 

(poziom podstawowy)

MS Excel 
„Wykresy w MS Excel”

MS Excel - VBA
„Podstawy programowania”

MS Excel - VBA
„Zaawansowany kurs 

programowania”

SQL Server
„Budowanie zapytań”

SQL Server
„Rozbudowane zapytania”

MS Excel
„Zastosowanie w biznesie”

ORACLE
„Budowanie zapytań”

ORACLE
„Zaawansowane zapytania”

Ścieżka rozwoju
Analityk biznesowy
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Ścieżka rozwoju
Pracownik biurowy

MS Word - „Pierwsze kroki 
w MS Word” 

(poziom podstawowy)

MS PowerPoint
„Tworzenie prezentacji 

multimedialnych”

MS Excel - „Pierwsze kroki 
w MS Excel” 

(poziom podstawowy)

MS Outlook
„Obsługa poczty 

elektronicznej oraz 
kalendarza”

MS Word - „Praca w MS 
Word”

(poziom 
średniozaawansowany)

MS Excel - „Analiza danych 
w MS Excel”

(poziom 
średniozaawansowany)

Udostępniamy Państwu test pozwalający określić znajomość 
programu MS Excel. W związku z tym, że możliwości 
programu MS Excel są ogromne, zdarza się, że nie jest 
łatwo określić odpowiedni poziom szkolenia (podstawowy, 
średniozaawansowany, zaawansowany, VBA). Dlatego też 
stworzyliśmy dla Państwa test, który pozwoli naszym ekspertom 
ocenić poziom Państwa znajomości arkusza kalkulacyjnego. 
Test dostępny jest na naszej stronie internetowej po wybraniu 
konkretnego tematu z zakresu MS Excel.

Jaki jest mój poziom?
TEST - MS EXCEL
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>11 tys.
Liczba przeszkolonych 

osób

>30 tys.
Łączna liczba godzin 

przeprowadzonych szkoleń

>2000
Liczba przeprowadzonych 

szkoleń
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Z naszych usług skorzystali m.in.:



”Cykl osiemnastu 
dwudniowych szkoleń został 
zrealizowany w sposób 
wyjątkowo profesjonalny 
zarówno pod względem 
merytorycznym jak 
i organizacyjnym, a jego 
kompleksowe przygotowanie 
przekroczyło nasze 
oczekiwania wyjściowe.”

”Program szkolenia został 
dostosowany do naszych 
potrzeb i oczekiwań. 
Uczestnicy bardzo wysoko 
ocenili poziom merytoryczny 
zajęć, zaangażowanie 
trenerów oraz przydatność 
wiedzy w swojej pracy 
zawodowej.”

Co mówią Klienci?

”Z pełnym przekonaniem 
polecamy firmę Imperium 
Szkoleniowe jako 
profesjonalnego organizatora 
szkoleń.”

”Pragniemy polecić firmę 
Imperium Szkoleniowe 
jako rzetelnego partnera 
w realizacji programów 
szkoleniowych. 
Z przyjemnością będziemy 
korzystać z kolejnych szkoleń 
w przyszłości.”

”W związku z wysokim 
poziomem zadowolenia 
z prowadzonych szkoleń 
oraz elastycznością 
i profesjonalizmem trenerów 
rekomendujemy firmę 
Imperium Szkoleniowe jako 
godnego zaufania wykonawcę 
usług szkoleniowych.”

”Wszystkie do tej pory 
prowadzone szkolenia 
spotkały się z bardzo wysoką 
oceną uczestników, którzy 
zwracali uwagę nie tylko na 
swobodny ale profesjonalny 
sposób prowadzenia szkoleń, 
ale również na wysoki poziom 
merytoryczny trenerów oraz 
umiejętność cierpliwego 
i konsekwentnego 
tłumaczenia zagadnień.”
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”Z pełną odpowiedzialnością 
polecamy firmę Imperium 
Szkoleniowe jako 
profesjonalnego i rzetelnego 
partnera w zakresie usług 
szkoleniowych.”

”Z przyjemnością informuję, 
że usługa została wykonana 
terminowo i profesjonalnie.”

”Wysoki poziom usług 
realizowanych przez firmę 
Imperium Szkoleniowe, 
p. Kamila Targosińskiego 
pozwala nam rekomendować 
tę firmę innym 
zleceniodawcom.”

”Jones Lang LaSalle 
rekomenduje firmę 
Imperium Szkoleniowe jako 
rzetelnego wykonawcę usług 
programistycznych (pisanie 
makr w języku Visual Basic 
for Applications).”

”Szkolenia zrealizowane 
dla Ministerstwa Obrony 
Narodowej cechowały 
się wysokim poziomem 
merytorycznym, aktywizującą 
formą zajęć oraz dobrą 
atmosferą sprzyjającą 
rozwojowi zawodowemu 
uczestników. Profesjonalizm 
i osobiste zaangażowanie 
trenerów zostały docenione 
przez uczestników.”

”Z pełną odpowiedzialnością 
polecamy Państwa 
firmę jako wiarygodnego 
i odpowiedzialnego 
Partnera, który z pełnym 
profesjonalizmem realizuje 
usługi edukacyjne na 
najwyższym poziomie. 
Zaświadczamy, że Pracownicy 
Imperium Szkoleniowego to 
prawdziwi fachowcy w swojej 
dziedzinie.”



Wynajem sal szkoleniowych

W naszej ofercie posiadamy na wynajem pięć sal 
o powierzchni od 7 do 40 m2. Wszystkie sale szkoleniowe 
i komputerowe są klimatyzowane, posiadają dostęp do światła 
dziennego oraz rolety w 100% zaciemniające. Dodatkowo są 
wyposażone w rzutnik multimedialny, flipchart oraz tablicę 
suchościeralną.

Przeznaczenie sal szkoleniowych: 

• szkolenia miękkie, 
• szkolenia komputerowe, 
• spotkania biznesowe, 
• konferencje,
• rekrutacje.

Możliwy jest wynajem sal także w godzinach wieczornych oraz 
w weekendy.

5 7-40m2
Sal szkoleniowych Dostępny metraż

KlimatyzacjaProjektor
sale-piaskowa.pl

ul. Piaskowa 4, 
Warszawa

przy rondzie AK
„Radosław”
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Metraż

Osób

Sala Wiedeń jest najmniejszą salą szkoleniową w naszej ofercie wynajmu. 
Możliwe jest ustawienie teatralne dla 6 osób oraz szkolne dla 4. 

Sala Wiedeń 12m2

4-6

Metraż

Osób

Sala Wilno jest kameralną salą szkoleniową o powierzchni 14 m2. W tej sali 
można z powodzeniem zorganizować szkolenie dla 12 osób w ustawieniu 
teatralnym lub dla 9 w ustawieniu szkolnym.

Sala Wilno 14m2

9-12

Metraż

Osób

Sala Davos, inaczej „Sala na podwyższeniu”, swoją nazwę zawdzięcza 
najwyżej położonej miejscowości w Europie. Zajmuje ona powierzchnię 
20m2. Oryginalne ustawienie sprzyja pobudzeniu naturalnej kreatywności. 
Sala może pomieścić od 12 do 16 osób.

Sala Davos 20m2

12-16

Metraż

Osób

Sala Paryż jest drugą co do wielkości salą szkoleniową w naszej 
ofercie. Jej powierzchnia wynosi 30 m2. Umożliwia ona zrealizowanie 
komfortowego szkolenia dla 24 osób w ustawieniu teatralnym lub 15 
w ustawieniu szkolnym.

Sala Paryż 30m2

15-24

Metraż

Osób

Sala Madryt jest największą salą szkoleniową o łącznej powierzchni 40 m2. 
Daje ona możliwość ustawienia teatralnego dla 35 osób oraz szkolnego 
dla 18.

Sala Madryt 40m2

18-35
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www.imperiumszkoleniowe.pl

Imperium Szkoleniowe
ul. Piaskowa 4/U6
01-067 Warszawa

tel: 22 402 15 04
fax: 22 258 23 62
e-mail: biuro@imperiumszkoleniowe.pl

Szkolenia IT

Imperium Szkoleniowe

Rondo Zgrupowania 
AK „Radosław”


