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Najlepszy wideo
Kurs POWER BI 
dla Twojego zespołu



Kompendium wiedzy o

„Nasze doświadczenie pokazuje, że każde narzędzie, nawet Power BI

może być „źle” wdrożony lub po prostu nie dopasowany do potrzeb

danej organizacji lub działu. Dlatego jesteśmy przekonani, że najlepiej

jest rozpocząć przygodę z Power BI od ugruntowania wiedzy od

samego początku, tak aby niczego nie pominąć i nie doprowadzić do

powstania 'Power BI Hell' na wzór 'Excel Hell' (a przecież widzimy i takie

wdrożenia).

Co go wyróżnia na tle podobnych kursów? - tworzą go ludzie, którzy

budując swoją karierę uczestniczyli już w niejednym kursie oraz sami na

co dzień ,,walczą” w projektach wykorzystując pełen potencjał Power BI.

Wiedzą więc wszystko o tym narzędziu – wykorzystują zalety, będąc

jednocześnie świadomi jego słabości.”

Dlaczego stworzyliśmy ten kurs ?

Robert Woźniak

Współzałożyciel Elitmind
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Jeśli w Twoim zespole są osoby rozpoczynające przygodę z 

raportowaniem w Power BI to:

▪ Nauczymy je budować zaawansowane raporty

▪ i dzielić się ich efektami w organizacji!

Dla kogo jest kurs ?

Jeśli w Twoim zespole są osoby dobrze znające 

podstawy tworzenia dashboardów to:

▪ Usystematyzujemy ich wiedzę i przygotujemy do certyfikacji!

▪ Kurs jest zbudowany na zakresie do egzaminu: 

DA-100: Data Analyst Associate

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/data-analyst-associate
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Korzystaj z unikalnej wiedzy 

z kursu Power BI

Szkolenie połączone z indywidulnymi konsultacjami 

Rozwiąż aktualne wyzwania 

raportowe w Twojej organizacji 

dzięki pakietowi konsultacji
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Jak przebiega nauka ?
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▪ Doświadczeni BI konsultanci w rolach trenerów 

▪ Praktyczne przykłady, które będziesz mógł wykorzystać w 

codziennej pracy 

▪ Doświadczenie ze 100+ projektów, które pozwoli Ci 

unikać najczęściej popełnianych błędów 

▪ Wiedza niezbędna do uzyskania najnowszej certyfikacji 

Microsoft Power BI 

▪ Roczny dostęp do kursu i materiałów – ucz się w 

najdogodniejszym dla Ciebie momencie

Korzyści ze szkolenia
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Korzyści z konsultacji

▪ Ugruntowanie wiedzy przez indywidualne konsultacje z 

trenerami 

▪ Dopasowanie do Twoich aktualnych potrzeb 

▪ Możliwość wsparcia w budowie strategii adopcji Power 

BI w organizacji 

▪ Realne przykłady na podstawie zrealizowanych 

projektów
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▪ Aby uzyskać certyfikat, należy przejść przez 12 modułów 

kursu i odpowiedzieć poprawnie na 70% pytań 

testowych

▪ Test składa się z 20 losowo wybranych pytań ze 

znajomości Microsoft Power BI

▪ Certyfikaty są indywidualne oraz zamieszczane na 

dedykowanej stronie

▪ Certyfikaty można pobrać, podlinkować w swoim CV oraz 

umieścić w sekcji "Licenses & Certifications" na Linkedin

Certyfikacja
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▪ 12 modułów po polsku podzielonych tematycznie o 

łącznej długości 25 h

▪ Moduły składają się z krótkich lekcji wideo (max 30 min)

▪ Prace domowe

▪ Konsultacje Q&A

▪ Praca w grupie zamkniętej

▪ Materiał przygotowany przez konsultantów, którzy 

zrealizowali 100+ projektów w DATA &AI

O kursie
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Agenda kursu
Każdy moduł jest omawiany również podczas Q&A

Moduł 1 Wstęp (6 lekcji, 30 min)

Moduł 2 Wprowadzenie do Power BI (9 lekcji, 90 min)

Moduł 3 Przygotowanie danych (14 lekcji, 180 min)

Moduł 4 Modelowanie danych (11 lekcji, 200 min)

Moduł 5 Wprowadzenie do języka DAX (13 lekcji, 180 min)

Moduł 6 Eksploracja danych (9 lekcji, 150 min)

Moduł 7 Wizualizacja danych (11 lekcji, 150 min)

Moduł 8 Nawigacja w raportach (8 lekcji, 70 min)

Moduł 9 Usługa Power BI (11 lekcji, 220 min)

Moduł 10 Bonus Mobilne raporty Power BI (5 lekcji, 50 min)

Moduł 11 Bonus Power BI Dataflows (5 lekcji, 50 min)

Moduł 12 Bonus Dobre i złe praktyki (5 lekcji, 60 min)
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Wynik kursu to  funkcjonalny, 100% zautomatyzowany raport

Link do wersji online 

https://courses.elitmindacademy.com/powerbireport/
https://courses.elitmindacademy.com/powerbireport/
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Zobacz przykładowe 5 lekcji 

Link do wersji online 

https://elitmindacademy.com/kurs-power-bi-newsletter/
https://elitmindacademy.com/kurs-power-bi-newsletter/
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▪ Nasz zespół zdobył już 8 złotych certyfikatów Microsoft 

w tym kluczowy z GOLD DATA ANALYTICS

▪ Oznacza to, że jesteśmy ekspertami i praktykami w 

Power BI

▪ Posiadamy cały pakiet zdanych certyfikatów Microsoft 

oraz systematycznie wdrażamy rozwiązania oparte o 

Power BI u największych klientów w kraju. 

Poznaj naszych trenerów i konsultantów
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Kami to bardzo doświadczony architekt i lider zespołu, specjalizujący się w

Business Intelligence, w tym rozwiązaniach Power BI klasy Enterprise,

zaawansowanej analityce, migracjach i integracji danych oraz rozwiązaniach z

obszaru Data w Microsoft Azure. Ma blisko 10-letnie doświadczenie w pracy z

technologiami Microsoft. Wcześniej był analitykiem i konsultantem BI przez

wiele lat biorąc udział w projektach w największych polskich bankach. Kamil

był prelegentem m.in. na: SQLDay, SQL Saturday, Azure Day. Lubi grać w

squasha i pisać kod w DAX.

Trenerzy i konsultanci: Kamil Słomka

Kamil Słomka

Architekt i Leader zespołu

Elitmind W ramach kursu opowie o obszarach:

▪ Modelowanie danych

▪ DAX

▪ Mobilne Raporty
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Paweł jako były CTO w Elitmind koncentrował się na określaniu kierunków

technologicznych firmy i przekształcaniu jej Klientów w odnoszące sukcesy

organizacje oparte na danych. Paweł aktualnie pracuje jako Azure Product

Manager w Microsoft. W 2007 roku Paweł założył Polish SQL Server User

Group (PLSSUG), obecnie znane jako Data Community Poland. Paweł był

prelegentem na wielu konferencjach w Polsce i na świecie (np. SQLDay,

SQLSaturday, European PASS Conference). W swojej karierze był ośmiokrotnie

nagradzany Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Współtwórca serii

Power BI w praktyce. Ojciec trojga dzieci. Zapalony biegacz.

Trenerzy i konsultanci: Paweł Potasiński

Paweł Potasiński

Azure Product Manager

Microsoft W ramach kursu opowie o obszarach:

▪ Platforma

▪ Architektura

▪ DataFlows
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Jakub to Business Intelligence Consultant z ponad 6-letnim doświadczeniem

zawodowym zebranym w trakcie realizacji dużych projektów informatycznych

z obszaru finansów oraz sprzedaży. Projekty dotyczyły wdrożenia, rozwoju i

późniejszego utrzymania Hurtowni Danych, systemu CRM, bądź pokrewnych

systemów analityczno-raportowych. Interesuje się szczególnie

wykorzystaniem możliwości Power BI. Uwielbia dzielić się zdobytą wiedza z

innymi.

Trenerzy i konsultanci: Jakub Bilski

Jakub Bilski

Business Intelligence Consultant 

Elitmind W ramach kursu opowie o obszarach:

▪ Przygotowanie danych

▪ DAX

▪ Eksploracja danych
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Paulina to ekspertka od zaawansowanej wizualizacji danych, BI Consultant i

project manager w Elitmind. Wieloletnia praktyk, dla której najbardziej

złożone wizualizacje nie stanowią najmniejszego problemu. Zdobywała

doświadczenie w działach analitycznych takich organizacji jak HSBC, T-Mobile,

RBS, Cisco. Uczestniczka i mówczyni wielu wydarzeń poświęconych tematyce

wizualizacji danych.

Trenerzy i konsultanci: Paulina Sanak-Listwan

Paulina Sanak-Listwan

Data Analytics and Visualisation Consultant

Elitmind W ramach kursu opowie o obszarach:

• Platforma

• Architektura

• DataFlows
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Referencje
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Kurs jak najbardziej spełnia moje oczekiwania, jest nawet bardziej rozbudowany niż się 

spodziewałam i otworzył mi oczy na to jak duże możliwości daje Power BI i z jak 

niewielkiego wycinka do tej pory korzystałam. Z pewnością będę jeszcze po zakończeniu 

kursu wracać do nagrań i mam zamiar wdrożyć prezentowane dobre praktyki we 

własnych raportach.

Magdalena Banasiewicz

Specjalistka ds. Analiz i baz danych
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Dzięki Wam odkrywam kolejne obszary w Power BI na nowo. Zorganizowanie całości, jak 

są te lekcje i sesje Q&A poprowadzone – mając porównanie do innych kursów – to ten 

kurs jest prowadzony wzorcowo. Przykładowo moduł o DAX mimo, że materia trudna, to 

Kamil poprowadził go i wytłumaczył temat w sposób świetny i profesjonalny.

Marcelin Matusiak

Marketing Intelligence Expert | Insight Manager | BI Explorer
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Kurs jest super! Bardzo dużo wiedzy, praktycznych przykładów i bardzo duże 

zaangażowanie prowadzących z Pawłem na czele. Technicznie bez zarzutu. Jeśli będzie 

jakaś kontynuacja to z pewnością wezmę w niej udział. Polecam znajomym.

Robert Grosse

Controlling and Business Intelligence Consultant
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Najczęstsze pytania



Kompendium wiedzy o

1. Jak uzyskać dostęp do kursu dla zespołu?

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i dasz znać dla ilu osób chcesz udostępnić kurs w Twoim zespole /

organizacji. Po zaakceptowaniu oferty prześlemy Ci proformę do opłacenia, a następnie indywidualny link

dostępowy dla Twojego zespołu.

2. Ile potrzebuję licencji

Jeden uczestnik kursu = jedna licencja. Każdy uczestnik uzyskuje indywidualny login i hasło, a na koniec kursu

certyfikat jego ukończenia.

3. Kiedy rozpoczyna się szkolenie i ile trwa?

Kurs rozpoczynasz od razu po aktywacji konta przez uczestnika. Cały materiał jest od razu dostępny. Kurs

został zaprojektowany na 9 tygodni (średnio po 2-3h materiału tygodniowo) . Tempo w jakim uczestnik

realizuje materiał zależy tylko od niego/niej :) Jeśli zdecydujesz się na kurs + konsultacje - to kurs

rozpoczniemy indywidualnie tylko dla Twojej firmy w uzgodnionym terminie.
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4. Jak kurs będzie prowadzony?

Kurs jest podzielony na tematyczne moduły opisane w sekcji dotyczącej zawartości kursu. Każdy moduł składa

się z lekcji, które są nagranymi video prowadzonymi przez naszych konsultantów-trenerów. Lekcje można

odtwarzać w dowolnym czasie - są to maksymalnie 30 minutowe materiały edukacyjne.

5. Jak się będziemy komunikować podczas kursu?

Każdego miesiąca planujemy prowadzić indywidualną sesję Q&A (webinar), podczas której będziemy

omawiać prace domowe oraz wszystkie pytania. Każda sesja Q&A będzie nagrana i możliwa do odtworzenia w

każdym momencie dla całego zespołu.

6. Czy muszę wykupić płatny dostęp do Power BI PREMIUM w ramach kursu?

Nie. Zaawansowane moduły kursu wymagają wersji Power BI PRO, dla której uczestnicy dostaną 60-dniowe

darmowe konto. W trakcie kursu pomożemy uzyskać i skonfigurować dostęp do tej wersji Power BI.
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7. Jak długo będę mieć dostęp do kursu

Po zakupieniu kursu, uczestnicy zyskują dostęp przez 1 rok do jego całej jego zawartości wraz z Know How

jakie zbudujemy dla Twojej firmy. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do indywidualnych materiałów na

kolejne lata.

Power BI rozwija się bardzo dynamicznie. Planujemy również dodawać do kursu aktualizacje, które będą

pokazywać nowe możliwości narzędzia.

8. Jaka jest zawartość kursu?

Sam kurs składa się z 12 modułów tematycznych. Szczegóły znajdziesz powyżej - w sekcji dotyczącej

zawartości kursu. Jeśli zdecydujesz się na ofertę z konsultacjami, kurs będzie rozbudowany o dodatkowe

indywidualne materiały.
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9. W jakim języku jest kurs?

Kurs jest prowadzony w języku polskim.

10. Czy dostanę polską fakturę?

Tak. Istnieje również możliwość wystawienia proformy, aby ułatwić proces zakupu.

11. Gdzie się zgłosić, jeśli mam dodatkowe pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania pod adresem: contact@elitmindacademy.com
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Skontaktuj się z nami i dopasuj ofertę konsultingową do 

swoich potrzeb. Przykładowe możliwości:

▪ Biznesowe konsultacje np.: optymalizacja raportowania 

obszarów np.: Finance & Control, Sprzedaż

▪ Dodatkowe zaawansowane moduły szkoleniowe np.: 

optymalizacja wydajności raportów

▪ Zbudowanie i utrzymanie Know-How najlepszych praktyk 

w Power BI dla organizacji

▪ Tuning wizualny raportów – poprawianie czytelności, 

nawigacji, architektury informacji

▪ Dedykowane analizy i optymalizacje obecnych raportów 

oraz sesje Q&A

Jakie są dalsze kroki?

contact@elitmindacademy.com

Tel. 570 608 135

Zapytaj o ofertę


