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Witam Cię serdecznie!

Dziękuję za poświęcenie Twojego czasu i zapis na mój mailing. 
Nazywam się Mariusz Jankowski i zawodowo zajmuję się 
automatyzacją procesów biznesowych w oparciu o Excela i VBA.

Jestem założycielem strony www.makroaplikacje.pl – wcześniej 
działałem pod szyldem www.excelekspert.pl (2008-2011) i 
www.swiatexcela.pl (2011-2021). 

Na moim blogu czeka na Ciebie ponad sto merytorycznych artykułów! 
Oprócz bogatej kolekcji porad i wskazówek, znajdziesz tam gotowe 
makra z analizą krok po kroku i pliki do samodzielnej pracy.
Jeżeli jest jakiś temat, o którym chciałbyś tu przeczytać – daj mi znać.

Jeśli chcesz opanować podstawy VBA i zbudować solidny warsztat –
dołącz do kursu i uzyskaj bezpłatny dostęp do pięciu lekcji.

Jeśli chcesz mi zlecić aplikację do wykonania – zapoznaj się z moją 
ofertą i sprawdź 10 powodów, do których warto ze mną współpracować.

O Autorze

Mariusz Jankowski

http://www.makroaplikacje.pl/
http://www.excelekspert.pl/
http://www.swiatexcela.pl/
https://www.makroaplikacje.pl/blog/
https://www.makroaplikacje.pl/kurs-vba/
https://www.makroaplikacje.pl/aplikacje/
https://www.makroaplikacje.pl/o-mnie/


Można ogólnie powiedzieć, że pisanie makr jest zajęciem relatywnie
łatwym. Tworzenie kodu wysokiej jakości wymaga jednak znacznie
większej wprawy i doświadczenia.

Istnieje cały szereg warunków, które powinien spełniać dobry kod.

Po pierwsze, musi być bezbłędny. Oznacza to, że powinien wykonać
swoje zadanie od A do Z. Nie może powodować błędów, które
wyświetlą użytkownikowi kaskadę różnych okienek. Niezawodny kod
wzmacnia zaufanie Klienta! Błędy odstraszają.

Po drugie, kod powinien być wydajny i działać najszybciej jak to
możliwe. Nie zamulać i nie blokować dostępu do komputera.

Po trzecie, kod musi być dobrze udokumentowany na każdym
poziomie aplikacji. Programista, wracając do projektu za pół roku,
powinien szybko ustalić, jakimi motywami się kierował, pisząc daną
sekwencję kodu. Powinno to być także zrozumiałe dla innego
programisty, któremu być może przyjdzie przejąć ten projekt.

Po czwarte, kod powinien być właściwie uporządkowany, a to oznacza,
że procedury powinny być logicznie zorganizowane w modułach.

A jakie są najlepsze praktyki kodowania? Zapraszam do lektury!👀

Wstęp Do E-booka00

TO TUTAJ PISZĘ SWOJE MAKRA I APLIKACJE🤩



W zasadzie nie powinna to być praktyka lecz obowiązek każdego
dobrego programisty VBA.

Opcja ta wymusza zadeklarowanie każdej zmiennej użytej
w procedurach danego modułu. Dzięki temu unikamy pomyłek
wynikających z błędnie wpisanych nazw zmiennych. Najczęściej są to
trudne do zauważenia literówki.

Instrukcja ta jest domyślnie wyłączona, więc trzeba ją włączyć
w opcjach edytora VB.

Włączenie jej sprawi, że będzie ona domyślnie dostępna we wszystkich
plikach Excela, które od teraz utworzymy. Nie spowoduje jednak, że
zostanie ona automatycznie dodana do modułów, które jej nie mają.
Instrukcję Option Explicit musimy wtedy dopisać ręcznie, na samej
górze modułu.

Jeżeli nie korzystasz z niej w każdym module, możesz mieć poważne
problemy podczas debugowania swojej aplikacji.

Używaj Instrukcji 
Option Explicit01



Nazwa zmiennej powinna dostarczać nam istotnych informacji,
odnośnie roli, jaką pełni w procedurze.

Spora grupa programistów stosuje krótkie i opisowe nazwy zmiennych.
Jest to niewątpliwie słusznie obrany kierunek.

Nazwy długie pogarszają czytelność kodu, natomiast nazwy
randomowe nie dają programiście żadnych wartościowych informacji.
Są nieczytelne i utrudniają zrozumienie kodu. W tym przypadku, po
prostu trzeba szukać kompromisu.

Nazwy jednoliterowe powinny być zarezerwowane tylko dla liczników
pętli. Nie jesteśmy bowiem w stanie odczytać ich przeznaczenia.

Warto też pamiętać, aby trzymać się jednego języka. Naprawdę źle
wygląda makro, w którym niektóre nazwy zmiennych są po polsku, inne
zaś po angielsku.

Pomimo tego, że VBA jest językiem obiektowym, zmienne lepiej
nazywać zgodnie z językiem potocznym tj. sSciezkaDoPliku jest nazwą
lepszą od sPlikSciezka.

Stosuj Krótkie, 
Ale Opisowe 

Nazwy Zmiennych
02



Temat ten jest ściśle powiązany z poprzednim.

Nazwa nie musi nam dostarczać informacji tylko na temat
przeznaczenia zmiennej. Za pomocą prefiksów możemy określić jej
zasięg i typ.

Przyjmując najbardziej popularną koncepcję nazywania zmiennych tj.
Hungarian Naming Convention możemy przyjąć następujące ustalenia.

Odnośnie zasięgu: g oznacza zmienną publiczną/globalną (od słowa
global), m zmienną poziomu modułu. Zmienne poziomu procedury
natomiast nie zawierają prefiksu.

W przypadku zmiennych obiektowych zazwyczaj stosuje się prefiksy
trzyliterowe np. rng (Range), wks (Worksheet), obj (Object), ctl
(Control), shp (Shape).

Dla zmiennych zwykłego typu są to prefiksy jednoliterowe lub
trzyliterowe (osobiście preferuję te krótsze) np. s (String), i (Integer), l
(Long), b (Boolean).

Korzystaj z Prefiksów 
Nazywając Zmienne 03



Wielu programistów popełnia pewien błąd. Polega on na
zadeklarowaniu kilku zmiennych w jednej linijce (co samo w sobie nie
jest złe) przy jednoczesnym podaniu typu (np. Integer) tylko dla
ostatniej zmiennej.

Twórca kodu dopiero w okienku Locals zauważy, że tylko ostatnia
zmienna jest typu Integer - pozostałe zaś typu uniwersalnego Variant.

Rozwiązaniem zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym jest
zadeklarowanie każdej zmiennej w osobnej linii.

Nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale różnica w jakości polega na tym,
że każdej zmiennej możemy przypisać komentarz. Może on dotyczyć
np. jej przeznaczenia. To jeszcze lepiej dokumentuje nasze makro.

Większe bezpieczeństwo polega natomiast na tym, że widzimy, jaki typ
ma przypisany każda zmienna.

Deklaruj Zmienne w 
Osobnych Liniach04



Jak już wspomniałem, mamy trzy poziomy zasięgu zmiennych.

Zmienna lokalna (widoczna tylko w procedurze), zmienna poziomu
modułu (dostępna w module), oraz zmienna publiczna (dostępna we
wszystkich modułach).

Początkujący adepci VBA preferują korzystanie ze zmiennych
publicznych, profesjonaliści bazują na zmiennych poziomu procedury.
Zmienne o szerszym zasięgu deklarują tylko w szczególnych
przypadkach (np. do zaawansowanej obsługi błędów lub do
przechowywania czasu następnego uruchomienia makra).

Zamiast używać zmiennych globalnych zdecydowanie lepiej jest pisać
tzw. procedury parametryzowane i korzystać z przekazywania
argumentów między procedurami.

Aplikacja oparta na zmiennych wąskiego zasięgu jest dużo
bezpieczniejsza i łatwiejsza w konserwacji. Nie ma ryzyka, że wartość
zmiennej zostanie przypadkowo utracona np. przez błąd w makrze.
Łatwiej ją także przenieść do innego projektu, skopiować w inne
miejsce.

Unikaj 
Zmiennych Publicznych, 

Przekazuj Argumenty
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Wyobraźmy sobie sytuację, że w wielu miejscach aplikacji, odwołujemy
się do nazwy zakładkowej arkusza np. HARMONOGRAM.

Po jakimś czasie stwierdzamy, że chcemy jednak tą nazwę skrócić np.
na GRAFIK. W takiej sytuacji musimy podmienić ją w kilkunastu
różnych miejscach kodu… Jest to uciążliwe i nie do końca bezpieczne -
nawet, gdy wywołamy okienko Replace.

Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy specjalny moduł, w którym
przechowujemy tylko stałe, które wykorzystujemy w naszym projekcie.
Jest tam też stała, która przechowuje nazwę arkusza.

W aplikacji odwołujemy się do tego arkusza, ale nie poprzez wpisanie
w cudzysłowie nazwy arkusza, ale podanie stałej. W sytuacji, gdy
nazwa arkusza się zmieni, wystarczy tylko zmienić wartość dla stałej
w module ze wszystkimi stałymi. W jednym miejscu, a nie w kilkunastu.

Warto także korzystać ze stałych zamiast wartości, aby poprawić
czytelność naszych makr. Przykładowo, niewiele osób wie, co oznacza
wartość -4105 w przypadku przeliczania. Każdy z nas zrozumie jednak,
co oznacza zapis xlCalculationAutomatic.

Używaj Stałych 
Dowolnego Zasięgu06



Kod nagrany rejestratorem często zawiera nadmiarowe informacje.

Wyobraźmy sobie, że chcemy wykonać jakąś operację w Excelu na
zakresie komórek. Aby to zrobić, musimy wcześniej ten obszar
zaznaczyć. I to jest logiczne. To zaznaczenie zostaje jednak nagrane i
taki kod, często jest zaadoptowany pod dalszą pracę.

W VBA nie musimy zaznaczać obiektu przed wykonaniem na nim
konkretnej operacji. Jeśli chcemy pogrubić zakres komórek, nie
musimy go zaznaczać. Jeśli chcemy wgrać dane do nieaktywnego lub
ukrytego arkusza – nie musimy go wcześniej aktywować.

Podobnie rzecz ma się z odwoływaniem do obiektów. Nagminną i złą
praktyką jest używanie poleceń typu ActiveCell, ActiveWorksheet,
ActiveWorkbook.

Wiąże się to z dużym ryzykiem wystąpienia błędu ponieważ aktywny
obiekt może się zmienić przed lub w trakcie wykonywania makra.

Zamiast używać odniesień typu Active, lepiej zadeklarować
odpowiednią zmienną obiektową.

Unikaj Poleceń Typu:
Active i Selection
Activate i Select
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W VBA istnieje kilka sposobów na to, aby odwołać się do arkusza.

Najczęstsze jest użycie nazwy zakładkowej. Rejestrator makr również
korzysta z takiego rozwiązania, więc większość osób deklaruje
zmienną typu Worksheet i poleceniem Set przypisuje do niej arkusz.

Drugim sposobem, jest odwołanie się do indeksu arkusza. Indeks to
nic innego jak pozycja arkusza w skoroszycie. Arkusz umieszczony
jako pierwszy od lewej ma indeks 1, kolejny 2 itd.

Oba rozwiązania nie są ani pewne ani bezpieczne. W pierwszym
przypadku nazwa arkusza może być w łatwy sposób zmieniona.
W drugim przypadku, zmianie może ulec kolejność arkuszy.

Trzecim sposobem jest użycie nazwy kodowej. Nazwa ta nie jest
widoczna w arkuszu. Można ją zmienić tylko z poziomu edytora VB.

Czym jest nazwa kodowa? Możemy powiedzieć, że jest to wbudowana
zmienna publiczna, która odwołuje się do konkretnego arkusza.
Wynikają z tego liczne korzyści. Po wpisaniu jej nazwy pojawi się
okienko IntelliSense z listą wszystkich właściwości i metod obiektu
Worksheet. Nazwa ta jest również niezależna od nazwy zakładkowej.

Używaj 
Nazwy Kodowej 

Dla Arkusza
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Gdy analizujemy cudzy kod lub swoje stare makra, zaczynamy
doceniać wartość komentarzy. Obiegowa opinia głosi, że czytając tylko
komentarze, powinniśmy wiedzieć jak działa aplikacja.

Istnieje kilka różnych poziomów komentowania kodu VBA. Odnoszą się
one do jego zasięgu.

Komentarze dotyczące całej aplikacji powinny opisywać jej cel
działania oraz logikę. Powinny także zawierać zgrubny opis każdego
modułu. Najlepszą opcją jest umieszczenie tych wszystkich informacji
w dedykowanym, oddzielnym module.

Komentarze na poziomie modułu powinny zawierać aktualną listę
procedur wchodzącą w jego skład - ich cele i wzajemne powiązania.
Komentarze dla każdej procedury powinny zawierać krótki opis tego,
co procedura robi, jaka jest jej rola w aplikacji. W przypadku funkcji
warto także opisać jej parametry, a także typ zwracanej wartości.

Ostatnią grupą są komentarze opisujące pojedynczą linię kodu lub jego
krótką sekwencję.

Komentuj Kod 
Na Każdym Etapie 
Pracy z Aplikacją
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W zasadzie tylko banalne i bardzo krótkie procedury powinny być
pozbawione obsługi błędów. Każda procedura, która okraszona jest
choćby minimalnym ryzykiem wystąpienia błędu - powinna taką
obsługę posiadać. W przypadku błędu, użytkownik powinien dostać
czytelną informację na temat jego numeru i opisu. Będzie ją mógł
przekazać autorowi aplikacji.

Większość developerów VBA stosuje obsługę błędów, w której pojawia
się także nazwa modułu i procedury. Te cztery informacje są
niezbędne, ale wg mnie niewystarczające. Niewielu programistów
korzysta z możliwości numerowania każdej linii kodu w procedurze.
Być może wynika to z faktu, że opcja ta nie jest standardowo dostępna
i trzeba zainstalować specjalny dodatek np. MZ-Tools 3.0.

Wiedząc, w której linii wystąpił błąd, jesteśmy w stanie bardzo szybko
zareagować. Nie tylko możemy od razu poinstruować użytkownika, ale
możemy szybciej eliminować bugi już w trakcie pisania kodu!

Czyli tak naprawdę zyskuje zarówno programista jak i Klient. Co jest w
tym przypadku zyskiem? Odpowiedź jest prosta: czas i lepsza kontrola

nad aplikacją.

Stosuj Obsługę Błędów 
z Numeracją Linii Kodu10



Język programowania VBA jest bardzo przyjazny użytkownikowi.

Przede wszystkim mamy tutaj niski próg wejścia – wystarczy
zainstalować dowolną aplikację z pakietu Office i uzyskujemy dostęp
do zintegrowanego środowiska programistycznego (z ang. IDE).

Drugim ważnym czynnikiem jest fakt, że możemy szybko zobaczyć
efekty naszej pracy. Gdy widzimy, jak nasze makro pomyślnie
wykonuje sekwencję operacji na arkuszu, odczuwamy radość i dumę.
To niewątpliwie motywuje do postępów i zachęca do inwestowania
swojego czasu w dalszą naukę.

Porady, które tutaj opisałem to jednak tylko wierzchołek góry lodowej.
Są dobre na sam początek, zaś prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy
zaczynamy budować bardziej złożone automaty i aplikacje.

Aby stać się prawdziwym wymiataczem VBA, potrzebne jest względne
opanowanie kilkudziesięciu złożonych tematów. Gdy jednak
zbudujemy taki mega-warsztat, będziemy mogli tworzyć rozwiązania
i automatyzacje dla bardzo złożonych procesów biznesowych.

PS. E-book jest darmowy. Jeśli chcesz – podziel się nim. Dzięki👍

Post Scriptum…


