
Firma BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz to nieduża firma edukacyjna, lecz 

zaangażowaniem, profesjonalizmem i jakością oferowanych usług dorównuje wielkim 

instytucjom. Od 2012 roku prowadzi działalność szkoleniową na terenie całej Polski. Wśród 

odbiorców ich usług znajdują się szkoły, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i firmy 

prywatne. 

W 2015 roku firma BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz uzyskała tytuł Autoryzowanego 

Centrum Szkoleniowego (ATC) oraz Autoryzowanego Centrum Certyfikacyjnego (ACC) 

Autodesk. 

Profesjonalizm widać na wszystkich poziomach działalności – w przygotowaniu programów 

szkoleń, skryptów, oferty szkoleniowej, logistyki, kontakcie z zamawiającym oraz obsłudze 

posprzedażowej. Są w stanie zorganizować szkolenie od podstaw, z zachowaniem najwyższej 

staranności w świadczeniu usług. Swoje działania opierają na wprowadzonym i udoskonalanym 

systemie jakości ISO 9001:2015. 

Firma BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz z pomocą doświadczonych trenerów, praktyków, 

psychologów i doradców zawodowych realizuje również szkolenia dla kadr średniego 

i wyższego szczebla, co przekłada się na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw. Nasi 

trenerzy posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, a także stosowne certyfikaty 

i referencje potwierdzające ich umiejętności. 

Uczestnikom szkoleń, po zakończonym procesie edukacji, oferują stosowne certyfikaty 

i zaświadczenia z suplementem zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Są wyposażeni w mobilne laboratorium komputerowe z najnowszą wersją oprogramowania 

AutoCAD®, MS Office® i Norma Pro®. W ramach współpracy umożliwiają również dostęp do 

laboratorium ECDL. W każdej chwili są gotowi do podjęcia działań zmierzających do realizacji 

szkoleń w całej Polsce. 

Od 2018 r. współpracują z Polskim Towarzystwem Informatycznym aktywnie promując 

nauczanie w standardzie ECDL. 

Mogą pochwalić się również współpracą z firmą Certiport, która jest dostawcą uznawanych na 

całym świecie certyfikatów IT – w tym certyfikatów Autodesk®.  Dzięki wsparciu Certiport 

realizowane są egzaminy zewnętrzne Autodesk®, Adobe®, IC3® oraz Microsoft® Office 

Specialist. 

Od 2013 roku widnieją w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.20/00046/2013. 

Mają swoje miejsce w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia 

dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych. 

Mogą pochwalić się współpracą z Centrum Seniora, z którym realizowali projekty związane 

z edukacją osób starszych. Efektem współpracy jest zorganizowanie emerytom i seniorom 

uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z obsługi komputera i Internetu w formie konsultacji. 

Zajęcia te realizowane są w ramach działalności własnej. 

Przeprowadzają zajęcia grupowe, jak również w trybie indywidualnym. Są w stanie dopasować 

program i zakres wybranego szkolenia do indywidualnych potrzeb jednostek lub całej 

organizacji. 



Zapewniają wsparcie w przygotowaniu projektów, a także uczestniczą w realizacjach na 

zasadzie partnerstwa. 

Od kwietnia 2019 r. firma BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz jest partnerem programu 

"Karta Dużej Rodziny". Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą skorzystać ze 

zniżki na szkolenia grupowe dostępne w ofercie naszej firmy. 

BIK Edukacja jako młoda firma szkoleniowa tworzy swoją przestrzeń wśród większej 

konkurencji. Dzięki temu rozumie, że firma to człowiek i jego cele. 

 


