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 Wydział Archeologii Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wołoskiej 7, potwierdza realizację szkolenia zdalnego przez firmę GIS Support Sp. z 
o. o. Poziom realizacji oraz jakość przygotowanych materiałów w systemie on-line, nie 
stwarzały żadnych problemów w odbiorze i przyswajaniu, a wiedza przekazana została w 
sposób jasny i rzetelny. Dodatkowo w trakcie trwania samego kursu trener służył pomocą i 
odpowiadał na bieżąco, na wszystkie pojawiające się pytania. Cały kurs został 
przeprowadzony zgodnie z zaplanowanym i zaakceptowanym przez nas harmonogramem.  
 Materiały szkoleniowe składające się z filmów video, (krok po kroku 
przeprowadzające przez proces ćwiczeniowy), paczek danych do pobrania (umożliwiających 
odtworzenie zadań na własnym komputerze) oraz adekwatne opisy tekstowe zamieszczone 
były na platformie Akademia GIS Support, do której każdy uczestnik kursu maił 
nieograniczony dostęp. W tym kontekście należy podkreślić, że niesamowicie istotnym 
aspektem przyswajania wiedzy jest oferowana przez firmę możliwość powrotu do 
przerabianych materiałów, w ciągu umówionego okresu dostępu do platformy (standardowo 2 
m-ce). Lekcje wideo można odtwarzać wielokrotnie i tym samym powtarzać oraz utrwalać 
omawiane zadania, co z pewnością stanowi dodatkową wartość takiego szkolenia.  

Kurs został przeprowadzony w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny. Trener 
wykazał się ogromną znajomością nie tylko samego programu, ale również wielu tematów 
powiązanych. Dodatkowe, przygotowane w ramach szkolenia materiały, związane 
bezpośrednio z wykonywanymi przez nas, na co dzień procedurami, stanowiły cenne 
uzupełnienie wiedzy potrzebnej do realizacji naszych zadań.  

Wyrażamy bardzo pozytywną opinię o współpracy z Firmą GIS Support Sp. z o. o. 
zarówno na etapie bezpośredniego wykonywania usługi, jak i działań związanych z jej 
organizacją. Podkreślenia wymaga otwartość Firmy na konsultacje oraz doświadczenie 
zawodowe i wiedza praktyczna pracowników technicznych. Ustalenia organizacyjne, pomimo 
obiektywnych przeszkód (pandemia COVID-19), zostały przeprowadzone w sposób płynny i 
sprawny a sam sposób prowadzenia i realizacja projektu był zgodne z przyjętymi założeniami.  

Podsumowując dotychczasową współpracę możemy polecić firmę GIS Support Sp. z 
o.o., jako godnych zaufania partnerów, którzy w swojej działalności wykazują się rzetelnością 
i profesjonalizmem.  
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