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INSTRUKCJA OBSŁUGI SZKOLENIA  

(DOSTĘP DO PLATFOMY E-LEARNINGOWEJ N-SERWIS.PL) 

 

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie Naszymi szkoleniami, które przeprowadzamy za pośrednictwem platformy 

e- learningowej. Doceniamy Państwa zaufanie w stosunku do oferowanych przez Nas usług. Niniejsza instrukcja ma na 

celu ułatwienie Państwu poruszanie się na platformie i ułatwienie logowania na dedykowany kurs.  

Jeżeli będą mieli Państwo uwagi, sugestie lub inne wątpliwości związane z platformą, prosimy o wysłanie w tej sprawie 

wiadomości na adres: iod@n-serwis.pl.  

1. Wybór przeglądarki internetowej 

Rekomendujemy skorzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Microsoft Edge.  

W przypadku korzystania z Mozilli Firefox mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem szkolenia, 

np.  niedziałające przyciski, brak możliwości obejrzenia prezentacji szkoleniowej, i zalecamy wtedy wybór innej 

przeglądarki.  

Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, prawidłowe działanie platformy na tej przeglądarce 

zapewnione jest jeżeli korzystają z niej Państwo w systemie Windows 10. W przeciwnym razie, mogą wystąpić problemy 

z prawidłowym widokiem strony i problemy z prawidłowym ładowaniem prezentacji szkoleniowej i testu.  

2. Obsługa platformy e-learningowej  

a. Zakładanie konta 

1) Konto na platformie szkoleniowej zakładane jest przez Administratora platformy na podstawie przesłanych przez 

Państwa danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail.  

2) Każdy pracownik powinien być przypisany do jednego, konkretnego adresu e-mail.  

3) Jeżeli pracownik nie posiada swojego adresu e-mailowego, konto zakładane jest ręcznie przez Administratora 

platformy na podstawie przekazanego imienia i nazwiska pracownika.  

4) Jeżeli pracownik posiada swój adres e-mail, po założeniu konta przez Administratora platformy, powinien 

niezwłocznie otrzymać automatyczna wiadomość z platformy ,,Szkolenia N-serwis.pl Nowe konto użytkownika”, 

zgodnie z poniższym wzorem:  

 
5) Jeżeli nie otrzymają Państwo takiej wiadomości, zalecamy również sprawdzenie folderu SPAM lub Kosza.  

6) Jeżeli nie posiadają Państwu adresu e-mail, login i hasło zostaną Państwu przekazane w innej, dogodnej formie 

(np. poprzez kontakt telefoniczny, poprzez kontakt z osobą upoważnioną, np. z przełożonym). 

b. Pierwsze logowanie na platformę i dedykowany kurs 
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1) Proszę wejść na stronę: https://szkolenia.n-serwis.pl/  

Powinien wyświetlić się jeden z dwóch poniższych interfejsów:  

 

lub 

 

2) Proszę wpisać przypisany Państwu login i hasło. Hasło otrzymacie Państwo albo automatycznie za pomocą 

wiadomości e-mail lub od przełożonego, osoby upoważnionej. Przy pierwszym logowaniu na platformę system 

powinien wymusić zmianę hasła na inne, które Państwo określacie sami.  
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Proszę wpisać Państwa 
 nazwę użytkownika (login) oraz przypisane 

hasło startowe, a następnie kliknąć ,,Zaloguj się” 

 

3) Po pierwszym logowaniu na platformę, powinni Państwo automatycznie być poproszeni o zmianę hasła 

startowego. Prosimy o zmianę hasła na dogodne dla Państwa.  

 

 

 
 
 
 
Proszę podać pierwsze 
(startowe) hasło logowania  
Proszę podać nowe hasło, 
które Państwo określacie sami.  
Proszę ponownie podać nowe, 
określone przez Państwa 
hasło.  
Po wypełnieniu powyższych 
pól, proszę kliknąć ,,Zapisz 
zmiany” 

 

Po kliknięciu ,,Zapisz zmiany” wyświetli się Państwu potwierdzenie, że hasło zostało zmienione. Proszę kliknąć 

,,Kontynuuj”.  

4) Aby korzystać z platformy szkoleniowej, muszą Państwo zaakceptować Zasady użytkowania serwisu. Poniżej 

powinien się Państwu wyświetlić poniższy komunikat. Proszę kliknąć ,,Tak”.  
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5) Po akceptacji, wyświetli się Państwu Regulamin serwisu. Prosimy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć ,,Polityka 

prywatności” po prawej stronie, zgodnie z obrazkiem, jeżeli chcą Państwo się z nią zapoznać. W przeciwnym 

wypadku, prosimy kliknąć logo N-serwis.pl w lewym, górnym rogu, zgodnie z poniższym obrazkiem:  

 

6) Po kliknięciu logo, powinni być Państwo przekierowani na stronę, gdzie wyświetlą się Państwu kursy, na który są 

Państwo zapisani. Dalsze informacje na temat obsługi kursu znajdą Państwo w punkcie ,,Obsługa kursu”.  
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Każde kolejne logowanie na platformę wykonują Państwo tak samo jak przy pierwszym logowaniu, lecz przy użyciu hasła, 

które Państwo zmienili przy pierwszym logowaniu. 

c. Obsługa profilu  

1) Proszę wejść na stronę: https://szkolenia.n-serwis.pl/ i wpisać swoją nazwę użytkownika (login) i hasło. Powinien 

się Państwu po zalogowaniu wyświetlić interfejs z dostępnymi kursami. W prawym górnym rogu powinna być 

widoczna ikona z listą rozwijalną. Proszę rozwinąć listę i kliknąć ,,Profil”.  

 

Wyświetli się Państwu poniższy widok:  
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W polu użytkownika mogą Państwo przeglądać m.in. uzyskane certyfikaty (zakładka ,,Inne”  ,,Moje certyfikaty”) oraz 

dokonać zmian swoich danych (zakładka ,,Szczegóły użytkownika’’  ,,,Modyfikuj profil’’), m.in. zmienić adres e-mail, 

imię i nazwisko.  

d. Obsługa kursu  

1) Proszę wejść na stronę: https://szkolenia.n-serwis.pl/ i wpisać swoją nazwę użytkownika (login) i hasło. Powinien 

się Państwu po zalogowaniu wyświetlić interfejs z dostępnymi kursami  Moje kursy. Aby wejść na dedykowany 

kurs, proszę kliknąć przycisk ,,Wejdź”.  

2) Po kliknięciu przycisku ,,Wejdź” powinni być Państwo przekierowani na stronę kursu. W zależności od złożoności 

kursu, może się Państwu wyświetlić automatycznie prezentacja szkoleniowa lub wyświetlą się trzy pola: 

- prezentacja szkoleniowa, 

- test sprawdzający wiedzę,  

- certyfikat odbycia szkolenia. 

 

3) Aby obejrzeć prezentację, prosimy kliknąć na napis: ,,Prezentacja szkoleniowa”, a następnie przycisk ,,Wejdź”. 

Automatycznie otworzy się Państwu w nowym oknie prezentacja szkoleniowa.  
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Jeżeli chcą Państwo obejrzeć prezentację na pełnym ekranie, proszę kliknąć przycisk  na dole, po lewej stronie. Aby 

wrócić do poprzedniego widoku, proszę ponownie kliknąć ten  przycisk.  

Aby obejrzeć prezentację, proszę kliknąć przycisk ,,Następny”, który przekieruje Państwa na kolejny slajd. Jeżeli będą 

chcieli Państwo wrócić do poprzedniego slajdu, proszę kliknąć przycisk ,,Wstecz”. Po obejrzeniu prezentacji, prosimy 

zamknąć okno z prezentacją. Jeżeli obejrzeli Państwo prezentację w całości, to po prawej stronie powinni mieć Państwo 

zaznaczony symbol, zgodnie z poniższym obrazkiem. Powinien być również dostępny test wiedzy. 

 

 

Test jest dostępny po przejściu w całości prezentacji szkoleniowej  
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4) Test wiedzy będzie dla Państwa dostępny po przejściu prezentacji szkoleniowej. Powinno to nastąpić 

automatycznie – w przeciwnym wypadku, proszę kliknąć przycisk F5 aby odświeżyć stronę.  

5) Aby rozwiązać test, należy kliknąć ,,Test sprawdzający wiedzę”, a po przekierowaniu na stronę testu ,,Spróbuj 

teraz rozwiązać test”.  

6) Jeżeli test będzie zaliczony pozytywnie, będzie dla Państwa dostępny certyfikat do pobrania na stronie kursu. W 

przeciwnym razie, proszę o ponowne rozwiązanie testu.  

7) Aby wydrukować certyfikat należy kliknąć ,,Certyfikat odbycia szkolenia”, a następnie po przekierowaniu na 

,,Pobierz certyfikat” gdzie w zależności od ustawień Państwa przeglądarki może nastąpić albo automatyczne 

pobranie certyfikatu na Państwa komputer, albo zostanie on wyświetlony w nowym oknie w formie pdf.   

 

Najczęściej zadawane pytania  

1. Zapomniałem hasła – co dalej?  

Jeżeli zapomnieli Państwo hasła to prosimy o postępowanie według poniższych kroków: 

1) Jeżeli przy zakładaniu konta na platformie podawali Państwo swój adres e-mail to postępowanie jest 

następujące:  

a. Proszę wejść na stronę: https://szkolenia.n-serwis.pl/  

b. Zgodnie z poniższym obrazkiem, w polu logowania proszę kliknąć ,,Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika 

lub hasła?” 

 

c. Po kliknięciu, powinna się Państwu wyświetlić strona, gdzie odzyskanie hasła możliwe jest po nazwie 

użytkownika lub adresie e-mail.  
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Proszę wypełnić jedną, dogodną dla Państwa formę odzyskania hasła.  

d. Jeżeli podadzą Państwo prawidłową nazwę użytkownika (login) lub adres e-mail to na podany przy 

rejestracji adres e-mail otrzymają Państwo informację zwrotną z linkiem, który należy kliknąć, aby 

dezaktywować dotychczasowe hasło i ustalić nowe. 

 

2) Jeżeli przy zakładaniu konta na platformie nie podawali Państwo adresu e-mail to prosimy o kontakt z 

Administratorem serwisu albo poprzez kontakt telefoniczny z biurem pod numerem telefonu: +48 32 7007497.  

3. Czy mogę zmienić swój login (nazwę użytkownika)?  

Niestety, użytkownik nie ma możliwości zmiany swojego loginu.  

4. Mój kurs jest niedostępny – jak mogę się na niego zalogować?  

Jeżeli nie widzą Państwo dedykowanego kursu lub przy wejściu na kurs nie wyświetlają się Państwu pola z prezentacją, 

testem i certyfikatem, prosimy o kontakt z Administratorem platformy albo poprzez kontakt telefoniczny z biurem pod 

numerem telefonu: +48 32 7007497. 

5. Nie mogę dostać się do prezentacji szkoleniowej – przycisk jest nieaktywny lub nic się nie wyświetla po 

kliknięciu. 

Często taki problem występuje przy logowaniu się na platformę w przeglądarce Mozilla Firefox. W tej sytuacji zalecamy 

zmianę przeglądarki na inną – rekomendujemy Google Chrome lub Microsoft Edge – i ponowną próbę logowania. 

6. Musiałem przerwać prezentację w połowie – czy będę mógł ją obejrzeć ponownie?  
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W większości kursów prezentacja dostępna jest dla uczestników bezterminowo i mogą ją Państwo oglądać w dogodnym 

dla Państwa czasie.  

7. Musiałem przerwać test w połowie – czy muszę przystąpić do testu jeszcze raz?  

W większości kursów mogą Państwo podejść do testu w nieograniczonych próbach – w innym przypadku na pewno taka 

informacja pojawi się na stronie kursu. Jeżeli podczas rozwiązywania testu wyskoczy nieoczekiwany błąd lub np. zostanie 

przerwane łącze internetowe, powinna być możliwość kontynuowania testu widoczna po kliknięciu w test jako ,,Kontynuuj 

ostatnie podejście”.  

8. Nie mogę pobrać certyfikatu szkolenia – co zrobić?  

Certyfikat mogą pobrać bezpośrednio ze strony kursu z zakładki ,,Certyfikat odbycia szkolenia” lub bezpośrednio ze 

swojego profilu użytkownika klikając ,,Moje certyfikaty”. Jeżeli certyfikat nie jest dostępny to najprawdopodobniej wynika 

to z uzyskania niewystarczającej liczby punktów w teście. Jeżeli mają Państwo pozytywnie zdany test, a certyfikat nadal 

nie jest dostępny, prosimy o kontakt z Administratorem platformy.  

9. Ile razy mogę pobierać certyfikat?  

Mogą Państwo pobierać certyfikat dowolną liczbę razy dopóki kurs jest dostępny na platformie.  

10. Ile razy mogę podejść do testu? 

W większości kursów mogą Państwo podejść do testu w nieograniczonych próbach – w innym przypadku na pewno taka 

informacja pojawi się na stronie kursu przed rozpoczęciem testu.  

11. Ile razy mogę obejrzeć prezentację szkoleniową?  

Prezentację mogą Państwo oglądać nieograniczoną ilość razy.  

12. Zmieniłem nazwisko i chciałbym uzyskać certyfikat z nowym nazwiskiem – co powinienem zrobić?  

Zmiany imienia i nazwiska mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez modyfikację swojego profilu, zgodnie z 

wytycznymi podanymi w punkcie c. Obsługa profilu.  

 


