
Przed wejściem na teren zakładu należy ukończyć szkolenie. Szkolenie 
jest dostępne online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i należy je 
ukończyć przed przyjazdem.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Wyślij wiadomość e-mail na adres support@muniolms.com lub 
zadzwoń pod numer +47 33 35 14 20.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy i wykorzystujemy 
Twoje dane? Więcej informacji na temat prywatności znajdziesz tutaj 
Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@munio.no.

Witamy w portalu 
Munio Access

PL Język polski
Polish



Przed rozpoczęciem 
szkolenia

Ważne: Numer telefonu komórkowego i adres e-mail mogą być 
przypisane tylko do jednego konta użytkownika. Nie można używać tego 
samego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego co inna osoba.

Swój telefon komórkowy (jest on potrzebny do 
weryfikacji konta Munio).

Swój adres e-mail (prywatny lub służbowy). 
Dzięki niemu uzyskasz dostęp do swojego konta, 
certyfikatów i będziesz otrzymywać przypomnienia 
o kursach. Jeśli nie masz adresu e-mail, możesz go 
założyć tutaj.

Komputer, tablet lub smartfon.

Upewnij się, że masz do dyspozycji



Kliknij link 
https://munioaccess.com

Musisz się 
zalogować LUB 
utworzyć konto



Logowanie

1. Wybierz język

2. Wprowadź dane 
logowania (e-mail 
lub numer telefonu 
komórkowego)

3. Kliknij przycisk DALEJ

4. Wprowadź hasło

5. Kliknij przycisk  
ZALOGUJ SIĘ



Tworzenie konta

1. Wpisz swoje imię i nazwisko 
i adres e-mail oraz utwórz 
bezpieczne hasło

2. Wybierz kraj, w którym 
zarejestrowany jest Twój 
pracodawca

3. Wybierz swojego 
pracodawcę (Wpisz 
trzy pierwsze litery, aby 
rozpocząć wyszukiwanie)

4. Potwierdź swoje konto



Twoje konto użytkownika 
zostało utworzone. Loguj 
się na nie za każdym razem, 
gdy musisz odnowić kurs lub 
ukończyć nowe szkolenie.



Wybierz

• Munio Access w menu 
poniżej Twojego imienia  
i nazwiska;

• Zakład, który zamierzasz 
odwiedzić

• Właściwą strefę



Ukończ wszystkie 
wymagane kursy

Musisz ukończyć wszystkie 
wymienione kursy i spełnić 
wszystkie wymagania, aby 
móc wejść na teren zakładu. 

Uwaga! Może być konieczne 
ukończenie więcej niż jednego 
kursu lub spełnienie więcej 
niż jednego wymagania.



Zweryfikuj swój 
numer telefonu 
komórkowego

Przy pierwszym uruchomieniu dowolnego kursu poprosimy Cię o 
zweryfikowanie swojego numeru telefonu komórkowego. Otrzymasz 
kod w wiadomości SMS. 

Ważne: Numer telefonu komórkowego i adres e-mail mogą być przypisane 
tylko do jednego konta użytkownika. Nie można używać tego samego 
adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego co inna osoba. 

Masz nowy numer telefonu? A może numer zarejestrowany w Twoim 
profilu jest niewłaściwy? Zaloguj się i zmień numer w profilu użytkownika.



Ukończone kursy i 
dostęp do stref

Po ukończeniu kursu zobaczysz znacznik wyboru na obrazku kursu.

Gdy uzyskasz dostęp do strefy, obok jej nazwy pojawi się zielony 
znacznik.



Liczba języków, w których są dostępne inne wymagane kursy, takie jak 
moduły lokalne, może się różnić w zależności od lokalizacji.

Kurs Munio Access 
jest dostępne w  
6 językach



Masz pytania? 
Potrzebujesz 
pomocy? 

E-mail: support@muniolms.com
Telefon: + 47 33 35 14 20


