
ECDL - EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH 
 
Certyfikat ECDL jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie 
teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii 
informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi 
komputera. 
 
Idea ECDL jest znana od ponad 15 lat. W tym czasie Certyfikat wypracował pozycję 
wiarygodnego zaświadczenia o  kwalifikacjach obsługi komputera i podstawowego 
oprogramowania. Jest znany i doceniany jak źródło informacji o kwalifikacjach posiadacza 
wśród pracodawców, instytucji, organizacji różnego rodzaju oraz w  szkołach wyższych. Raz 
zdobyty może pomóc w całym życiu zawodowym. 
 
W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można śmiało porównać ze 
znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja 
na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ją mieć. 
 
CERTYFIKAT ECDL – PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

 dokument, który zaświadcza, że jego właściciel posiada certyfikowane kwalifikacje 
obsługi komputera i podstawowego oprogramowania 

 dokument międzynarodowy znany i honorowany przez pracodawców w 180 krajach 
świata 

 popierany przez Radę Europy 

 bezterminowy, nie ma potrzeby jego odnawiania 

 bez ograniczeń wiekowych 

 koszt uzyskania może być ograniczony jedynie do kosztów samych egzaminów 
 
ECDL – KORZYŚCI DLA POSIADACZA 
 

 ułatwia znalezienie pracy szukającym jej po raz pierwszy 

 ułatwia wznowienie pracy osobom po dłuższej przerwie w  aktywności zawodowej, 

 ułatwia poszukiwanie pracy w innych krajach europejskich 

 stwarza lepsze szanse dla uczniów i studentów na podejmowanie dorywczej lub 
okresowej pracy 

 wnosi istotny wkład w początkujący dorobek kwalifikacji zawodowych 

 zaświadcza o otwartej na potrzeby społeczeństwa informacyjnego postawie  

 zmierzającej do sprawnego i skutecznego posługiwania się informacją 

 dla przyszłych i obecnych studentów – zwolnienie z zajęć TI np. na PWr (TI zawiera 
treści kształcenia zgodne z ECDL) 

 
ECDL – CO TRZEBA UMIEĆ 
 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadcza, że jego posiadacz 
potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie 
jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. 
Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 



praktycznych. Zakres wiedzy i umiejętności certyfikatu ECDL został zawarty w Syllabusie ECDL 
w wersji 5.0, został podzielony na moduły: 

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. 
2. Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami. 
3. Przetwarzanie tekstów. 
4. Arkusze kalkulacyjne. 
5. Bazy danych. 
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna. 
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. 

 
ECDL Core jest to certyfikat, który potwierdzający kompetencje w zakresie wszystkich 
siedmiu modułów.  
ECDL Start jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych 
czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące 
go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku 
pełnego certyfikatu ECDL. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów, z 
których kandydat zdał egzaminy. 
 
Dodatkowe, przydatne informacje: 

 wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych 
egzaminatorów w ciągu trzech lat 

 kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym 
kraju.  

 aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin z każdego modułu 

 kolejność zaliczania modułów jest dowolna 

 jednorazowo można zaliczać więcej niż 1 moduł 

 pojedynczy egzamin trwa 45 minut 
 

 
CERTYFIKAT ECDL W LO III 
 
Od 1 marca 2103 r. sala 28 w LO III uzyskała status CERTYFIKOWANEGO LABORATORIUM 
ECDL, w którym można przeprowadzać egzaminy ECDL Start oraz ECDL Core.   
 
ECDL – JAK ZDAWAĆ 
 
1. Skontaktuj się z laboratorium ECDL: ecdl@lo3.wroc.pl, ustal termin egzaminu, podaj 

liczbę modułów. 
2. Załóż konto w systemie ECDL (tylko za pierwszym razem, potem będziesz z niego 

korzystać) 
Założenie konta w systemie eECDL.pl jest bezpłatne i może to zrobić każdy kto posiada 
aktywny adres e-mail. Za pomocą tego konta można: 

 Zapoznać się ze statystykami ECDL 
 Znaleźć najbliższego Koordynatora Regionalnego, Centrum Egzaminacyjne lub 

Laboratorium 
 Odczytać wyniki zdawanych egzaminów 
 Opłacić i zaplanować egzamin (tylko ECDL Core/Start) 

http://ecdl.pl/node/114/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=47
mailto:ecdl@lo3.wroc.pl


 Wygenerować potwierdzenie zaliczenia egzaminu(ów) (tylko ECDL Core/Start) 
Konto możesz założyć przechodząc na stronę systemu pod adresem www.eecdl.pl 
3. Opłać egzamin 

Dla  egzaminu ECDL Start/ECDL Core  płacisz przez system egzaminacyjny!  
 zaloguj  się do systemu (www.eecdl.pl) , następnie wejdź w MENU -> PROFIL-

>DOŁADUJ KONTO, 
 wpisz kwotę, a następnie zaakceptuj dane poprzez kliknięcie na WPŁAĆ PODANĄ 

KWOTĘ, 
 przejdź do strony serwisu płatności (platnosci.pl) i wybierz  sposób zapłaty, 
 po przeprowadzeniu poprawnej transakcji na Twoim koncie zwanym kontem 

kandydata, pojawi się komunikat potwierdzający doładowanie konta, 
 w profilu kandydata w zakładce SALDO KONTA możesz sprawdzić stan dostępnych 

środków, 
 przed umówieniem się na egzamin wejdź w MENU-EGZAMINY (EKUK)->wybierz 

moduł, który Cię interesuje-> aktywuj moduł, który będziesz zdawać. 
 
ECDL – OPŁATY 

Cennik ECDL Ogólny 
 

Certyfikat Cena brutto 
Cena brutto 
z kartą 
plastikową 

ECDL START 4 moduły 348,00 zł 373,00 zł 

ECDL START ulgowy 4 moduły 248,00 zł 273,00 zł 

ECDL CORE 7 modułów 534,00 zł 559,00 zł 

ECDL CORE ulgowy 7 modułów 398,00 zł 423,00 zł 

Cennik ECDL Start (4 moduły) 

Pozycja 
Kwota 
brutto 

Kwota brutto 
ulgowa 

Pierwszy egzamin 162,00 zł 98,00 zł 

Egzaminy 2, 3 (za każdy egzamin) 62,00 zł 50,00 zł 

Egzamin 4 62,00 zł 50,00 zł 

Egzamin poprawkowy 62,00 zł 50,00 zł 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT. 

http://www.eecdl.pl/
http://www.eecdl.pl/


ECDL Start umożliwia uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminów z 4-
rech dowolnych modułów. 

 

Cennik ECDL Core (7 modułów) 

Pozycja 
Kwota 
brutto 

Kwota brutto 
ulgowa 

Pierwszy egzamin 162,00zł 98,00 zł 

Egzaminy 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 (za każdy 
egzamin) 

62,00 zł 50,00 zł 

Egzamin poprawkowy 62,00 zł 50,00 zł 

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT. 

 
 
WAŻNE! Zgodnie z Regulaminem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl 
(https://eecdl.pl/system/regulamin2.html) oraz Regulaminem Wirtualnej Kasy 
(http://www.eecdl.pl/wk/regulamin.php) należy dokonane wpłaty za egzaminy wykorzystać 
w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty dokonania wpłaty. W przeciwnym razie 
nadwyżka wpłaty na opłaty za egzaminy przechodzi na własność PTI, a Kandydat nie może 
domagać się jej zwrotu. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga 
nowej wpłaty. 
 
 

https://eecdl.pl/system/regulamin2.html
http://www.eecdl.pl/wk/regulamin.php

