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Często zadawane pytania (FAQ) 

 

Pytanie (P): W jaki sposób zmienia się program certyfikacyjny CGAP? 

Odpowiedź (O): Program certyfikacyjny CGAP zostanie zmieniony na program certyfikacyjny oparty 

na ocenie (zostanie opracowany program szkoleniowy kończący się egzaminem i potwierdzeniem 

odbycia szkolenia i posiadania określonej wiedzy). Określenie desygnacji CGAP pozostaje ważne, a 

osoby posiadające certyfikaty CGAP mogą dalej posługiwać się tytułem „certyfikowanego” o ile będą 

utrzymywały certyfikat aktywny poprzez raportowanie godzin CPE zgodnie z zasadami CPE. 

Dodatkowo, na początku 2019 r., IIA Global (The IIA) zaproponuje możliwość podejścia do CIA 

Challenge Exam dla osób posiadających certyfikat CGAP. 

PYT.: W jaki sposób zmienia się program certyfikacyjny CFSA? 

ODP.: Program certyfikacyjny CFSA zostanie zmieniony na program certyfikacyjny oparty na ocenie 

(zostanie opracowany program szkoleniowy kończący się egzaminem i potwierdzeniem odbycia 

szkolenia i posiadania określonej wiedzy). Określenie desygnacji CFSA pozostaje ważne, a osoby 

posiadające certyfikaty CFSA mogą dalej posługiwać się tytułem „certyfikowanego” o ile będą 

utrzymywały certyfikat aktywny poprzez raportowanie godzin CPE zgodnie z zasadami CPE. 

Dodatkowo, na początku 2019 r., IIA Global (The IIA) zaproponuje możliwość podejścia do CIA 

Challenge Exam dla osób posiadających certyfikat CFSA. 

PYT.: W jaki sposób zmienia się program certyfikacyjny CCSA? 

ODP.: Certyfikat CCSA został wprowadzony na początku roku 2000. Zakres programowy CCSA 

pokrywa się z zakresem CRMA, który został wprowadzony w 2013 roku. Ponieważ kontrola 

wewnętrzna jest częścią zarządzania ryzykiem, program CCSA zostanie włączony do CRMA podczas 

najbliższej aktualizacji CRMA. Określenie desygnacji CCSA pozostaje ważne, a osoby posiadające 

certyfikaty CCSA mogą dalej posługiwać się tytułem „certyfikowanego” o ile będą utrzymywały 

certyfikat aktywny poprzez raportowanie godzin CPE zgodnie z zasadami CPE. Dodatkowo, na 

początku 2019 r., IIA Global (The IIA) zaproponuje możliwość podejścia do CIA Challenge Exam dla 

osób posiadających certyfikat CCSA. 

PYT.: czy mogę złożyć aplikację do programu CCSA / CFSA / CGAP lub podejść do egzaminu CCSA / 

CFSA / CGAP? 

ODP.: Ostatnim dniem, kiedy The IIA będzie akceptowało nowe aplikacje do CCSA / CFSA / CGAP jest 

31 grudnia 2018 r. Kandydaci z zatwierdzoną aplikacją do wybranego programu będą mogły podejść 

do egzaminu i uzyskać certyfikat do 31 grudnia 2020 r. 

PYT.: Czy moja desygnacja CCSA / CFSA / CGAP będzie nadal ważna? 

ODP.: Tak. Określenie desygnacji CCSA / CFSA / CGAP pozostaje ważne, a osoby posiadające 

certyfikaty CCSA / CFSA / CGAP mogą dalej posługiwać się tytułem „certyfikowanego” o ile będą 

utrzymywały certyfikat aktywny poprzez raportowanie godzin CPE zgodnie z zasadami CPE. Jeżeli 

osoba certyfikowana nie złoży raportu godzin CPE zgodnie z określonymi zasadami w określonym 

terminie, certyfikat takiej osoby otrzyma status „nieaktywny – karencja”. Jeżeli certyfikat pozostanie 

nieaktywny dłużej niż przez 12 miesięcy (brak raportowania godzin CPE), certyfikat uzyska status 
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„nieaktywny”. Osoby posiadające certyfikaty w statusie „nieaktywny – karencja” lub „nieaktywny”, 

nie mogą się posługiwać tytułem / desygnacją certyfikowanego audytora. 

PYT.: Jak utrzymać posiadany certyfikat CCSA / CFSA / CGAP? 

ODP.: Osoby posiadające certyfikaty muszą uzyskać i raportować wymaganą, zgodnie z posiadanym 

certyfikatem, liczbę godzin CPE. Raportowanie odbywa się co roku. 

PYT.: Czy jeżeli status certyfikatu osoby certyfikowanej zostanie zmieniony na „nieaktywny – 

karencja” / „nieaktywny” / emeryt, będzie można złożyć raport zaległych godzin CPE i przywrócić 

certyfikatowi status „aktywny”? 

ODP.: Tak. Osoby, których certyfikat ma status „nieaktywny – karencja” mogą zmienić status na 

„aktywny” poprzez złożenie raportu CPE za ostatni rok za każdy posiadany certyfikat. Osoby, których 

certyfikat ma status „nieaktywny” mogą zmienić status certyfikatu na „aktywny” poprzez złożenie 

raportu CPE za (jeden) ostatni okres, wypełnienie formularza przywracającego status każdego 

posiadanego certyfikatu lub kwalifikacji oraz dokonanie opłaty za przywrócenie statusu „aktywny”. 

Więcej informacji w „Polityce Stałego Kształcenia Zawodowego CPE”. 

PYT.: Czy The IIA dalej będzie oferowało szkolenia / kursy pomagające spełnić wymagania 

dotyczące godzin CPE do CCSA, CFSA i CGAP? 

ODP.: Tak. The IIA będzie oferowało różne szkolenia oraz inne źródła umożliwiające zdobycie godzin 

CPE. Osoby posiadające certyfikaty mogą zdobywać godziny CPE poprzez różne rodzaje aktywności 

oraz wydarzeń. Więcej informacji w „Polityce Stałego Kształcenia Zawodowego CPE”.  

PYT.: Co oznacza określenie „certyfikat oparty na ocenie”? 

ODP.: Program certyfikacyjny oparty na ocenie zawiera następujące elementy: 

• Program nauczania; 

• Szkolenie opracowane na podstawie programu nauczania, które będzie dostępne zarówno w 

The IIA jak i w Instytutach lokalnych; 

• Egzamin opracowany na podstawie programu nauczania, który oceni osiągnięcia kandydata; 

• Certyfikat przyznawany tylko osobom, które zdadzą egzamin. 

The IIA opracowuje programy certyfikacyjne oparte o ocenę dla audytorów wewnętrznych w sektorze 

publicznym oraz w sektorze finansowym. Więcej informacji będzie dostępnych w 2019 roku. 

PYT.: Posiadam certyfikat CIA oraz CCSA / CFSA / CGAP. Co powinienem zrobić? 

ODP.: Należy kontynuować zdobywanie i raportowanie godzin CPE aby utrzymać posiadane 

certyfikaty „aktywne”. 

PYT.: Nie posiadam certyfikatu CIA ale posiadam aktywny certyfikat CCSA / CFSA / CGAP. Co 

powinienem zrobić? 

ODP.: Należy kontynuować zdobywanie i raportowanie godzin CPE aby utrzymać posiadane 

certyfikaty „aktywne”. Możesz również być uprawniony do podejścia do egzaminu CIA challenge 

exam. Sprawdź wymagania dotyczące tego egzaminu. 

https://www.iia.org.pl/certyfikacja/cpe
https://www.iia.org.pl/certyfikacja/cpe
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PYT.: Nie posiadam certyfikatu CIA a mój certyfikat CCSA / CFSA / CGAP jest nieaktywny – karencja. 

Co powinienem zrobić? 

ODP.: Osoby posiadające certyfikat CCSA / CFSA / CGAP w statusie „nieaktywny – karencja” powinny 

zdobyć i złożyć raport zaległych godzin CPE nie później niż do 31 grudnia 2018 r., aby przywrócić 

certyfikatowi status „aktywny” i mieć możliwość przystąpienia do CIA Challenge exam. Sprawdź 

wymagania dotyczące tego egzaminu. 

PYT.: Nie posiadam certyfikatu CIA a mój certyfikat CCSA / CFSA / CGAP jest nieaktywny / posiada 

status „emeryt”. Co powinienem zrobić? 

ODP.: Osoby posiadające certyfikat CCSA / CFSA / CGAP w statusie nieaktywny / emeryt muszą 

zdobyć wymaganą liczbę godzin CPE za jeden okres raportowania, wypełnienie formularza 

przywracającego status każdego posiadanego certyfikatu lub kwalifikacji oraz dokonanie opłaty za 

przywrócenie statusu „aktywny” do 31 grudnia 2018 r. W takiej sytuacji te osoby będą również miały 

możliwość przystąpienia do CIA Challenge exam. Sprawdź wymagania dotyczące tego egzaminu. 

PYT.: Nie posiadam certyfikatu CIA ale jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu CCSA / CFSA / 

CGAP. Co powinienem zrobić? 

ODP.: Osoby w trakcie uzyskiwania certyfikatu CCSA / CFSA / CGAP powinny ukończyć rozpoczęty 

program w okresie ważności aplikacji. Jeżeli certyfikat CCSA, CFSA lub CGAP zostanie uzyskany do 31 

grudnia 2018 r., osoby te będą miały możliwość podejścia do egzaminu CIA Challenge exam. Sprawdź 

wymagania dotyczące tego egzaminu. 

PYT.: Posiadam certyfikat CIA i jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu CCSA / CFSA / CGAP. Co 

powinienem zrobić? 

ODP.: Osoby, które są w trakcie uzyskiwania certyfikatu CCSA / CFSA / CGAP powinny ukończyć go w 

okresie ważności aplikacji oraz raportować wymagane godziny CPE aby utrzymać zdobyty certyfikat 

CCSA / CFSA / CGAP aktywny. 

PYT.: Czy po informacji opublikowanej przez The IIA w dniu 13.08.2018 r., w dalszym ciągu mogę 

aplikować do programu certyfikacyjnego CCSA / CFSA / CGAP? Jeżeli tak, co powinienem zrobić? 

ODP.: Osoby chcące aplikować do CCSA / CFSA / CGAP mogą to zrobić najpóźniej do 31 grudnia 2018 

r. Osoby, które miały zatwierdzoną aplikację lub aplikowały do jednego z powyższych programów po 

13 sierpnia 2018 r., powinny ukończyć program i otrzymać certyfikat nie później niż do 31 grudnia 

2020 r. Jeżeli certyfikat CCSA, CFSA lub CGAP zostanie uzyskany do 31 grudnia 2018 r., osoby te będą 

miały możliwość podejścia do egzaminu CIA Challenge exam. Sprawdź wymagania dotyczące tego 

egzaminu. 

PYT.: Czy mogę ubiegać się o przedłużenie ważności aplikacji do programu CCSA / CFSA / CGAP po 

informacji opublikowanej przez The IIA w dniu 13.08.2018 r.? 

ODP.: Po 13 sierpnia 2018 r. nie będzie możliwości przedłużenia ważności aplikacji do programu CCSA 

/ CFSA / CGAP. Jeżeli certyfikat CCSA / CFSA / CGAP zostanie uzyskany do 31 grudnia 2018 r., osoba 

taka może aplikować do CIA Challenge exam. Sprawdź wymagania dotyczące tego egzaminu. 
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PYT.: Jakie są szczegóły dotyczące CIA Challenge exam? Ile jest pytań? W jakim terminie muszę zdać 

egzamin? 

ODP.: CIA Challenge exam jest stworzony na potrzeby osób posiadających certyfikat CCSA / CFSA / 

CGAP, i obejmuje zagadnienia, które nie są zawarte w CCSA / CFSA / CGAP, wypełniając lukę miedzy 

zakresami tych programów a zakresem programu CIA, który będzie obowiązywał od 2019 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej (IPPF - 

International Professional Practices Framework). Kandydaci, którzy zdadzą CIA Challenge exam 

otrzymają certyfikat CIA. Egzamin CIA Challenge jest w formie testu wyboru i zawiera 150 pytań. 

Kandydaci mają 3 godziny na ukończenie egzaminu. Sylabus do CIA Challenge exam jest zawarty w 

Załączniku A. 

PYT.: Co zawiera CIA Challenge exam? Jaki jest jego koszt? 

Egzamin w jęz. angielskim w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020 

Pierwsze podejście Powtórzenie egzaminu / Kolejne podejście 

Członkowie IIA Pozostałe osoby Członkowie IIA Pozostałe osoby 

895.00 $ 1,095.00 $ 595.00 $ 795.00 $ 

Cena zawiera: 
 

• Aplikację 

• Rejestrację 

• Specjalnie 
opracowany 
program 
nauczania w 
wersji 
elektronicznej – 
The IIA CIA 
Learning System 

Cena zawiera: 
 

• Aplikację 

• Rejestrację 

• Specjalnie 
opracowany program 
nauczania w wersji 
elektronicznej – The 
IIA CIA Learning 
System 

• Roczne członkostwo 
w lokalnym Instytucie 

Cena zawiera: 
 

• Rejestrację 
 

Cena zawiera: 
 

• Rejestrację 

• Roczne 
członkostwo w 
lokalnym 
Instytucie 

 

Egzamin w jęz. chińskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim w okresie od 01.01.2020 

do 31.12.2020. 

Pierwsze podejście Powtórzenie egzaminu / Kolejne podejście 

Członkowie IIA Pozostałe osoby Członkowie IIA Pozostałe osoby 

695.00 $ 895.00 $ 595.00 $ 795.00 $ 

Cena zawiera: 
 

• Aplikację 

• Rejestrację 
 

Cena zawiera: 
 

• Aplikację 

• Rejestrację 

• Roczne członkostwo 
w lokalnym Instytucie 

Cena zawiera: 
 

• Rejestrację 
 

Cena zawiera: 
 

• Rejestrację 

• Roczne 
członkostwo w 
lokalnym 
Instytucie 
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PYT.: Kto może podejść do CIA Challenge exam? 

ODP.: Osoby chcące podejść do CIA Challenge exam muszą do 31.12.2018 r. zdobyć certyfikat CCSA / 

CFSA / CGAP, natomiast osoby posiadające certyfikat CCSA / CFSA / CGAP muszą upewnić się, że 

posiadany certyfikat jest aktywny, zanim złożą aplikację i podejdą do egzaminu CIA Challenge. 

PYT.: Przygotowuję się do egzaminu CIA ale nie posiadam certyfikatu CCSA / CFSA / CGAP. Czy 

mogę przystąpić do egzaminu CIA Challenge? 

ODP.: Nie. Egzamin CIA Challenge jest przygotowany i przeznaczony dla osób posiadających certyfikat 

CCSA / CFSA / CGAP. 

Pyt.: Co mogę zrobić w przypadku gdy mam już zatwierdzoną aplikację do CIA / zdałem już jeden z 

egzaminów CIA? 

ODP.: Osoby, które posiadają aktywny certyfikat CCSA / CFSA / CGAP i mają zatwierdzoną aplikację 

do CIA mogą przystąpić do CIA Challenge exam. Poniżej opisane są poszczególne kroki: 

• Poprzez incydent (New Incident) w systemie CCMS kandydat powinien powiadomić The IIA o 

chęci podejścia do CIA Challenge exam. Jako temat incydentu należy wpisać „Admin 

Request”; 

• Nie należy oczekiwać żadnych zwrotów (w całości lub w części) dokonanych wcześniej 

płatności (dotyczy płatności dokonanych w poprzednim programie – standardowym 

programie CIA); 

• W przypadku, gdy kandydat nie zda CIA Challenge exam, część / części egzaminu zdane 

wcześniej pozostają ważne; 

• Kandydat dokona pełnej opłaty za CIA Challenge exam, zgodnie z informacją zawartą w tabeli 

powyżej; 

• Wszystkiej inne wymagania dotyczące CIA pozostają ważne. 

W przypadku jeżeli kandydat nie zda egzaminu CIA Challenge, kandydat może ponownie podejść do 

tego egzaminu, lub, w ciągu 4 lat od zatwierdzenia aplikacji do CIA Challenge exam, zdać wszystkie 

części egzaminu CIA aby otrzymać certyfikat CIA. 

PYT.: Dlaczego pakiet w jęz. angielskim do CIA Challenge exam jest droższy? 

ODP.: Pakiet do egzaminu CIA Challenge w języku angielskim jest droższy ponieważ zawiera 

specjalnie opracowany program CIA Learning System, który pomaga w przygotowaniu do CIA 

Challenge exam. CIA Learning System nie jest dostępny w pozostałych, wspomnianych wcześniej 

językach. 

PYT.: Kiedy mogę podejść do egzaminu CIA Challenge? 

ODP.: W jęz. angielskim: 

• Złóż aplikację, zarejestruj się i ustal egzamin między 01.04.2019 a 15.12.2020 r.; 

• Podejdź do egzaminu między 01.07.2019 a 31.12.2020 r. 
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W jęz. chińskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim: 

• Złóż aplikację, zarejestruj się i ustal egzamin między 01.04.2019 a 15.12.2020 r.; 

• Podejdź do egzaminu między 01.01.2020 a 31.12.2020 r. 

 

PYT.: Jeżeli nie zdam egzaminu CIA Challenge, czy mogę podejść do niego ponownie? 

ODP.: kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu CIA Challenge mogą podejść do niego ponownie nie 

wcześniej niż po 90 dniach od daty niezdanego egzaminu. Egzamin można powtarzać do momentu 

obowiązywania / dostępności CIA Challenge exam, czyli do 31 grudnia 2020 r. Osoby, które ponownie 

podchodzą do egzaminu CIA Challenge, każdorazowo muszą dokonać opłaty. Informacja o opłatach 

jest zawarta w tabeli powyżej. 

 

Dodatkowych informacji udziela dział Customer Relations: 

Tel.: +1 407 937 1111 

Fax: +1 407 937 1101 

e-mail: CustomerRelations@theiia.org 

 

mailto:CustomerRelations@theiia.org
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ZAŁĄCZNIK A – SYLABUS CIA CHALLENGE EXAM znajduje się w oddzielnym pliku. 

 

 


