
   
 

Często Zadawane Pytania (FAQ) 

Zmiany opłat aplikacyjnych, egzaminacyjnych i za raportowanie godzin CPE – 

kandydaci i osoby posiadające certyfikaty. 

 

Co się dzieje? 

Osoby posiadające certyfikaty oraz kandydaci do certyfikacji IIA (zarówno członkowie jak  

i pozostałe osoby) zauważą wzrost opłat za aplikację, egzamin oraz raportowanie godzin CPE. 

IIA Global dokonało sprawdzenia jak wyglądają podobne opłaty w innych organizacjach. Na 

tej podstawie określono nowe stawki, które są porównywalne z innymi organizacjami. 

 

Dlaczego podwyższono opłaty? 

Na decyzję o podwyżce opłat złożyło się kilka elementów: 

1. Firma obsługująca egzaminy, Pearson VUE, poinformowała IIA Global o podwyżce cen 

za osobę podchodzącą do egzaminu na podstawie „seating time” (czas, który jest 

przeznaczony dla kandydata na egzamin) we wszystkich centrach egzaminacyjnych 

Pearson VUE. Jest to pierwsza podwyżka cen od 2008 roku, czyli od momentu 

rozpoczęcia współpracy z Person VUE. 

2. Na podstawie oczekiwań i wymagań obecnego rynku, zakres certyfikacji IIA Global, na 

przestrzeni ostatnich lat, znacznie się zwiększył. W ciągu ostatnich 3 lat 

wprowadzono nowe programy certyfikacyjne, tj. CRMA, QIAL oraz Audit Practitioner 

oraz pozyskano programy certyfikacyjne BEAC (CPEA oraz CPSA). Dodatkowe 

programy zostały zbudowane na oryginalnych modelach biznesowych. 

3. IIA Global stale inwestuje w bezpieczeństwo zasobów certyfikacyjnych aby 

zabezpieczyć zawartość egzaminów na poziomie globalnym. Inwestycje  

w zabezpieczenie naszej własności intelektualnej zapewniają zachowanie określonych 

zasad, wiarygodność i reputację programów certyfikacyjnych. 

 

Od kiedy będą obowiązywały nowe opłaty? 

Nowe stawki będą obowiązywały od 01.04.2017 r. 



   
 

 

Jaki wpływ na osoby certyfikowane i / lub kandydatów ma podniesienie opłat? 

IIA Global współpracowało z firmą Pearson VUE nad zminimalizowaniem zwiększenia opłat. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że opłaty egzaminacyjne różnią się w zależności od czasu 

potrzebnego na konkretny egzamin. Zwiększenie opłat jest przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Opłaty aplikacyjne i egzaminacyjne do programów certyfikacyjnych IIA - 2017 r. (ceny w USD) 

Przedmiot 
opłaty 

Członkowie 
Pozostałe osoby (nie będące 

członkami IIA) 
Student / Profesor 

Obecnie 
 od 
01.04.2017 

Obecnie 
 od 
01.04.2017 

Obecnie  od 01.04.2017 

Aplikacja 100.00  115.00  200.00  230.00  50.00  65.00  

CIA cz. 1 250.00  280.00  350.00  395.00  200.00  230.00  

CIA cz. 1 200.00  230.00  300.00  345.00  150.00  180.00  

CIA cz. 1 200.00  230.00  300.00  345.00  150.00  180.00  

Egzaminy 
specjalistyczne 
(m.in. CGAP, 
CCSA, CFSA, 
CRMA) 

350.00  380.00  450.00  495.00  n/a n/a 

 

Od kiedy wzrosną opłaty za raportowanie godzin CPE? 

Nowe opłaty, zgodnie z poniższą tabelą, będą obowiązywały za raportowanie godzin za  

2017 r. 

Opłaty za raportowanie godzin CPE / CPD bezpośrednio przez osoby posiadające certyfikaty  
(ceny w USD) 

Przedmiot opłaty 

Członkowie 
Pozostałe osoby (nie będące 

członkami IIA) 

Obecnie od 01.04.2017 Obecnie od 01.04.2017 

CIA lub QIAL CPE / CPD 25.00  30.00  100.00  120.00  

CPE za certyfikaty 
specjalistyczne 

10.00  20.00  100.00  120.00  

 

Z kim należy się kontaktować jeżeli mam dodatkowe pytania? 

Pytania należy kierować bezpośrednio do IIA Global poprzez system CCMS (tworzenie 

nowego incydentu). 


