Często zadawane pytania – FAQ – dotyczące nowych zasad CPE

Styczeń 2012

Często zadawane pytania:
1. Co się zmienia w sposobie raportowania godzin CPE?


15 listopada 2011 r., Rada Dyrektorów IIA zatwierdziła wprowadzenie kilku
kluczowych zmian związanych z procesem raportowania godzin ciągłego
doskonalenia zawodowego (CPE). Zmiany w programie IIA są dostosowane do
najlepszej praktyki w środowisku i stworzą możliwość uzyskania lepszego
doświadczenia dla osób certyfikowanych.



Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące okresu
raportowania, wymogów dotyczących godzin CPE oraz samego procesu
raportowania. Poniższa tabela podsumowuje wprowadzone zmiany:

Dotyczy:

Zmiany od 01 stycznia 2012 r.

Okres raportowania

Raportowanie będzie odbywało się co roku i będzie dotyczyło
wszystkich osób posiadających certyfikaty. Wszyscy kandydaci
będą zobowiązani do raportowania co roku za każdy poprzedni
rok.
Termin raportowania zmienia się z 31 maja na 31 grudnia

Termin składania raportu
Ilość godzin CPE wymagany dla
posiadaczy certyfikatów CIA
Ilość godzin CPE wymagany dla
posiadaczy certyfikatów CCSA,
CFSA, CGAP, CRMA








40 godzin rocznie (dla praktykujących posiadaczy certyfikatu)
20 godzin rocznie (dla niepraktykujących)
0 godzin rocznie (dla emerytowanych posiadaczy certyfikatu)
20 godzin rocznie (dla praktykujących posiadaczy certyfikatu)
10 godzin rocznie (dla niepraktykujących)
0 godzin rocznie (dla emerytowanych posiadaczy certyfikatu)

Wymagania CPE dla posiadaczy 25 % godzin CPE musi być uzyskanych w obszarze specjalności, z
której jest certyfikat
certyfikatów specjalistycznych
Wymagane zaświadczenia w
momencie raportowania godzin
CPE

Brak raportu CPE

Zasady przywracania
certyfikatu






praktykowanie zgodnie z zasadami IPPF
stosowanie się do Kodeksu Etyki IIA
nie kompromitowanie IIA
brak oskarżeń i wyroków kryminalnych od ostatniego okresu
raportowania
Status certyfikatu będzie zmieniony na „nieaktywny”. Nie można
używać tytułu do momentu przywrócenia statusu certyfikatu na
„certyfikowany”
statusu Jeżeli status „nieaktywny” utrzyma się dłużej niż 12 miesięcy,
kandydat będzie musiał zaraportować 80 godzin CPE oraz
dokonać opłaty za przywrócenie w wysokości 100 USD
(członkowie IIA) lub 250 USD (pozostałe osoby)
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2. Dlaczego IIA zmieniło okres raportowania na roczny?


Ostatnie cykle raportowania zidentyfikowały szereg wyzwań przed jakimi stawały
osoby raportujące CPE. Jako część projektu, który ma zapewnić zgodność
raportowania CPE z najlepszymi praktykami w środowisku oraz aby wyjść naprzeciw
tym wyzwaniom, IIA przeprowadziło porównanie podobnych programów
certyfikacyjnych.



Porównanie wykazało, że potrzebne są zmiany aby odpowiedzieć na pojawiające się
wątpliwości związane z procesem raportowania. Chodzi także o poprawienie
komunikacji z osobami certyfikowanymi oraz zapewnienie osobom certyfikowanym
stałego kontaktu z pojawiającymi się trendami, a także umożliwienie odgrywania
istotnej roli w organizacjach, w których pracują.



Przejście na roczny okres raportowania to jedna ze zmian, która została
wprowadzona aby uporządkować system CPE. To dzięki termu również proces
weryfikacji jest łatwiejszy. Na przykład jeżeli dana osoba została wybrana do
weryfikacji godzin CPE, łatwiej będzie znaleźć dokumentację za ostatnich 12 miesięcy
niż za np. 27 miesięcy.

3. Co te zmiany oznaczają dla mnie?


Rok 2012 będzie rokiem przejściowym i rokiem, w którym wszystkie osoby
posiadające certyfikaty zostaną zapoznane z nowymi zasadami raportowania CPE
oraz będzie od nich wymagany raport CPE. Raport będzie zawierał różne ilości godzin
CPE co związane jest z terminem ostatniego raportowania. Poniższa tabela
przedstawia ilość godzin wymaganych w czasie raportowania w dniu 31 grudnia
2012, obliczona na podstawie numeru Member ID oraz ostatniego raportowania.
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Numer ID (Member ID)

Numery ID kończące
się na cyfrę parzystą

Termin
ostatniego
składania raportu
Ostatni raport CPE
składany w 2010
r. (godziny CPE
zgromadzone w
latach 2008 i
2009)

Godziny wymagane na koniec 2012
roku

Godziny wymagane na koniec 2013 roku

Wszystkie godziny zgromadzone w
latach 2010, 2011 i 2012, do 31.12.2012

Wszystkie godziny zgromadzone w 2013
roku do 31.12.2012

Minimalna
liczba
zaraportowania:

Minimalna
liczba
zaraportowania:

godzin

CIA
Praktykujący
posiadacz
certyfikatu
Niepraktykujący
posiadacz
certyfikatu

Numery ID kończące
się
na
cyfrę
nieparzystą

Ostatni raport CPE
składany w 2011
r. (godziny CPE
zgromadzone w
latach 2009 i
2010)
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120

60

do

Certyfikaty
specjalistyczne
60

30

Wszystkie godziny zgromadzone
latach 2011 i 2012 do 31.12.2012
Minimalna
liczba
zaraportowania:

godzin

CIA

Certyfikaty
specjalistyczne

Praktykujący
posiadacz
certyfikatu

80

40

Niepraktykujący
posiadacz
certyfikatu

40

20

w

do

godzin

CIA

Certyfikaty
specj listyczne

Praktykujący
posiadacz
certyfikatu

40

20

Niepraktykujący
posiadacz
certyfikatu

20

10

do

Wszystkie godziny zgromadzone w 2013
roku do 31.12.2012
Minimalna
liczba
zaraportowania:

godzin

CIA

Certyfikaty
specjalistyczne

Praktykujący
posiadacz
certyfikatu

40

20

Niepraktykujący
posiadacz
certyfikatu

20

10
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4. Jakie jeszcze zmiany wprowadzono?


Na początku drugiego kwartału 2012 roku – tylko dla osób z Ameryki Północnej oraz
z krajów, które są bezpośrednio administrowane przez IIA Global – będzie możliwe
zalogowanie się do CCMS (System Zarządzania danymi Kandydatów do Certyfikatów
IIA) i wprowadzanie zdobytych godzin CPE na bieżąco, a nie tylko na koniec okresu
raportowania. Poprzednio w systemie CCMS można było złożyć raport tylko na
koniec okresu raportowania godzin CPE.

5. Kto musi składać raport godzin CPE?


Wszystkie osoby posiadające certyfikaty IIA musza raportować godzin CPE co roku.
Nie dotyczy to osób ze statusem „emeryt”.

6. Jak można złożyć raport CPE?


Jeżeli posiadacz certyfikatu IIA jest z Ameryki Północnej lub z kraju obsługiwanego
bezpośrednio przez IIA Global, wystarczy zalogować się do systemu CCMS i złożyć
formularz raportu CPE, który można znaleźć w sekcji „complete a form” (wypełnij
formularz) po lewej stronie ekranu.



Jeżeli posiadacz certyfikatu IIA jest z kraju, w którym lokalny Instytut zarządza
procesem certyfikacji, sposób składania raportów CPE pozostaje bez zmian (tak jest
w przypadku Polski, czyli raport godzin CPE jest składany przez system CCMS).

7. Kiedy należy przesłać raport CPE?


Godziny CPE muszą być zaraportowane przed 31 grudnia każdego roku. Na przykład,
godziny CPE zdobyte w 2012 roku należy zaraportować przed 31 grudnia 2012. Jeżeli
raport nie zostanie złożony do 31 grudnia każdego roku, status certyfikatu zmieni się
z „certyfikowany” na „nieaktywny”. Osoby, który certyfikat ma status „nieaktywny”
nie mogą posługiwać się tytułem certyfikowanego audytora.

8. Mam kilka certyfikatów. Czy opłatę za utrzymanie certyfikatu muszę opłacić za każdy
certyfikat?


Jeżeli osoba posiadająca certyfikaty nie jest członkiem IIA a mieszka w Ameryce
Północnej lub w którymś z 65 krajów obsługiwanym bezpośrednio przez IIA Global,
będzie od niej wymagana opłata za utrzymanie certyfikatu w wysokości 100 $ za
certyfikat CIA i 25 $ za każdy certyfikat specjalistyczny (CCSA, CFSA, CGAP, CRMA).



Członkowie IIA z jednego z 30 krajów, gdzie Instytuty maja podpisana umowę
certyfikacyjna (Certification Agreement) powinni się skontaktować z lokalnym
Instytutem. Informacja dotycząca Polski zostanie podana w późniejszym terminie.
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9. Co się stanie, jeżeli opłata za utrzymanie certyfikatu nie zostanie opłacona lub nie zostanie
złożony raport CPE?


Jeżeli nie zostanie dokonana opłata za utrzymanie certyfikatu lub nie zostanie złożony
raport z godzinami CPE, certyfikat będzie miał zmieniony status na „nieaktywny”.
Oznacza to, że osoba która nie dopełniła powyższych obowiązków nie może się
posługiwać tytułem certyfikowanego audytora.

10. Czy można dokonać razem opłaty za utrzymanie certyfikatu oraz opłaty członkowskiej?


Począwszy od 2013 roku indywidualni członkowie z Ameryki Północnej będą
otrzymywali faktury zawierające opłaty za utrzymanie certyfikatu (-ów) oraz opłatę
członkowską.



Członkowie korporacyjni a Ameryki Północnej – korporacje / firmy będą otrzymywały
faktury za opłaty członkowskie natomiast poszczególni członkowie będą otrzymywali
e-mail za informacja o opłacie za utrzymanie certyfikatu (-ów).

11. Co należy zrobić, jeżeli nie złożyło się raportu godzin CPE do 31 grudnia i status certyfikatu
został zmieniony na „nieaktywny”?


Jeżeli status „nieaktywny” utrzymał się krócej niż 12 miesięcy, należy zalogować się
do systemu CCMS, wypełnić formularz do raportowania CPE i wraz z odpowiednią
opłatą administracyjną przesłać w celu zmiany statusu na „certyfikowany”.



Jeżeli status „nieaktywny” utrzymał się dłużej niż 12 miesięcy, będzie obowiązywała
procedura Przywrócenia Statusu; osoba posiadająca certyfikat będzie musiała
zaraportować 80 godzin CPE oraz dokonać opłaty w wysokości 100 $ (członkowie IIA )
lub 250 $ (osoby które nie są członkami IIA) za przywrócenie statusu certyfikatu

12. Co zrobić, jeżeli status „ nieaktywny” utrzymywał się przez ponad rok, a posiadacz certyfikat
chciałby przywrócić status na „certyfikowany”?


Jeżeli status „nieaktywny” utrzymał się dłużej niż 12 miesięcy, będzie obowiązywała
procedura Przywrócenia Statusu; osoba posiadająca certyfikat będzie musiała
zaraportować 80 godzin CPE oraz dokonać opłaty w wysokości 100 $ (członkowie IIA )
lub 250 $ (osoby które nie są członkami IIA) za przywrócenie statusu certyfikatu

13. Jakie rodzaje aktywności / kursów / szkoleń itp. kwalifikują się jako odpowiednie do
gromadzenia godzin CPE?


Rada ds. Certyfikatów Zawodowych (The Professional Certification Board (PCB))
określiła konkretne warunki, jakie powinny spełniać kursy / szkolenia i inne
aktywności, aby zakwalifikowały się do zaliczenia godzin CPE. Poniżej Dyrektywa
Administracyjna nr 4, zawierająca szczegółowe wytyczne.

str. 5

Często zadawane pytania – FAQ – dotyczące nowych zasad CPE

Styczeń 2012

14. Jak postąpić w wypadku posiadania kilku certyfikatów? Czy zgromadzone godziny CPE będą
miały zastosowanie do wszystkich certyfikatów?


Tak, godziny CPE zgromadzone w danym roku będą miały zastosowanie do wszystkich
posiadanych certyfikatów. Na przykład za udział w konferencji dot. zarządzania
audytem (GAM), godziny CPE będą mogły być zaliczone do wszystkich posiadanych
certyfikatów.

Przypomnienie dla posiadaczy certyfikatów specjalistycznych: wymagane jest aby 25% zdobytych
godzin CPE było związanych ze specjalizacją posiadanego certyfikatu.
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