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Często zadawane pytania dotyczące programu Internal Audit Practitioner (IAP) 

Czym jest program Internal Audit Practitioner (IAP)? 

Oferowany przez IIA Global program IAP przedstawia odrębny sposób rozpoznawania oraz 

nadaje status IAP kandydatom, którzy podejdą do egzaminu i zdadzą egzamin CIA cz. I. 

Jakie korzyści z programu IAP będzie miała osoba do niego przystępująca? 

Program IAP jest pierwszy krokiem do zawodowego sukcesu. Program ten otwiera drzwi 

kariery oraz zapewnia kandydatom większą wiarygodność i szacunek zarówno w środowisku 

zawodowym jak i w organizacji. 

Kto kwalifikuje się do aplikowania do tego program? 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną tabelą w celu określenia, czy kandydat spełnia 

wymagania kwalifikujące do programu IAP. 

Jakie są wymagania aby móc zakwalifikować się do program? 

Poniżej podajemy wymagania dla kandydatów do program IAP: 

o Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; 

o Wypełniony formularz aplikacyjny do programu IAP; 

o Wypełniony formularz Character reference (Potwierdzenie postawy moralnej); 

o 6 miesięcy doświadczenia w audycie wewnętrznym lub pokrewne (za 

pokrewna można uznać: audyt lub zadania oceniające, audyt wewnętrzny, audyt 

zewnętrzny, zapewnienie jakości, compliance, kontrola wewnętrzna). 

Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego muszą być spełnione w momencie 

ukończenia program IAP. 

https://www.iia.org.pl/sites/default/files/iap_tabela.pdf
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Jaki jest koszt program IAP? 

Poniżej przedstawiamy opłaty aplikacyjne i rejestracyjne  do programu IAP: 

Pierwsza aplikacja 

 

Członkowie IIA 

 

Pozostałe osoby 

 

Opłata aplikacyjna IAP: 

 
USD $100 USD $200 

Opłata egzaminacyjna za 

egzamin CIA cz. I 
USD $250 USD $350 

 

Osoby aplikujące do program IAP, które zdały egzamin CIA cz. I w okresie ostatnich 24 

miesięcy przed aplikacją do IAP, muszą wypełnić formularz aplikacyjny, jednak opłata będzie 

niższa: 

Egzamin CIA cz. I zdany 

w ciągu ostatnich 24 

miesięcy 

 

Członkowie IIA Pozostałe osoby 

 

Opłata aplikacyjna IAP 

 

USD $50 USD $100 

 

Czy aby aplikować do program IAP muszę być członkiem IIA? 

Pomimo, że nie ma wymogu bycia członkiem IIA aplikując do IAP, zachęcamy do wstąpienia 

w szeregi Instytutu. Członkowie IIA korzystają z szeregu przywilejów członkowskich, takich 

jak niższe opłaty aplikacyjne / egzaminacyjne, bezpłatne raportowanie godzin CPE do IAP, 

możliwość korzystania z materiałów przeznaczonych tylko dla członków. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony IIA Polska. 

Jak aplikować do program IAP? 

Należy wypełnić formularz aplikacyjny w systemie CCMS (Certification Candidate 

Management System) 

Po wypełnieniu formularza aplikacyjnego należy przesłać wszystkie wymagane dokumenty 

korzystając z serwisu Document Upload Portal na stronie IIA Global. Po zaakceptowaniu 

dokumentów do kandydata zostanie automatycznie przesłana informacja dotycząca statusu w 

programie IAP.  

Więcej o dokumentach i sposobie ich przesyłania – kliknij tutaj. 

https://www.iia.org.pl/czlonkostwo
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&usertype=candidate
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&usertype=candidate
https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload.aspx
https://www.iia.org.pl/certyfikacja/proces-certyfikacji
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Jak się zarejestrować na cz. I egzaminu CIA? 

Jak tylko aplikacja do program IAP zostanie zaakceptowana, należy zalogować sie do system 

CCMS (Certification Candidate Management System) , wypełnić formularz rejestracyjny na 

egzamin CIA cz. I i dokonać opłaty egzaminacyjnej zgodnie z obowiązującymi stawkami. 

Egzaminy odbywają się przy komputerach w 3 centrach egzaminacyjnych w Polsce (2 w 

Warszawie i 1 w Lublinie). Egzaminy odbywają się praktycznie codziennie. Więcej na stronie 

IIA Polska. 

Termin egzaminu można ustalić po zarejestrowaniu się i opłaceniu egzaminu w systemie 

CCMS. 

Czym jest sylabus do egzaminu CIA cz. I? 

Zagadnienia egzaminacyjne obejmują takie tematy jak: obowiązkowe poradniki z IPPF; 

pojęcia dotyczące kontroli wewnętrznej i ryzyka; narzędzia i techniki przeprowadzania zadań 

audytu wewnętrznego. 

UWAGA: wszystkie zagadnienia z tej części sylabusa będą sprawdzane na poziomie 

zaawansowanym chyba, że zostanie to poniżej określone inaczej. 

1. Obowiązkowe przewodniki (35-45 %) 

2. Kontrola wewnętrzna / ryzyko (25-35 %) – poziom śreodniozaawansowany 

3. Przeprowadzanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia I techniki audytu (25-35%) 

Aby zapoznać się z całym sylabusem do egzaminu CIA cz. I kliknij w link. 

Aby zapoznać się z przykładowymi pytaniami do egzaminu CIA cz. I – kliknij w link. 

 

Jak długo trwa egzamin CIA cz. I? 

Egzamin CIA cz. I składa sie ze 125 pytań. Kandydaci mają 2 godziny 30 minut na 

ukończenie egzaminu. 

Co muszę zrobić aby utrzymać tytuł IPA? 

Osoby, które uzyskają tytuł IAP będą na 2 lata zwolnione ze zdobywania godzin CPE. Po 

dwóch latach (za drugi pełny rok) należy zaraportować godziny CPE aby utrzymać tytuł IAP 

przez kolejnych 12 miesięcy. Po 3 pełnych latach posiadania tytułu IAP, desygnacja 

automatycznie wygasa. 

Przykład: jeżeli uzyskałeś IAP 01.06.2015 r., pierwszy raport CPE należy złożyć do 

31.12.2017 r. (za godziny CPE zdobyte w 2017 r.). Po złożeniu raportu desygnacja IAP 

wygaśnie z końcem 2018 roku. 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&usertype=candidate
https://www.iia.org.pl/certyfikacja/oplaty-w-procesie-certyfikacji
https://www.iia.org.pl/certyfikacja/egzaminy
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-2013-Exam-Syllabus-Part-1.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Sample-Exam-Questions.aspx
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Co się stanie jeżeli w tzw. międzyczasie uzyskam certyfikat CIA lub CRMA? 

Jeżeli uzyskasz certyfikat CIA lub CRMA w okresie posiadania tytułu IAP, IAO 

automatycznie wygaśnie. 

Dlaczego desygnacja IAP wygasa po 3 latach? 

Tytuł IAP nie jest przewidziany na czas nieokreślony. Program ten jest kierowany do osób, 

które będą w zawodzie audytora wewnętrznego tylko przez krótki okres czasu oraz dla tych, 

którzy nie spełniają jeszcze wszystkich wymagań aby aplikować do programu CIA. W 

związku z tym, tytuł IAP automatycznie wygasa po 3 pełnych latach. 

Czy otrzymanie tytułu IAP jest potwierdzane certyfikatem? 

Program IAP nie jest programem certyfikacyjnym. Program ten pomaga zidentyfikować 

osoby, które zdały egzamin CIA cz. I i zostały zakwalifikowane do otrzymania tytułu IAP. 

W związku z powyższym, osoby, które otrzymają tytułu IAP nie otrzymają certyfikatu, 

natomiast otrzymają znak graficzny (badge) potwierdzający otrzymanie IAP. Znak taki będzie 

można umieścić np.: w podpisie maila, na profilu internetowym (np. na Facebook'u), na 

wizytówce. Więcej na stronie IIA Polska lub IIA Global . 

**** 

https://www.iia.org.pl/certyfikacja/komunikaty/institute-internal-auditors-has-issued-you-badge
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-Badging.aspx

