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Program certyfikacji międzynarodowej 

Certified Internal Auditor 
  

 

 

 

Zwiększenie kompetencji audytorów 

W niewielu obszarach działalności organizacji 

stwierdzenie „najważniejsze są kompetencje 

ludzi” jest tak bardzo prawdziwe jak w audycie. 

Wysoko wykwalifikowany zespół potrzebuje 

znacznie mniej nadzoru i lepiej radzi sobie z 

nowymi, niestandardowymi zadaniami. 

Uzyskanie spójnego rozumienia 

celów i metod  audytu przez cały 

zespół audytorski 

Podstawowym problem w zarządzaniu zespołem 

audytu jest zapewnienie spójnego, poprawnego 

podejścia wszystkich członków zespołu, 

niezależnie od audytowanego obszaru. 

Trudności w osiągnięciu tego celu często 

wynikają z braku znajomości standardowych  

zasad/metod  audytu przez członków zespołu. 

Aby uzyskać spójne podejście konieczne jest 

podobne rozumienie celów funkcji audytu i 

sposobów ich realizacji. 

Egzamin zewnętrzny  

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA daje 

możliwość rozliczenia uczestników z przyrostu 

wiedzy (niezależny egzamin) – co jest bardzo 

istotnym argumentem dla pracodawcy. 

Zdobycie międzynarodowego certyfikatu 

potwierdzającego profesjonalizm audytora jest 

silnym motywatorem dla pracownika by 

rzeczywiście zaangażować się w pracę na 

szkoleniu 

Kompetencje AW 

CIA to podstawowy certyfikat przyznawany 

przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA. 

Jest on powszechnie uznawany przez 

organizacje zarówno z sektora prywatnego jak i 

publicznego na całym świecie. Jest równocześnie 

poświadczeniem kompetencji oraz najwyższego 

profesjonalizmu. Już ponad 165 tys., osób 

ukończyło z sukcesem ten program z czego 

ponad 900 w Polsce. Certyfikat jest powszechnie 

rozpoznawalny ale pozostaje elitarny 

wystarczające do stwierdzenia, że pracownicy 

AW to osoby z kompetencjami na światowym 

poziomie i wiedzą wymaganą od 

profesjonalistów najwyższej klasy? 

Dyrektorzy AW na całym świecie, zadając sobie 

to pytanie, dochodzą do wniosku, że najlepszym 

z dostępnych i wypróbowanym sposobem 

zapewnienia wysokiej jakości kwalifikacji jest 

uczestnictwo pracowników AW w programie 

Certified Internal Auditor (CIA).   

 Pracownicy z kwalifikacjami CIA to także 

zwiększone zaufanie ze strony regulatorów 

(takich jak Komisja Nadzoru Finansowego) oraz 

podmiotów przeprowadzających zewnętrzne 

oceny jakości. Wywierają oni także istotny 

wpływ na postrzeganie funkcji AW zarówno w 

relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych (np. 

inwestorskich).  

Międzynarodowe badania potwierdzają, że 

zdobycie kwalifikacji IIA prowadzi do 

polepszenia kompetencji audytorów 

wewnętrznych.   

 

DLACZEGO WARTO wziąć udział w programie CIA?  

Kontakt: 

e-mail: cia@auditsolutions.pl, tel. 

696476797 

We współpracy z 

 

mailto:cia@auditsolutions.pl
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WYSOKA JAKOŚĆ naszych szkoleń  

Olbrzymie doświadczenie. Szkolimy do CIA od wielu lat 

• W naszych szkoleniach przygotowujących do egzaminów IIA udział wzięło ponad 1000 osób. 

Szkoliliśmy z zakresu CIA pracowników branży finansowej (w tym PKO BP, BZW WBK, Idea Bank), 

audytorów spoza branży finansowej (w tym Tauron, PSE, LIDL, PGE) a także administracji publicznej 

(w tym Małopolski Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski  Urząd Marszałkowski) 

• Obserwowaliśmy zmiany w podejściu do egzaminów CIA, znamy i rozumiemy tendencje na 

egzaminie. 

• Wiemy, jakie obszary egzaminu sprawiają najwięcej trudności. Potrafimy wskazać różnice w 

postrzeganiu audytu w Polsce oraz przez IIA Global. 

• Dzięki naszemu doświadczeniu zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także znajomości 

specyfiki tego ostatniego, potrafimy w przystępny sposób przedstawić materiał oraz przygotować do 

egzaminu. 

Praktyczne podejście. Koncentracja na celu, jakim jest zdanie egzaminu CIA 

• Opracowaliśmy autorski program – doskonalimy go od wielu lat. Koncentrujemy się na 

zagadnieniach, które mają największą szansę pojawić się na egzaminie. Szkoląc od wielu lat potrafimy 

wskazać takie obszary. 

• Egzamin CIA jest egzaminem testowym, dlatego przede wszystkim uczymy sposobu rozwiązywania 

pytań testowych. Teoria przeplatana jest pytaniami, które najlepiej sprawdziły się w 

dotychczasowych zajęciach. Pytania są stale aktualizowane. 

Pytania testowe online (egzamin próbny imitujący prawdziwy egzamin CIA) 

• Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w egzaminie próbnym. Ta 

sama, co dla prawdziwego egzaminu CIA, liczba pytań, czas oraz forma. Egzamin testowy przed 

ekranem komputera. 

• Każdy uczestnik naszego szkolenia ma możliwość podejścia do egzaminu w dowolnym miejscu i 

czasie. Na ekranie swojego komputera. Wynik egzaminu zostanie przesłany na adres email 

uczestnika. 

• Wynik egzaminu próbnego nie ma wpływu na ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu. Jest 

natomiast doskonałą formą sprawdzenia gotowości przystąpienia do egzaminu rzeczywistego. 
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Profesjonalni trenerzy CIA 

• Nasi trenerzy posiadają kwalifikacje CIA, oprócz tego kwalifikacje ACCA/CISA/CGAP/ISO 

27001/CRMA/QA. Dwóch z nich jest autorami książki rekomendowanej przez Instytut Audytorów 

Wewnętrznych, która może być wykorzystywana do przygotowywania do egzaminu CIA. 

• Zakres egzaminu jest bardzo obszerny i zróżnicowany: standardy audytu, audyt finansowy, audyt 

operacyjny, audyt informatyczny, bezpieczeństwo informacji, statystyczne metody doboru próby, 

rachunkowość finansowa i zarządcza, koncepcje zarządzania. Konieczny jest zespół wysoko 

wyspecjalizowanych trenerów. 

• Wykładowcy oprócz wieloletniego doświadczenia trenerskiego posiadają też wieloletnie 

doświadczenie w audycie. Są praktykami stale pracującymi w zawodzie, potrafiącymi wskazać 

praktyczne zastosowanie wymaganych do egzaminu teorii. 

 

Ceny szkoleń  

(razem pytaniami testowymi online w formie egzaminu próbnego) 

   Kurs 

 

 Cena regularna  Cena   (wczesny zapis)* 

 CIA I - 3 dni   1 850 + 23% VAT  1 750 + 23% VAT 

 CIA II - 3 dni  1 750 + 23% VAT 

 

  1 650 + 23% VAT 

 CIA III - 6 dni   3 600 + 23% VAT

  

 3 500 + 23% VAT 

*Cena (wczesny zapis) 

obowiązuje przy zapisie co 

najmniej10 dni przed datą 

rozpoczęcia szkolenia. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Co trzeba zrobić by uzyskać certyfikat CIA? 

1. Zdać wszystkie części egzaminu. 

2. Wykształcenie. Należy mieć ukończone studia wyższe, z dyplomem, co najmniej licencjata. 

Kierunek jest dowolny. 

3. Doświadczenie. Należy posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym 

lub zawodzie pokrewnym. Doświadczenie nie jest konieczne, aby przystąpić do 

egzaminu.  Można najpierw zdać egzamin a doświadczenie uzyskać później. 

4. Etyka i profesjonalizm. Należy uzyskać referencje (od przełożonego, osoby posiadającej 

już certyfikat IIA) zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata. 

Referencje nie są konieczne, aby przystąpić do egzaminu. Można najpierw zdać egzamin a 

referencje przesłać później. 

 

Organizacja egzaminu, procedura 

rejestracji, opłaty 

Egzaminy dla wszystkich 3 części są egzaminami 

testowymi, z 1 poprawną odpowiedzą spośród 4 

możliwych do wyboru. 

• Egzamin dla części I składa się ze 125 pytań, 

egzamin trwa 150 minut. 

• Egzamin dla części II składa się ze 100 pytań, 

egzamin trwa 120 minut. 

• Egzamin dla części III składa się ze 100 pytań, 

egzamin trwa 120 minut. 

Egzamin przeprowadzany jest przed ekranem 

komputera w języku polskim w kilku ośrodkach 

egzaminacyjnych. Rejestracja na egzamin wymaga 

stworzenia profilu w systemie CCMS (Certification 

Candidate Management System).W CCMS należy 

wypełnić wniosek aplikacyjny, wskazać, że chodzi o 

egzamin CIA, wybrać miejsce i termin egzaminu. 

W ramach rejestracji należy wnieść opłatę aplikacyjną 

w wysokości 230 USD (członkowie IIA 115 USD) oraz 

opłatę za egzamin (Członkowie IIA – 280 USD - za CIA 1 

i po 230 USD za CIA 2 i 3, pozostali kandydaci – 395 USD 

za CIA 1 i po 345 USD za CIA 2 i 3). Szczegóły opłat 

znajdują się na stronie IIA Global. Bardziej szczegółowe 

informacje odnośnie administracji egzaminu można 

uzyskać na stronie IIA Polska. 

 

ZAKRES szkolenia  

CIA - część 1. Niezbędne elementy audytu 

wewnętrznego 

I. Podstawy audytu wewnętrznego 15% 

II. Niezależność i obiektywizm (15%) 

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa (18%) 

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości (7%) 

V. Ład organizacyjny, Zarządzanie ryzykiem i Kontrola 

(35%) 

VI. Ryzyko oszustwa (10%) 

CIA - część 2. Praktyka audytu wewnętrznego 

I. Zarządzanie audytem wewnętrznym (20%) 

II. Planowanie zadania (20%) 

III. Wykonywanie zadania (40%) 

IV. Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie 

postępów (20%) 

CIA - część 3. Wiedza o biznesie dla audytu 

wewnętrznego 

I. Rozumienie biznesu (35%) 

II. Bezpieczeństwo informacji (25%) 

III. Informatyka (20%) 

IV. Zarządzanie finansami (20%) 

Kandydat podejmuje decyzje o kolejności przystąpienia 

do poszczególnych części egzaminu (przykładowo może 

rozpocząć od części III). 

Szkolenie będzie w całości podporządkowaliśmy 

jednemu celowi: zdaniu egzaminu.  

https://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
http://www.iia.org.pl/www/index.php/cert

