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Informacja prasowa

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
świętuje 100 lat
Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytut
Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest czołową i jednocześnie największą
światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości
zarządczej. Aby uczcić fakt stulecia swojego istnienia podjął inicjatywę Future of
Finance, która ma na celu transformację roli finansów i funkcji finansowej.
8 marca Instytut CIMA obchodził swoje setne urodziny. W ramach przygotowań do
oficjalnych uroczystości pod koniec stycznia opublikował rezultaty projektu badawczego
Future of Finance. W oparciu o jego wyniki powstała biała księga zatytułowana Reinventing finance for a digital world, by pomóc specjalistom ds. finansów rozwinąć
skrzydła w erze cyfrowej.
W efekcie przeprowadzonych badań, 31 stycznia 2019 r. przedstawiono udoskonalony
sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA, Ramy Kompetencji CGMA oraz kurs Digital
Mindset, które zagwarantują specjalistom z dziedziny finansów, członkom i studentom
CIMA narzędzia oraz zasoby zasoby niezbędne do rozwoju w cyfrowej rzeczywistości.
Steven Swientozielskyj FCMA, CGMA, Prezydent CIMA, powiedział: W 1919 roku
powstał nowy rodzaj księgowego, który pomagał uwczesnym liderom przemysłu
stawiać czoła wyzwaniom początku XX wieku. Sto lat później, członkowie i studenci
CIMA są w czołówce finansów, pomagając decydentom w podejmowaniu decyzji i
napędzając transformację biznesu.
To zaszczyt być Prezydentem CIMA w tym szczególnym roku – roku, w którym
doceniamy nasze wielkie dziedzictwo, szykując się jednocześnie na wyzwania
przyszłości. Warto przyjrzeć się temu, jak wprowadzaliśmy zmiany w ciągu ostatnich
100 lat zachowując nasze podstawowe wartości. Możemy czuć się dumni z tego, że
ustanowiliśmy globalną profesję rachunkowości zarządczej, która odpowiada
potrzebom finansów przyszłości. Chciałbym podziękować członkom i studentom,
którzy sprawili, że CIMA jest taka, jak obecnie – dodał Steven Swientozielskyj.
Sukces CIMA opiera się na ewolucji, poddawaniu się zmianom i pozostawaniu
aktualnym. Ma to wyraz w inicjatywie Future of Finance, nowych Ramach Kompetencji
CGMA i zaktualizowanej Kwalifikacji profesjonalnej CIMA, które zostały
zaprezentowane w roku, w którym świętujemy stulecie. Odzwierciedla to również nasz
bieżący wkład w Association of International Certified Professional Accountants
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości),
łączący nasze mocne strony z American Institute of CPAs, aby napędzać dynamiczny
rozwój zawodu księgowego na całym świecie – powiedział Jakub Bejnarowicz,
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Associate Director, Europe, Association of International Certified Professional
Accountants.
W stuletniej perspektywie patrzymy w przyszłość z pewnością siebie, bo wiemy, że
tworzymy wspólnymi siłami prawdziwie globalny standard – desygnację CGMA. Mamy
też możliwośći, by zaopatrzyć najbardziej wykwalifikowanych finansistów w wiedzę,
wgląd i umiejętność przewidywania, dzięki którym będą mogli sprostać wymaganiom
szybko zmieniającego się świata – dodał Jakub Bejnarowicz.
Śledź historię CIMA przez cały 2019 rok: #CIMA100.
Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest
czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
CIMA zrzesza ponad 232 000 członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.
Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle
współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji
profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego.
Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających
rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące
u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych
standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.
CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant (CGMA).
Tytuł CGMA – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty ds.
rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds.
rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w
biznesie.
AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości
publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności
zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA oraz innych specjalistów w dziedzinie finansów
i rachunkowości na całym świecie.
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