Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.
Informacja prasowa

CIMA znosi opłaty za zwolnienia z egzaminów
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), czołowa i jednocześnie
największa światowa organizacja zrzeszająca specjalistów z dziedziny rachunkowości
zarządczej, ogłosiła 1 sierpnia br. przełomową zmianę – zniesienie wszystkich opłat za
zwolnienia z egzaminów. Ma to na celu stworzenie zróżnicowanej, dynamicznej i
odpowiadającej na wyzwania przyszłości profesji.
Zniesienie opłat za zwolnienia z egzaminów oznacza, że nowi studenci, którzy posiadają
odpowiedni stopień naukowy lub kwalifikacje nie będą ponosić za nie opłat. CIMA chce w ten
sposób wesprzeć dostępność do zawodów z dziedziny finansów oraz mobilność społeczną.
CIMA jest pierwszą profesjonalną organizacją tego typu w Polsce, która podjęła taki krok.
Wprowadzona zmiana będzie dotyczyć wszystkich nowych wniosków o zwolnienia z
egzaminów, które zostaną złożone przez studentów zarejestrowanych w CIMA w ramach
Certyfikatu z Rachunkowości Biznesowej (CIMA Certificate in Business Accounting) i
Kwalifikacji Profesjonalnej (CIMA Professional Qualification). Zniesienie opłat za zwolnienia ma
na celu zachęcenie większej liczby osób do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA i dalsze wspieranie
rozwoju kariery studentów CIMA.
Rachunkowość zarządcza jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi doradztwa
biznesowego i specjaliści z tego zakresu pełnią coraz ważniejsze funkcje w swoich
organizacjach. Dzięki działalności w ramach Association of International Certified Professional
Accountants
(Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Dyplomowanych
Specjalistów
ds. Rachunkowości) – organizacji reprezentującej branżę rachunkowości finansowej
i zarządczej na całym świecie, która została utworzona przez American Institute of CPAs
(AICPA) i CIMA – Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest rozpoznawana globalnie jako najbardziej
odpowiedni program finansowy dla profesjonalistów poszukujących kariery w biznesie.
W styczniu 2019 r. CIMA przedstawiła zaktualizowany sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej
dostosowany do wymogów przyszłości finansów, Ramy Kompetencyjne CGMA obejmujące
tematykę m.in. umiejętności cyfrowych, technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy
cyberbezpieczeństwa oraz kurs Digital Mindset, aby zaoferować specjalistom z dziedziny
finansów, członkom i studentom CIMA, narzędzia oraz zasoby, które pozwolą im rozwinąć
skrzydła w erze cyfrowej. Ten udoskonalony zestaw kompetencji uznawany jest na całym świecie
za najbardziej aktualny w obszarze rachunkowości zarządczej.
Obecnie ponad 117 000 studentów w 156 krajach jest w trakcie zdobywania Kwalifikacji
Profesjonalnej CIMA i uzyskania tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant).
– Studenci CIMA pochodzą z różnych środowisk i krajów, w których funkcjonują różnorodne
kwalifikacje oraz ścieżki edukacyjne. Uważamy, że studenci nie powinni być stawiani w
niekorzystnej sytuacji z powodu wcześniej podjętej edukacji. Usuwając znaczącą barierę w
rozpoczęciu kwalifikacji CIMA, chcemy zaoferować możliwość zbudowania udanej kariery dla
jak największej liczby osób i pomóc stworzyć zróżnicowaną, dynamiczną i gotową na
przyszłość profesję – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę,
Association of International Certified Professional Accountants.
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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 228 000 członków i studentów ze 179 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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