Warszawa, 14 października 2019 r.
Informacja prasowa

CIMA przyłącza się do apelu o stworzenie globalnych ram etycznych
odnoszących się do działalności gospodarczej
Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management
Accountants®) jest jedną z instytucji, które podpisały proklamację o nazwie An Appeal for
the Global Ethics Framework, wyrażając w ten sposób chęć współtworzenia imperatywu
etycznego, uniwersalnego dla wszystkich obszarów zawodowych związanych z
ekonomią, zarządzaniem, finansami i rachunkowością oraz wolę propagowania aktywnej
postawy środowisk naukowych i biznesowych.
14 października 2019 r. w Warszawie, podczas 31. Asian-Pacific Conference on International
Accounting Issues, sygnatariusze proklamacji An Appeal for the Global Ethics Framework,
w tym CIMA, wystosowali apel o stworzenie globalnych ram etycznych prezentując założenia
dokumentu wraz z narzędziem etycznej samooceny Tool-kit for Ethics Self-Assessment
(ESA), które zawiera zestaw pytań mających pomóc ocenić poziom etyczności firm i instytucji.
Pomysł inicjatywy zrodził się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). An Appeal for
the Global Ethics i Tool-kit for Ethics Self-Assessment są efektem wielomiesięcznych
dyskusji w szerokim gronie osób, które SGH zgromadziła wokół inicjatywy i którym problem etyki
w działalności gospodarczej leży głęboko na sercu. Wywodzą się one z instytucji ważnych dla
kształtowania etycznych postaw w biznesie, finansach i rachunkowości zarówno w Polsce, jak i
na świecie: SGH, CIMA, ACCA, PIBR i SKwP.
Wstęp podpisanej przez nie proklamacji głosi:

Istnieje potrzeba podejmowania zagadnień na forum, które może mieć moc sprawczą w
obszarach ważnych dla odpowiedzialności za funkcjonowanie świata w kształcie
gwarantującym jego dalszy i zrównoważony rozwój. Chociaż dyskurs na temat
uniwersalnego przesłania etyki globalnej trwa, a formuła jej określenia nie jest gotowa, za
właściwe uznajemy nagłaśnianie – jako jednego z komponentów etyki globalnej – zasad
etyki odnoszących się do ekonomii, tj. działalności gospodarczej człowieka.
An Appeal for Global Ethics Framework wyraża również przekonanie, iż etyka w obszarze
ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, we wszystkich wymiarach i na wszystkich
płaszczyznach, wymaga stałej i wspólnej troski wielu środowisk.
– Jako sygnatariusze tej proklamacji deklarujemy dezaprobatę dla działań nieetycznych,
szkodliwych społecznie i indywidualnie oraz brak akceptacji dla postaw, wynikiem których są
szkody moralne pozostawiające trwałe ślady w gospodarce i jej otoczeniu – powiedział Jakub
Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.
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– Propagowanie najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest od

dawna jednym ze strategicznych celów CIMA. Nasza współpraca z SGH w tym zakresie
sięga kwietnia 2018 r., kiedy wspólnie otworzyliśmy SGH Ethics Club. Celem podjęcia tej
unikalnej inicjatywy było stworzenie platformy do rozmów, wymiany najlepszych praktyk, a
także badań z obszaru etyki w biznesie. Działanie na rzecz promowania etyki wśród
studentów kierunków finansowych i ekonomicznych, którzy w przyszłości mogą piastować
strategiczne role zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach wynika z
naszego przekonania, iż etyczny biznes jest podstawą zdrowej gospodarki – dodał Jakub
Bejnarowicz.

Członkowie CIMA są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych i
działania według Globalnych Zasad Rachunkowości Zarządczej. To swoisty przewodnik dla
specjalistów ds. finansów, wspierający ich w strategicznych procesach decyzyjnych oraz
tworzeniu wartości dodanej dla swoich organizacji. Jednym z kluczowych elementów Zasad
jest zaufanie oraz szeroko pojęta etyka, która powinna odgrywać kluczową rolę w
działaniach podejmowanych przez firmy.
Co więcej, październik jest obchodzony przez CIMA jako miesiąc etyki. Instytut będzie w
tym roku publikował w październiku szereg materiałów dotyczących zagadnień związanych
z etyką w biznesie i podejmował działania na rzecz ich promocji, m.in. celebrując 16
października 2019 r. Globalny Dzień Etyki.
Więcej o proklamacji An Appeal for the Global Ethics i narzędziu Tool-kit for Ethics SelfAssessment:
Autorką koncepcji jest prof. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości w Kolegium Zarządzania
i Finansów oraz główny inspirator SGH Ethics Club. Znaczenie globalne inicjatywy podkreśla patronat
Ethics & Trust in Finance - 7th edition Global Prize.
Szczególnego wsparcia dla inicjatywy udzieliły władze SGH. Ważną rolę odegrali także dziennikarze,
ludzie z biznesu, profesorowie SGH oraz słuchacze Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego i
Kontroli. Wszyscy tworzyli klimat do owocnej dyskusji lub dostarczali cennych komentarzy i sugestii.
Tool-kit for Ethics Self-Assessment ma postać narzędzia informatycznego, które jest wyrazem
stanowiska Partnerów Apelu (SGH, CIMA, ACCA, PIBR, SKwP) oraz konstruktywnego myślenia i
działania osób, które solidaryzując się z treścią Apelu złożyły pod nim podpis. Obejmuje siedem –
ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie
człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą i jednocześnie świadomego współistnienia w
społeczeństwie homo socio-economicusa. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej
autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę pozwalającą na stworzenie obrazu
graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń w zakresie etyki. Służy wyłącznie osobie z tego
narzędzia korzystającej. Narzędzie jest dostępne pod adresem: http://esa.sgh.waw.pl

Dodatkowe informacje:
Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej CIMA i AICPA: https://www.cimaglobal.com/Ourlocations/Poland/CIMA-i-biznes/Globalne-Zasady-Rachunkowosci-Zarzadczej/
Informacje i materiały dotyczące miesiąca etyki w CIMA:
https://www.cimaglobal.com/Professionalism/Ethics/Ethics-Month-2019/
Więcej o 31. Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues: https://www.apconference.org/
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Założony w 1919 r. The 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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