Warszawa, 24 września 2020 r.
Informacja prasowa

Współpraca CIMA i Diversity Hub na rzecz rozwijania wiedzy
w obszarze zarządzania różnorodnością
CIMA i Diversity Hub stworzyły sojusz w zakresie wspierania otwartości
i szacunku oraz promowania idei odpowiedzialnych finansów
i zrównoważonego biznesu.
23 września 2020 r. CIMA i think tank Diversity Hub podpisały memorandum o
współpracy na rzecz rozwijania wiedzy w obszarze zarządzania różnorodnością i
dostarczania rozwiązań, które ułatwiają tworzenie organizacji otwartych na
różnorodność, a także promowania postaw otwartości, szacunku, zachowania zasady
równych szans dla każdej osoby oraz odpowiedzialności w biznesie i profesji
finansowej.
W celu urzeczywistnienia założeń współpracy CIMA i Diversity Hub planują podjąć m.in.
takie działania jak:
•
•
•
•

realizacja wspólnych wydarzeń, konferencji, szkoleń, webinariów i innych
angażujących akcji skierowanych do pracowników, członków i studentów
CIMA, a także szerzej rozumianego środowiska biznesu i finansów;
wymiana ekspercka i wymiana know-how;
opracowanie rekomendacji i rozwiązań dla biznesu;
promocja rozwiązań, materiałów, artykułów, podcastów czy filmów
poruszających temat otwartości i szacunku.

Sygnatariuszami podpisanego memorandum byli Jakub Bejnarowicz, dyrektor
regionalny na Europę, CIMA oraz Tomasz Dąbrowski, wiceprezes zarządu, Diversity
Hub.
– Rozpoczęta dziś współpraca pozwoli na wymianę praktyk, doświadczeń i wiedzy w
zakresie aspektów związanych z zarządzaniem różnorodnością, równością i integracją
(ang. Diversity, Equality and Inclusion). Idealnie wpisują się one w misję i działalność
naszej organizacji. Chcemy wesprzeć środowisko specjalistów ds. finansów w tych
kwestiach i pomóc w tworzeniu społeczności odznaczającej się otwartością i
szacunkiem – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.
– Szczególnie ważne w obecnych czasach – zarówno z perspektywy naszej organizacji,
jak i szeroko rozumianego biznesu i finansów – jest budowanie zaufania i branie na
siebie większej odpowiedzialności za tworzenie wartości nie tylko dla udziałowców, ale
i interesariuszy, dla których jej koncepcja jest zgoła inna, gdyż uwzględniają w dużej
mierze aspekty społeczne i środowiskowe. Będzie to dobry punkt wyjścia do stworzenia
bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu – dodał Jakub Bejnarowicz.
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Co więcej, zdaniem Nicka Jacksona FCMA, CGMA, który w czerwcu br. został 87.
Prezydentem CIMA i ideę odpowiedzialnych finansów uczynił mottem przewodnim
swojej prezydentury, to właśnie specjaliści ds. finansów powinni być osobami
wytyczającymi w tym zakresie drogę w firmach.

Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytutu 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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