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Biznes potrzebuje ekspertów

Najbardziej liczący się certyfikat

ROZMOWA | Jakub Bejnarowicz, Country Manager, Chartered Institute of Management Accountants, oddział w Polsce

Minęły dwa lata od otworzenia
oddziału CIMA w Polsce. Jak
obecnie wygląda pozycja
organizacji w Polsce? Co zmieniło
się w ciągu tych dwóch lat?
Ja kub Bej na ro wicz: Za rów -
no w Pol sce, jak i na ca łym
świe cie In sty tut CI MA wspie -
ra fir my w po zy ski wa niu
i in we sto wa niu w ta len ty.
W cią gu ostat nich dwóch lat
uda ło nam się zbu do wać
i wzmoc nić re la cje z czo ło wy -
mi pra co daw ca mi w Pol sce.
Człon ko wie CI MA oraz stu -
den ci po zio mu za rząd cze go
kwa li fi ka cji to przede wszyst -
kim kon tro le rzy, ana li ty cy
stra te gicz ni, kon sul tan ci, dy -
rek to rzy wy ko naw czy
i fi nan so wi. Dzię ki uni kal nym
i wszech stron nym umie jęt no -
ściom stu den ci bar dzo
do brze spraw dza ją się w ro li
me ne dże rów w naj więk szych
pol skich i mię dzy na ro do -
wych fir mach, jak Pe kao,
In fo sys, De lo it te, Uni le ver,
PwC, Shell, BAT, GSK, Ne stle,
Ac cen tu re, Te sco, Deut sche
Bank, Roy al Bank of Sco tland,
HP, KPMG, GE, Bank Za chod -
ni WBK czy IBM. Nie za leż nie
od sek to ra - od FMCG po -
przez fi nan se i bań ko wość,
SSC/BPO, do radz two, IT,
ener ge ty kę, pro duk cje i han -
del - oraz ko niunk tu ry
go spo dar czej po ma ga ją fir -
mom w uspraw nia niu
pro ce sów i osią ga niu zrów no -
wa żo ne go suk ce su. In sty tut
CI MA sta le wsłu chu je się
w po trze by lo kal ne go biz ne -

su i ak tu ali zu je sy la bu sy,
uwzględ nia jąc opi nie i re ko -
men da cje dy rek to rów
wy ko naw czych, CFO i de cy -
den tów z wie lu kra jów, w tym
z Pol ski. Przez ostat nie dwa
la ta zor ga ni zo wa li śmy po nad
dwa dzie ścia spo tkań me ry to -
rycz nych i ne twor kin go wych
dla na szych stu den tów
i człon ków. Za cie śni li śmy
współ pra cę z akre dy to wa ny -
mi cen tra mi szko le nio wy mi:
BPP Pro fes sio nal oraz Aka de -
mią PwC. Wy pro mo wa li śmy
mię dzy na ro do wy kon kurs
Glo bal Bu si ness Chal len ge

wśród mło dzie ży aka de mic -
kiej i dwu krot nie wpro wa dzi -
li śmy re pre zen tan tów Pol ski
do pierw szej szóst ki ści słe go
fi na łu świa to we go. Uru cho mi -
li śmy spe cjal no ści mię dzy-
kie run ko we SGH & CI MA
w Szko le Głów nej Han dlo wej,
na Uni wer sy te cie Eko no micz -
nym we Wro cła wiu oraz
wspól ny pro gram na Uni wer -
sy te cie Eko no micz nym
w Kra ko wie. CI MA w Pol sce
speł nia funk cję mo stu łą czą -
ce go ta len ty z biz ne sem.
Bar dzo dy na micz nie się roz -
wi ja my, re ali zu je my

in no wa cyj ne pro jek ty i sta je -
my się li de rem
w ra chun ko wo ści za rząd czej
i wspar cia pro ce sów de cy zyj -
nych.

Jak licz na jest CI MA? Czy mi mo
spo wol nie nia go spo dar cze go or -
ga ni za cja ca ły czas się roz wi ja
i po więk sza licz bę swo ich człon -
ków i stu den tów?

CI MA to obec nie 203 tys.
stu den tów i człon ków 
w 173 kra jach świa ta. Tyl ko
w ostat nim ro ku glo bal nej
dzia łal no ści In sty tu tu licz ba
no wych stu den tów po więk -
szy ła się o pra wie 30 ty się cy.
W Pol sce zrze sza my 2400
stu den tów i człon ków, a każ -
de go mie sią ca przy by wa nam
kil ku dzie się ciu no wych słu -
cha czy. Nie za leż nie
od ko niunk tu ry biz nes sta le
zgła sza za po trze bo wa nie
na świet nie przy go to wa nych
fa chow ców, eks per ci po sia da -
ją cy kwa li fi ka cje CI MA są
ko łem za ma cho wym w ser cu
glo bal ne go biz ne su.

War to nad mie nić, iż na wią -
za nie sze ro ko za kro jo nej
współ pra cy CI MA z ame ry -
kań skim In sty tu tem AIC PA
(Ame ri can In sti tu te of Cer ti -
fied Pu blic Ac co un tants)
w 2012 za owo co wa ło utwo -
rze niem no we go wspól ne go
ty tu łu człon kow skie go CGMA
(Char te red Glo bal Ma na ge -
ment Ac co un tant),
wy win do wał In sty tut CI MA
na po zy cję li de ra in no wa cji
oraz przy pie czę to wał praw -

dzi wie glo bal ną roz po zna wal -
ność kwa li fi ka cji.

Z ja ki mi part ne ra mi współ pra cu je
CI MA w Pol sce i na czym po le ga
owa współ pra ca?

W Pol sce CI MA ści śle
współ pra cu je z pra co daw ca -
mi z sek to ra pry wat ne go
i pu blicz ne go, sto wa rzy sze -
nia mi i or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, fir ma mi
szko le nio wy mi i uczel nia mi
oraz agen cja mi za trud nie nia.
Na da je my akre dy ta cje i cer -
ty fi ka ty ja ko ści fir mom
szko le nio wym i uczel niom
oraz wspól nie pra cu je my
na rzecz sta łej po pra wy ja ko -
ści kształ ce nia
i uprak tycz nia nia pro gra mów
stu diów. Tu na szy mi part ne -
ra mi są m. in. BPP
Pro fes sio nal, Aka de mia PwC
oraz SGH.

Współ pra cu jąc z pra co -
daw ca mi, kon cen tru je my się
na po zy ska niu i in we sto wa -
niu w ta len ty. Do każ de go
part ne ra biz ne so we go pod -
cho dzi my in dy wi du al nie
i re ali zu je my wie le pro jek tów
uszy tych na mia rę po trzeb
oraz ocze ki wań. Przy kła dem
jest kon kurs Glo bal Bu si ness
Chal len ge, któ re go part ne ra -
mi w Pol sce od pierw szej
edy cji są: De lo it te, Uni le ver
i In fo sys.

Z uwa gi na uni kal ny za kres
kom pe ten cji osób po sia da ją -
cych dy plom CI MA oraz
wzra sta ją ce za po trze bo wa nie
pra co daw ców na spe cja li stów

ds. ra chun ko wo ści za rząd czej
re ali zu je my co raz wię cej pro -
jek tów z głów ny mi agen cja mi
re kru ta cyj ny mi.

CI MA od po cząt ku swo jej obec -
no ści ak tyw nie współ pra co wa ła
z uczel nia mi eko no micz ny mi
w Pol sce. W ze szłym ro ku wspól -
nie ze SGH uru cho mi ła spe c-
jal ność mię dzy kie run ko wą
na stu diach li cen cjac kich i ma gi -
ster skich. Czy stu den ci są
za in te re so wa ni wspól ną ofer tą
edu ka cyj ną CI MA i SGH?

Za in te re so wa nie wspól ną
ofer tą CI MA i SGH prze ro sło
naj śmiel sze ocze ki wa nia
uczel ni i na sze go in sty tu tu.
W pierw szej edy cji pro gra mu
stu dia roz po czę ło pra wie
trzy stu stu den tów Szko ły
Głów nej Han dlo wej. Co wię -
cej, dzię ki za an ga żo wa niu
uczel ni i in sty tu tu, zda wal -
ność eg za mi nu ze wnętrz ne go
CI MA utrzy mu je się
po pierw szym ro ku współ -
pra cy na fe no me nal nym
po zio mie ok. 80 proc. Na si
part ne rzy biz ne so wi z du żym
za in te re so wa niem przy glą da -
ją się re ali za cji te go pro jek tu,
wie lu z nich już na eta pie
wdro że nia za de kla ro wa ło
prak ty ki lub moż li wość pra cy
dla stu den tów wspól ne go
pro gra mu CI MA & SGH.

Stu den ci do ce nia ją si łę cer -
ty fi ka tów CI MA i zda ją so bie
spra wę, iż zdo by ta wie dza
mo że w przy szło ści pro cen to -
wać. 

                                     dokończenie > 7

Od początku kariery
zawodowej jest zaangażowany
w proces upraktyczniania
i umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego
w Polsce, począwszy
od budowy i wdrażania
programów studiów w języku
angielskim po promocję Polski
za granicą, w tym
reprezentowanie konsorcjum
polskich uczelni na arenie
międzynarodowej. Zajmował
się pozyskiwaniem studentów,
wykładowców i inwestorów
zagranicznych. Jakub
Bejnarowicz ma
doświadczenie w marketingu
międzynarodowym,

negocjacjach oraz koordynowaniu projektów z udziałem
partnerów i inwestorów zagranicznych. Z CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants) związany jest od 2011.
Reprezentuje i odpowiada za rozwój i działalność Instytutu
w Polsce. Współpracuje i realizuje projekty z czołowymi
pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi. 

Jak CI MA zmie ni ła się w ostat nich
la tach?

Mal colm Fur ber: W cią gu
ostat nich kil ku lat CI MA roz -
sze rzy ła swo ją glo bal ną
obec ność.

Ma my obec nie 203 tys.
człon ków i słu cha czy 
w 173 kra jach świa ta i je ste -
śmy or ga ni za cją o praw dzi wie
glo bal nym cha rak te rze.
W stycz niu 2012 r. CI MA we
współ pra cy z Ame ri can In sti -
tu te of Cer ti fied Pu blic
Ac co un tants (AIC PA) uru cho -
mi ły kwa li fi ka cję Char te red
Glo bal Ma na ge ment Ac co un -
tant (CGMA). Człon ko wie
CI MA po sia da ją cy ty tuł
CGMA ma ją moż li wość pod -
ję cia za trud nie nia i dzie le nia
się wie dzą na ca łym świe cie.
Od no to wa li śmy rów nież zna -
czą cy wzrost licz by człon ków
i słu cha czy w Afry ce oraz
na no wych ryn kach Eu ro py
Wschod niej, szcze gól nie
w Pol sce.

Dla cze go, pa na zda niem, CI MA
roz wi ja się szyb ciej niż in ne or ga -
ni za cje zrze sza ją ce spe cja li stów
z dzie dzi ny ra chun ko wo ści?  

Kwa li fi ka cja CI MA jest naj -
bar dziej li czą cym się
cer ty fi ka tem w ra chun ko wo -
ści za rząd czej na świe cie.
Przez ostat nie pięć lat na stą -
pił wy jąt ko wo dy na micz ny
wzrost za in te re so wa nia ofer -
tą na sze go In sty tu tu. 

To naj lep szy czas dla osób
pla nu ją cych ka rie rę spe cja li -
sty ds. ra chun ko wo ści
za rząd czej.

Mo im zda niem czę ścio wo
wy ni ka to z fak tu, że stu den ci
po strze ga ją kwa li fi ka cję CI MA
ja ko prze pust kę do ka rie ry;
kwa li fi ka cję, któ ra po zwa la im
pra co wać na ca łym świe cie
w wy bra nej przez sie bie
bran ży. Jed no cze śnie war tość
kwa li fi ka cji CI MA do ce nia ją
pra co daw cy. Fir my są co raz
bar dziej świa do me kon se -
kwen cji wy ni ka ją cych
z wpły wu ich dzia łal no ści
na oto cze nie, w któ rym funk -
cjo nu ją. Za sta na wia ją się też,
jak trwa ły oka że się ich biz nes
w dłuż szej per spek ty wie.
Kwa li fi ka cja CI MA kon cen tru -
je się na umie jęt no ściach
i wie dzy, dzię ki któ rym na si
człon ko wie za pew nia ją dłu go -
ter mi no wy, zrów no wa żo ny
roz wój swo im or ga ni za cjom
i pro mu ją za cho wa nia etycz -
ne.

Jak bar dzo wy ma ga ją ce są stu dia
przy go to wu ją ce do cer ty fi ka tu?  

Zdo by cie kwa li fi ka cji 
CI MA z pew no ścią nie jest ła -
twym za da niem, po nie waż
za rów no stu dia, jak i sam eg -
za min są szcze gó ło we
i opra co wa ne we dług naj wyż -
szych stan dar dów. Nie chcę
przez to po wie dzieć, że są
trud ne dla za sa dy, bo wy tę -
żo na pra ca i po świę ce nie są
gwa ran cją suk ce su pod czas
eg za mi nów.

Słu cha cze i człon ko wie 
CI MA łą czą po trzeb ne umie -
jęt no ści fi nan so we
i prze ni kli wość biz ne so wą,
dzię ki cze mu wno szą cen ny

wkład w roz wój swo ich or ga -
ni za cji już na wcze snych
eta pach ka rie ry za wo do wej.
Ucząc się do eg za mi nów, zdo -
by wa ją jed no cze śnie
prak tycz ne umie jęt no ści.

Ko lej ną, mo im zda niem,
za le tą kwa li fi ka cji CI MA jest
to, że przy każ dym ko lej nym
mo du le słu cha cze ba zu ją
na zdo by tej do tych czas wie -
dzy, roz wi ja ją swo je
umie jęt no ści i kon so li du ją je,
bu du jąc ob raz wszech stron -
ne go pro fe sjo na li sty, któ ry
sum ma su ma rum jest kimś
wię cej niż zwy kłym księ go -
wym.

Jak wy glą da od se tek zda wal no ści
wśród uczest ni ków pro gra mu?

Róż ni się on w za leż no ści
od po zio mu, ale grun tow ne
przy go to wa nie po zwa la
na zdo by cie umie jęt no ści
nie zbęd nych do uzy ska nia
kwa li fi ka cji.

Czy za in te re so wa nie kwa li fi ka cją
CI MA w Pol sce wzra sta?

Z pew no ścią tak, po dob nie
jak i w in nych czę ściach świa -
ta. Licz ba człon ków
i słu cha czy CI MA w Pol sce
wy no si obec nie ponad 
2400 osób i szyb ko ro śnie.

Jed ną z przy czyn jest dy -
na micz ny roz wój
go spo dar czy Eu ro py
Wschod niej, a w szcze gól no -
ści Pol ski. Co raz wię cej
mię dzy na ro do wych kor po ra -
cji do strze ga po ten cjał
in we sty cyj ny tej czę ści Eu ro -
py, co pro wa dzi do ro sną ce go

za po trze bo wa nia na wy kwa -
li fi ko wa nych
pro fe sjo na li stów.

W ostat nim cza sie zgła sza
się do mnie spo ro or ga ni za cji,
któ re mó wią, że ma ją in ży nie -
rów i tech ni ków, ale chcą się
na uczyć cze goś wię cej na te -
mat ra chun ko wo ści
za rząd czej i za rzą dza nia wy -
ni ka mi pra cow ni ków. Suk ces
CI MA w Pol sce po ka zu je, że
je ste śmy w sta nie do sto so wać
kwa li fi ka cję do lo kal nych po -
trzeb. Nie każ dy po sia dacz
cer ty fi ka tu ro bi osza ła mia ją cą
ka rie rę, ale wie lu się to uda je
i tra fia ją do mię dzy na ro do -
wych kor po ra cji, ta kich jak
PwC.

Ja ką rze czy wi stą war tość, pa na
zda niem, spe cja li ści ds. ra chun ko -
wo ści za rząd czej wno szą
do biz ne su w XXI wie ku?

Kwa li fi ka cja CI MA sta no wi
ogrom ną war tość dla firm,
po nie waż człon ko wie i słu -
cha cze CI MA wie dzą
o biz ne sie wię cej niż więk -
szość osób w or ga ni za cji.

My ślę, że je ste śmy w sta nie
pra co wać w spo sób in ter dy -
scy pli nar ny. Po tra fi my mó wić
ję zy kiem in nych pro fe sjo na li -
stów; mo że my roz ma wiać
z in ży nie ria mi czy spe cja li sta -
mi ds. mar ke tin gu. Praw dę
po wie dziaw szy, po zdo by ciu
kwa li fi ka cji pra co wa łem
przez trzy la ta w mar ke tin gu.

My ro zu mie my me cha ni -
zmy rzą dzą ce biz ne sem.
Wie my, co wpły wa na wy ni ki
fir my, gdzie tkwią dźwi gnie
i le wa ry, któ re de ter mi nu ją jej
roz wój. Cho dzi o to, że by
uświa da miać so bie, jak one
współ gra ją w ra mach or ga ni -
za cji. My ślę, że jest to jed na
z naj cen niej szych umie jęt no -
ści, któ re zdo by wa się dzię ki
kwa li fi ka cji CI MA. Mo że my
rów nież pra co wać w wie lu
dzia łach fir my. Prze sze dłem
przez chy ba wszyst kie pio ny
w or ga ni za cji. Spro wa dza się
to do po sia da nia więk szej niż
więk szość osób wie dzy o or -
ga ni za cji, co po raz ko lej ny
po twier dza ją prze pro wa dza -
ne przez nas oce ny
kwa li fi ka cji.

Na ryn ku prze trwa ją te fir -
my, któ re bę dą w sta nie
do sto so wać się do zmian ryn -
ku, a dzię ki te mu i szyb ciej
roz wi jać. To praw dzi wa war -
tość, któ rą wno si spe cja li sta
ds. ra chun ko wo ści za rząd czej.

Jed ną z waż niej szych rze -
czy, któ rą pod kre ślam,
pro wa dząc szko le nia bądź
wpro wa dza jąc w taj ni ki za -
wo du młod szych ko le gów czy
słu cha czy, jest to, że aby zro -
zu mieć biz nes, mu sisz wyjść
zza biur ka i do łą czyć do swo -
je go ze spo łu. Kie dy
pra co wa łem dla jed ne go z li -
de rów sek to ra ga zo we go

(i nie cho dzi o spół kę pa li wo -
wą, ale fir mę zaj mu ją cą się
ga za mi prze my sło wy mi), czę -
sto mó wi łem mo im
współ pra cow ni kom, że by za -
ka sa li rę ka wy i chwy ci li
za bu tlę. To je dy ny spo sób,
że by do wie dzieć się, co się
tak na praw dę dzie je w fir mie.
Umie my sto so wać ra chu nek
kosz tów dzia łań i in ne po -
dob ne me to dy, ale do pie ro
dzię ki bez po śred nie mu oglą -
do wi sy tu acji mo że my
do wie dzieć się praw dy.

Zdol ność ob ser wa cji jest
klu czo wą umie jęt no ścią, któ -
rą po wi nien po sia dać każ dy
do bry spe cja li sta ds. ra chun -
ko wo ści za rząd czej.

Ja kiej ra dy udzie lił by pan oso bom,
któ re pla nu ją roz po czę cie swo jej
dro gi po kwa li fi ka cję CI MA?

Słu cha czom, któ rzy już się
zde cy do wa li, a tym bar dziej
po ten cjal nym za in te re so wa -
nym po wie dział bym, że
obec nie ma my do czy nie nia
z ogrom nym za po trze bo wa -
niem ryn ku na ich usłu gi.

Or ga ni za cje mu szą w peł ni
wy ko rzy sty wać po ten cjał
swo ich pio nów fi nan so wych.
Bio rąc pod uwa gę ak tu al ne
ogra ni cze nia fi nan so we oraz
ro sną cą po trze bę sku tecz ne -
go, wy daj ne go i etycz ne go
dzia ła nia, ra chun ko wość za -
rząd cza ma do ode gra nia
klu czo wą ro lę w pod no sze niu
ja ko ści pro ce dur pla no wa nia
i po dej mo wa nia de cy zji. To
na praw dę naj lep szy czas dla
osób pla nu ją cych ka rie rę
spe cja li sty ds. ra chun ko wo ści
za rząd czej. Spe cja li ści w tej
dzie dzi nie mo gą li czyć
na nie ogra ni czo ne glo bal ne
moż li wo ści roz wo ju.

ROZMOWA | Malcolm Furber, prezydent 
Chartered Institute of Management Accountants
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Największe zagrożenia 
wynikają z braku innowacji

GIL LIAN LE ES
szef Działu Ładu Korporacyjnego
i Zarządzania Ryzykiem
w Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA)

Zanim objęła stanowisko szefa
działu w CIMA, 
Gillian pracowała w największych
instytucjach finansowych 
w Wielkiej Brytanii – Bank of
England oraz NatWest Bank. 
Dziś jest uznanym ekspertem
i komentatorem zagadnień
związanych z ładem korporacyjnym
i zarządzaniem ryzykiem.

Wy zwa nia

Wo bec wy zwań wy ni ka ją -
cych z dy na micz ne go tem pa za -
cho dzą cych glo bal nie zmian
oraz ro sną cej nie pew no ści
w zgod nej opi nii eks per tów in -
no wa cje sta no wią klucz
do osią gnię cia trwa łe go suk ce -
su w biz ne sie. Ste ve Jobs wy ra -
ził to w pro stej for mu le, stwier -
dza jąc, że „in no wa cja od róż nia
li de ra od na śla dow cy”.

In no wa cyj ność daw no już
wy kro czy ła po za jej tra dy cyj ne
poj mo wa nie. Dziś do ty czyć mo -
że za rów no pro duk tów, pro ce -
sów i usług, jak i prak tyk oraz
mo de li biz ne so wych. In ny mi
sło wy, in no wa cje wpły wa ją
na wszyst kie aspek ty biz ne su.
Spra wia to, że or ga ni za cje mu -
szą wpro wa dzić po li ty kę opar tą
na stra te gicz nym i pro ak tyw -
nym po dej ściu do zmian. Praw -
da jest bru tal na: or ga ni za cje
mu szą otwo rzyć się na in no wa -
cje. Jest to wa ru nek ko niecz ny
ich prze trwa nia, nie mó wiąc już
o roz wo ju i roz sze rza niu dzia -
łal no ści. Przy szłość na le ży dziś
do firm, któ re pie lę gnu ją kre -

atyw ność – fun da ment in no wa -
cyj no ści, a na stęp nie są w sta nie
sfi nan so wać oraz efek tyw nie
re ali zo wać swo je po my sły.

Osta tecz ny suk ces w du żej
mie rze za leż ny jest wła śnie
od umie jęt no ści wdro że nia in -
no wa cji. Mo że się bo wiem oka -
zać, że re ali zo wa na zmia na
w du żym stop niu bu rzy usta lo -
ny po rzą dek, a ko rzy ści z jej
wpro wa dze nia po zo sta ją nie -
pew ne. Co wię cej, każ da in no -
wa cja wy ma ga zde cy do wa ne -
go – i jed no cze śnie wła ści wie
uza sad nio ne go – ape ty tu na ry -
zy ko.

Klu czo wym ele men tem jest
umie jęt ne po łą cze nie opła cal -
ne go mo de lu biz ne so we go
z pro mo wa niem kul tu ry od no -
wy, któ ra jest w sta nie za gwa -
ran to wać zrów no wa żo ny roz -
wój biz ne su w przy szło ści. Or -
ga ni za cje mu szą na uczyć się
spraw nie za rzą dzać i rów no wa -
żyć na pię cia i kon flik ty kul tu ro -
we wy wo ła ne pra gnie niem kre -
atyw no ści i ela stycz no ścią
z jed nej stro ny a ko niecz no ścią
za cho wa nia dys cy pli ny oraz
kon tro li z dru giej.

Oto cze nie pro ce su
zmian

Od pre ze sów rzad ko ocze ku -
je się prze ło mo wych po my słów
zwią za nych z kon kret ny mi pro -
duk ta mi bądź tech no lo gia mi.
Wręcz prze ciw nie, ka dra za rzą -
dza ją ca czę sto po strze ga na jest
w ne ga tyw nym świe tle ja ko
oso by od po wie dzial ne za blo -
ko wa nie ta kich ini cja tyw. Ta kie
po dej ście ozna cza jed nak brak
zro zu mie nia dla pod sta wo wej
ro li, ja ką od gry wa ona w pro ce -
sie wspie ra nia in no wa cyj no ści.
Obec nie or ga ni za cje za rzą dza ją
sze ro kim spek trum in no wa cyj -
nych pro jek tów, z czym wią że
się ko niecz ność wy zna cza nia
prio ry te tów w za kre sie fi nan so -
wa nia i od po wied niej re ali za cji
wy se lek cjo no wa nych po my -
słów. Tym sa mym spe cja li ści
zaj mu ją cy się za rzą dza niem fi -
nan sa mi mu szą zna leźć się
w cen trum wy da rzeń i po dej -
mo wać ab so lut nie klu czo we
de cy zje. In no wa cje prze sta ły
być do me ną tyl ko i wy łącz nie
na ukow ców oraz dzia łów ba -
daw czo -roz wo jo wych.

Ro lą dzia łów fi nan so wych
sta je się kre owa nie oto cze nia,
któ re sty mu lu je roz wój in no wa -
cyj no ści, za pew nia jej fi nan so -
wa nie oraz sku tecz nie wpro wa -
dza no wa tor skie roz wią za nia
na ry nek. Spe cja li ści zaj mu ją cy
się fi nan sa mi po win ni być od -
po wie dzial ni mię dzy in ny mi
za to, aby po my sły pod da wa ne
by ły kon struk tyw nej kry ty ce,
ure al nio ne do wa run ków ryn -
ko wych, a w efek cie udo sko na -
la ne. Mu szą oni tak że za pew nić
do kład ną i opar tą na prze ko nu -
ją cych do wo dach ana li zę ry zy -
ka oraz umie jęt nie do ko ny wać
kom pro mi sów zwią za nych

z wy ko rzy sta niem ogra ni czo -
nych za so bów w ce lu re ali za cji
nie spraw dzo nych po my słów.

Za rzą dza nie ry zy kiem

W ja ki spo sób za rzą dzać fi -
nan sa mi, aby ogra ni czyć ry zy -
ko, ale nie blo ko wać in no wa cji?
W naj now szym ra por cie Char -
te red Glo bal Ma na ge ment Ac -
co un tant (CGMA) Ma na ging In -
no va tion. Har nes sing the po wer
of fi nan ce (Za rzą dza nie in no wa -
cją: wy ko rzy sta nie mo cy fi nan -
sów) opi sa li śmy spo sób, w ja ki
li de rzy pio nu fi nan so we go mo -
gą i po win ni to ro wać dro gę in -
no wa cjom ko mer cyj nym, by
w peł ni zre ali zo wać ich po ten -
cjał.

Nie któ re za da nia wy da ją się
oczy wi ste, np. za pew nia nie in -
no wa cyj nym pro jek tom od po -
wied nie go wspar cia fi nan so we -
go czy po moc w wy pra co wa niu
prze ko nu ją ce go uza sad nie nia
pro jek tu biz ne so we go. Ist nie ją
jed nak tak że in ne waż ne ob sza -
ry, na któ re fir my czę sto nie
zwra ca ją wy star cza ją cej uwa gi.

Na le ży do nich mię dzy in ny -
mi ko niecz ność bu do wa nia in -
no wa cyj no ści na fun da men cie
ry go ry stycz ne go za rzą dza nia
fi nan sa mi, któ re nie tyl ko
uwzględ nia po trze by każ de go
z eta pów cy klu in no wa cji, ale
rów nież wy ko rzy stu je mo del
port fe lo wy przy opra co wy wa -
niu ogól ne go pro fi lu ry zy ka in -
no wa cyj no ści or ga ni za cji. Przy -
kła do wo, na po cząt ko wym eta -
pie mier ni ki fi nan so we oraz
me cha ni zmy kon tro l ne po win -
ny być bar dziej ela stycz ne
i w więk szym stop niu uwzględ -
niać ry zy ko nie po wo dze nia.
Bar dziej ry go ry stycz ne me cha -

ni zmy kon tro li po win ny zo stać
wpro wa dzo ne do pie ro w mo -
men cie, w któ rym idee skon -
kre ty zu ją się i zo sta ną prze zna -
czo ne do re ali za cji.

W ra por cie zna leźć moż na
ko men tarz Do uga Bon th ro -
ne’a (AC MA, CGMA), by łe go
dy rek to ra od po wie dzial ne go
za glo bal ną stra te gię usług
w Co ca -Co li, któ ry stwier dził:
„In no wa cja jest swe go ro dza ju
sztu ką, ale mu si być wspie ra na
przez na ukę – po trzeb ne jest
zro zu mie nie stra te gii roz wo ju
fir my w jej wy mia rze per spek -
ty wicz nym oraz umie jęt ność
wy ko rzy sty wa nia szans. W tych
wszyst kich ob sza rach spe cja li -
ści ds. ra chun ko wo ści za rząd -
czej ma ją do ode gra nia klu czo -
wą ro lę. Nie za leż nie od te go,
czy ma my do czy nie nia z no -
wym pro duk tem, pro ce sem czy
mo de lem biz ne so wym, mo gą
oni po móc do ko nać oce ny re -
zul ta tów, prze bie gu da ne go
pro ce su oraz wy cią gnąć wnio -
ski”.

Or ga ni za cje po win ny sto so -
wać ca ły wa chlarz róż no rod -
nych stra te gii wpie ra ją cych in -
no wa cyj ność, któ re za pew nią
suk ces pro jek tów odpo ja wie nia
się idei do jej re ali za cji. Pio ny fi -
nan so we mo gą przede wszyst -
kim po móc stwo rzyć struk tu rę
pro mu ją cą przej rzy stość oraz
dys cy pli nę fi nan so wą w za kre -
sie ca łe go port fo lio in no wa cji.

Pre ze si po win ni za dbać o to,
aby ape tyt nary zy ko wich or ga -
ni za cjach był od po wied nio de fi -
nio wa ny i ro zu mia ny, a tak że
uwzględ nia ny w pla nach stra te -
gicz nych fir my. Po win ni wy ko -
rzy sty wać za rzą dza nie ry zy -
kiem ja ko stra te gicz ne na rzę -
dzie ana li zy ko rzy ści i za gro żeń
zwią za nych z wpro wa dza niem

wży cie wciąż nie spraw dzo nych,
ale po ten cjal nie opła cal nych
roz wią zań. Wswo ich stra te giach
mu szą brać pod uwa gę ry zy ko
za rów no ma te rial ne, jak inie ma -
te rial ne.

Kul tu ra in no wa cji

In no wa cyj ność sta no wi klu -
czo wy ele ment zdol no ści da nej
or ga ni za cji do od no wy, a co
za tym idzie, rów nież do od nie -
sie nia biz ne so we go suk ce su.
Ce lem dzia łów fi nan so wych
mu si być stwo rze nie wspie ra ją -
cej in no wa cje kul tu ry, któ ra pro -
mu je kre atyw ność oraz po my -
sło wość. Jed no cze śnie mu si być
ona opar ta na od po wied nich
me cha ni zmach rów no wa żą -
cych i kon tro l nych, któ re umoż -
li wią or ga ni za cjom sku tecz ne
prze kształ ca nie idei w suk ces
ko mer cyj ny.

Waż ne jest, aby sprzy jać po -
li ty ce in no wa cji, zda jąc so bie
spra wę z te go, że nie wszyst kie
po my sły da dzą się z po wo dze -
niem zre ali zo wać. Ga ry Ha mel,
gu ru w dzie dzi nie za rzą dza nia,
uwa ża, że in no wa cje pod le ga ją
pra wu po tę go we mu. Na każ -
de 1000 po my słów tyl ko 100
bę dzie się nada wa ło do wy pró -
bo wa nia, nie wię cej niż dzie -
sięć bę dzie za słu gi wa ło na zna -
czą ce wspar cie fi nan so we,
a suk ces od nio są tyl ko 
dwa -trzy po my sły. Wy ni ka z te -
go, że zde cy do wa na więk szość
pro jek tów ni gdy nie do cze ka
się re ali za cji!

Pa mię taj my, że choć za cho -
wa nie rów no wa gi po mię dzy in -
no wa cyj no ścią a ry zy kiem jest
nie ma łym wy zwa niem, to naj -
więk sze za gro że nia wy ni ka ją
z bra ku in no wa cyj no ści.
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w tym 240 studentów z najlepszych uczelni w Polsce.

Glo bal Bu si ness
Chal len ge to mię -
dzy na ro do wy kon -
kurs, któ ry wy ła nia
naj zdol niej szych

li de rów biz ne so wych mło de go
po ko le nia. Uczest ni cy wy stę pu -
ją cy w czte ro oso bo wych ze spo -
łach ma ją za za da nie prze pro -
wa dze nie ana li zy rze czy wi ste go
sce na riu sza biz ne so we go i za -
pre zen to wa nie in no wa cyj nych
roz wią zań przed sta wio nych
wnim pro ble mów. Or ga ni zo wa -
ny od 2009 ro ku kon kurs przy -
cią ga stu den tów z róż nych kra -
jów świa ta, m. in. Wiel kiej Bry ta -
nii, Hong kon gu, Afry ki Po łu -
dnio wej i Ro sji. Glo bal ny za sięg
kon kur su pod kre śla je go pre sti -
żo wy cha rak ter. 

Kon kurs GBC po za aspek -
tem edu ka cyj nym otwie ra stu -
den tom, pierw szych lat stu -
diów, drzwi do ka rie ry za wo do -
wej. Wy ni ka to z fak tu, iż spon -
so ra mi kon kur su na po zio mie
re gio nal nym i glo bal nym są naj -
lep si pra co daw cy – glo bal nym
part ne rem jest fir ma Barc lays,
na to miast part ne ra mi pol skiej
edy cji są ta kie fir my jak: De lo it -
te Pol ska, Uni le ver Pol ska oraz
In fo sys, któ rych przed sta wi cie -
le bacz nie ob ser wu ją po czy na -
nia uczest ni ków. Naj bar dziej
prze bo jo wi i za an ga żo wa ni
uczest ni cy kra jo wych fi na łów
GBC bar dzo czę sto otrzy mu ją
pro po zy cję od by cia prak ty ki,
sta żu lub pra cy.

Dru ga „pol ska” edy cja

Do udzia łu w kon kur sie GBC
stu den ci mo gą zgła szać się sa -
mi, nie mniej ze spo ły mo gą być
tak że pro wa dzo ne i re ko men -

do wa ne przez wy kła dow ców
uczel ni wyż szych. Po re je stra cji
w kon kur sie za da niem grup jest
ana li za biz ne so we go stu dium
przy pad ku. Na stęp nie pra ce są
oce nia ne przez sę dziów –
przed sta wi cie li firm bę dą cych
part ne ra mi – któ rzy wy ła nia ją
czte ry naj lep sze dru ży ny
do wzię cia udzia łu w fi na le re -
gio nal nym. Dru ży na, któ ra zo -
sta nie zwy cięz cą, re pre zen tu ję
Pol skę w świa to wym fi na le kon -
kur su GBC. Dru ga już edy cja
kon kur su GBC w Pol sce cie szy -
ła się ogrom nym za in te re so wa -
niem stu den tów. Je stem po zy -
tyw nie za sko czo ny wie dzą,
przy go to wa niem me ry to rycz -
nym, kre atyw no ścią, ja ką wy ka -
za li się uczest ni cy, tym bar dziej
że za da nie kon kur so we nie na -
le ża ło do naj ła twiej szych, a do -
dat ko wym utrud nie niem by ła
ko niecz ność za pre zen to wa nia
roz wią za nia kon kur so we go
w ję zy ku an giel skim - mó wi Ja -
kub Bej na ro wicz, Co un try Ma -
na ger CI MA Pol ska.

W tym ro ku do pol skie go fi -
na łu awan so wa li re pre zen tan ci
Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie, Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Kra ko wie
oraz Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go we Wro cła wiu. – W te go -
rocz nej edy cji kon kur su po -
przecz ka by ła za wie szo na naj -
wy żej w je go hi sto rii – do da je
Bej na ro wicz. Fi nał od był się
24 czerw ca w war szaw skiej sie -
dzi bie fir my Uni le ver. 

Za da nie po sta wio ne
przed kra jo wy mi fi na li sta mi
do ty czy ło stwo rze nia stra te -
gicz ne go pla nu na praw cze go
oraz za pre zen to wa nia opty -
mal ne go roz wią za nia, uwzględ -
nia ją ce go es ty ma cję po nie sio -

nych kosz tów oraz pro gno zo -
wa nych zy sków fir my pro du ku -
ją cej za baw ki dla dzie ci. W tym
przy pad ku uczest ni cy mu sie li
za pre zen to wać swo je roz wią za -
nia do ty czą ce za rów no pro duk -
cji, dys try bu cji, jak i sprze da ży
za ba wek. Po pre zen ta cji w ję zy -
ku an giel skim każ da z dru żyn
bra ła udział w spe cjal nej se sji
przed ju ry, w trak cie któ rej
człon ko wie ze spo łów od po wia -
da li na py ta nia ju ro rów. 

Pierw sze miej sce za ję ła dru -
ży na Sa fa ri Lo vers zUni wer sy te -
tu Eko no micz ne go we Wro cła -
wiu. Dru ży na z dol no ślą skiej
uczel ni już po raz dru gi oka za ła
się naj lep sza w pol skim fi na le
kon kur su, bo wiem w ubie gło -
rocz nej edy cji kon kur su GBC
w Pol sce trium fo wa li tak że stu -
den ci Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go. Dru gie miej sce za ję ła dru -
ży na In ve nio z Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Kra ko wie.
Ostat nie miej sce na po dium na -
le ża ło do dru ży ny Ha wik ze
Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie. Dru ży na Blue
Pen gu ins ze Szko ły Głów nej
Han dlo wej wWar sza wie upla so -
wa ła się na czwar tej po zy cji.
Zwy cię ską dru ży ną oka za li się
stu den ci Wy dzia łu Za rzą dza nia
In for ma ty ki i Fi nan sów: Ja kub
Blo cher, To masz Brzę czek, Bar -
tło miej Zie liń ski oraz Ja kub Cza -
kon, któ ry otrzy mał do dat ko wo
ty tuł naj lep sze go pre zen te ra. 

– Za da nie, któ re mu sie li śmy
roz wią zać, wy ma ga ło my śle nia
po za sche ma ta mi. Przy go to wa -
nie na szej kon cep cji, wspar tej
do głęb ną ana li zą, za ję ło nam kil -
ka mie się cy in ten syw nej pra cy.
Uwa ża my, że war to by ło wziąć
udział w kon kur sie CI MA oraz
za ufać swoim moż li wo ściom
i umie jęt no ściom. Przed na mi

jed nak jesz cze wię cej pra cy
w ra mach przy go to wań do glo -
bal ne go fi na łu – mó wią re pre -
zen tan ci wy gra nej dru ży ny Sa -
fa ri Lo vers zWy dzia łu Za rzą dza -
nia In for ma ty ki i Fi nan sów Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go we
Wro cła wiu.

Dzia łaj lo kal nie, 
myśl glo bal nie

Zwy cięz cy war szaw skich
zma gań awan so wa li do glo bal -
ne go fi na łu, któ ry od był się
28-29 sierp nia w Jo han nes bur -
gu (RPA). W 2012 ro ku po raz
pierw szy w kon kur sie wzię li
udział stu den ci z Pol ski. Dru ży -
na Bu si ness War riors z Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go we Wro -
cła wiu – fi na li ści pol skiej edy cji
kon kur su Glo bal Bu si ness Chal -
len ge – w glo bal nym fi na le kon -
kur su by li bar dzo bli sko wy gra -
nej, osta tecz nie za ję li miej sce
tuż za po dium. W tym ro ku mię -
dzy na ro do wy fi nał kon kur su
Glo bal Bu si ness Chal len ge wy -
gra ła dru ży na Fu sion Te am
z Ro sji, po ko nu jąc po za cię tej
ry wa li za cji re kor do wą licz bę 24
naj lep szych ze spo łów z ca łe go
świa ta. Sa fa ri Lo vers zsuk ce sem
prze szli pierw szą run dę glo bal -
ne go fi na łu. Osta tecz nie za ję li
miej sce w pierw szej szó st ce, po -
wta rza jąc tym sa mym ubie gło -
rocz ny suk ces pol skiej dru ży ny.
Już dru gi raz z rzę du pol ska re -
pre zen ta cja zna la zła się
w pierw szej szó st ce ści słe go fi -
na łu kon kur su Glo bal Bu si ness
Chal len ge. 

–Mo że my śmia ło przy znać, iż
jest to suk ces – tym bar dziej że
pol scy stu den ci uczest ni czą
wkon kur sie do pie ro poraz dru -
gi. Świad czy to nie tyl ko o doj -

rza ło ści, ale też o du żym ta len -
cie i umie jęt no ści sze ro kie go
spoj rze nia na biz nes ze stro ny
pol skiej mło dzie ży aka de mic -
kiej – za zna cza Bej na ro wicz.

Po za re pre zen tan ta mi Pol ski
do dru giej run dy awan so wa ły
ze spo ły zRo sji, In dii, Chin, In do -
ne zji i Sin ga pu ru. W run dzie fi -
na ło wej, któ ra od by ła się
w czwar tek 29 sierp nia, fi na li ści
otrzy ma li do roz wią za nia no wy
ele ment ca se stu dy. Czte ro oso -
bo we ze spo ły mia ły za za da nie
opra co wać i za pre zen to wać ju -
ro rom uak tu al nio ne re ko men -
da cje przy go to wa ne na pod sta -
wie no we go ze sta wu zmien nych
go spo dar czych. Ta ki for mat za -
da nia kon kur so we go miał nace -
lu spraw dze nie zdol no ści
uczest ni ków do ela stycz ne go
re ago wa nia na zmia ny, kry tycz -

ne go my śle nia oraz umie jęt no -
ści roz wią zy wa nia pro ble mów
pod pre sją cza su. Ze spo ły mia ły
czte ry go dzi ny na przy go to wa -
nie re ko men da cji, któ re na stęp -
nie zo sta ły za pre zen to wa ne ju -
ro rom kon kur su. 

– Pra ca przy kon kur sie GBC
jest też kro kiem do przy szłej ka -
rie ry. Po ka zu je to pra co daw -
com, że ro bi my coś wię cej
oprócz stu dio wa nia, co da je
prze wa gę w wy ści gu o pra cę.
Jed ną z na gród w kon kur sie jest
przy śpie szo na dro ga do od by -
cia prak tyk u jed ne go z re no -
mo wa nych part ne rów pol skie -
go eta pu Glo bal Bu si ness Chal -
len ge ta kich jak Uni le ver, De lo -
it te i In fo sys, z któ rej na pew no
sko rzy sta my – pod kre śla ją re -
pre zen tan ci wy gra nej dru ży ny
Sa fa ri Lo vers.

Ws p ó ł  p r a  c y
Char te red In -
sti tu te of Ma -
na ge ment Ac -
c o  u n  t a n t s

zpol ski mi uczel nia mi przy świe -
ca am bit ny i da le ko sięż ny cel -
za pew nie nie stu den tom grun -
tow nej wie dzy i prak tycz nych
umie jęt no ści po trzeb nych dziś
na ryn ku pra cy. W paź dzier ni ku
do gro na uczel ni współ pra cu ją -
cych z CI MA do łą czył wro cław -
ski Uni wer sy tet Eko no micz ny.

Wy cho dząc na prze ciw ocze -
ki wa niom pra co daw ców jak isa -
mych stu den tów, Szko ła Głów na
Han dlo wa w War sza wie, Uni -
wer sy tet Eko no micz ny wKra ko -
wie oraz Uni wer sy tet Eko no -
micz ny we Wro cła wiu wpo ro zu -
mie niu z CI MA wpro wa dzi ły
spe cjal ność mię dzy kie run ko wą
re ali zo wa ną wję zy kach pol skim
i an giel skim na stu diach li cen -
cjac kich oraz ma gi ster skich. 

Z te go ty pu ofer ty już od 2012
ro ku ko rzy sta ją stu den ci war -
szaw skiej SGH, na to miast
od te go ro ku aka de mic kie go
kra kow scy ża cy. Pierw si stu -
den ci za czną na ukę na spe cjal -
nych kie run kach we Wro cła wiu

w przy szłym ro ku. Współ pra ca
z mię dzy na ro do wym in sty tu -
tem ra chun ko wo ści za rząd czej
do ty czy kie run ków zwią za nych
z fi nan sa mi, ra chun ko wo ścią
oraz za rzą dza niem. Stu den ci
mo gą ukoń czyć stu dia z do dat -
ko wym, bar dzo ce nio nym
na ryn ku pra cy: Cer ti fi ca te in
Bu si ness Ac co un ting (CBA 
– na pierw szym stop niu stu -
diów) lub dy plo mem Di plo ma
in Ma na ge ment Ac co un ting
i Ad van ced Di plo ma in Ma na -
ge ment Ac co un ting (DMA i AD -
MA – na dru gim stop niu stu -
diów). Wa run kiem uzy ska nia
cer ty fi ka tu CI MA oraz dy plo mu
uczel ni jest za li cze nie okre ślo -
ne go ze sta wu przed mio tów
oraz zda nie jed ne go lub dwóch
eg za mi nów ze wnętrz nych.

Si ła dwóch dy plo mów

„Ini cja ty wa SGH –CI MA to
efekt ob ser wo wa nia nie tyl ko
oto cze nia biz ne so we go i za cho -
dzą cych w nim zmian. Na si stu -
den ci są świa do mi war to ści dy -
plo mu SGH w po łą cze niu z cer -
ty fi ka tem CI MA. Świad czy
o tym ogrom ne za in te re so wa -

nie ofe ro wa ny mi pro gra ma mi.
W tej chwi li bie rze w nich udział
ok. 600 stu den tów SGH” – mó -
wi prof. An na Kar mań ska, ko or -
dy na tor pro jek tu SGH & CI MA
w Szko le Głów nej Han dlo wej
w War sza wie. „SGH by ła pio nie -
rem we współ pra cy z CI MA
na pol skim ryn ku szkol nic twa
wyż sze go” – do da je. Wy pra co -
wa ne wspól nie roz wią za nia
i pro ce du ry na stęp nie z po wo -
dze niem mo gły być wpro wa -
dza ne na ko lej nych uczel niach
eko no micz nych w kra ju. Z no -
wych moż li wo ści pro gra mo -
wych wpro wa dzo nych w ubie -
głym ro ku na SGH, a w tym ro ku
przez UEK ko rzy sta ją za rów no
stu den ci stu diów sta cjo nar -
nych, jak i nie sta cjo nar nych. 

Po mi mo, że pro gra my na -
ucza nia tych dwóch ro dza jów
stu diów róż nią się wy mia rem
go dzin, to efek ty kształ ce nia
trak to wa ne są przez CI MA
na rów ni. Wpro wa dze nie mie -
dzy kie run ko wych spe cja li za cji
ozna cza tak że ja ko ścio wą zmia -
nę na pol skim ryn ku edu ka cji.
Pol skie uczel nie oraz ich pro -
gra my dy dak tycz ne zy sku ją re -
al ne uzna nie w oczach mię dzy -
na ro do we go biz ne su, co tak że

do strze gły wła dze Uni wer sy te -
tu Eko no micz ne go w Kra ko -
wie. – W trak cie wie lu lat ba dań
i ana liz ryn ku pra cy za ob ser wo -
wa li śmy, iż stu den ci szu ka ją
przed mio tów, któ re umoż li wią
im zdo by cie umie jęt no ści prak -
tycz nych, któ re są dziś po szu ki -
wa ne nie tyl ko przez pra co daw -
ców w Pol sce. Utwo rze nie
wspól nej spe cjal no ści z CI MA
jest ko lej nym waż nym kro kiem
roz wo ju Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Kra ko wie w kie -
run ku speł nia nia ocze ki wań
obu stron – ab sol wen ta i pra co -
daw cy – mó wi prof. UEK dr hab.
Krzysz tof Su rów ka, pro rek tor
ds. kształ ce nia i stu den tów Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go
w Kra ko wie. Obec nie trwa ją
rów nież pra ce nad utwo rze -
niem wspól nej ścież ki stu diów
UEK -CI MA na po zio mie stu -
diów ma gi ster skich - jak to ma
miej sce na war szaw skiej SGH,
koń czą cych się uzy ska niem dy -
plo mu ma gi stra UEK oraz dy -
plo mu CI MA. Ter min uru cho -
mie nia pro gra mu pla no wa ny
jest na paź dzier nik 2014 r.

Od przy szłe go ro ku ze spe -
cjal nych kie run ków two rzo -
nych z udzia łem mię dzy na ro -
do wych eks per tów CI MA bę dą
mo gli sko rzy stać tak że stu den ci
wro cław skie go Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go. Wkrót ce zo -
sta nie pod pi sa ny spe cjal ny list
in ten cyj ny, któ ry ofi cjal nie po -
twier dzi roz po czę cie współ pra -
cy. – Utwo rze nie wspól nej spe -
cjal no ści z CI MA jest ko lej nym
waż nym kro kiem roz wo ju Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go we
Wro cła wiu. Z na szych ob ser wa -

cji wy ni ka, iż za in te re so wa nie
spe cja li za cja mi two rzo ny mi we
współ pra cy z CI MA jest we
Wro cła wiu bar dzo du że. Do -
sko na le świad czy o tym fakt, iż
to wła śnie na si stu den ci już dru -
gi raz trium fo wa li w pol skiej
edy cji kon kur su dla mło dych li -
de rów biz ne su – Glo bal Bu si -
ness Chal len ge, or ga ni zo wa ne -
go przez CI MA   – mó wi prof.
Krzysz tof Ja ju ga z Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go we Wro cła wiu.

W war szaw skiej Szko le
Głów nej Han dlo wej współ pra -
ca z CI MA po szła już o krok da -
lej. Uczel nia zor ga ni zo wa ła fi -
nan so wa nie na spe cjal ne e -le -
ar nin go we po mo ce na uko we
CI MA dla wszyst kich stu den -
tów, któ rzy bę dą re ali zo wać
pro gra my spe cjal no ści mię dzy -
kie run ko wych w tym ro ku aka -
de mic kim. – Stu den ci na szych
pro gra mów bę dą więc mo gli
nie od płat nie ko rzy stać z mo du -
łów e -le ar nin go wych przy go to -
wu ją cych ich do eg za mi nów ze -
wnętrz nych przez rok – mó wi
prof. An na Kar mań ska. 

Na prze ciw ryn ko wi
pra cy

Głów ną za le tą roz sze rzo ne go
pro gra mu jest moż li wość zdo -
by cia w trak cie stu diów dy plo -
mu wyż szej uczel ni oraz uzna -
nej, mię dzy na ro do wej kwa li fi -
ka cji. Jak wy ni ka z da nych por -
ta lu re kru ta cyj ne go Pra cuj. pl, to
wła śnie cer ty fi ka ty za wo do we
otwie ra ją li stę naj czę ściej po szu -
ki wa nych przez pra co daw ców
kwa li fi ka cji za wo do wych. 

„Obec ny ry nek pra cy wy ma -
ga nie ustan ne go pod no sze nia
kwa li fi ka cji. Za nie dba nia w tym
ob sza rze ogra ni cza ją moż li wo -
ści zna le zie nia pra cy i roz wo ju
za wo do we go. Ostat nie ba da nie
prze pro wa dzo ne przez CBOS
po ka zu je, że po nad po ło wa Po -
la ków uwa ża, że dy plom wyż szej
uczel ni ma ni ską war tość naryn -
ku pra cy” – mó wi Ja kub Bej na -
ro wicz, Co un try Ma na ger CI MA
Pol ska. W opi nii stu den tów
nado brej uczel ni za ję cia po win -
ny mieć przede wszyst kim prak -
tycz ny cha rak ter.  Wspól ne ini -
cja ty wy CI MA i uczel ni wy cho -
dzą na prze ciw ocze ki wa niom
mło dych lu dzi – in we stu jąc
wnie ustan ne pod no sze nie kwa -
li fi ka cji stu den tów już w trak cie
stu diów. Zda niem re kru te rów
mię dzy na ro do we cer ty fi ka ty
udo wad nia ją ce po sia da nie ce -
nio nych na ryn ku kwa li fi ka cji
ma ją du że zna cze nie pre sti żo we
i wzmac nia ją po zy cję kan dy da -
ta. –Wobec nej sy tu acji naryn ku
fir my mu szą szu kać lu dzi, któ rzy
ma ją po ten cjał, ale też ta kich,
któ rzy po tra fią dbać o swój roz -
wój – to da je więk szą pew ność
traf nych i ro ku ją cych na przy -
szłość de cy zji per so nal nych.
Przed się bior stwa co raz czę ściej
od wo łu ją się do wy jąt ko wych
w dzie dzi nie fi nan sów, li cząc
na ich wspar cie w okre sie spo -
wol nie nia go spo dar cze go –mó -
wi Iwo na Mi tros z Gra fton Re -
cru it ment Pol ska. – W dzi siej -
szych wa run kach ryn ko wych
kan dy da ci po sia da ją cy cer ty fi -
ka ty cie szą ce się mię dzy na ro do -
wym uzna niem ma ją w rę ku sil -
ny atut.

UCZELNIE | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy 
z CIMA wprowadziły już nowe wspólne programy studiów.

Podwójny atut

≥ Krajowy finał konkursu GBC w Warszawie

≥ Laureaci krajowego finału – drużyna  Safari Lovers
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu



CIMA i CIPD zapowiadają współpracę
w celu wzmocnienia 

powiązań między finansami i HR
WSPÓLNY PROJEKT | Głównym celem przedsięwzięcia będzie budowanie sukcesu finansowego 

za pośrednictwem ludzi: organizacje profesjonalne połączą siły, 
aby zredefiniować sposób, w jaki firmy mierzą wartość i ryzyko.

CI MA i Char te red In -
sti tu te of Per son nel
and De ve lop ment
(CIPD), bry tyj ska
or ga ni za cja zrze -

sza ją ca spe cja li stów zaj mu ją -
cych się za so ba mi ludz ki mi,
ogło si ły na wią za nie stra te gicz -
nej współ pra cy, któ rej ce lem
bę dzie pro mo wa nie ści ślej -
szych po wią zań za wo do wych
mię dzy fi nan si sta mi i eks per ta -
mi ds. HR. Ini cja ty wa ma słu żyć
zwięk sze niu wspól ne go wpły -
wu tych pro fe sji na roz wój biz -
ne su na świe cie.

Dzię ki za cie śnie niu współ -
pra cy or ga ni za cje bę dą mo gły
wy słać re pre zen to wa nym
przez sie bie gru pom za wo do -
wym czy tel ny ko mu ni kat do ty -
czą cy ro li współ dzia ła nia pio -
nów HR i fi nan sów. CIPD i CI MA
wspól nie zre ali zu ją pro gram
ba daw czy obej mu ją cy ta kie ob -
sza ry jak „big da ta”, ra por to wa -
nie zin te gro wa ne czy usłu gi

wspól ne dla HR i fi nan sów. Co
waż ne, obie or ga ni za cje wza -
jem nie udo stęp nią swo im
człon kom ak tu al ne ofer ty stu -
diów i szko leń do sko na le nia za -
wo do we go, co umoż li wi po sze -
rza nie wie dzy i lep sze zro zu -
mie nie te ma tu po przez na ukę.

Jed nym z pierw szych pro -
jek tów, do ja kich przy stą pią CI -
MA i CIPD, jest pro gram ba daw -
czy do ty czą cy mie rze nia ka pi -
ta łu ludz kie go. Je go ce lem jest
za pro po no wa nie spo so bów
na roz wią za nie ist nie ją ce go –
zda niem obu In sty tu tów – pro -
ble mu, któ ry po le ga na nie do -
sta tecz nym uwzględ nia niu zna -
cze nia czyn ni ka ludz kie go
z punk tu wi dze nia kon dy cji
i war to ści or ga ni za cji. Ba da nie
ma rów nież po ka zać, ja kie ro -
dza je ry zy ka biz ne so we go wią -
żą się z nie od po wied nim za rzą -
dza niem ludź mi. Choć in for ma -
cje fi nan so we są nie zwy kle
istot nym i uzna wa nym mier ni -
kiem war to ści przed się biorstw,

wie le firm nie do koń ca ro zu mie
zna cze nie da nych do ty czą cych
osób i w kon se kwen cji po mi ja
ta kie da ne, co czę sto nie sie
za so bą ne ga tyw ne skut ki dla
pla no wa nia dłu go ter mi no we -
go. CI MA i CIPD dą żą do zmia ny
ta kie go sta nu rze czy.

Dy rek tor ge ne ral ny CI MA
Char les Til ley FCMA, CGMA
po wie dział: –Mó wi się, że owar -
to ści nie ru cho mo ści de cy du ją
trzy rze czy: po ło że nie, po ło że -
nie i po ło że nie. Na py ta nie o to,
co na pę dza do wol ny biz nes, po -
win ni śmy od po wie dzieć: lu dzie,
lu dzie i jesz cze raz lu dzie.

CI MA od daw na wzy wa
do po waż niej sze go po trak to -
wa nia kwe stii mie rze nia war to -
ści dóbr nie ma te rial nych. Jest
nam nie zmier nie mi ło, że łą czy -
my si ły z CIPD, aby za jąć się jed -
ną z naj waż niej szych obec nie
dla biz ne su kwe stii. Po przez na -
szą współ pra cę ma my na dzie ję
po ka zać, że rze czy wi sty ob raz
kon dy cji przed się bior stwa uzy -

skać moż na dzię ki wła ści wej
i wia ry god nej spra woz daw czo -
ści – nie tyl ko fi nan so wej, ale
i do ty czą cej osób za trud nio -
nych w or ga ni za cji oraz że tyl ko
ta kie in for ma cje mo gą sta no wić
pod sta wę roz sąd nych de cy zji
in we sty cyj nych.

– Po dob nie jak w przy pad ku
in nych ak ty wów, fir my sza cu ją -
ce war tość ka pi ta łu ludz kie go
mo gą ana li zo wać da ne ilo ścio -
we, śle dząc suk ce sy ini cja tyw
ta kich jak re kru ta cja czy kam -
pa nie szko le nio we, i od po wied -
nio szyb ko re ago wać. Po dob nie
jak pre ze si i dy rek to rzy fi nan -
so wi, sze fo wie dzia łów HR są
co raz czę ściej wzy wa ni do dzia -
ła nia w cha rak te rze part ne rów
biz ne so wych uczest ni czą cych
w kształ to wa niu stra te gii biz ne -
so wej.

– Na sty ku tych ob sza rów
dzia łal no ści fir my wspar cia
udzie lić mo gą spe cja li ści ds. ra -
chun ko wo ści za rząd czej, po -
ma ga jąc w ana li zie da nych fi -

nan so wych i nie fi nan so wych
oraz od po wied nio je wy ko rzy -
stu jąc. Przy kła do wo, mo gą
z wy prze dze niem okre ślić
umie jęt no ści i do świad cze nie,
ja kich fir ma bę dzie po trze bo -
wać w ko lej nych la tach, a na -
stęp nie zwe ry fi ko wać ak tu al ne
pro gra my re kru ta cji i roz wo ju
pod ką tem zdol no ści do speł -
nie nia ta kich po trzeb.

– Istot ne jest to, aby dzia ły
HR i fi nan so we pol skich firm
ści śle współ pra co wa ły ze so bą
w ce lu osią gnię cia dłu go ter mi -
no we go, sta bil ne go suk ce su
w biz ne sie.

Dy rek tor ge ne ral ny CIPD Pe -
ter Che ese do dał: – Wie my, że to
lu dzie są naj waż niej si dla osią -
gnię cia suk ce su w biz ne sie.
Praw da jest jed nak ta ka, że do -
sta je my to, co je ste śmy w sta nie
zmie rzyć. Wie le z ostat nich kry -
zy sów do ty ka ją cych biz nes
moż na przy pi sać nie do stat kom
kul tu ry or ga ni za cji, któ rym
moż na by za ra dzić dzię ki za sto -

so wa niu bar dziej dłu go ter mi no -
wych me tod po mia ru za so bów
ludz kich w miej sce krót ko -
wzrocz nej ana li zy bie żą cych wy -
ni ków fi nan so wych. Współ pra -
ca z CI MA po mo że nam opra co -
wać rze tel ną me to do lo gię po -
mia ru te go, co wno szą dowar to -
ści or ga ni za cji lu dzie i kul tu ra,
a więc ele men tów czę sto uzna -
wa nych za trud no mie rzal ne.
Wspól nie ra dząc so bie z ty mi
iin ny mi kry tycz ny mi wy zwa nia -
mi, za mie rza my wzmoc nić
związ ki mię dzy dzia ła mi HR i fi -
nan sów, po ma ga jąc człon kom,
za rów no na szej or ga ni za cji jak
i CI MA, w zdo by wa niu wie dzy
i za ufa nia nie zbęd nych do efek -
tyw ne go współ dzia ła nia.

Dal sze szcze gó ły współ pra cy
mię dzy CI MA i CIPD do ty czą cej
ba dań, szko leń i in nych ini cja -
tyw udo stęp nia ne bę dą w naj -
bliż szych mie sią cach. Wię cej in -
for ma cji bę dzie moż na uzy skać
na stro nach in ter ne to wych or -
ga ni za cji.

Zainwestuj w sukces Poniedziałek
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Zrównoważone funcjonowanie biznesu

Jak pan oce nia sy tu ację na ryn ku
pra cy? Czy pa na zda niem ab sol -
wen ci ta kich kie run ków jak
eko no mia czy za rzą dza nie ma ją
dziś szan sę na do brze płat ną 
pra cę?
Ja kub Kar bo wiak: Wy da je
się, że ma my dzi siaj do czy -
nie nia z pa ra dok sem
na ryn ku pra cy. Z jed nej stro -
ny pra cow ni cy ma ją trud no ści
ze zna le zie niem in te re su ją -
cych ofert pra cy. Wie le osób
jest zmu szo nych do po szu ki -
wa nia no we go za trud nie nia
ze wzglę du na re duk cje lub
z oba wy przed ni mi. Wie le
firm w at mos fe rze „kry zy su”
do ko nu je prze glą du kadr
i sta ra się zwięk szyć efek tyw -
ność i wy daj ność pra cy, a tym
sa mym zna leźć oszczęd no ści
w licz bie eta tów. To po wo du -
je, że co raz wię cej osób
zmu szo nych jest do po szu ki -
wa nia za trud nie nia.
Szcze gól nie wi docz ne by ło to
w sek to rze ban ko wym. Dla te -
go na le ża ło by się spo dzie wać
bar dzo ła twe go do stę pu pra -
co daw ców do sze ro kiej ofer ty
kan dy da tów. Z dru giej stro ny
mi mo za le wu ofert ze stro ny
apli ku ją cych pra co daw cy ma -
ją trud no ści z po zy ska niem

wy kwa li fi ko wa nych pra cow -
ni ków, aby wy peł nić lu ki
kom pe ten cyj ne i po trze by
me ry to rycz ne swo ich or ga ni -
za cji. Uwa żam, że jest to
wy ni kiem wzro stu kon ku ren -
cyj no ści, wła ści wie w każ dym
seg men cie ryn ku, i wy ni ka ją -
cym z te go wzro stem
wy mo gów kwa li fi ka cyj nych
sta wia nych kan dy da tom
na ofe ro wa ne sta no wi ska.
Pra co daw cy chcą wzmac niać
swo je or ga ni za cje i po szu ku ją
szcze gól nych umie jęt no ści,
wie dzy, do świad czeń i ta len -
tów na ryn ku pra cy. Sta ją się
bar dziej wy bred ni, bo wie dzą,
że mu szą zdo by wać prze wa gę
kon ku ren cyj ną po przez wyż -
sze kom pe ten cje swo ich
or ga ni za cji. Wy wo łu je to nie -
rów no wa gę na ryn ku pra cy -
mi mo ogrom nej licz by ofert
na każ de pro po no wa ne sta -
no wi sko. Z in for ma cji od firm
re kru ta cyj nych wy ni ka, że
na każ dą atrak cyj ną ofer tę
pra cy wpły wa na wet po kil ka -
set apli ka cji.

Na ta kim ryn ku ab sol wen ci
eko no mii i za rzą dza nia cią gle
ma ją szan sę na do brze płat ną
pra cę. Na to miast uwa żam, że
kan dy da ci, aby osią gnąć suk -

ces za wo do wy, bę dą mu sie li
za pre zen to wać do dat ko we
do świad cze nia, kom pe ten cje
czy kwa li fi ka cje, np. od by te
sta że, zre ali zo wa ne pro jek ty
czy za an ga żo wa nie spo łecz ne.

Czy we dług pa na kurs przy go to -
waw czy to war to ścio wa
in we sty cja, je śli przy go to wu je my
się do eg za mi nu na okre ślo ny cer -
ty fi kat?

Obec nie wy da je się, że ro -
śnie zna cze nie do dat ko wych
cer ty fi ka tów za wo do wych,
aby pod no sić swo ją war tość
na ryn ku pra cy i zwięk szać
swo je szan se na awans. Po -
zwa la to z jed nej stro ny
od róż nić się na ryn ku pra cy,
ale jed no cze śnie zdo być do -
dat ko we kom pe ten cje, któ re
zwy kle przy te go ty pu kwa li -
fi ka cjach są zde cy do wa nie
bar dziej prak tycz ne i przy go -
to wu ją ce do ro li za wo do wej
oraz ocze ki wań pra co daw cy

w po rów na niu ze stu dia mi
wyż szy mi. Przy go to wa nie się
do eg za mi nów ko niecz nych
do uzy ska nia kon kret ne go
cer ty fi ka tu jest do sko na łą in -
we sty cją w sie bie. Kur sy
w zde cy do wa nym stop niu
zwięk sza ją szan se po wo dze -
nia na eg za mi nie. Kur sy te są
opra co wa ne na pod sta wie
wie lo let nie go do świad cze nia
na ucza nia i uwzględ nia ją
wła ści we po kry cie za gad nień
we ry fi ko wa nych na eg za mi -
nach. Do dat ko wo pro gra my
na ucza nia są tak mo dy fi ko -
wa ne, aby uzy skać jak
naj więk szą zda wal ność kur -
san tów. Jest to je den
z pa ra me trów, któ ry mi po -
szcze gól ne fir my szko le nio we
kon ku ru ją mię dzy so bą. Nie
zna czy to, że nie moż na z po -
wo dze niem przy go to wać się
sa mo dziel nie do eg za mi nów.
Wy ma ga to jed nak zde cy do -
wa nie wię cej pra cy,
a jed no cze śnie szan se
na uzy ska nie sa tys fak cjo nu -
ją cych wy ni ków są niż sze.

Czy wy ko rzy stu je pan wie dzę zdo -
by tą pod czas kur sów CI MA
w co dzien nej pra cy?

Kwa li fi ka cje CI MA są bar -
dzo prak tycz ne i do sko na le
przy go to wu ją do re ali za cji
za dań, któ re na co dzień na -
po ty ka się w pra cy. W do bie
ro sną cej kon ku ren cji po mię -

dzy fir ma mi ze wszyst kich
branż fi nan so we wspar cie
de cy zji biz ne so wych na bie ra
jesz cze więk sze go zna cze nia.
Moż na spo dzie wać się dal -
sze go wzro stu zna cze nia
fi nan sów w za kre sie kształ to -
wa nia or ga ni za cji i mo de li
biz ne so wych, aby zwięk szać
si łę ryn ko wą przed się biorstw
i szan se na wy gra ną w wa -
run kach co raz więk szej
kon ku ren cji. Po wo du je to
rów nież ewo lu cję ro li fi nan si -
stów w stro nę part ne rów
biz ne so wych, któ rych ro lą
nie jest już tyl ko zbie ra nie
i prze twa rza nie da nych hi sto -
rycz nych, kon cen tra cji
na ope ra cjach fi nan so wych,
do star cza niu in for ma cji za -
rząd czej, bu do wa niu
i roz li cza niu bu dże tów czy
ana li zie wy ni ków lecz opty -
ma li za cją dzia ła nia,
prze wi dy wa nia i ana li zy tren -
dów i wcze sne go re ago wa nia,
za rzą dza nie ry zy kiem
i wspie ra nie de cy zji biz ne so -
wych. Pod tym wzglę dem
CI MA jest do sko na łą kwa li fi -
ka cją, któ ra kła dzie na cisk
na zro zu mie nie biz ne su
i uzu peł nia wie dzę nie zbęd -
ną do ho li stycz ne go
po dej ścia do fir my.

Któ re aspek ty kwa li fi ka cji CI MA
są pa na zda niem naj bar dziej in te -
re su ją ce?

Dla mnie oprócz naj now -
szych roz wią zań i teo rii
w za kre sie za rzą dza nia
i ana li zy eko no micz nej/ fi -
nan so wej ty po wych
pro ble mów biz ne so wych
naj bar dziej in te re su ją ce jest
skon cen tro wa nie na stra te gii
i zrów no wa żo nym funk cjo -
no wa niu biz ne su. Nie bez
zna cze nia, uwa żam, jest też
du ży na cisk ze stro ny CI MA
na aspek ty etycz ne, któ re
zwy kle są po mi ja ne al bo po -
ja wia ją się gdzieś na sza rym
koń cu przy po dej mo wa niu
de cy zji biz ne so wych. W mo -
im od czu ciu bu do wa nie
świa do mo ści i przy wią zy wa -
nie wa gi do ety ki ma du że
zna cze nie, po nie waż trud no
jest jed no znacz nie i pre cy -
zyj nie zmie rzyć ko rzy ści
biz ne so we w krót kim cza sie.
CI MA uczy my śle nia wy -
prze dza ją ce go
i uwzględ nia ją ce go dłu go -
okre so we skut ki de cy zji,
któ re zwy kle w ra chun kach
eko no micz nych są po mi ja -
ne. Nie są to na pew no
ele men ty ana li zy, któ re
moż na ująć w pro stą ma te -
ma ty kę, ale po zwa la ją
spoj rzeć na po dej mo wa ne
de cy zje w zde cy do wa nie
szer szym kon tek ście
z uwzględ nie niem skut ków
dla wszyst kich in te re sa riu -
szy.

Dobra na kryzys i czas prosperity

Czy pa na zda niem w okre sie spo -
wol nie nia go spo dar cze go ro la
spe cja li stów z kwa li fi ka cja mi 
CI MA jest bar dziej do ce nia na
na ryn ku?
Piotr Ma li now ski: To dość
zło żo na kwe stia: przede
wszyst kim okres sprzed kry -
zy su i po nim są
nie po rów ny wal ne na pol skim
ryn ku ze wzglę du na ol brzy -
mią róż ni cę
w roz po zna wal no ści CI MA
ja ko kwa li fi ka cji. Na to miast
nie ma to, mo im zda niem,
zbyt wie le wspól ne go z sy tu -
acją go spo dar czą. Po dob nie
sa ma kwa li fi ka cja – jest tak
sa mo ce nio na w kry zy sie, jak

i w cza sach pro spe ri ty. Nie -
wąt pli wie jest to du że
uła twie nie przy ubie ga niu się
o wyż sze sta no wi ska, jak
rów nież otwie ra wie le drzwi,
je śli roz wa ża my ka rie rę mię -
dzy na ro do wą, z dru giej
stro ny nie któ rzy me ne dże ro -
wie mo gą chcieć
dys kry mi no wać oso by z wy -
so ki mi kwa li fi ka cja mi
ubie ga ją ce się o pra cę na sze -
re go wych sta no wi skach ze
wzglę du na – słusz nie lub
nie słusz nie – po strze ga ne
oszczęd no ści. Ogól nie, edu -
ka cja – i to każ da edu ka cja -
po win na być trak to wa na ja ko
dłu go fa lo wa in we sty cja

w sie bie, a nie krót ko ter mi -
no wa re cep ta na obej ście
trud niej sze go mo men tu
na ryn ku. Za Ary sto te le sem
po wtó rzył bym wręcz: „Edu -
ka cja to naj lep sze
za bez pie cze nie na sta rość”.

Co skło ni ło pa na, aby zo stać spe -
cja li stą ds. fi nan so wych?

W fi nan sach spo ty ka ją się
w za sa dzie wszyst kie pro ce sy
za cho dzą ce w przed się bior -
stwie, co da je moż li wość
uczest ni cze nia w wie lo ra kich
przed się wzię ciach z naj róż -
niej szych dzie dzin.
W ide al nych wa run kach da je
to pe łen prze gląd dzia łal no ści
fir my i umoż li wia ela stycz ne
pla no wa nie wła sne go roz wo -
ju w za leż no ści
od za in te re so wań i pre dys po -
zy cji. Dla mnie jest to pe wien
etap w ka rie rze, po zwa la ją cy

na jej dal szy roz wój – w du żej
mie rze – w do wol nym ob sza -
rze biz ne su w za leż no ści
od po trzeb i moż li wo ści.

Dla cze go pa na zda niem CI MA 
jest ce nio ną kwa li fi ka cją wśród

pra co daw ców z bran ży fi nan so -
wej?     

Po sia da nie lub dą że nie
do po sia da nia mię dzy na ro do -
wych kwa li fi ka cji jest
czy tel nym sy gna łem dla pra -
co daw cy, że ma do czy nie nia
z oso bą am bit ną, pra gną cą
roz wo ju i po tra fią cą go dzić ze
so bą wie le za dań, cza sa mi
wza jem nie się wy klu cza ją cych
(np. cza so wo). W przy pad ku
CI MA nie zwy kle istot ne jest
zwró ce nie uwa gi na sze ro kie
ho ry zon ty my ślo we kan dy da -
ta, nie za my ka nie się we
wła snym śro do wi sku pra cy
i umie jęt ność spoj rze nia z gó -
ry na ca łość pro ce sów
za cho dzą cych w fir mie.
Wresz cie, zna czą co uła twia to
mię dzy na ro do wą mi gra cję
pra cow ni ków w ra mach or ga -
ni za cji.

Czy we dług pa na CI MA to war to -
ścio wy punkt w CV? Ja ką
prze wa gę da je kan dy da tom
na glo bal nym ryn ku pra cy? 

Tak, szcze gól nie je śli my śli -
my o ka rie rze mię dzy na ro -
do wej - w kra jach an glo sa -
skich pro fe sjo nal ny cer ty fi kat
jest ab so lut nym wy mo giem
przy ubie ga niu się o wyż sze
sta no wi ska. Na to miast po sia -
da nie ta kiej kwa li fi ka cji
w Pol sce nie ja ko im pli ku je
am bi cje me ne dżer skie kan dy -
da ta; je śli nie idzie w pa rze
z fak tycz nym do świad cze niem
za wo do wym, mo że pro wa dzić
do sy tu acji fru stru ją cych dla
obu stron. Do brze jest więc
roz po cząć pro gram, ma jąc już
trzy -czte ry la ta do świad cze nia
na start; to tak że nie sa mo wi -
cie uła twia zro zu mie nie
sa me go szko le nia.

Przepustka do kariery zawodowej

Jak wy glą da obec nie za po trze bo -
wa nie na fi nan si stów i czy war to
szu kać pra cy w sek to rze fi nan so -
wym?
Ali cja Dwo row ska: Ro la fi -
nan sów znacz nie się zmie ni ła
przez ostat nie la ta i ewa lu -
owa ła z ro li fi nan si sty
po strze ga ne go, ja ko skru pu -
lat ne go księ go we go
sku pio ne go na ra chun ku zy -
sków i strat do ro li do rad cy
biz ne so we go, któ ry po tra fi
oce nić zy skow ność oraz ry zy -
ko no wych kon trak tów
i w zro zu mia ły spo sób przed -
sta wić wy ni ki ana liz
na spo tka niach za rzą du.
Prak ty ka w fi nan sach czę sto
jest nie zbęd na w roz wo ju ka -
rie ry na wyż szych szcze blach
kor po ra cji, stąd jak naj bar -
dziej war to zdo by wać
do świad cze nie wła śnie w tym
ob sza rze. Dzię ki roz wo ju
bran ży fi nan so wej w Pol sce

w ostat nich la tach, m. in. po -
przez otwar cie cen trów usług
wspól nych na te re nie ca łe go
kra ju, zdo by cie do świad cze -
nia w roz ma itych ob sza rach,
za czy na jąc od pro stej księ go -
wo ści po przez ana li zy
fi nan so we czy con trol ling,
sta ło się ła twiej sze, a cie ka we
sta no wi ska fi nan so we czę sto
na po zio mie glo bal nym sta ły
się bar dziej do stęp ne dla Po -
la ków. Moż li wo ści pra cy
w sek to rze fi nan so wym jest
spo ro, na to miast czę sto brak
jest na na szym ryn ku kan dy -
da tów o spe cja li stycz nej
wie dzy i do świad cze niu za -
wo do wym wy ma ga nym
przez pra co daw ców. Atrak -
cyj ność pra cy w sek to rze
fi nan so wym wi dać rów nież
po wzra sta ją cej z ro ku na ro -
ku licz bie osób koń czą cych
CI MA, któ re do strze gły już
zwięk szo ne za po trze bo wa nie

firm na kan dy da tów z kwa li -
fi ka cja mi.

Czy pol scy pra co daw cy pod czas
re kru ta cji zwra ca ją bar dziej uwa -
gę na do świad cze nie czy
kwa li fi ka cje?

Pod czas re kru to wa nia no -
wych pra cow ni ków zwra ca
się uwa gę za rów no na zdo by -
te do świad cze nie za wo do we,
jak i na po sia da ne kwa li fi ka -
cje ty pu CI MA. Już na eta pie
wy ma gań sta wia nych no wym
pra cow ni kom co raz czę ściej
moż na zna leźć ogło sze nia,
w któ rych po sia da nie kwa li fi -
ka cji za wo do wych jest
jed nym z pod sta wo wych kry -
te riów re kru ta cyj nych.
Dy plom CI MA jest pew ne go
ro dza ju prze pust ką do pu li
sta no wisk fi nan so wych,
w któ rych wa chlarz uzy ska -
nych pod czas stu diów CI MA
kom pe ten cji otwie ra kan dy -

da tom szer sze moż li wo ści za -
wo do we. Kwa li fi ka cje CI MA
i cią głe uak tu al nia nie zdo by -
tej wie dzy po przez
człon ko stwo w in sty tu cie na -
da ją kan dy da tom
wia ry god no ści i czy nią ich
atrak cyj niej szy mi kan dy da ta -
mi na pol skim i glo bal nym
ryn ku pra cy.

Oso by po ja kich stu diach po win ny
po my śleć o tej kwa li fi ka cji i dla -
cze go? 

Kwa li fi ka cje CI MA do stęp -
ne są dla osób po każ dych
stu diach, CI MA ofe ru je pierw -
szy po ziom kur sów tzw. CI MA
Cer ti fi ca te in Bu si ness Ac co -
un ting, pod czas któ rych
moż na uzu peł nić pod sta wo wą
wie dzę zdo by wa ną w cza sie
stu diów eko no micz nych, dla -
te go nie ma ogra ni cze nia co
do ro dza ju stu diów. Na to miast
na pew no waż ne jest to, dla -
cze go wy bie ra my kwa li fi ka cję
CI MA. Je śli chce my brać ak -
tyw ny udział w za rzą dza niu
fir mą i mieć wpływ na po dej -
mo wa ne w niej de cy zje
biz ne so we, to na pew no kwa -
li fi ka cja CI MA bę dzie dla nas
do sko na łym wy bo rem.

Na ryn ku do stęp ne są prze róż ne
kur sy przy go to wu ją ce do eg za mi -
nów – są kur sy sta cjo nar ne, kur sy
on li ne. Czy po le ca pa ni ja kąś
szcze gól ną for mę na uki?

Pod czas mo ich stu diów 
CI MA spró bo wa łam każ dej
for my na uki – za czy na jąc
od na uki sa mo dziel nej i mo -
zol ne go roz wią zy wa nia za dań

w do mu, po przez week en do -
we kur sy sta cjo nar ne
w War sza wie, na stęp nie za ję -
cia pro wa dzo ne po przez
plat for mę e -le ar nin go wą jed -
nej z bry tyj skich szkół,
a koń cząc na przy go to wa -
niach do fi nal ne go ca se stu dy
CI MA w fir mie spe cja li zu ją cej
się tyl ko w ta kich eg za mi -
nach. Dla mnie strza łem
w dzie siąt kę oka za ły się kur sy
on li ne, pod czas któ rych mo -
głam uczyć się w do god nym
dla sie bie mo men cie dnia,
mieć sta ły do stęp do przy -
dzie lo nych mi wy kła dow ców
oraz ak tyw nie uczest ni czyć
w fo rum dys ku syj nym na te -
mat prze ra bia ne go ma te ria łu.
Du żą po mo cą oka za ło się tak -
że uważ ne czy ta nie CI MA
Fi nan cial Ma ga zi ne, któ ry
roz sze rzał zdo by tą wie dzę
o cie ka we przy pad ki prak -
tycz ne. Za chę cam
do spró bo wa nia każ dej z do -
stęp nych na ryn ku me tod
na uki i wy bra nia tej naj bar -
dziej od po wied niej dla
sie bie.

ROZMOWA | Piotr Malinowski, ACMA CGMA,
Financial Controller, Deutsche Bank

ROZMOWA | Alicja Dworowska, ACMA CGMA, 
Finance Team Lead, Hewlett-Packard

ROZMOWA | Jakub Karbowiak, FCMA,
CGMA, CFO, Piotr i Paweł
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O po nad 12 proc. wzro -
sła w cią gu ostat nich
mie się cy licz ba ofert
pra cy dla kon tro le rów
fi nan so wych opu bli ko -

wa nych w in ter ne to wych por ta lach
pra cy [1]. Obec nie spe cja li ści ds. ra -
chun ko wo ści mo gą wy bie rać w su mie
spo śród po nad tysiąca pro po zy cji za -
trud nie nia. Pra co daw cy po szu ku ją
głów nie kon tro le rów fi nan so wych,
spe cja li stów ds. kon tro lin gu, star -
szych i młod szych księ go wych. Zna jo -
mość ję zy ków ob cych oraz cer ty fi ka -
tów za wo do wych znacz nie ogra ni cza
kon ku ren cję w sta ra niach o pra cę
w tym, uwa ża nym za do brze płat ny
w cza sach kry zy su za wo dzie.

Wzmo żo ne za in te re so wa nie kon -
tro lin giem fi nan so wym od no to wa no
w pol skich fir mach w koń ców ce lat 90.
Za da niem kon tro le ra jest rów nież
przy go to wa nie bu dże tów i pla nów fi -
nan so wych oraz nad zór nad ich wy -
ko na niem. W ma łych i śred nich spół -
kach, bę dą cych tak że fi lia mi du żych
mię dzy na ro do wych kor po ra cji, kon -
tro le rzy obej mu ją czę sto od po wie -
dzial ność za za kres obo wiąz ków ty -
po wych dla dy rek to ra fi nan so we go
czy głów ne go księ go we go.

Naj wię cej ofert za trud nie nia po -
cho dzi od pra co daw ców z ta kich
branż jak ob słu ga klien ta, fi nan se,
out so ur cing, sprze daż, IT czy ban ko -
wość. Od osób ubie ga ją cych się o te go
ty pu sta no wi sko ocze ku je się przede
wszyst kim wy kształ ce nia wyż sze go
(na ta kich kie run kach jak fi nan se,
eko no mia czy ra chun ko wość), do -
świad cze nia w sek to rze fi nan so wo -
-księ go wym, zna jo mość za sad ra -

chun ko wo ści za rząd czej oraz umie -
jęt no ści ana li tycz ne go my śle nia.
W przy pad ku kon tro le ra fi nan so we -
go mie sięcz na pła ca cał ko wi ta wy no si
śred nio 10 tys. zł. brut to - wy ni ka
z ostat nie go Ra por tu „Gold man Re -
cru it ment Sa la ry Su rvey 2013”, oma -
wia ją ce go wy na gro dze nia w pol skiej
bran ży fi nan so wej i do rad czej.

W du żych fir mach kon tro ler fi nan -
so wy naj czę ściej awan su je na sta no -
wi sko  dy rek to ra fi nan so we go.
W mniej szych przed się bior stwach
(za trud nia ją cych do 100 pra cow ni -
ków) zda rza ją się awan se z te go sta no -
wi ska na wet na po ziom pre ze sa za -
rzą du. Pro po zy cję za trud nie nia
na sta no wi ska kie row ni cze bądź gwa -
ran tu ją ce moż li wo ści szyb kie go
awan su – sta no wią nie speł na 10 proc.
wszyst kich ofert prze zna czo nych dla
spe cja li stów od ra chun ko wo ści za -
rząd czej. W bli sko 80 proc. za adre so -
wa ne są do kan dy da tów z bie głą zna -
jo mo ścią ję zy ka an giel skie go czy nie -
miec kie go oraz udo ku men to wa ny mi
mię dzy na ro do wy mi kwa li fi ka cja mi
za wo do wy mi z dzie dzi ny fi nan sów ta -
kich jak CI MA.

– Po sia da nie kwa li fi ka cji za wo do -
wej CI MA nie sie ze so bą wie le ko rzy -
ści. Nie tyl ko za pew nia wyż szy sta tus
za wo do wy w oczach pra co daw cy,
klien tów oraz współ pra cow ni ków, ale
roz wi ja tak że umie jęt no ści w za kre sie
prak tycz ne go za sto so wa nia na rzę dzi
biz ne so wych i ko mu ni ka cji – mó wi
Ja kub Bej na ro wicz, dy rek tor ge ne ral -
ny CI MA Pol ska (Char te red In sti tu te
of Ma na ge ment Ac co un tants). – Dzi -
siaj kon tro le rzy fi nan so wi mu szą szu -
kać dzie dzin, któ re po zwo lą fir mie
osią gnąć lep sze wy ni ki. Wy ma ga to

od po wie dzi na kil ka py tań: gdzie dzi -
siaj zmie rza fir ma, co ro bi kon ku ren -
cja, cze go ocze ku ją klien ci?

Po sia da nie mię dzy na ro do we go
dy plo mu CI MA to gwa ran cja znacz -
nie mniej szej kon ku ren cji w sta ra -
niach o sta no wi ska, w przy pad ku któ -
rych na za rob ki zde cy do wa nie nie
po win no się na rze kać. Po twier dza ją
to da ne z ra por tu „Fi nan se i księ go -
wość” przy go to wa ne go przez Mi cha -
el Pa ge In ter na tio nal, we dług któ re go
na pra cow ni ków pod sia da ją cych te -
go ty pu kwa li fi ka cję cze ka ją mie -
sięcz ne upo sa że nia w wy so ko ści
od 24 tys. do 63 tys. zł. brut to. We dług
ze sta wie nia przy go to wa ne go przez
„Gold man Re cru it ment Sa la ry 
Su rvey 2013” kon tro ler fi nan so wy
z ty tu łem CI MA za ra biał w dru giej
po ło wie 2012 i na po cząt ku 2013 ro -
ku – śred nio ok. 20 tys. zł.

– Co raz wię cej firm wpro wa dza tzw.
mo del part ner stwa go spo dar cze go,
czy niąc z kon tro le rów fi nan so wych
de fac to łącz ni ków mię dzy dzia łem
księ go wo ści a ze spo ła mi od po wie -
dzial ny mi za sprze daż czy mar ke ting.
Wła śnie ta ten den cja roz sze rza ro le
kon tro l ne na cał ko wi cie no we dzie -
dzi ny, wy ma ga ją ce szcze gól nych
umie jęt no ści i wie dzy – mó wi Piotr
Ma li now ski, Fi nan cial Con trol ler
w Deut sche Bank. – Szko le nie CI MA
two rzy uni wer sal ny zbiór kwa li fi ka cji
dla no wo cze snych kon tro le rów fi nan -
so wych.

[1] Ze sta wie nie do ty czą ce ofert pra cy dla ab -
sol wen tów stu diów po dy plo mo wych
w pol skim In ter ne cie zo sta ło przy go to wa ne
na podstawie ofer t po cho dzą cych z pię ciu
pol skich ser wi sów re kru ta cyj nych (in fo Pra ca.
pl, Ga ze ta Pra ca.pl, Pra ca.pl, Pra cuj.pl oraz
grat ka. pl), maj 2013 r.

Kontrolera chętnie
zatrudnię

dokończenie > 1

Po twier dza ją to bo wiem fak ty.
Z ra por tu pła co we go opu bli ko -
wa ne go ostat nio przez Gold man
Re cu ri tent wy ni ka, że zdo by cie
kwa li fi ka cji za wo do wej prze kła -
da się na zde cy do wa nie lep sze
wy na gro dze nie. Pro fe sjo na li ści
po sia da ją cy kwa li fi ka cje, jak 
CI MA za ra bia ją pra wie 
o 80 proc. wię cej niż oso by, któ re
są w pro ce sie zdo by wa nia tych
cer ty fi ka tów. Przy kła do wo śred -
nie mie sięcz ne wy na gro dze nie
brut to kon tro le ra fi nan so we go,
któ ry zdo był ty tuł CI MA, wy no si
ok. 20 000 zł. War to za zna czyć,
ze bez tej kwa li fi ka cji kon tro le -
rzy mo gą prze cięt nie li czyć
na wy na gro dze nie w wy so ko -
ści 10 000 zł.

Czy mię dzy na ro do wa kwa li fi ka cja 
CI MA jest do stęp na na in nych pol skich
uczel niach?

Od paź dzier ni ka br. CI MA bę -
dzie rów nież do stęp na dla
stu den tów na Uni wer sy te cie Eko -
no micz nym w Kra ko wie
i Uni wer sy te cie Eko no micz nym
we Wro cła wiu. Po dob nie jak
w przy pad ku SGH na si part ne rzy
biz ne so wi w Kra ko wie i Wro cła -
wiu wy ra zi li chęć za an ga żo wa nia
w pro jek cie oraz są go to wi za ofe -
ro wać prak ty ki stu den tom
i ab sol wen tom obu pro gra mów.

Jak na tle in nych kra jów oce nia pan
po ziom pol skich stu den tów?

Pol scy stu den ci, po każ dej se sji
eg za mi na cyj nej, pla su ją się bar -
dzo wy so ko w glo bal nych
sta ty sty kach zda wal no ści eg za mi -
nów CI MA. Co wię cej, wie lu
spo śród pol skich stu den tów re gu -
lar nie uzy sku je naj lep szy wy nik
wśród wszyst kich stu den tów CI -
MA na ca łym świe cie. W mo im
prze ko na niu skła da się na to co
naj mniej kil ka czyn ni ków, ta kich
jak: ta lent, wy so ka ja kość szko leń
CI MA oraz wy so ka mo ty wa cja
i de ter mi na cja stu den tów
do zwięk sze nia kom pe ten cji
i szyb sze go roz wo ju ka rie ry.

Czy w naj bliż szym cza sie CI MA pla nu je
roz wój swo ich struk tur w Pol sce?

Dy na micz ny wzrost za in te re so -
wa nia kwa li fi ka cją CI MA w Pol sce
i kra jach Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej oraz przy rost licz by
stu den tów i człon ków spo wo do -
wał, że jesz cze do koń ca bie żą ce go
ro ku In sty tut CI MA za trud ni
w Pol sce co naj mniej dwóch no -
wych pra cow ni ków. Po nie waż
za pew nie nie ter mi no wej i ja ko -
ścio wej ob słu gi in te re sa riu szy
było od za wsze prio ry te tem 
CI MA, pod trzy ma nie tren du
wzro stu bę dzie w naj bliż szych la -
tach w spo sób na tu ral ny
skut ko wa ło zwięk sze niem za so -
bów CI MA w Pol sce.

Biznes potrzebuje
ekspertów

ROZMOWA | Jakub Bejnarowicz, Country
Manager, Chartered Institute of Management

Accountants, oddział w Polsce
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