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Moje doświadcZenie, ZaanGaŻowanie 
i uMiejęTności Są doceniane na caŁyM 
świecie.

Twoja 
droGa do 
SuKceSu



Określa on osobę, która posiada uznawaną na całym świecie akredytację specjalisty ds. rachunkowości zarządczej oraz 
członka dwóch najbardziej prestiżowych organizacji na świecie zrzeszających profesjonalistów z tej dziedziny. Specjaliści            
ds. rachunkowości zarządczej są poszukiwanymi pracownikami, ze względu na posiadaną przez nich wiedzę z zakresu biznesu, 
finansów i analizy. Różnią się od księgowych finansowych, z którymi być może już się spotkałeś na swojej zawodowej drodze. 

rAChunkowość I wIele wIęCeJ

Być MoŻe naTKnąŁeś Się Kiedyś na TyTuŁ 
„cGMa” prZy cZyiMś naZwiSKu.

dlacZeGo warTo ZoSTać SpecjaliSTą 
dS. rachunKowości ZarZądcZej 
cGMa Z ciMa?
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po cZyM poZnać SpecjaliSTów dS. rachunKowości ZarZądcZej:

VS
Gromadzą i analizują informacje na temat przychodów, 
przepływów pieniężnych i zaległych zobowiązań w celu 
przygotowania terminowych raportów i statystyk, aby ułatwiać 
podejmowanie ważnych, codziennych decyzji zarządczych              
i biznesowych. 

Specjaliści dS. rachunKowości ZarZądcZej

Przygotowują raporty, głównie oparte 
na wynikach z przeszłości, zgodnie         
z wymogami raportowania.

KSięGowi

VSPrzygotowują wymagane dane liczbowe 
niezbędne niezbędne dla osób na innych 
stanowiskach w firmie, np. kierowników 
działów.

KSięGowi

Łączą informacje finansowe z innymi ważnymi danymi,            
aby stworzyć kompletny obraz działalności. Wykorzystują je,            
by pomóc firmie w osiągnięciu sukcesu. 

Specjaliści dS. rachunKowości ZarZądcZej



nasze relacje ze społecznością biznesową
Regularnie uaktualniamy nasz sylabus                
w oparciu o trendy panujące w światowym 
biznesie, a także jego potrzeby kadrowe. 
Skąd czerpiemy informacje? Prowadzimy 
zakrojone na szeroką skalę badania 
wśród pracodawców na całym świecie,                      
by zrozumieć, jakiego rodzaju kandydatów 
poszukują dla rozwoju swojej działalności.

ramy kompetencji CGMA – podstawy 
sylabusa CIMA 
Dzięki informacjom, jakie otrzymujemy 
od pracodawców z całego świata, udało 
nam się opracować ramy uwzględniające 
umiejętności i kompetencje, które 
zapewniają finansistom największe szanse 
zatrudnienia. Ramy te stanowią podstawę 
naszego sylabusa i metod oceny na rok 
2015, a także główne założenie strategii 
ustawicznego rozwoju zawodowego.             
To gwarantuje, że posiadacze tytułu            
CGMA to kompetentni i pewni siebie 

profesjonaliści w dziedzinie rachunkowości 
zarządczej, którzy są w stanie zapewnić firmie 
trwały sukces.

w metodach oceniania stawiamy                 
na innowacyjność
Aby profesjonaliści z tytułem CGMA mogli 
jeszcze łatwiej znaleźć zatrudnienie,  
w ostatnim czasie wdrożyliśmy pionierski 
komputerowy system egzaminacyjny, który 
nie tylko testuje wiedzę naszych studentów, 
ale również ich umiejętności stosowania tej 
wiedzy w środowisku biznesowym. Krótko 
mówiąc uprzedzamy 

i odpowiadamy na główną wątpliwość wielu 
pracodawców: „Mają kwalifikacje, ale czy 
potrafią wykonywać pracę?”. Tak, potrafią. 
Przeszli cała serię kompleksowych, opartych                                
na kompetencjach egzaminów.

tytuł CGMA 
We współpracy z AICPA oferujemy naszym 
studentom tytuł CGMA – Chartered Global 
Management Accountant. 

Misją CGMA jest promowanie rachunkowości 
zarządczej oraz korzyści, jaką specjaliści                 
w dziedzinie rachunkowości zarządczej 
wnoszą do firmy. Tytuł CGMA wskazuje,             
że jesteś godnym zaufania strategiem 
biznesowym, który posiada umiejętność 
zastosowania niefinansowych informacji 
jakościowych oraz danych z analizy 
finansowej, by dobrze zrozumieć wszystkie 
aspekty biznesu. Tytuł ten oznacza ciągłe 
doskonalenie świadomości biznesowej,             
a nosząca go osoba potrafi właściwie 
odczytywać dane z raportów i badań oraz 
posiada narzędzia, które są niezbędne dla 
zapewnienia sukcesu firmie.

wyJątkowość kwAlIfIkACJI CIMA

FaKTy doTycZące ciMa, KTóre powinieneś Znać

cel
Realna kariera        
w biznesie.

wyZwanie
Posiadanie wiedzy                       
i umiejętności wymaganych 
przez pracodawców.

roZwiąZanie
Studia CIMA, uzyskanie 
tytułu CGMA oraz kwalifikacji                   
i umiejętności niezbędnych         
do pracy.
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Jeżeli rozważasz karierę w świecie biznesu i finansów oraz 
chcesz połączyć swoją przyszłość zawodową ze światowej 
klasy pracodawcą, profesjonalna kwalifikacja CIMA to atut, 
który powinieneś posiadać.

Tysiące firm na całym świecie, począwszy                                  
od międzynarodowych spółek do start-upów w sektorze 
publicznym i prywatnym, szkoli z nami swoich ludzi. Jest 
wielce prawdopodobne, że w każdym sektorze, jaki przyjdzie 

Ci do głowy, znajdzie się członek CIMA, który jest główną siłą 
napędową rozwoju danej firmy. 

Do pracodawców, którzy szkolą swoich pracowników z CIMA 
należą: BP, Capgemini, Coca-Cola, Deloitte, GlaxoSmithKline, 
HSBC, Nestle, Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkiej Brytanii, 
Siemens. Więcej firm można znaleźć pod adresem

www.cimaglobal.com/ouremployers

jeST wiele KorZyści pŁynących                       
Z wyBoru ciMa. oTo KilKa Z nich. 

DlACzeGo wArto wybrAć CIMA?

#i pracodawcy na całyM świecie wyBierają cGMa

ciMa, cZyli inSTyTuT rachunKowości 
ZarZądcZej 
Chartered Institute of Management Accountants, to największa na świecie 
profesjonalna organizacja zrzeszająca specjalistów ds. rachunkowości 
zarządczej. CIMA oferuje najbardziej pożądaną kwalifikację w dziedzinie 
finansów, narzędzie niezbędne dla każdego, kto chce osiągnąć sukces                
w biznesie. Zrzeszamy ponad 218,000 członków i studentów w 178 państwach, 
a oferowana przez nas kwalifikacja jest wskazywana przez pracodawców jako 
preferowana w procesie rekrutacji.

CzyM JeSt CIMA?



Kwalifikacja CIMA może zwiększyć twój potencjał zarobkowy nawet już na etapie studiów. Nasze globalne badania 
wynagrodzeń pokazują, czego możesz oczekiwać na każdym etapie studiowania CIMA i po otrzymaniu członkostwa.

średnie wynagrodzenie w poszczególnych państwach dla studentów i członków CIMA:

#2 więKSZy poTencjaŁ ZaroBKowy

1: Wynagrodzenie roczne razem
2: Wynagrodzenie miesięczne razem

3: Uwaga: mała grupa, poniżej 30

Chiny1

Studenci: RMB313,9533

Członkowie: RMB868,8253

rosja2

Studenci: RUB171,764
Członkowie:  N/A

polska2

Studenci: PLN10,968
Członkowie: N/A

pakistan2

Studenci: PKR63,067
Członkowie: N/A

wielka brytania1

Studenci: £36,146
Członkowie: £66,710

hong kong2

Studenci: HK$42,3923

Członkowie: HK$97,452

Singapur2

Studenci: SGD6,076
Członkowie: SGD16,792

Malezja1

Studenci: RM65,675
Członkowie: RM199,240

Sri lanka2

Studenci: Rs.64,814
Członkowie: Rs.240,123

Australia1

Studenci: AUS$100,946
Członkowie: AUS$145,971

rpA1

Studenci: R414,996
Członkowie: R906,943

botswana1

Studenci: P212,333
Członkowie: P557,0003

zambia2

Studenci: ZMW7,207
Członkowie: ZMW19,5463

kanada1

Studenci: N/A
Członkowie: CAN$132,697

Irlandia1

Studenci: €44,221
Członkowie: €89,132

uSA1

Studenci: N/A
Członkowie: US$193,465

Indie1

Studenci: Rs.10.86 lakhs
Członkowie: Rs.30.02 lakhs

nowa zelandia1

Studenci: N/A
Członkowie: NZ$138,683
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Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów przystąpienia                  
do zdobywania kwalifikacji CIMA jest sposób, w jaki wspomagasz 
własną karierę. Wraz z osiągnięciem kolejnego poziomu stwierdzisz, 
że nabywasz umiejętności finansowych i biznesowych, które są 
bezpośrednio związane   z wykonywaną przez Ciebie pracą. To z kolei 
otwiera Ci drogę do pełnienia ważniejszych, ciekawszych funkcji             
i zwiększenia zakresu twojej odpowiedzialności w firmie. Po ukończeniu 
kolejnego poziom kwalifikacji każdorazowo uzyskasz również 
indywidualny dyplom.

#3 roZwijaj uMiejęTności            
i ZdoBywaj doświadcZenie                 
w Miarę nauKi

#4 wyŻSZy poZioM 
proFeSjonaliZMu
Wszystko, czego uczymy i co praktykujemy 
w CIMA, charakteryzuje się najwyższym 
poziomem profesjonalizmu i wynika z jasno 
określonych zasad etycznych.



Z chwilą gdy zdobędziesz Kwalifikację Profesjonalną CIMA i uzyskasz 
członkostwo, będziesz uprawniony do używania tytułu CGMA 
(Chartered Global Management Accountant).

CGMA jest ogólnoświatowym tytułem dla specjalistów ds. 
rachunkowości zarządczej, nadawanym przez AICPA (American 
Institute of Certified Public Accountants) i CIMA, dwie z najbardziej 
prestiżowych światowych organizacji zrzeszających specjalistów         
ds. rachunkowości zarządczej. Używanie tytułu CGMA po nazwisku 
niesie ze sobą olbrzymie korzyści z punktu widzenia kariery,                    
a mianowicie:

•   globalne uznanie dla twojego doświadczenia, zaangażowania                
i umiejętności wśród kluczowych pracodawców;

•   połączenie ze wspólnotą podobnie myślących osób, z którymi można 
dzielić się najlepszymi praktykami;

•   dostęp do narzędzi, webinariów, raportów i badań CGMA. 
Zgromadzona w nich wiedza zapewni ci bezkonkurencyjność                    
i miejsce w czołówce specjalistów twojej profesji.

#5 TyTuŁ cGMa oTwiera drZwi           
na caŁyM świecie 

dZięKi TyTuŁowi 
cGMa Moje 
uMiejęTności Będą 
uZnawane na caŁyM 
świecie.

CGMA®, CHARTERED 
GLOBAL MANAGEMENT 
ACCOUNTANT oraz 
logo CGMA® są znakami 
towarowymi Association 
of International Certified 
Professional Accountants
 Te znaki towarowe są 
zarejestrowane w Stanach 
Zjednoczonych i innych 
krajach. 
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Zdobycie kwalifikacji specjalisty ds. rachunkowości zarządczej                
z CIMA otworzy przed Tobą możliwości zatrudnienia na całym świecie 
w każdym z sektorów, w którym zdecydujesz się pracować. Dzięki 
studiom CIMA zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które pozwolą 
Ci na zmianę stanowiska oraz podejmowanie nowych wyzwań 
biznesowych i finansowych. Będziesz mógł skorzystać z olbrzymiej 
liczby możliwości, które dostępne są dla osób posiadających 
kwalifikację CIMA.

Na naszej oficjalnej stronie poświęconej zatrudnieniu CIMA MY JOBS 
możesz znaleźć wiele ofert pracy. Pracodawcy regularnie ogłaszają  
na niej otwarte procesy rekrutacyjne.

Straight to your inboxLet us do the hard work. Sign up for our free 

service and get great jobs sent to  
you automatically.

Graduate CareersCheck out the latest graduate  
programme, internship and  

apprenticeship opportunities.

upload your CVDon’t miss out. Upload your CV so our 

employers can match your details to the 
best available jobs.

myjobs.cimaglobal.com

ciMa -
 KroK wyŻej 

w Karierze

#6 GloBalne MoŻliwości 
ZaTrudnienia

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej CGMA z CIMA?     9
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Twoja 
droGa do 
SuKceSu

jeSTeM wypoSaŻona we wSZySTKie uMiejęTności, jaKich 
poTrZeBuję jaKo wyKSZTaŁcony SpecjaliSTa  dS. 
rachunKowości ZarZądcZej.



Rozumiemy, że ludzie przychodzą do CIMA na różnych etapach swojego 
życia i z różnych środowisk. Nie ma znaczenia, czy masz jakiekolwiek 
doświadczenie w biznesie i finansach, czy też jesteś doświadczonym 
profesjonalistą.

Stworzyliśmy ramy, które pozwalają Ci wykorzystać kwalifikacje                   
i umiejętności, które już posiadasz, a jednocześnie pomagają zdobyć 
wszystkie niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenia, byś mógł 
zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. rachunkowości zarządczej. 
Na początku oczekujemy od Ciebie jedynie wiedzy w dziedzinie 
matematyki i znajomości języka angielskiego. To dlatego ambitni 
absolwenci szkół, uniwersytetów i profesjonaliści wybierają CIMA 
jako najbardziej odpowiednią kwalifikację z rachunkowości do rozwoju 
kariery w biznesie. 

KaŻda oSoBa Z paSją do BiZneSu, BeZ 
wZGlędu na Swoje doTychcZaSowe 
wyKSZTaŁcenie, Ma SZanSę na podjęcie 
STudiów ciMa.

Jak rozpocząć drogę do sukcesu i uzyskać tytułu CGMA?     11

jaK roZpocZąć droGę 
do SuKceSu i uZySKać 
TyTuŁu cGMa?



MoŻeSZ ZaKwaliFiKować Się od raZu do ścieŻKi 
GaTeway, jeŻeli poSiadaSz naSTępujące KwaliFiKacje:

• MBA
• dyplom magistra z kierunków związanych z finansami, rachunkowością                   
lub zarządzaniem
• wybrane kwalifikacje zawodowe
(więcej informacji na stronie: www.cimaglobal.com/gatewaypolska)
 
Studenci na ścieżce Gateway przystępują do egzaminu zbiorczego i przechodzą        
od razu do  testów obiektywnych oraz kompleksowego studium przypadku na 
poziomie strategicznym.
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Nie musisz posiadać żadnych formalnych 
kwalifikacji, by rozpocząć kurs 

prowadzący do uzyskania Certyfikatu 
z Rachunkowości Biznesowej. Musisz 

posiadać dobrą znajomość angielskiego 
i matematyki oraz chęć osiągnięcia 

sukcesu w biznesie.  
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ZacZnij TuTaj, 
jeŻeli MaSz 
jaKieKolwieK 
KwaliFiKacje 
w BiZneSie luB 
FinanSach.

MożeSz uBieGać 
Się o Zwolnienia Z 
eGZaMinów i wejść 
na wyŻSZy poZioM.

Poniższy schemat pokazuje, że punkt, w którym wkroczysz do procesu, będzie uzależniony od posiadanych przez Ciebie kwalifikacji.

ZacZnij TuTaj, 
jeŻeli nie 
poSiadaSz Żadnych 
KwaliFiKacji             
w BizneSie czy 
FinanSach.



ocena praKTycZneGo 
doświadcZenia 
ZawodoweGo
(Ma ZaSToSowanie do 
wSZySTKich ścieŻeK) 

ZySKuj juŻ w TraKcie nauKi
Kompetencje i pewność siebie podnoszą się wraz 
 z pokonywaniem kolejnych poziomów studiów.  
Wraz ze wzrostem twoich umiejętności i wiedzy 
nabytej podczas zdobywania kwalifikacji CIMA 
wchodzisz na wyższe szczeble wynagrodzenia              
i zwiększają się twoje zawodowe możliwości. 
Wnosisz do firmy coraz więcej wartości.  
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ACertyfikat z Rachunkowości 

Biznesowej lub posiadanie 
innych kwalifikacji, dyplomów          

(uzyskanie zwolnień).
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KwaliFiKacja 
proFeSjonalna ciMa
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Poniższy schemat pokazuje, że punkt, w którym wkroczysz do procesu, będzie uzależniony od posiadanych przez Ciebie kwalifikacji.

GrAtulACJe!

uZySKaŁeś 
TyTuŁ cGMa



Certyfikat z rachunkowości biznesowej (Cert bA)
Cert BA jest wstępną kwalifikacją w dziedzinie 
rachunkowości dla studentów posiadających 
małe kwalifikacje lub bez żadnej wiedzy z zakresu 
rachunkowości. Może to być kurs odświeżający wiedzę        
lub punkt startowy do dalszej kariery w dziedzinie biznesu 
i finansów. Cert BA stanowi trzon Kwalifikacji 
Profesjonalnej CIMA, a zarazem jest cenną kwalifikacją 
sam w sobie. Dzięki niemu zyskasz podstawy wiedzy na 
temat księgowości, rachunkowości zarządczej i zasad 
biznesu. W ramach Cert BA zdobędziesz umiejętność 
sporządzania sprawozdań finansowych, prognozowania 
wyników i analizy danych. 

kwalifikacja profesjonalna CIMA
Kwalifikacja obejmuje dziewięć odrębnych przedmiotów, 
które są pogrupowane w ramach trzech osobnych filarów  
i rozłożone na trzech poziomach.

•   Trzy filary – reprezentują konkretne obszary wiedzy.         
Są to: przedsiębiorstwo, efektywność, finanse.

•   Trzy poziomy – reprezentują poziomy osiągnięć. 
Obszary kompetencji realizowane są na poziomach: 
operacyjnym, zarządzania i strategicznym.

W połączeniu z wymaganym praktycznym 
doświadczeniem, Kwalifikacja Profesjonalna CIMA stanowi 
bezcenne narzędzie wspomagające karierę w biznesie.

www.cimaglobal.com/kwalifikacja

kwAlIfIkACJe

KwaliFiKacja ciMa SKŁada Się Z dwóch cZęści: 
cerTyFiKaTu Z rachunKowości BiZneSowej          
(cerT Ba) oraZ KwaliFiKacji proFeSjonalnej.

SylaBuS ucZy STudenTów nie TylKo 
rachunKowości i FinanSów, ale równieŻ 
uMiejęTności MięKKich nieZBędnych,       
By odnaleŹć Się w Trudnych SyTuacjach 
BiZneSowych i ZarZądZać relacjaMi 
BiZneSowyMi.
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ScheMaT 
SylaBuSa 

ciMa
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DYPLOM /  CIMA Diploma in Management Accounting

POZIOM
STRATEGICZNY

POZIOM 
OPERACYJNY

POZIOM 
ZARZĄDZANIA

DYPLOM / CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

Egzamin w postaci studium przypadku 

Egzamin w postaci studium przypadku 

Egzamin w postaci studium przypadku 

Ocena praktycznego doświadczenia zawodowego

DYPLOM / Członkostwo w Chartered Institute of
Management Accountants oraz tytuł CGMA®

E3
Strategic 
Management
(Zarządzanie strategiczne)

P3
Risk
Management
(Zarządzanie ryzykiem)

F3
Financial
Strategy
(Strategia finansowa)

E2
Project and 
Relationship
Management
(Zarządzanie projektami 
i relacjami)

P2
Advanced
Management
Accounting
(Zaawansowana
rachunkowość zarządcza)

F2
Advanced
Financial Reporting
(Zaawansowana
sprawozdawczość
finansowa)

E1
Organisational
Management
(Zarządzanie organizacyjne)

P1
Management
Accounting
(Rachunkowość zarządcza)

F1

ENTEPRISE PILLAR
(PRZEDSIĘBIORSTWO)

PERFORMANCE PILLAR
(EFEKTYWNOŚĆ)

FINANCIAL PILLAR
(FINANSE)

Financial reporting
and Taxation
(Sprawozdawczość 
finansowa i podatki)

POZIOM
CERTYFIKATU

DYPLOM / 

 

Moduł C05
Podstawy etyki, 
ładu korporacyjnego 
i prawa
gospodarczego

Moduł C04
Podstawy 
ekonomiki 
przedsiębiorstwa 

Moduł C03
Podstawy 
matematyki 
ekonomicznej 

Moduł C02
Podstawy 
rachunkowości 
finansowej 

Moduł C01
Podstawy 
rachunkowości 
zarządczej

  CIMA Certificate in Business Accounting



•   Zdać pięć egzaminów w celu uzyskania Certyfikatu 
z Rachunkowości Biznesowej (mogą przysługiwać          
Ci zwolnienia)  

•   Zdać dziewięć testów obiektywnych oraz trzy 
kompleksowe studia przypadków w celu uzyskania 
Kwalifikacji Profesjonalnej (mogą przysługiwać              
Ci zwolnienia)

•   Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie 
zawodowe w okresie przed studiowaniem, w trakcie 
oraz/lub po zakończeniu nauki CIMA.

Począwszy od roku 2015 możliwe będzie zdawanie 
testów obiektywnych komputerowo na żądanie oraz 
podejście do egzaminów kompleksowego studium 
przypadku cztery razy w roku w ponad 5.000 centrów 
komputerowych Pearson VUE w 178 krajach. Odejście 
przez CIMA od egzaminów w formie papierowej 
odzwierciedla upowszechnienie zastosowania 
technologii w szkolnictwie i w miejscu pracy. CIMA jest 
pierwszą światową instytucją w swojej branży, która 
opracowała zestaw egzaminów przeprowadzanych 
komputerowo. Jesteśmy dumni, że to my przecieramy 
nowe szlaki. 

aBy uZySKać TyTuŁ cGMa, MuSiSZ:

kwAlIfIkACJA CIMA 
krok po kroku

od 2015 roKu MoGę 
prZySTępować do TeSTów 
oBieKTywnych na Żądanie. 
ich TerMiny wpaSowują 
Się w Mój napięTy 
harMonoGraM.
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Studia CIMA podejmują osoby znajdujące się na najróżniejszych 
etapach życia. Wiele z nich zaczyna swoją podróż od Cert BA, co 
oznacza, że we własnym tempie przygotowują się i przystępują 
do pięciu egzaminów. Średnio ukończenie tego etapu zajmuje 
studentom około roku.

Do egzaminów można podchodzić w dowolnej kolejności. Można 
do nich przystępować przez cały rok w ponad 5.000 centrów 
komputerowych Pearson VUE na całym świecie. Aby znaleźć 
najbliższy ośrodek, wejdź na stronę 

www.cimaglobal.com/certyfikat

Studenci CIMA uiszczają jednorazową opłatę rejestracyjną, 
roczną opłatę  subskrypcji oraz każdorazowo opłatę za egzamin 
lub zwolnienie z egzaminu. Wszystkie opłaty są pobierane                        
w funtach (GBP). Nowi studenci są zwolnieni z opłaty subskrypcji                 
za pierwszy rok. 

Jeżeli pracujesz, możesz poprosić pracodawcę o pomoc,                   
w tym wsparcie finansowe oraz czas wolny na naukę i podejście          
do egzaminów. Oczywiście wsparcie takie zostanie udzielone 
według uznania pracodawcy i może wiązać się z pewnymi 
warunkami. 

Pełna lista aktualnych opłat, w tym opłat rejestracyjnych, 
subskrypcyjnych, opłat za egzaminy i zwolnienia jest dostępna  
pod adresem:                                                                                                        

www.cimaglobal.com/howmuch

Trzy poziomy Kwalifikacji Profesjonalnej muszą być zaliczone po 
kolei. Egzaminy zostały opracowane tak, aby zapewnić dużą dozę 
elastyczności w wyznaczaniu ich dat.  Studenci mogą dopasować 
ich terminy do swojego kalendarza. Należy jednak przyjąć sobie 
za cel zdobycie Kwalifikacji Profesjonalnej w czasie nie dłuższym 
niż cztery lata.

Trzy przedmioty w ramach każdego z poziomów są oceniane na 
podstawie testów obiektywnych na żądanie.

Trzeba zdać wszystkie trzy testy obiektywne (lub uzyskać 
zwolnienia) przed przystąpieniem do egzaminu kompleksowego 
studium przypadku, niezbędnego do ukończenia danego 
poziomu. Przewidujemy na to cztery okienka egzaminacyjne         
w roku.

Zwykle możesz się spodziewać, że przygotowanie do każdego 
z przedmiotów testu obiektywnego zajmie Ci od trzech do 
czterech miesięcy, wliczając następnie okres od sześciu do 
ośmiu tygodni niezbędnych do przygotowania się do egzaminu 
kompleksowego studium przypadku.

Ile trwA uzySkAnIe kwAlIfIkACJI?

Ile to koSztuJe?

cerTyFiKaT Z rachunKowości BiZneSowej (cerT Ba)

KwaliFiKacja proFeSjonalna 

Jak rozpocząć drogę do sukcesu i uzyskać tytułu CGMA?     17



Wraz z zaliczaniem poszczególnych 
poziomów nauki będziesz zdobywał 
kolejne umiejętności i doświadczenie, 
niezbędne do skutecznego działania 
na różnych stanowiskach i na różnych 
poziomach w obrębie organizacji. 

Przez cały czas swojej podróży
z CIMA będziesz nabywać 
wiedzę, którą będziesz następnie 
wykorzystywał w swojej codziennej 
pracy zawodowej. Na przykład 
dzięki przedmiotom z poziomu 
operacyjnego podszlifujesz 
umiejętności przydatne specjaliście 

działu finansowego, takie jak 
przygotowywanie sprawozdań 
finansowych lub rozstrzyganie spraw 
dotyczących budżetu. 

Na poziomie zarządzania nacisk 
kładzie się na kwestie, z którymi 
zwykle stykają się managerowie, 
takie jak ocena wyników i zarządzanie 
udziałowcami. 

Po osiągnięciu poziomu 
strategicznego będziesz zajmować 
się szeroko pojętymi kwestiami 
strategicznymi w aspekcie ich 
wpływu na organizację jako całość. 

W połączeniu wszystkie te poziomy 
zapewnią Ci solidną podstawę 
ustawicznego kształcenia i rozwoju 
kariery w obrębie różnorakich 
stanowisk w dziedzinie finansów         
oraz innych obszarach biznesu.

Diagram na kolejnej stronie ilustruje, 
w jaki sposób nasz bazujący na 
kompetencjach sylabus i system 
egzaminowania  pozwalają 
na szkolenie pewnych siebie, 
kompetentnych specjalistów ds. 
rachunkowości zarządczej.

SylaBuS KwaliFiKacji proFeSjonalnej ciMa jeST opracowany TaK, 
aBy wypoSaŻyć cię w KoMpeTencje nieZBędne na STanowiSKu świeŻo 
upiecZoneGo SpecjaliSTy dS. rachunKowości ZarZądcZej.

CzeGo SIę nAuCzę?
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NA CZYM SKUPIA SIĘ 
STUDIUM PRZYPADKU

TWOJE
OTOCZENIE

TWOJE
STANOWISKO

POZIOMY 
KWALIFIKACJI

RODZAJE
PYTAŃ

Długie 
i krótkie prace
pisemne 
oparte na 
obliczeniach 
i analizie

Krótkie prace 
pisemne 
oparte na 
obliczeniach 
i analizie

Długie prace 
pisemne 
oparte na 
obliczeniach 
i analizie

Dyrektor 
Finansowy 
oraz 
managerowie 
wyższego 
szczebla

Manager 
i właściciele 
produktów

E2

P2

F2

E3

P3

F3

E1

P1

F1

Analiza strategicznych opcji, prowadząca do zaleceń 
i uzasadnienia.

Należy dokładnie ocenić ryzyko z tym związane.

Należy sformułować strategię finansową i zadbać o to, 
aby była ona odpowiednio finansowana.

Analiza kluczowych udziałowców i wdrażanie w drodze 
projektów.

Decyzje na temat produktu i ustalania cen oraz/lub 
ocena wyników działu/jednostek.

Wpływ na sprawozdania finansowe i wyniki 
przedsiębiorstwa.

Analiza struktury organizacji oraz komunikacji 
pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

Kwestie związane z kosztorysem oraz/lub budżetem.

Przygotowanie całości lub części sprawozdań 
finansowych.

Manager

Manager 
wyższego 
szczebla

Specjalista 
ds. finansów 

Dyrektor 
Finansowy 
oraz reszta 
zespołu 
kierownictwa 
wyższego 
szczebla 

ZoBacZ, jaK w Miarę nauKi 
ZdoBywaSZ róŻne uMiejęTności 
Egzaminy kompleksowego studium przypadku łączą w sobie wiedzę                     
i naukę w obrębie trzech filarów i są osadzone w symulowanym kontekście 
biznesowym jednej lub wielu fikcyjnych organizacji – w oparciu o realną 
działalność lub branżę.
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Od twoich obecnych kwalifikacji i doświadczenia 
zależeć będzie, do jakich zwolnień będziesz 
uprawniony i na jakim poziomie rozpoczniesz naukę. 
Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z odpowiednimi 
podstawami rachunkowości, najpierw będziesz 
musiał uzyskać Certyfikat z Rachunkowości 
Biznesowej. 

Aby dowiedzieć się dokładnie, z jakich egzaminów 
możesz zostać zwolniony, zapoznaj się z bazą 
danych zwolnień dostępną pod adresem:   

www.cimaglobal.com/zwolnienia

Nasze przyspieszone ścieżki nauki pozwalają członkom 
renomowanych profesjonalnych instytucji rachunkowych 
oraz absolwentom odpowiednich studiów magisterskich na 
uzyskanie pewnych zwolnień i przyspieszenie osiągnięcia 
członkostwa w CIMA poprzez przystąpienie do Kwalifikacji 
Profesjonalnej CIMA na etapie studium przypadku z poziomu 
zarządzania. 

Więcej informacji na temat kryteriów                      
i możliwości zakwalifikowania się do każdej z trzech 
aktualnie dostępnych przyspieszonych ścieżek nauki 
znajdziesz na stronie                                                                                             

www.cimaglobal.com/gatewaypolska

opCJe zApISÓw

Zwolnienia – na jaKiM 
poZioMie roZpocZnę ciMa?

prZySpieSZone ścieŻKi GaTeway

nauka online z CIMAstudy.com – to interaktywne 
środowisko e-learningu, które obejmuje cały sylabus CIMA 
dla wszystkich modułów – poddane ocenie i zatwierdzone 
przez CIMA. To narzędzie pomogło tysiącom studentów            
w przygotowaniach do egzaminów oraz zapewnia całą teorię 
niezbędną do osiągnięcia sukcesu na każdym poziomie 
kwalifikacji. Trudne tematy są przystępnie wyjaśnione 
poprzez interaktywne studia przypadku, a dla każdego 
etapu dostępne są testy i ćwiczenia wspomagające naukę                   
i pozwalające Ci na bieżące sprawdzanie wiedzy. Znajdziesz 
tu również symulacje egzaminów na poziomie Certyfikatu.

CIMApublishing.com –pomaga Ci w nauce, ćwiczeniach 
i powtórkach do egzaminów. Oficjalne książki do nauki 
CIMA zostały stworzone przez doświadczonych autorów                       
i tutorów, a co więcej są one poddawane ocenie

i zatwierdzane przez CIMA. Zapewnią Ci jedyne w swoim 
rodzaju porady i wskazówki, jak osiągnąć sukces. Znajdziesz 
tu szereg pomocnych narzędzi w tym zestawy praktycznych 
ćwiczeń egzaminacyjnych oraz fiszki do powtórek.

Centra szkoleniowe – zapewniają różnorakie usługi 
szkoleniowe: zajęcia indywidualne, e-learning oraz naukę     
w systemie mieszanym.

www.cimaglobal.com/szkolenia

Z ciMa MoŻna ucZyć Się na róŻne SpoSoBy 
w ZaleŻności od Twoich preFerencji i STylu Życia.

DoStępne MetoDy 
nAukI z CIMA?
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Co MÓwIą o nAS nASI obeCnI 
I przySzlI StuDenCI

dlacZeGo poSTanowiŁeś roZpocZąć 
nauKę do KwaliFiKacji ciMa?

„ciMa: Tu BiZneS SpoTyKa Się 
Z FinanSaMi. To jeST dopiero 
KoMBinacja warTa Milion 
dolarów.”
brent roebert zamieszkały w rpA

„podoBa Mi Się ZarZądZanie i wieM, 
Że ciMa uMoŻliwi Mi SpeŁnienie Moich 
aMBicji Zawodowych.”
Mariani S h robinson z brazylii

„doBre oceny na STudiach 
nie GwaranTują, Że dana 
oSoBa SprawdZi Się w pracy. 
ciMa daje w TyM wZGlędZie 
Zdecydowanie więKSZą 
pewność.” 
Jarosław paszkiewicz z polski

25

na odwrocie 
inForMacje 

o rejeSTracji

Co MÓwIą o nAS prACoDAwCy

„Specjaliści dS. rachunKowości 
zarządczej MuSzą TaKŻe 
uMieć zarządzać projeKTaMi, 
aBy odnoSić Się do oBliczeŃ 
FinanSowych. SylaBuS ciMa            
To uMozliwia”
rika landersbert ACMA, CGMA, Specjalista rachunkowości 
zarządczej – Impala platinum, rpA

„po ZapoZnaniu 
Się Z oBecnyM 
SylaBuSeM 
ŻaŁuję, Że nie 
ucZyŁeM Się ciMa”
Jim robertson, wiceprezes ds. 
podatkowych rejonu 
Ameryk - Shell, uSA

„poniewaŻ 
KwaliFiKacja ciMa 
oFeruje najlepSZe 
wyKSZTaŁcenie 
w dZiedZinie 
rachunKowości 
ZarZądcZej”.
Dmitry V. kostylev zamieszkały w rosji
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Tytuł Chartered Global Management Accountant™ (CGMA®) jest przyznawany 
przez dwie największe na świecie organizacje rachunkowe, AICPA i CIMA.                                   
Jeśli po twoim nazwisku widnieje ten skrót, jest to dla pracodawcy informacja,           
że jesteś profesjonalistą posiadającym solidną wiedzę w dziedzinie finansów i biznesu.

CGMA®, CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANT i logo CGMA®              
to znaki towarowe Association of International Certified Professional Accountants.          
Znaki te są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

www.cimaglobal.com/poland
www.cimaglobal.com/certyfikat
www.cimaglobal.com/howmuch
www.cimaglobal.com/zwolnienia
www.cimaglobal.com/gatewaypolska
www.cimaglobal.com/ouremployers
www.cimaglobal.com/szkolenia

wIęCeJ InforMACJI znAJDzIeSz 
nA nASzeJ StronIe

reJeStrACJA I kontAkt

CIMA ma biura na całym świecie.                               
Dane kontaktowe polskiego oddziału znajdziesz 
na stronie www.cimaglobal.com/poland

T. +48 22 528 66 52
E. poland@cimalglobal.com 

jeŻeli chceSZ ZarejeSTrować Się jaKo STudenT 
ciMa, wejdŹ na STronę 
www.ciMaGloBal.coM/reGiSTerMe

@CIMA_news

www.facebook.com/cimapoland


