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O nas
Struktura Akcjonariatu na koniec 2018 roku

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce raport

Chcemy być dla naszych klientów
bankiem pierwszego wyboru.
Dbamy o najwyższą jakoćś usług
oraz na ich szeroką dostępność.

16,75%

ING Bank N.V.
Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva
Santander

8,25%

Pozostali akcjonariusze

roczny Grupy ING Banku Śląskiego S.A.
za 2018 rok. Wierzymy, że nasze wyniki
finansowe oraz rezultaty komercyjne
dowodzą, że kierunek rozwoju banku
i całej Grupy Kapitałowej jest właściwy.
Niezmiennie, potrzeby klienta, wysoka
jakość obsługi, innowacyjne produkty
i usługi oraz zrównoważony rozwój
– to obszary, na których się skupiamy
i które konsekwentnie rozwijamy.
Dzięki temu podejściu sukcesywnie
wzmacniamy naszą pozycję
konkurencyjną.

75,0%

Działamy na polskim rynku bankowym od 1989 roku.
Cieszymy się pozycją jednego z największych banków
uniwersalnych w kraju. Obsługujemy zarówno klientów
detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Na koniec

Struktura Grupy

2018 roku prowadziliśmy obsługę w 337 oddziałach
oraz 63 punktach ING Express. Ponadto udostępniamy
nowoczesne systemy bankowości internetowej
i mobilnej.
Nasz model biznesowy realizujemy poprzez:
• umożliwienie łatwego oszczędzania i łatwego
pożyczania,
• organizowanie systemu płatności i transakcji,
• wysoką jakość obsługi klienta.

Brunon Bartkiewicz
Prezez Zarządu

Inspirujemy i wspieramy naszych klientów
w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych.
Dajemy im narzędzia, dzięki którym bankowość staje
się przyjazna, transparentna i dostępna 24 godziny
na dobę. Wsparciem w realizacji tej strategii jest silna
marka. ING, to jedna z trzech najlepiej rozpoznawalnych
marek bankowych w Polsce.
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Co nas wyróżnia

Oferowane produkty
Jesteśmy jednym z największych banków

faktoring. Prowadzimy działalność w oparciu o dwa

uniwersalnych w Polsce. Zajmujemy silną pozycję

segmenty: bankowość detaliczną oraz bankowość

na podstawowych rynkach usług bankowych

korporacyjną. Na koniec 2018 roku obsługiwaliśmy

(kredyty i depozyty) i okołobankowych (leasing i

4,86 mln klientów.

Harmonijny rozwój podstawowych obszarów naszej
działalności – bankowości detalicznej i korporacyjnej
− pozwala nam dostarczać konsekwentny i rentowny wzrost
naszego bilansu oraz umacniać naszą pozycję rynkową
w polskim sektorze bankowym. Podstawowym źródłem

Podział firm na kategorie według wartości rocznych przychodów:
Przedsiębiorcy
do 1,2 mln EUR

Średnie i duże firmy

do 125 mln EUR

naszego rozwoju jest sukcesywny wzrost liczby klientów, dla
Klienci strategiczni

powyżej 125 mln EUR

których jesteśmy głównym bankiem. Rozwijamy łączące nas
relacje, chcemy być dla nich ważnym partnerem. Staramy
się spełniać oczekiwania naszych klientów, a nawet
je wyprzedzać. W 2018 roku, niezmiennie i konsekwentnie
jak w ciągu ponad 12 lat, znacząco zwiększyliśmy swój portfel
kredytowy oraz depozytowy. Jednocześnie zachowujemy
dobrą jakość aktywów oraz utrzymujemy silną pozycję
kapitałową i płynnościową.
Wysokie tempo akwizycji klientów

(w czasie 2018 roku poziom wzrósł aż do 90,0% w III kw.).
Był to piąty rok z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost
tego wskaźnika, podczas gdy w sektorze wskaźnik ten
obniża się nieprzerwanie od 2011 roku.
Rosnący udział rachunków bieżących
i oszczędnościowych w strukturze depozytów
Coraz więcej naszych klientów traktuje nasz bank jako
swój główny bank do codziennego bankowania. Dzięki
temu konsekwentnie i stabilnie zwiększa się saldo
depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących
i oszczędnościowych. Stanowią one kluczowy element
finansowania działalności banku. Na koniec 2018 roku
rachunki bieżące i oszczędnościowe stanowiły 97,0%
depozytów segmentu detalicznego i 94,3% depozytów
segmentu korporacyjnego. Średnia dla sektora wynosi
odpowiednio 63,2% dla gospodarstw domowych i 67,4%
dla klientów instytucjonalnych.

W 2018 roku utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu liczby
klientów. W ciągu roku baza klientów powiększyła się
o 270 tys., wobec przyrostu o 267 tys. rok wcześniej.
Na koniec grudnia 2018 roku liczba klientów wynosiła 4,86 mln.
Przyrost wolumenów kredytowych

270

tys.

nowych klientów

W 2018 roku dynamika przyrostu salda kredytów utrzymała
się na wysokim poziomie i wyniosła 18,0% r/r. W tym
samym czasie wolumen kredytów w polskim sektorze
bankowym zwiększył się o 7,6% r/r.
Wzrost wskaźników kredyty/depozyty
Szybsza dynamika kredytów niż depozytów spowodowała
wzrost wskaźnika kredytów / depozytów z 83,8%
na koniec 2017 roku do 87,6% na koniec 2018 roku
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Jak tworzymy wartość
Zarządzanie ryzykiem
i bezpieczeństwem
• 99,8% czasu dostępności
serwisu internetowego
• 99,5% pracowników
przeszkolonych z zakresu
bezpieczeństwa danych
osobowych
• Łączny współczynnik
kapitałowy (TCR) – 15,60%
• Udział kredytów w etapie 3
– 2,8%

Doświadczenie
klienta

Wspieranie
zrównoważonego
rozwoju

• Obsługa w języku migowymwe
wszystkich oddziałach

• -79% - redukcja śladu
węglowego w porównaniu
do 2014 roku
• -13% - redukcja zużycia wody
o 13% w stosunku do roku
bazowego – 2014 roku
• 88% umów z kontrahentami
uwzględnia klauzulę
odnoszącą się do
poszanowania środowiska
naturalnego

• 81% problemów rozwiązanych
podczas pierwszej rozmowy
telefonicznej z Contact Centre
• Ponad 2,0 tys. komunikatów
i dokumentów dostosowanych
do zasad prostego języka.
• webinary edukacyjne
(1,8 miliona odbiorców)
i 7 filmów edukacyjnych
z odpowiedziami na najczęstsze
pytania finansowe Polaków

Stabilność i przewidywalność

Zaangażowani pracownicy i silny pracodawca

• Udzieliliśmy 8,5 mld zł kredytów hipotecznych
osiągając 16,2% udziału rynkowego

• Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników – 82%

• 13,0% udziału rynkowego w obrotach
faktoringowych

• Średni staż pracy wyniósł 12,2 lat
• W dwóch edycjach Akceleratora w 2018 roku wzięło
udział 9 zespołów, 23 uczestników, 8 ekspertów z banku
i 2 ekspertów spoza ING

Model tworzenia wartości jest naszą odpowiedzią

składniki mocno na siebie wpływają. W procesie tworzenia

na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów,

modelu wartości przeprowadziliśmy analizę potencjału,

akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak

jakim dysponujemy w organizacji, jakie ponosimy nakłady

• Stosunek kosztów do dochodów na poziomie 44,5%

• W ciągu roku każdy pracownik uczestniczy średnio
w 41 godzinach szkoleń

ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby

na działania operacyjne oraz jakie wyniki i efekty osiągamy

stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją.

z perspektywy wykorzystywanych kapitałów.

• Zwrotu na kapitale własnym (ROE) na poziomie
12,5%

• Na każdego pracownika przypada średnio 11 działań
rozwojowych

• 5,6% udziału rynkowego w wartości zawartych
umów leasingu

Jesteśmy przecież częścią otoczenia, gdzie wszystkie jego
6
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Wyniki finansowe

Nasza strategia
W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię

sprawę i je nazwać. W praktyce oznacza to, że – z myślą

„Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla

o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania

przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom

i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność,

życiowych rozwiązań, które są im potrzebne i z których będą

kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której

chcieli korzystać. Nasi klienci, jak również odbiorcy reklam,

klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi

kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie,

zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia

bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować

się. I z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów.

swoje cele. Często pomagamy im wręcz zdać sobie z nich

Chcemy, aby wybierali świadomie.

Cel
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Wspieramy i inspirujemy ludzi do bycia
o krok do przodu w życiu i w biznesie

Nasze
obietnice

Wzrost skali działania w 2018 przełożył się na poprawę wyników finansowych Grupy.
Dzięki nieustającej pracy nad poprawą efektywności wskaźnik kosztów do dochodów
obniżył się do 44,5%. W konsekwencji doprowadziło to poprawy wyniku netto o 8,8% r/r
do poziomu 1 526 mln zł. Jest to najwyższy wynik netto w 30-letniej historii naszej Grupy.
Współczynniki kapitałowe i płynnościowe pozostają powyżej wymogów regulacyjnych.
Jakość naszych aktywów pozostaje wyraźnie lepsza niż średnio w sektorze.
Kluczowe liczby

2018

2017

2016

2015

2014 Zmiana 2018 do 2017

Przychody ogółem

5 232

4 769

4 325

3 778

3 545

9,7%

Koszty działania

2 327

2 136

2 099

2 156

1 930

8,9%

Zysk netto

1 526

1 403

1 253

1 127

1 041

8,8%

Wskaźnik marży odsetkowej

2,93%

2,88%

2,67%

2,45%

2,67%

+0,05 p.p.

Wskaźnik udziału kosztów
w przychodach

44,5%

44,8%

48,5%

57,1%

54,4%

-0,3 p.p.

Wskaźnik zwrotu z kapitału

12,5%

12,6%

11,7%

11,0%

11,1%

-0,1 p.p.

Wskaźnik Kredyty/Depozyty
Łączny współczynnik kapitałowy

Priorytety
strategiczne

Kierunki
działania

Wyróżniamy się jakością
1. Chcemy być głównym bankiem dla naszych klientów
2. Rozwijamy nasze kompetencje, by lepiej rozumieć klientów
3. Wdrażamy innowacje, aby zaspokajać potrzeby klientów
4. Myślimy niestandardowo i oferujemy nowe usługi wykraczające
poza tradycyjną bankowość

87,6%

83,8%

81,5%

78,2%

75,5%

+3,9 p.p.

15,60%

16,71%

14,73%

13,74%

14,17%

-1,11 p.p.

Zysk brutto i netto
W 2018 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A
wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej na poziomie 1 525,9 mln zł.

Doskonałość
operacyjna

Skuteczność
działania

Szerokie możliwości
produkotwe

Ponieważ od początku 2018 roku Bank stosuje
w swoich sprawozdaniach jednostkowych metodę praw
własności do wyceny inwestycji w jednostkach zależnych

8

Kapitałowej Banku jest równy jednostkowemu wyniki netto.

Jest to najwyższy wynik w historii. Oznacza on, że wynik
netto poprawił się o 8,8% w porównaniu do 2017 roku.

Usprawnianie
i upraszczanie

i stowarzyszonych, skonsolidowany wynik netto Grupy

1 525,9 mln zł
zysk netto
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Przychody
W 2018 roku przychody ogółem Grupy ukształtowały się

Aktywa
Aktywa ogółem na koniec 2018 roku wyniosły 141,6 mld

na poziomie 5 232,4 mln zł. Oznacza to, że poprawa

zł. Oznacza to wzrost o 12,4% względem końca 2017 roku.

względem 2017 roku wyniosła 463,3 mln zł lub 9,7%

Głównym czynnikiem wzrostu był portfel kredytów

i wynikała głównie z wyższego wyniku z tytułu odsetek.

i innych należności od klientów netto (bez euroobligacji) –

Jego udział w przychodach ogółem wzrósł o 0,8 p.p. r/r

zwiększył się o 15,6 mld zł r/r, czyli o 17,8%

do 71,8%. W 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu

do 103,1 mld zł. Stanowią one również najistotniejszą

przychodów był segment detaliczny. Jego przychody

pozycję w strukturze aktywów. 31 grudnia 2018 roku

zwiększyły się o 301,0 mln zł, czyli o 11,2%, do poziomu

odpowiadały za 72,8% wszystkich aktywów Grupy. Ważną

2 979,6 mln zł. W konsekwencji jego udział w strukturze

pozycję w bilansie Grupy Kapitałowej stanowił również

zwiększył się o 0,8 p.p. do 56,9%. Przychody segmentu

portfel papierów wartościowych (łącznie z euroobligacjami)

korporacyjnego przyrosły o 162,3 mln zł, czyli o 7,8%,

– 33,1 mld zł (23,4% aktywów). Przeważającą część

do 2 252,8 mln zł.

tego portfela stanowiły papiery dłużne, w tym aktywa

Koszty działania
W 2018 roku koszty działania Grupy wzrosły o 8,9% r/r
do poziomu 2 326,8 mln zł. Wzrost wartości kosztów był

inwestycyjne – 31,9 mld zł, z czego 20,1 mld zł aktywów
wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite
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Relacje inwestorskie
W 2018 roku kurs akcji banku na zamknięcie sesji na GPW wahał się w przedziale od 160,60 zł (zanotowany 30 października)
do 221,50 zł (zanotowany 25 stycznia). 28 grudnia 2018 roku cena akcji banku wyniosła 180,00 zł, czyli była o 12,4% niższa
niż w ostatnim dniu notowań 2017 roku (dla porównania indeks sektorowy WIG-Banki spadł w tym czasie o 12,1%).
2018

2017

Cena akcji na koniec roku (zł)

Dane na temat akcji ING Banku Śląskiego S.A.

180,00

205,60

Maksymalna cena akcji (zł)

221,50

212,60

Minimalna cena akcji (zł)

160,60

157,80

130 100 000

130 100 000

23,4

26,7

11 711

33 921

Liczba akcji
Kapitalizacja na koniec roku (mld zł)
Średni wolumen obrotu

dochody oraz 11,9 mld zł aktywów finansowych

Zysk na akcję (zł)

wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.

Wartość księgowa na akcję (zł)

widoczny we wszystkich głównych kategoriach, co było

11,73

10,78

102,51

90,66

Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (zł)

3,20

0,00

15,3

19,1

1,8

2,3

związane z rozwojem działalności. Najmocniej wzrosły

Zarówno detaliczne, jak i korporacyjne kredyty i inne

Wskaźnik C/Z (x)

w 2018 roku koszty działania i ogólnego zarządu (o 80,0 mln

należności netto od klientów zwiększyły saldo na koniec

Wskaźnik C/WK (x)

zł, lub o 12,0% r/r) oraz koszty osobowe (o 69,0 mln zł, lub

2018 roku względem poprzedniego roku. Segment

o +6,7% r/r). Wysoka dynamika kosztów działania i ogólnego

detaliczny dostarczył wzrost o 7,5 mld zł r/r, a segment

zarządu jest związana z prowadzonymi od 2018 roku

korporacyjny o 7,9 mld zł r/r. W konsekwencji udział

projektami rozwojowymi, głównie w zakresie IT i regulacji.

ekspozycji detalicznych zwiększył się o 0,9 p.p. r/r do 43,0%.

Notowania cen akcji ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku

Wzrost kosztów osobowych jest konsekwencją wzrostu

W ramach struktury portfela należności od klientów netto

230

wynagrodzeń (w 2017 roku zostały przeprowadzone dwie

(z wyłączeniem euroobligacji) w podziale na waluty, udział

akcje podwyżkowe, a w 2018 roku jedna). Koszty działania

ekspozycji denominowanych w złotych był stabilny.

segmentu detalicznego wzrosły o 112,5 mln zł r/r (+8,8%)

Jest to konsekwencja podobnego wzrostu należności

do 1 385,2 mln zł, podczas gdy koszty działania segmentu

denominowanych w złotych o 12,9 mld zł względem 2017

korporacyjnego wzrosły o 78,5 mln zł r/r (+9,1%) do 941,6

roku (+17,6%) oraz wzrostu ekspozycji denominowanych

mln zł. W konsekwencji udział segmentu detalicznego

w walutach obcych o 2,6 mld zł r/r (+19,0%).

w kosztach spadło 0,1 p.p. do 59,5% względem 2017 roku.
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Na koniec 2018 roku wartość rynkowa banku ukształtowała się na poziomie 23,4 mld zł, podczas gdy jego wartość
księgowa wynosiła 13,3 mld zł.
ING BSK
WIG

210

WIG-30
190

WIG-Banki

170
150

-12%

01.2018

03.2018

05.2018

07.2018

09.2018

11.2018
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Doświadczenie klienta

Rozwiązania

udostępniamy alternatywną wersję kontrastową. Funda-

W nowoczesnym świecie dajemy dostęp do naszej

przeprowadza analizę wybranych funkcjonalności Mojego

Wiemy, że bez klientów nie byłoby naszego banku, dlatego tak się cieszymy, że jest
ich co roku coraz więcej. Na koniec 2018 roku ufało nam ponad 4,42 mln klientów
indywidualnych, 375 tys. przedsiębiorców oraz 62 tys. klientów korporacyjnych
i strategicznych - powierzyli nam oni ponad 127 mld zł depozytów.

bankowości na każdym urządzeniu. Korzystamy

ING pod kątem zgodności z większością wytycznych

z technologii i stale ulepszamy nasze aplikacje, żeby

WCAG. Obsługa serwisu transakcyjnego Moje ING jest

klient intuicyjnie się w nich poruszał Nie zapomi-

dostępna dla osób niewidomych poprzez czytniki ekranu.

namy o osobach z niepełnosprawnościami. Chcemy

Aplikacja mobilna Moje ING bazuje na responsywnej wer-

dać dostęp do naszej bankowości każdemu. Klienci

sji systemu Moje ING, więc wszelkie usprawnienia wdra-

indywidualni i mali przedsiębiorcy korzystają z tego

żane w serwisie transakcyjnym Moje ING dotyczą również

Dialog

Po prostu

samego systemu Moje ING oraz tej samej aplikacji

aplikacji mobilnej.

Słuchamy klientów

czas upraszczamy komunikację – bo wiemy, że nikt nie

W ING Banku Śląskim S.A. wierzymy, że to klienci najle-

chce tracić życia na trudny, bankowy żargon. Stawiamy

piej znają swoje finansowe potrzeby. Uwagi i komentarze,

na prostotę, transparentność i dobre relacje. Dzięki temu

które nam przekazują, są dla nas inspiracją. Komunikację

nasi klienci oszczędzają swój czas, wiedzą, co kupują

Bankowość osobista Moje ING

z klientami traktujemy jako nieocenione źródło opinii oraz

– i podejmują jak najlepsze decyzje finansowe. Do tej pory

Moje ING to przyjazny system bankowości internetowej

bodziec do bieżących usprawnień, których wdrażanie

udało nam się uprościć ponad 2 000 komunikatów i 76

o

jest najlepszą odpowiedzią na potrzeby klientów. Stale

umów, a ponad 1 000 naszych pracowników wzięło udział

i wygodny dostęp do finansów. To również rodzaj zdal-

badamy również satysfakcję klientów, aby dostarczać

w szkoleniach.

nego asystenta, który w dowolnym momencie podpo-

Projekt Po prostu w ING Banku Śląskim ma już 5 lat. Cały

cja Widzialni, z którą współpracujemy, co kilka miesięcy

mobilnej Moje ING.

Rozwój płatności mobilnych
W roku 2018 kontynuowaliśmy rozwój płatności mobilnych zarówno w oparciu o BLIKA jak i technologię HCE (host

Klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorcy

bogatej

funkcjonalności,

który

zapewnia

card emulation). W marcu 2018 wprowadziliśmy, podąża-

pełny

Google Pay i płatności tą kartą za pomocą telefonu.

najlepsze. Doradza jak świadomie zarządzać finansami.

Jak badamy satysfakcję klientów

W Moim ING połączyliśmy wygląd z użytecznością. Zale-

• Przez telefon

żało nam na tym, aby klient poruszał się po atrakcyjnym

• Przez portale społecznościowe i czat

wizualnie systemie i nie zastanawiał się, w jaki sposób
wykonać daną operację.

• W oddziałach
• E-mailem

Umożliwia ono dodanie karty Visa zbliżeniowa do aplikacji

wiada konkretnej osobie jakie rozwiązanie jest dla niej

jeszcze lepsze produkty i usługi.

• Osobiście

jąc za głosem naszych klientów, rozwiązanie Google Pay.

115

115

mln zł.
wielkość
depozytów
zysk netto

mld zł

Moje ING dla wszystkich
Cały czas podejmujemy działania, aby w ING Banku
Śląskim proponować naszym klientom bankowość internetową, która byłaby użyteczna dla wszystkich. Osoby
z niepełnosprawnością ruchową, mają możliwość obsługi
serwisu transakcyjnego Moje ING za pomocą tabulatora,
strzałek oraz entera. Dla osób z problemami wzrokowymi
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może od razu zalogować się do ING Business, gdzie podpisuje elektronicznie umowę, i w tym momencie ma już
do dyspozycji numer rachunku. W niedługim czasie
– nawet w ciągu godziny – może już korzystać z pełnej funkcjonalności rachunku – wykonywać transakcje,
zamawiać kolejne produkty, itp. Rozwiązanie to okazało
się przydatne również dla naszych sił sprzedaży, które
Przelewy natychmiastowe

obsługując klienta zdalnie (np. poprzez ING Business Cen-

W maju 2018 roku udostępniliśmy klientom indywidual-

tre) także mogą skorzystać z tego najszybszego procesu.

nym i przedsiębiorcom możliwość wysyłania transakcji
natychmiastowych w PLN w systemie Moje ING poprzez

Automatyczna obsługa kredytów klientów
korporacyjnych

płatności BlueCash. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy-

W 2018 roku kontynuowaliśmy działania prowadzące

liśmy zasięg banków, do których Klienci mogą wysyłać

do automatyzacji i optymalizacji procesów kredytowych.

transakcje, które u odbiorcy są już po chwili.

Działania te przynoszą wymierne korzyści. Wyrazem tego

Konto Mobi dla młodych
Wprowadziliśmy do oferty konto Mobi - nowoczesne
konto bankowe, które ułatwia bankowanie przez telefon.
Konto jest skierowane do osób pomiędzy 13 a 26 rokiem
życia. Konto Mobi - można otworzyć przez Internet lub
w oddziale. Można zasilić je w każdej chwili, przelewem

jest m.in. systematyczny wzrost udziału elektronicznych

Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2018

Ułatwienia dla firm
i przedsiębiorców
Bez względu na swój rozmiar, każda firma, która jest
naszym klientem, może liczyć na wsparcie wykraczające
poza tradycyjnie rozumianą bankowość. Nawiązujemy
z klientami bliskie relacje, a naszą ambicją jest nie tylko
odpowiadanie na bieżące potrzeby, ale także chcemy
inspirować i pomagać w rozwoju. Dlatego w ING Banku
Śląskim z jednej strony stawiamy na digitalizację procesów, zdalne załatwianie spraw z bankiem oraz na uprasz-

men płatności wzrasta o kilkaset procent miesięcznie.
W imoje dostępne są najpopularniejsze metody płatności – BLIK, natychmiastowe przelewy, karty kredytowe,
ale jego najważniejszą i unikalną na rynku funkcją jest
opcja późniejszej płatności. Klient sklepu internetowego
może zapłacić za zakupy nawet 21 dni po złożeniu zamówienia. Funkcję tę obsługuje spółka Twisto – wywodzący
się z Czech fintech, którego ING Bank jest strategicznym
partnerem na rynku polskim. Około 97% klientów, którzy
zapłacili z Twisto, jest zadowolonych z usługi.

czanie usług bankowych. A z drugiej strony, intensyw-

ALEO

nie rozbudowujemy ofertę pozabankową (tzw. beyond

Aleo od 2013 roku wspiera firmy oferując profesjonalne

banking).

narzędzia zakupowe, które pomagają zoptymalizować
firmowe zakupy i ułatwić szukanie i wybór dostawców,

wniosków kredytowych. Składają je nowi klienci przez

Terminale

aplikację ING Direct Business Credit oraz klienci już obsłu-

Oferta terminali płatniczych jest skierowana dla wszyst-

giwani przez ING Business. W 2018 roku udział ten wyniósł

kich firm, od jednoosobowych działalności gospodar-

ING Finansowanie Faktur

94%. Rośnie również liczba elektronicznie podpisywanych

czych po korporacje. Mamy już 13 000 terminali zain-

We współpracy z ING Commercial Finance Polska zaofero-

umów. W 2018 roku było to już 36%.

stalowanych u 12 000 klientów. W samym 2018 roku

waliśmy klientom biznesowym usługę ING Finansowanie

pozyskaliśmy łącznie przeszło 10 000 klientów. Na koniec

Faktur czyli finansowanie faktur sprzedażowych online.

2018 roku nasi klienci firmowi przyjęli łącznie ponad

To elastyczne rozwiązanie stworzone z myślą o mniej-

8 milionów transakcji na kwotę prawie 605 milionów

szych firmach, które chcą poprawić płynność finansową

złotych. W grudniu odnotowaliśmy aż 4 razy więcej

bez ubiegania się o kredyt. Portal cieszy się rosnącym

transakcji niż w poprzednim roku.

zainteresowaniem klientów, których liczba w kilka mie-

z dowolnego konta w złotówkach (z konta będą dostępne

ING Business

natychmiast) lub gotówką we wpłatomatach ING (kartą

Podstawowa platforma bankowości internetowej ING

lub BLIKIEM). Dodatkowo, wraz z Kontem Mobi klient otrzy-

Business jest wciąż rozwijana i usprawniana. Zadowolenie

muje konto oszczędnościowe za 0 zł - wystarczy ustawić

użytkowników mierzone badaniem NPS w ciągu minio-

kwotę i termin przelewu żeby świadomie oszczędzać.

nego roku stale rosło i w ostatnim kwartale było dwu-

a dostawcom dotrzeć łatwiej do potencjalnych klientów.

sięcy od jego uruchomienia przekroczyła 1 300.

krotnie wyższe, niż rok wcześniej. Stale pracujemy nad
Klienci korporacyjni - średnie i duże firmy, korporacje

użytecznością systemu. W 2018 roku zaprojektowaliśmy

imoje – płatności online dla sklepów internetowych

Otwieranie rachunku przez internet

nowe formularze i wnioski, pozwalające na zdalny dostęp

imoje to pierwsze i jedyne w Polsce płatności online dla

Firma, które chce otworzyć rachunek w ING Banku musi

do produktów bankowych, np. wnioski o nowe rachunki,

sklepów internetowych dostarczane przez bank. Usługa

poświęcić na to jedynie 5 minut – tyle trwa wypełnienie

o karty płatnicze, wnioski kredytowe i dla leasingu. Upro-

dostępna jest od czerwca 2018 roku i w bardzo szybkim

formularza z danymi, których większość podstawiamy

ściliśmy działanie kantora walutowego oraz dodaliśmy

tempie zdobywa uznanie na rynku. Do końca 2018 roku

sami, pobierając je online z oficjalnych baz danych. Klient

do niego kolejne pary walutowe.

14

kilkanaście tysięcy klientów wykonało transakcje, a wolu-
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Segment bankowości korporacyjnej
Na koniec 2018 roku łączna wartość należności brutto
od klientów segmentu korporacyjnego wzrosła o 15,9%
r/r do 59,1 mld zł. Oznacza to, że nasz udział rynkowy
w segmencie korporacyjnym na koniec 2018 roku wzrósł
do 11,1% z 10,3% rok wcześniej. Portfel należności brutto
od segmentu klientów strategicznych wynosił na koniec
2018 roku 22,1 mld zł (+20,4% r/r), a portfel należności
brutto od klientów średnich i dużych firm 37,0 mld zł

Rozwój rynku poprzez
dostęp do finansowania

(+13,4% r/r).
Portfel należności od klientów segmentu detalicznego
w podziale na produkty (w mln zł)
50
45,4

Sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe, które pozwalają klientom detalicznym i korporacyjnym realizować ich cele osobiste i biznesowe. Pozytywnie wpływa

59,0
60

40

37,5

to na rozwój rynku i gospodarki. Na koniec 2018 roku
łączna należności brutto – w tym przede wszystkim kredytów dla klientów Grupy ING – wynosiła ponad 105 mld

51,0

30

47,5

50

31,6

zł. Zwiększyła się ona w ciągu roku o 16,2 mld zł, czyli

26,5

40

43,4
36,7

22,0

o 18,1%.
Segment bankowości detalicznej

Portfel należności brutto od klientów segmentu
korporacyjnego w podziale na produkty (mld zł)

20

30

Na koniec 2018 roku łączna wartość należności brutto
od gospodarstw domowych wzrosła o 20,9% r/r
do 45,4 mld zł. Oznacza to, że nasz udział rynkowy
w segmencie detalicznym na koniec 2018 roku wzrósł
do 6,3% z 5,6% rok wcześniej. W segmencie detalicznym
oferujemy różne formy kredytowania. Poniżej przedstawiamy główne z nich.
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Oddziały
Sieć detaliczna w liczbach na koniec 2018 roku:
• ilość oddziałów ogółem: 337 (w 200 miastach
Polski), w tym:
• 240 oddziałów gotówkowych i 97, w których
wpłata i wypłata jest realizowana wyłącznie
w bankomacie i wpłatomacie,
• 274 oddziały w nowej wizualizacji i 63 w starej
wizualizacji,
• ilość ING Express ogółem: 63.
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ING mobile. Nasi klienci doceniają fakt korzystania z ban-

śnie nasi klienci, opowiadali co robią, żeby mieć więcej

z młodymi pasjonatami. Uruchomiliśmy również akcję

kowości internetowej i mobilnej, w tym możliwość samo-

odbiorców swoich produktów lub usług.

specjalną, w ramach której można było pozyskać środki

dzielnego zakup produktu.
Dostosowujemy placówki do osób
z niepełnosprawnościami
Oddziały
Dążymy do tego, aby nasze oddziały były wygodne dla
wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami
czy odwiedzających nas z wózkami dziecięcymi. Projektujemy wnętrza według ich potrzeb i usuwamy bariery.
Naszym celem jest by do końca 2019 roku 98% naszych
oddziałów nie miało barier architektonicznych na wejściu
lub posiadały udogodnienia (szyny najazdowe), umożli-

Oddział
W naszych oddziałach szukamy nowych sposobów bezpośredniego kontaktu z klientem, dopasowujemy rozwiązania, asystujemy, zmniejszamy dystans a także redukujemy formalny charakter wnętrza na rzecz bardziej
swobodnej atmosfery. Mając na uwadze komfort naszych
specjalistów, a przede wszystkim zmieniające się preferencje naszych klientów, konsekwentnie modyfikujemy
nasze placówki. Komfortowe sofy i nowoczesne stanowiska internetowe przełamują tradycyjny wygląd placówki
bankowej.
Obsługa klienta

Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2018

wiające klientom wejście do oddziału przy pomocy pracownika. W roku 2018 zlikwidowaliśmy bariery architektoniczne w 22 oddziałach detalicznych. Ponadto 29
naszych oddziałów zostało wyposażone w szyny najazdowe oraz dzwonki przywoławcze. Na koniec 2018 roku
88% naszych oddziałów było bez barier architektonicz-

Dobry głos dla firm
W listopadzie natomiast zaczęliśmy kampanię Dobry

Prosto o pieniądzach

głos dla firm z udziałem Meli Koteluk i Pawła Domagały.

Na podstawie Trendy Google, sprawdziliśmy jakie pyta-

Artyści zachęcali Polaków do pisania pozytywnych opinii

nia dotyczące finansów zadają najczęściej w internecie

o ulubionych firmach, ich produktach i usługach i zamie-

Polacy. Wśród nich są m.in: jak oszczędzać, jak inwe-

niając je w piosenki, które stały się jednocześnie krótkimi

stować, co to jest fundusz inwestycyjny i co to jest IKE.

klipami dedykowanymi firmom. Zależało nam również

Wspólnie ze znanym specjalistą od finansów osobistych

na pokazaniu, że to między innymi pozytywne opinie

- Marcinem Iwuciem, przygotowaliśmy proste odpowie-

pomagają firmom mieć więcej klientów i się rozwijać.

dzi na te pytania w formie krótkich filmów wideo. Filmy

Campaign Management Tool – narzędzie do zarządzania
komunikacją z klientami korporacyjnymi banku
Wdrożenie Campaign Managment Tool w minionym roku,

z cyklu „Prosto o pieniądzach” to kolejne materiały video,
które zasiliły profil banku na portalu YouTube. Wszystko
po to, by ułatwić klientom codzienne bankowanie.

jest dużym krokiem do zmiany podejścia w planowaniu
i prowadzeniu komunikacji z klientem korporacyjnym.
CMT jest narzędziem pozwalającym na prowadzenie
dynamicznego dialogu przy użyciu banerów reklamowych w systemie transakcyjnym ING Business.

nych na wejściu, a 91% było bez barier lub miało zniwelowane bariery (mobilne szyny najazdowe).

Komunikacja skierowana
do firm

Edukacja finansowa
klientów i dostęp do wiedzy
Najlepiej robić swoje!
Najlepiej robić swoje! – to myśl przewodnia naszej kam-

Podejmujemy działania aby nasi klienci już od pierw-

Kampania „Jak mieć więcej klientów?”

panii skierowanej do osób w wieku 18-26 lat promują-

szego momentu doświadczali zalet naszych produktów

W kampanii reklamowej „Jak mieć więcej klientów?”

cej Konto Mobi. W ten sposób proponowaliśmy młodym

i aktywnie z nich korzystali. Model obsługi w asyście nie

zachęcaliśmy firmy do korzystania z rozwiązań, dzięki

wsparcie w realizacji ich pasji i aplikację Moje ING mobile

tylko pozwala na przedstawienie oferty dostosowanej

którym mogą mieć więcej klientów: terminali, Testuj

z Kontem MOBI. Połączyliśmy siły z Patronite.pl, aby pro-

do potrzeb klienta, ale również efektywną edukację, jak

Pomysł i płatności imoje dla sklepów internetowych.

wadzić ludzi z pasją do sukcesu. Najbardziej doświadczeni

samodzielnie z nich korzystać w Moim ING i aplikacji Moje

W spotach reklamowych, różni przedsiębiorcy i jednocze-

twórcy Patronite.pl dzielili się wiedzą i doświadczeniem

18

na rozwinięcie skrzydeł.

19

O nas

Jak tworzymy
wartość

Wyniki
finansowe

Relacje
inwestorskie

Doświadczenie
klienta

Środowisko

Bezpieczeństwo

Sposób
pracy

Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2018

Zielone inwestycje i troska
o środowisko
Ochrona środowiska naturalnego
to istotna część zrównoważonego
rozwoju i stanowi ważny element
naszej długoterminowej strategii. Mamy
świadomość, jakie zagrożenia płyną
z nadmiernego korzystania z zasobów
naturalnych. Staramy się przeciwdziałać
zmianom klimatycznym.
Wiemy, że każdy aspekt naszej działalności ma wpływ
na środowisko. Dzisiaj od naszych decyzji zależy jak będzie
wyglądać świat i jakąrzeczywistość zastaną następne
pokolenia. Głęboko wierzymy, że troska o środowisko
to nie tylko dobra wola. To nasz obowiązek i nieodłączny

Kampania towarzyszyła wprowadzeniu do oferty finansowania produktów i rozwiązań energooszczędnych,
w której rezygnowaliśmy z prowizji za jego udzielnie.

84

%

planowana redukcja
emisji CO2e

Bank świadomy
ekologicznie
W trosce o środowisko
– udział w Programie Środowiskowym

Elektromobilność

Nasze własne działania również wpływają na środowisko,

W 2018 roku kontynuowaliśmy nasze działania

m.in. poprzez operacje naszych budynków, systemy IT

w ramach rozwijania elektromobilności. Zapoczątko-

i podróże służbowe. Zobowiązujemy się ograniczać ten

waliśmy współpracę z 4 partnerami dostarczającymi

wpływ i ściśle współpracujemy z klientami i dostawcami,

samochody elektryczne i stacje ładujące oraz skutery

aby wykorzystać możliwości w ramach niskoemisyjnej

elektryczne.

i zasobooszczędnej gospodarki przyszłości. Nasze podejście środowiskowe opisuje, w jaki sposób zarządzamy
naszym bezpośrednim wpływem na środowisko. Nasze
cele na rok 2020 w zakresie poprawy naszej ekologicznej
efektywności operacyjnej to:

element prowadzenia biznesu. Dlatego proaktywnie
wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną
środowiska naturalnego.

• Zredukujemy naszą emisje CO2e o 84% do 2020
roku (rok bazowy 2014). Jesteśmy na dobrej

Bank zielonych inwestycji

drodze do osiągnięcia celu – do 2018 roku redukcja
wynosiła 79%.

Moje powietrze
Na

początku

roku

rozpoczęliśmy

kampanię

„Czy

my Polacy mamy ze sobą coś wspólnego? Nie widać.
Bo to powietrze”. W kampanii zachęcaliśmy Polaków

• Zredukujemy nasz ślad wodny o 20% do roku
2020 (rok bazowy 2014). Do 2018 roku udało nam
się zredukować ślad wodny o 13%.

do proaktywnej postawy na rzecz czystego powietrza.
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Dla naszych klientów bardzo istotna jest kwestia
bezpieczeństwa korzystania z serwisów banku
i przechowywanych przez nas danych. Dlatego w sposób
szczególny skupiamy się na tych obszarach.

Na koniec 2018 roku wartość łącznego współczynnika
kapitałowego dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
wyniosła 15,60% w porównaniu do 16,71% na koniec 2017
roku oraz wartość współczynnika Tier 1Kapitał o najwyższej
jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III. wyniosła
14,75% w porównaniu do 15,78% na koniec grudnia 2017
roku.

Bezpieczeństwo transakcji i stabilność systemów IT
Bezpieczeństwo środków i danych naszych klientów oraz
partnerów jest dla nas kwestią kluczową. W naszych
codziennych działaniach zwracamy na nie szczególną
uwagę. Na bieżąco obserwujemy zagrożenia i analizujemy
ich wpływ na infrastrukturę teleinformatyczną (aplikacje,
systemy, sieci), a także nasze procesy biznesowe,
procesy naszych partnerów oraz ich potencjalny wpływ

Współczynniki kapitałowe dla Grupy
Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. (%)

na klientów. Na tej podstawie projektujemy i wdrażamy
odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne
w obszarach prewencji, detekcji i reakcji. Nasze systemy

14,2 14,2
2014

13,7 13,7
2015

13,7 14,7

15,8 16,7

2016

14,7 15,6

2017

2018

mechanizmy i systemy cyberbezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo danych osobowych

Współczynnik kapitału Tier 1

Stabilność systemów IT to również ochrona danych

Łączny współczynnik kapitałowy

osobowych klientów, partnerów biznesowych

W ramach procesu zarządzania kapitałem szczególnie
istotne dla nas są ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe
(w szczególności ryzyko stopy procentowej i ryzyko
walutowe), ryzyko biznesowe (w szczególności ryzyko
wyniku finansowego, ryzyko makroekonomiczne
i ryzyko portfela hipotek walutowych), ryzyko płynności
i finansowania, ryzyko niefinansowe (w szczególności
ryzyko operacyjne oraz ryzyko braku zgodności)
oraz ryzyko modeli.
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Sposób Pracy
Wymagające otoczenie zewnętrzne
naszego banku sprawia, że musimy
sprostać wielu wyzwaniom. Są to między
innymi zmiany pokoleniowe, rosnąca
dynamika rynku pracy i związane z tym
nowe oczekiwania.
W naszym banku koncentrujemy się na wdrażaniu
nowych, elastycznych metod pracy, a także
na rozwijaniu i wzmacnianiu kapitału ludzkiego.
Nasi pracownicy rozwijają produkty bankowe
w interdyscyplinarnych zespołach, zapraszając do tego
procesu klientów. Realizują swoje ambicje, mają wpływ
zarówno na własny rozwój, jak i na rozwój banku.

Liczba pracowników
2018

2017

3 085

2 990

729

725

Oddziały

3 851

3 946

Bank ogółem

7 665

7 661

421

371

8 086

8 032

Centrala w Katowicach
Centrala w Warszawie

Spółki zależne
Grupa ING Banku
Śląskiego

Liczba pracowników w podziale na płeć
2018

2017

Kobieta

5 506

5 531

Mężczyzna

2 580

2 501

Razem

8 086

8 032

i pracowników. Jednak poza tym, że dbamy
o bezpieczeństwo informatyczne, dbamy również
o bezpieczeństwo fizyczne danych i informacji

Kim są nasi pracownicy

przechowywanych w banku. Nasz regulamin ściśle

Markę ING Banku Śląskiego każdego dnia tworzy ponad osiem tysięcy osób. Zatrudniamy

określa obecność osób postronnych w naszych biurach,
zakłada wobec nich stałe towarzystwo pracowników
banku i wyklucza m.in. podłączanie niezweryfikowanych
urządzeń do naszej sieci teleinformatycznej. Regularnie
testujemy nasze fizyczne zabezpieczenia, a wnioski
z kontroli stają się dla nas inspiracją dla zmian.

nie tylko finansistów. W naszej nowoczesnej strukturze organizacyjnej jest miejsce dla różnych
zawodów oraz dla pracowników o różnych zainteresowaniach i pasjach, które przyczyniają się
do zwiększania efektywności, większego zaangażowania w wykonywaną pracę, dążenia do rozwoju
oraz innowacyjność. Aż 68% pracowników naszego banku stanowią kobiety. Większość w wieku
pomiędzy 30 a 50 lat. Panie obejmują 52% stanowisk kierowniczych.
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Kultura innowacji
i kompetentni pracownicy

Odpowiedzialność społeczna
i edukacja finansowa

Agile

Edukacja finansowa i rozwój przedsiębiorczości

Rozwój technologii sprawia, że dzisiejszy świat zmienia

Współpraca z partnerami

się w niezwykłym tempie. Dlatego wprowadziliśmy
na szeroką skalę Agile’owy sposób pracy, znany
głównie z firm technologicznych. Połączyliśmy

nia, pokazuje wybrane usługi bankowe itd.W 2018 roku
w programie uczestniczyło 120 zespołów z 58 szkół, czyli
Warszawski Instytut Bankowości

na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole.

z jednostek biznesowych, z IT, z działów operacyjnych

dzać własnymi środkami finansowymi, uczy oszczędza-

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną

terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi

zespole siedzą obok siebie koledzy i koleżanki

i mentorów. Program pomaga zrozumieć m.in. jak zarzą-

łącznie 600 uczniów.

Pracuje ze szkołami, kadrą nauczycielską, samorządami

pracowały w odrębnych jednostkach. Teraz w jednym

a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli

Centrum Edukacji Obywatelskiej
instytucją edukacyjną, działającą na rzecz oświaty.

w interdyscyplinarne zespoły osoby, które wcześniej

wiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości,

Od 2015 roku Bank angażuje się w BAKCYL − wspólny
projekt sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży ze szkół gimnazjalnych prowadzony przez
Warszawski Instytut Bankowości. W ramach projektu pracownicy banku - wolontariusze prowadzą lekcje finansów

i innych. Wszystko po to, by zespół mógł swoje zadania

Młodzi Przedsiębiorczy

realizować od początku do końca. Takie rozwiązanie służy

W 2018 roku razem z Fundacją ING Dzieciom współpraco-

w szkołach. Lekcje odbywają się w szkołach w całej Polsce.

innowacyjnej kreacji produktów jak również pomaga

waliśmy z CEO przy realizacji programu Młodzi Przedsię-

na szybsze odpowiedzi na zapotrzebowania klientów.

biorczy. Program ten to praktyczna i innowacyjna nauka

Podsumowanie projektu BAKCYL

dająca możliwość wykorzystania zagadnień ekonomicznych w konkretnych działaniach. W ramach projektu
uczniowie na dedykowanej platformie internetowej roz-

Liczba wolontariuszy
Liczba lekcji

2018

2017

69

62

210

313

Akcelerator ING
Jednym z kluczowych projektów wspierających
wdrażanie metodologii PACE jest Akcelerator ING.
PACE to autorska metodologia Grupy ING, która opiera
się na bezpośredniej pracy z klientami. Dzięki temu
możemy dostarczyć rozwiązania odpowiadające
na ich rzeczywiste problemy. PACE bazuje na pracy
projektowej opartej design thinking

600

uczniów uczestniczyło
w programie Młodzi
Przedsiębiorcy

o metodologii lean startup, oraz agile.
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Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Biegnij Warszawo

Wolontariat

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachę-

ING Bank Śląski po raz kolejny współpracował z organi-

Pracownicy ING w ramach Dobrego Pomysłu oraz doraź-

camy pracowników do włączania edukacji finansowej,
przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Liczba godzin przeznaczonych przez pracowników

zatorami Biegnij Warszawo, obejmując w 2018 roku rolę
Partnera Generalnego biegu. W Biegnij Warszawo 2018
wystartowało 708 biegaczy i 585 maszerujących pracow-

nych akcji wolontariackich zrealizowali dzięki wsparciu
Fundacji – 85 projektów społecznych.

na wolontariat w 2018 roku wyniosła 5 221.

Dobry pomysł

Fundacja CoderDojo

zaangażowanie biegaczy i osób maszerujących w działa-

Od 2006 roku pracownicy uczestniczą w konkursie wolon-

nia na rzecz dzieci prowadzone przez Fundację ING Dzie-

tariackim Dobry Pomysł. Mogą w nim wygrać dofinanso-

ciom. Za każdą z tych osób Fundacja ING Dzieciom otrzy-

wanie projektu wolontariackiego przez Fundację ING Dzie-

mała od banku darowiznę – łącznie 100 tys. zł.

ciom. W 2018 roku pracownicy banku – wolontariusze ING

nowych technologii. ING CoderDojo to nowa inicjatywa,
we współpracy z Fundacją CoderDojo. W Katowicach
i Siedlcach funkcjonują „kluby nowoczesnych technologii”
tzw. dojo. Pracownicy banku - wolontariusze (23 mentorów) prowadzą zajęcia dla dzieci z programowania, robotyki czy projektowania 3D, w soboty w trakcie roku szkolnego.

Fundacja ING Dzieciom
Fundacja ING Dzieciom realizuje misję społeczną ING,

powodów jest utrudniony.

100 tys. zł

wielkość darownizn
na rzecz Fundacja
ING Dzieciom

W 2018 roku kolekcja powiększyła się o 3 nowe prace. Prezentowane na co dzień w przestrzeniach biurowych ING
prace z kolekcji były wypożyczane na wystawy w Polsce

stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, szkół.

Edukacja – popularyzacja sztuki
Działalność edukacyjno-popularyzatorska była realizo-

Podsumowanie akcji wolontariackich

Rok
2018
Łączna kwota
na realizację projektów
2017
Łączna kwota
na realizację projektów

wana w oparciu o wydaną przez Fundację pod koniec

Dobry
pomysł
- liczba
akcji

Inicjatywy
doraźne
- liczba
akcji

Ilość
godzin
poświęconych
na wolontariat

2017 roku książkę „Bałwan w lodówce” opowiadającą

71

14

5 221

i twórczości opisanych w nich artystów, zawierają pomy-

361,9
tys. zł

70,8
tys. zł

-

sły i propozycje prostych aktywności, które mogą być

68

11

4 929

345,2
tys. zł

50
tys. zł

-

Turnusy Uśmiechu

26

Kolekcja

i za granicą.

w Polsce. Fundacja dąży do wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych

czesnej oraz promuje młodych artystów. Pomaga też

zrealizowali 71 projektów na rzecz lokalnych społeczności,

wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych

Fundacja Sztuki Polskiej ING buduje kolekcję sztuki współmłodym ludziom stać się artystami.

ników ING. Tradycją naszego udziału w wydarzeniu jest

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów

Fundacja Sztuki Polskiej ING

o tym, czym i dlaczego zajmują się współcześni artyści.
Do książki powstały scenariusze zajęć dla dzieci w wieku
6-12 lat, które odwołują się do poszczególnych rozdziałów

uzupełnieniem lektury.
Edukacja przyszłych artystów - Artysta Zawodowiec
Fundacja Sztuki Polskiej ING w tym roku po raz drugi
zorganizowała projekt edukacyjny Artysta – Zawodowiec,
na ośmiu uczelniach artystycznych w Polsce. Celem projektu jest przekazanie studentom uczelni artystycznych

Zrealizowaliśmy 22 Turnusy Uśmiechu, w tym innowa-

wiedzy o tym, jak faktycznie funkcjonuje świat sztuki,

cyjny obóz TBRI® (Trust-Based Relational Intervention®),

by zderzenie z pozauczelnianą rzeczywistością nie oka-

czyli interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu. W turnu-

zało się dla nich wstrząsem. W drugiej edycji projektu

sach uczestniczyło łącznie 1 085 osób.

wzięło udział 879 uczestników.
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