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Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
z dnia 11 marca 2022 roku

Ocena
zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie
działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2021 roku.

Rada Nadzorcza na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu Banku stwierdza, że ING Bank Śląski S.A.
w 2021 roku prowadził działalność charytatywną i społeczną w następujących obszarach:
1. współpraca z partnerami na rzecz edukacji klimatycznej, finansowej, rozwoju przedsiębiorczości,
nowoczesnych technologii, zrównoważonego rozwoju,
2. wsparcie i edukacja dzieci i młodzieży,
3. promocja polskiej sztuki nowoczesnej i edukacja w tym zakresie.
Bank realizował działania samodzielnie, we współpracy z partnerami społecznymi oraz ze wsparciem dwóch
fundacji korporacyjnych - Fundacji ING Dzieciom i Fundacji Sztuki Polskiej ING.
Współpraca z partnerami na rzecz edukacji klimatycznej, finansowej, rozwoju przedsiębiorczości,
nowoczesnych technologii, zrównoważonego rozwoju.
Ty też możesz ocalić świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli.
Książka autorstwa Justyny Bednarek, ilustrowana przez Joannę Czaplewską została wydana wspólnie przez
bank i Fundację ING Dzieciom, premiera miała miejsce 23 kwietnia 2021 r. To opowieść dla dzieci z mocnym
przekazem również dla dorosłych. Książka porusza ważne dzisiaj kwestie m.in. zmian klimatycznych, dbałości
o środowisko i odpowiedzialnych wyborów. Pokazuje młodemu czytelnikowi, że ma wpływ na swoje otoczenie,
a proste rozwiązania może stosować każdego dnia. W 9 opowiadaniach poruszone zostały tematy m.in.
plastiku, konsumpcjonizmu i traktowania zwierząt. Każdy rozdział kończy się dobrymi praktykami ekologów:
jak dać drugie życie przedmiotom, jaką moc ma pomaganie i współdzielenie dóbr oraz, że najlepszych
prezentów nie kupi się w sklepie. Do druku użyto papieru wytworzonego z celulozy pochodzącej z drzew
rosnących na terenach zrównoważonego pozyskiwania zasobów leśnych. Farby użyte w druku nie zawierają
substancji szkodliwych i pochodzą z surowców odnawialnych. Książka jest dostępna bezpłatnie dla szkół,
bibliotek, organizacji społecznych. Publikacji towarzyszą bezpłatne scenariusze zajęć. Instrukcja jak zamówić
bezpłatny egzemplarz książki oraz link do scenariuszy znajdują się na stronie internetowej Fundacji ING
Dzieciom. Promocji książki towarzyszył konkurs z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników, konkurs
w mediach społecznościowych oraz film w ramach cyklu #ingdlaeko. Dodatkowo, w ramach 30-lecia Fundacji
ING Dzieciom, pracownicy banku otrzymali egzemplarze książki w tradycyjnych paczkach świątecznych. W ten
sposób do pracowników trafiło ponad 8 tys. książek.

1

Rada Nadzorcza / Supervisory Board

Ocalimy Świat
„Ocalimy Świat" (OŚ) to program edukacyjny, który łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów
z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.
Patronat Honorowy nad programem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.
Inauguracja programu miała miejsce 9 września 2021 roku w formule on-line. W dobie kryzysu klimatycznego
i innych wyzwań ekologicznych młodzi ludzie powinni wiedzieć, co robić, by zapobiec globalnej katastrofie
klimatycznej. Program OŚ pozwala im zdobyć wiedzę, a także doświadczenie przy realizacji własnych projektów
proekologicznych. ING Bank Śląski jako partner strategiczny, wspólnie z Fundacją „ABCXXI - Cała Polska czyta
dzieciom", WWF Polska oraz VISA uczestniczy w programie na rzecz dzieci w szkołach podstawowych. Na
potrzeby Programu OŚ powstaje 30 opowiadań polskich autorów dla dzieci i młodzieży na temat uniwersalnych
wartości moralnych w kontekście wyzwań ekologicznych. W programie wykorzystywane są również
opowiadania z książki „Ty tez możesz ocalić świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli.” Będą one inspiracją do
dyskusji oraz zadań warsztatowych, a także realizowanych przez uczniów projektów proekologicznych.
Uzupełnieniem Programu OŚ będą pakiety narzędzi cyfrowych - pomocne przy projektowaniu i realizacji przez
uczniów projektów proekologicznych na rzecz otoczenia oraz ich promocji.
Globalny fundusz grantowy Grupy ING - ING Community Investment Global Found
Zwolnieni z Teorii – program Pokolenie Lockdown
W 2021 roku Fundacja Zwolnieni z Teorii realizowała projekt zgłoszony i wybrany do programu przez Grupę ING
- ING Coronavirus (COVID-19) Community Investment Funding Application Recovery Phase: Build Back Better.
Program “Pokolenie Lockdown na rynku pracy” miał na celu wesprzeć studentów (18-25) w odnalezieniu się
na rynku pracy. Pokolenie nastolatków i studentów zostało dotknięte pandemią, ze względu na utrudnione
wejście w życie zawodowe, co może odbić się na ich przyszłej samodzielności finansowej. Program Pokolenie
Lockdown, ma zapewnić właściwe kompetencje, żeby budować niezależność i zaradność finansową.
Realizowany był w I połowie 2021 roku ze środków pochodzących z CI Global Found. W programie udział wzięły
433 szkoły średnie, szkolenia ukończyło 551 nauczycieli, 3 824 studentów ukończyło własne projekty
społeczne, program swoim zasięgiem objął ponad 3 miliony osób. W rozmowach rekrutacyjnych udział wzięło
598 uczniów, a 60 finalnie otrzymało pracę.
Fundacja THINK!
Uruchomiony na początku 2021 roku projekt Zdrowie Finansowe był odpowiedzią na problemy i wyzwania
finansowe, z jakimi mierzyli się Polacy w związku z postępującą pandemią COVID-19. Realizowany był
w ramach programu Grupy ING - ING Coronavirus (COVID-19) Community Investment Funding Application
Recovery Phase: Build Back Better. Celem projektu “Zdrowie finansowe” było wsparcie konsumentów
finansowych w skutecznym zarządzaniu finansami osobistymi w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej
wywołanej pandemią. Fundacja Think! prowadziła przede wszystkim działania informacyjno-edukacyjne
służące zwiększeniu wiedzy oraz umiejętności i promowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania
domowym budżetem, radzenia sobie z sytuacją zmiany wysokości dochodów i świadomego dbania o stan
finansów. W ramach projektu uruchomiono dedykowaną stronę internetową, social media, przygotowano
badanie jakościowe i ilościowe, stworzono webinary, wywiady z ekspertami i filmy #Human Stories.
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Przykładowe wyniki z realizacji programu: zasięg na Facebooku projektu: 1 666 043, wyświetlenia na
Facebooku projektu: 5 298 292, łączny zasięg informacji o filmach z ekspertami - 528 222 odbiorców.
Wsparcie i edukacja dzieci i młodzieży
Zwolnieni z Teorii - Olimpiada projektów społecznych
Zwolnieni z Teorii to największa Olimpiada projektów społecznych w Polsce. Podczas Olimpiady, uczniowie szkół
średnich organizują własne projekty społeczne. W 2021 roku, większość projektów realizowana była w formule
on-line. ING Bank Śląski S.A., jako partner Olimpiady, przygotował dla młodzieży Wyzwanie ING. W pierwszej
połowie roku (rok szkolny 2020/2021) wyzwanie powiązane było z kampanią #zdalnidopomocy jako odpowiedź
na potrzeby rozwoju cyfrowych umiejętności oraz koniecznością niesienia pomocy osobom starszym. W roku
szkolnym 2021/2022 wyzwanie realizowane jest wspólnie z Fundacją ING Dzieciom pod nazwą „Krok do
przodu”. Jego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży, wyrównywanie ich szans. Uczestnicy Wyzwania ING
korzystali z mentoringu pracowników banku. Do realizacji Wyzwania ING w roku szkolnym 2021/22 zgłosiło się
68 zespołów i 33 mentorów ING z całej Polski, projekty w ramach wyzwania „Krok do przodu” realizuje z pomocą
mentorów 30 zespołów. Dodatkowo, ING Bank Śląski nagrał video filmy edukacyjne oraz zorganizował
webinarium o e-wolontariacie.
ING CoderDojo
ING CoderDojo kontynuowało zajęcia on-line dla dzieci (dla dzieci pracowników ING oraz spoza ING) w grupach:
robotyka, Minecraft. Mentorzy ING CoderDojo zorganizowali dwa kursy z programowania 3D dla dzieci
pracowników, które zainteresowały 38 młodych uczestników z całej Polski. Dodatkowo odbywały się zajęcia
pod patronatem ING CoderDojo na koloniach dla dzieci pracowników w Krynicy, Chłapowie i Niedzicy, które
poprowadziła Fundacja CoderDojo.
Fundacja im. Lesława Pagi
W 2021 ING Bank Śląski S.A. był partnerem XVI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Jest to
rozbudowany program szkoleniowy z zakresu wiedzy o rynku finansowym dla studentów i absolwentów
uczelni wyższych do 27. roku życia zainteresowanych rynkiem finansowym. Tematem przewodnim była
„Gospodarka w dobie globalnych wyzwań 3. dekady XXI wieku – ESG i digitalizacja.” Spotkania w ramach kursu
rozpoczęły się w lipcu i trwały do grudnia.
Bank był również partnerem IV edycji Akademii Liderek Biznesu. To program budowania osobistej dojrzałości
młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem
osobistym i zawodowym. Celem jest edukacja młodych kobiet do 27. roku życia, rozwój kompetencji
zawodowych i społecznych, rozwój potencjałów wynikających z płci, wiedzy i postaw, którymi kierować się
będą w dorosłym życiu. Jednym z elementów programu było spotkanie uczestniczek z Joanną Erdman, CRO
banku.
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Nienieodpowiedzialni
Projekt Nienieodpowiedzialni skupia firmy deklarujące swoją świadomą rolę w stosunku do klientów,
pracowników, społeczeństwa i przyrody, realizujące w praktyce ideę równoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu. ING Bank Śląski dołączył po raz kolejny
jako “Partner Wspierający
Nienieodpowiedzialnych 2021”. 9. edycja Konferencji poświęcona była Nieczystości rozumianej w kontekście
biznesu, klimatu i społeczeństwa. Organizatorzy szukali odpowiedzi na pytania czy „sukces w biznesie
usprawiedliwia ofiary”, „czym jest greenwashing”, tematem konferencji były również - degradacja
i zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne, fake newsy, dezinformacja i manipulacja. Wydarzenie
odbyło się w formule hybrydowej w Centrum Konferencyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a całe
wydarzenie można było oglądać na żywo na Facebooku i YouTube.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
W 2021 roku ING Bank Śląski kontynuował partnerstwo w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako instytucja,
która angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz

inicjatywy związane z różnorodnością i włączaniem jako Sygnatariusz Karty Różnorodności. ING Bank
Śląski znalazł się w gronie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością
i włączaniem w Polsce. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check prowadzonego
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
United Nations Global Compact Network Poland (UNGC)
W ramach kontynuacji współpracy z UN Global Compact w 2021 roku, ING Bank Śląski był partnerem programu
„Standard Etyki w Polsce – Równe szanse w biznesie” oraz programu Climate Positive, który obejmował
inicjatywy związane z Europejskim Zielonym Ładem, promocją czystych technologii energetycznych (np.
wodoru), poprawą jakości powietrza czy zrównoważonymi instrumentami finansowymi. Przedstawiciele ING
Banku Śląskiego (Leszek Kąsek i Michał Szalast-Dao Quy) regularnie i aktywnie uczestniczyli w pracach
Komitetu Sterującego tego programu. W 2021 r. ekonomiści ING (Rafał Benecki i Leszek Kąsek) byli
współautorami artykułu „Czy pandemia osłabiła motywację firm do zielonej transformacji. Wnioski
z globalnego badania ING w sektorze przedsiębiorstw” w publikacji zbiorowej koordynowanej przez GCNP –
Zielone Finanse w Polsce 2021. Podczas Gali UN Day w październiku 2021 roku, ING Bank Śląski otrzymał od
UNGC trzy wyróżnienia za: (1) za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu
i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia, (2) wyznaczanie ambitnych celów korporacyjnych,
promujących przywództwo kobiet i równość płci w biznesie i (3) podejmowanie ambitnych działań na rzecz
respektowania standardów pracy, ochrony praw człowieka i standardów etycznych. Dodatkowo,
reprezentantka ING Banku Śląskiego – Joanna Warmuz wzięła udział w pracach Okrągłego Stołu dla Edukacji
Klimatycznej w Polsce. Zadaniem grupy złożonej z przedstawicieli m.in. biznesu, szkół, organizacji
pozarządowych jest wypracowanie rekomendacji na rzecz wprowadzenia kompleksowej edukacji klimatycznej
do polskich szkół.
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Poland 2.0 Summit
ING Bank Śląski był partnerem konferencji Poland 2.0 Summit, która odbyła się 30 października 2021 roku
w Warszawie. Tegoroczna edycja Poland 2.0 Summit koncentrowała się na przyszłości branż technologicznych,
finansowych oraz medycznych w świetle globalizacji. Konferencja w formie hybrydowej, była pierwszym tego
rodzaju wydarzeniem offline dla polskich studentów zagranicznych uczelni w Wielkiej Brytanii oraz Unii
Europejskiej. Konferencję uzupełniały takie działania jak #Nomad Podcast czy też Edu 2.0. ING prezentował się
na konferencji jako pracodawca w ramach działań employer branding. W trakcie konferencji, Bank
reprezentował w panelu o przyszłości AI w cyberbezpieczeństwie - Maciej Ogórkiewicz – Chief Information
Security Officer w ING Banku Śląskim.
Fundacja ING Dzieciom
Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Realizuje misję społeczną
ING, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Poprzez autorskie programy dąży do
wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych powodów jest utrudniony.
Publikacje
W 2021 roku Fundacja, wydała dwie książki „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli”
i „"Turnusy Uśmiechu”, czyli jak z sukcesem wymyślić, przygotować i zorganizować rozwijające wyjazdy dla
dzieci”. Pierwsza z nich, wydana wspólnie z ING Bankiem Śląskim, to nowoczesny podręcznik edukacji
klimatycznej napisany przez jedną z najchętniej czytanych autorek książek dla dzieci – Justynę Bednarek.
„"Turnusy Uśmiechu”, czyli jak z sukcesem wymyślić, przygotować i zorganizować rozwijające wyjazdy dla
dzieci” adresowana jest do instytucji i organizacji pracujących na rzecz dzieci i pomaga przygotować się do
wyjazdu na fundacyjny Turnus Uśmiechu lub inny wyjazd zorganizowany z dziećmi. Obie publikacje są
dostępne w formacie elektronicznym na stronie internetowej fundacji. Dodatkowo papierowe egzemplarze
książki „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” Fundacja przekazuje bezpłatnie
szkołom, bibliotekom i organizacjom. Od dnia premiery ponad 1400 bezpłatnych egzemplarzy książki trafiło do
szkół i bibliotek, gdzie stało się podstawą ekologicznych programów edukacyjnych. Na stronie internetowej
Fundacja udostępnia scenariusze warsztatów stworzone na podstawie książki przez Justynę Bednarek i Julię
Łapińską.
W czerwcu Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING ogłosiły konkurs plastyczny zatytułowany OD
DESKI DO DESKI, w którym dzieci miały za zadanie stworzyć własną książkę. Częścią konkursu były warsztaty
on-line z ilustratorką „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” Joanną Czaplewską
i ekspertką od ekologicznego papieru Joanną Porębską. Wpłynęło 40 prac konkursowych wykonanych różną
techniką.
Jesienią fundacja wzięła udział w dwóch wydarzeniach promujących publikacje, w Festiwali Organizacji
Pozarządowych i Śląskich Targach Książki w Katowicach, gdzie przekazała 1200 książek Ekoopowieści, „Lucjan
Lew, jakiego nie było”, „Kosmita”. 14 listopada gościem na Śląskich Targach Książki była Justyna Bednarek,
autorka „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli”. Czytelnicy mogli zdobyć autograf
pisarki i wysłuchać rozmowy na temat książki na jednej z targowych scen. Wywiad z Autorką przeprowadziła
Aldona Radomska-Paluchowska, Specjalistka ds. komunikacji w fundacji.
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Fundacja przekazuje również wydane we wcześniejszych latach publikacje biblioterapeutyczne. W 2021 roku
było to w sumie 1.108 bezpłatnych egzemplarzy książek „Kosmita", „Lucjan Lew, jakiego nie było”.
30 lat Fundacji ING Dzieciom
W jubileuszowym roku Fundacja zmieniła znak graficzny. Nowe logo fundacji stworzyły dzieci z trzech domów
dziecka w Golance Dolnej, Wojsławicach i Wrocławiu. Logo powstało w trakcie warsztatów poprowadzonych
przez Jakuba de Barbaro, na których wychowankowie malowali to, z czym im się kojarzy Fundacja ING
Dzieciom.
Jubileusz fundacji uświetniło spotkanie z Brunonem Bartkiewiczem, a także publikacja albumu ze zdjęciami,
w którym znajdują się zdjęcia pokazujące najważniejsze działania fundacji i informacje, które pozwalają
zobaczyć zasięg inicjatyw i programów.
Wolontariat pracowniczy
Od 2006 roku pracownicy ING uczestniczą w konkursie wolontariackim Dobry Pomysł. W 2021 roku, Fundacja
ING Dzieciom przyznała finansowanie dla 62 projektów na łączną kwotę 315 299 93 zł. W 2021 roku,
wolontariusze ING zrealizowali 65 projektów na rzecz lokalnych społeczności, fundacji i szkół na łączną kwotę
291 299 93 zł. W trosce o zdrowie zarówno wolontariuszy ING jak i dzieci, wszystkie projekty zrealizowano
w formule e-wolontariatu. W ramach tej formy współpracy, odbywały się spotkania online. Ponadto,
wolontariusze ING przygotowywali nagrania audio/wideo, prezentacje multimedialne, instrukcje, krzyżówki,
rebusy, organizowali wirtualne spacery oraz pisali tradycyjne, papierowe listy. W realizację 65 Dobrych
pomysłów zaangażowało się 304 wolontariuszy ING, a w projektach udział wzięło 3162 dzieci. Poza konkursem
Dobry Pomysł, w 2021 roku e-wolontariusze odbyli także kilkadziesiąt spotkań online z dziećmi i młodzieżą
z całej Polski, gdzie opowiadali o swoich pasjach i podróżach, prowadzali zajęcia z edukacji finansowej,
bezpieczeństwa w sieci i edukacji ekologicznej. Podczas trwania roku szkolnego, 28 pracowników ING
zaangażowało się w regularne e-korepetycje na rzecz podopiecznych z katowickich domów dziecka oraz dzieci
cudzoziemskich objętych wsparciem przez Polskie Forum Migracyjne. Podczas działań 39 e-wolontariuszy,
wsparcie otrzymało łącznie 253 dzieci.
W 2021 roku, Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 12 szkoleń dla wolontariuszy, w których udział wzięło 321
pracowników ING. Szkolenia dotyczyły m.in. tego jak minimalizować ślad środowiskowy w projektach
wolontariackich, jak rozmawiać z dziećmi o finansach, czy też jak poprowadzić dobre spotkanie online.
Fundacja ING Dzieciom organizuje także szkolenia przed ogłoszeniem oraz po rozstrzygnięciu konkursu Dobry
Pomysł, by wszystkich chętnych lepiej przygotować do złożenia wniosku/realizacji projektu.
W 2021 roku Fundacja, wspólnie z Bankiem utworzyła nowy program „Moje środowisko", w którym
wolontariusze ING mogą zdobyć grant na działania ekologiczne z wybranym przez siebie partnerem
społecznym. Otrzymany grant będzie można przeznaczyć na stworzenie np. łąki kwietnej dla dzikich zapylaczy,
stworzenie muralu oczyszczającego powietrze czy ogrodu sensorycznego.
Pomarańczowa Siła
Pomarańczowa Siła to program aktywizujący dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. W edycji olimpijskiej
programu Fundacja docierała ze wsparciem do szkół specjalnych i integracyjnych. Pomarańczowa Siła – edycja
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olimpijska rozpoczęła się w 2019 roku. Pierwszy etap miał charakter zdalny i odbywał się poprzez konkursy,
wspólne treningi ze sportowcami czy filmiki zachęcające do aktywności. W tej formule do programu dołączyło
225 uczniów z 22 placówek, którym fundacja przekazała m.in. 410 piłek, 264 rakiety, 220 gum oporowych, 88
skakanek. Wielki finał programu przypadł na rok 2021 roku, w którym fundacja zorganizowała pięć imprez
sportowych z udziałem ambasadorów programu – paraolimpijczyków Alicji Jeromin i Marcina Ryszki oraz
attaché prasowym polskich paraolimpijczyków Michałem Polem.
Turnusy Uśmiechu
Turnusy Uśmiechu w Wiśle to 12 dniowe bezpłatne pobyty dla grup dzieci wraz z kadrą pedagogicznowychowawczą. W 2021 roku odbyło się 12 turnusów tym 9 turnusów terapeutycznych oraz 3 kolonie letnie.
Ośrodek odwiedziło 278 dzieci z całej Polski.
Wirtualne Biegnij Warszawo
W 2021 roku, podobnie jak w zeszłym, Biegnij Warszawo odbyło się w nieco innej odsłonie. Ze względu na
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i ich najbliższych, w październiku został zorganizowany wyłącznie bieg,
bez marszu oraz tzw. biegi wirtualne. Wzięło w nim udział 639 pracowników ING. Ich zaangażowanie przełożyło
się na kwotę 63 900 zł, którą ING Bank Śląski przekazał fundacji na działania w 2022 roku.
Zbiórki na onkologiczne leczenie dzieci
W 2021 roku Fundacja uruchomiła zbiórki na onkologiczne leczenie dzieci. Program zbiórek powstał, by nasza
społeczność mogła sobie wzajemnie pomagać w najcięższym czasie, jakim jest choroba dziecka. Dzięki
wsparciu pracowników ING i dodatkowej kwoty od fundacji zebrano na walkę z chorobą nowotworową dzieci
łącznie 148.272,59 PLN.
Szkolenia dla nauczycieli w ośrodku fundacji w Wiśle
Fundacja ING Dzieciom razem z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zorganizowały kilkudniowe szkolenia dla
nauczycieli z całej Polski. Celem szkoleń było wsparcie kadry przed powrotem do nauczania i wyposażenie
nauczycieli w narzędzia, które pomogą uczniom poradzić sobie z psychicznymi skutkami pandemii i związanej
z nią izolacji. Nauczyciele brali udział w kilkugodzinnych sesjach warsztatowych ucząc się posługiwać
narzędziem „Life Skills – Powrót do szkoły”. To metoda budowania kompetencji społecznych wzmacniająca
umiejętność pracy zespołowej, nazywania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów, stawiania sobie
celów i radzenia sobie z konfliktami. W szkoleniu w ośrodku w Wiśle wzięło udział 35 nauczycielek i nauczycieli
oraz konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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Fundacja Sztuki Polskiej ING
Fundacja Sztuki Polskiej ING powstała, by wspierać polskich artystów i artystki, a także prezentować najbardziej
aktualne zjawiska w sztuce. Fundacja buduje kolekcję sztuki współczesnej oraz realizuje projekty artystyczne
i edukacyjne. W kolejnym roku pandemii Fundacja realizowała bogaty program działań on-line na który złożył
się projekt edukacyjny Artysta – Zawodowiec, kursy dla pracowników i wywiady z artystami. Jednocześnie
nie ustała dotychczasowa działalność statutowa związana z pracą nad rozwojem kolekcji, promocją artystów
z nią związanych oraz programem wydawniczym. Kolekcja w minionym roku powiększyła się aż o 22 obiekty
4 artystek, 2 artystów i jednego kolektywu artystów. Rozwój kolekcji i jej działalność są finansowane
z corocznych darowizn spółek Grupy ING w Polsce i wpisują się w jej światowy program mecenatu sztuki, który
odgrywa istotną rolę w tworzeniu kultury organizacji.
Kolekcja
Zbiór Fundacji zawiera prace powstałe po 1990 roku autorstwa polskich żyjących artystów i artystek. Obecnie
zbiór obejmuje ponad 249 dzieł – 86 obrazów, 67 fotografii, 42 prace na papierze, 30 obiektów (rzeźby,
ceramika, tkaniny itd.), 8 wideo i 16 instalacji – autorstwa zarówno już uznanych artystów, jak i twórców
młodszej generacji, urodzonych w latach 80. I 90. W kolekcji są prace 40 artystek i 71 artystów. W ostatnich
latach fundacja aktywnie działa na rzecz bardziej wyrównanej reprezentacji ze względu na płeć. Zbiór fundacji
pozostaje jedną z nielicznych kolekcji korporacyjnych w Polsce. W 2021 do kolekcji trafiły obrazy Zuzanny
Bartoszek, fotografie Marioli Przyjemskiej, Łukasza Rusznicy, wideo i obiekt Ali Savashevich, kolaże i neon
Sergeya Shabohina, gwasze Aleksandry Waliszewskiej oraz tkanina grupy Slavs and Tatars. Dzieła z kolekcji
znajdują się na co dzień w przestrzeniach biurowych Fundatorów głównie w centralach banku w Warszawie
i w Katowicach oraz biurach ING Lease i ING Commercial Finance. W 2021 roku powstały nowa ekspozycje
w biurach ING Wealth Management oraz w siedzibie ING Business Shared Services.
Fundacja pokazuje swoją kolekcję również w sieci. Wizerunki prac z kolekcji są udostępnione na stronie
internetowej fundacji na licencjach Creative Commons 3.0 (Uznanie Autorstwa, Użytek niekomercyjny, Bez
utworów zależnych), co pozwala na ich pobranie w wysokiej rozdzielczości.
Wystawy
Z uwagi na ograniczenia pandemiczne Fundacja w 2021 roku nie organizowała wystawy kolekcji. W ramach
programu wypożyczania dzieł z kolekcji, prace były eksponowane w ramach następujących wydarzeń:
• Solarium Nowego Teatru w Teatrze Nowym, w Warszawie, 11-15.05.2021
• …daj nam dzisiaj w Galerii Arsenał w Białymstoku, 11.06.2021 - 25.07.2021
• Wołają na mnie Cygan, choć tak się nie nazywam w Gdańskiej Galerii Miejskiej, 16.07-26.09.2021
• Manifest na rzecz lepszego życia w Galerii Salon Akademii w Warszawie, 1.10.2021 – 19.11.2021

Nagroda Fundacji
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Od 2017 roku prace artystki, artysty lub grupy artystycznej prezentowane podczas Warsaw Gallery Weekend
trafiają do kolekcji fundacji w drodze konkursu. W dniach 30 września – 1 października 2021 roku jury
(w składzie: Weronika Szwarc-Bronikowska – kolekcjonerka sztuki współczesnej, Marek Pokorný – kurator,
dyrektor galerii Plato w Ostrawie, Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz
Kamila Bondar i Marcin Kryszeń – członkowie Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING) odwiedziło 29 wystaw
artystek i artystów wystawiających w ramach Warsaw Gallery Weekend.
W tym roku Nagroda Głowna Fundacji Sztuki Polskiej ING trafiła ex-aequo do Zuzanny Bartoszek i Ali
Savashevich. Jury zdecydowało o zakupie przez Fundację następujących prac: Zuzanna Bartoszek „Ukośny
spacer przez pendolino” oraz „Przepraszam”, Ala Savashevich: „Poza. Pozycja. Sposób”. Przyznano także
Nagrodę Specjalną galerii Asymetria za przygotowanie wystawy „Pokaz zamknięty / Jerzy Lewczyński,
Zdzisław Beksiński, Bronisław Schlabs z udziałem Zbigniewa Libery”.
Artysta – Zawodowiec
W 2021 po raz piąty odbył się projekt Artysta – Zawodowiec skierowany do studentów i początkujących
artystów. Celem projektu jest przygotowanie studentów na trudny moment ukończenia uczelni i rozpoczęcia
pracy zawodowej. Funkcjonowanie w profesjonalnym świecie sztuki wymaga nie tylko talentu i ciężkiej pracy,
ale również znajomości jego mechanizmów. Podczas zajęć można poznać narzędzia i praktyki pomocne
w funkcjonowaniu w zawodzie artysty. Wykłady, warsztaty i konsultacje portfolio poprowadzą osoby, które na
co dzień pracują w polu sztuki: są wśród nich kuratorki i kuratorzy, artystki i aktywiści, producenci wystaw
i specjalistki od rynku sztuki. Opowiadają m.in o tym, jak odpowiednio zaprezentować się kuratorom
i galerzystom, jak i gdzie zorganizować pierwsze wystawy, gdzie się ubezpieczyć oraz jak zadbać o swoje
prawa.
Od 2020 projekt Artysta – Zawodowiec, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, przeniósł się do sieci
i w tej formie był kontynuowany w roku 2021. W 12 wykładach na żywo wzięło udział 2012 uczestników,
a ponad 225 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji portfolio. Nagrania zajęć fundacja udostępnia na
stronie internetowej programu i w ubiegłym roku obejrzało je łącznie kilka tysięcy osób. W zajęciach wzięli
udział nie tylko studenci z większości polskich miast, ale również osoby uczące się w uczelniach na terenie całej
Europy. Mając to na uwadze w edycji 2021 zaproponowaliśmy dwa wykłady w języku angielskim. Wszystkie
zajęcia były tłumaczone na żywo na język migowy, z tłumaczenia skorzystało 5 niesłyszących artystów.
W tym roku po raz pierwszy dodano do projektu nowy element – Letnią Szkołę. Pierwsza odsłona Letniej Szkoły
przybrała wyjątkową formułę – jej uczestniczki wzięły udział festiwalu Kontekstach w Sokołowsku. Była to
okazja do tak ważnej w edukacji artystycznej „nauki przez praktykę” – zamiast laboratoryjnej formy szkolenia,
uczestniczki stały się częścią jednego z ważniejszych cyklicznych wydarzeń artystycznych w Polsce.
Mentorkami naszej grupy były Ewa Tatar i Agnieszka Tarasiuk – kuratorki i teoretyczki, biorące również
aktywny udział w programie Kontekstów.
Informacje dotyczące działalności Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING dostępne są
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku, obejmującego
sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. Ponadto Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej
ING publikują wszystkie informacje na swoich stronach internetowych. Informacje na temat bieżących
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wydarzeń zamieszczane są na otwartych profilach obydwu Fundacji na Facebooku, w intranecie banku oraz
magazynie Baśka. Są także publikowane w postaci komunikatów prasowych.
Darowizny charytatywne
W 2021 roku ING Bank Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym
i rzeczowym. Bank przekazał 31 darowizn charytatywnych finansowych.
Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A., która została
zaktualizowana z dniem 1 czerwca 2021 r. Polityka określa te cele, które bank wspiera w ramach darowizn,
w wybranych obszarach inwestycji społecznych:
1) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – Bank przekazał 5 darowizn
o wartości 48.000 zł,
2) nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie -szczególnie w obszarze edukacji finansowej
i klimatycznej – Bank przekazał 9 darowizn na łączną kwotę 2 009 201 zł (z czego kwota 1 293 600 zł
pochodziła z Grantu Grupy ING),
3) ochrona zdrowia i profilaktyka – Bank przekazał 12 darowizn na łączną kwotę 259 500 zł,
4) ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - 1 darowizna 29 975 zł,
5) wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń szczególnych, w których ucierpiał pracownik lub członek
(członkowie) jego rodziny – Bank przekazał 4 darowizny na łączną kwotę 385 000 zł.
Wśród działań wspierających naukę, szkolnictwo, edukację, oświatę i wychowanie -szczególnie w obszarze
edukacji finansowej i klimatycznej znalazły się darowizny dla Fundacji Zwolnieni z Teorii, Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Wiedzy „THINK”!, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl. W obszarze
ochrony zdrowia darowizny otrzymały fundacje od lat prowadzące wartościową społecznie działalność na
rzecz poprawy zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej
Fundacji Gastroenterologii.
ING Bank Śląski S.A. kontynuował wsparcie regionalnych i lokalnych organizacji charytatywnych m.in. wsparł
Fundację im. Dr. Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
w Szczecinie, Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Małopolskie Hospicjum dla
Dzieci w Krakowie.
W 2021 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT
(w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych w większości do szkół, placówek opiekuńczych
i organizacji charytatywnych. Wartość sprzętu IT przekazanego do fundacji, stowarzyszeń i placówek
opiekuńczych wyniosła 248 551,46zł. Bank przekazał 700 komputerów PC, 745 monitorów, 130 laptopów i 119
drukarek.
Przekazywanie
darowizn
rzeczowych
odbywało
się
na
podstawie
Procedury
odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim S.A.
SPONSORING
W 2021 roku ING Bank Śląski S.A. kontynuując strategię, angażował się w działania sponsoringowe skierowane
do przedsiębiorców, ludzi młodych, działania związane z ekologią, jak również w działania skierowane do
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właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie
ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.
Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:
1)
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
2)
Open Eyes Economy w Krakowie,
3)
Biegnij Warszawo,
4)
Business Insider Trends
Jak co roku Bank został sponsorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W trudnym czasie
pandemii, kiedy potrzeba spotkań i dyskusji zbiegła się z licznymi ograniczeniami, Kongres zaczął
wykorzystywać elektroniczne formy kontaktu i komunikacji, tym samym impreza przyjęła charakter
hybrydowy, co prawdopodobnie już na stałe wpisze się w ramy programowe EKG. Podobnie jak w edycji 2020,
tak i tym razem posługiwaliśmy się tytułem „Sponsor Główny Transmisji Online”. Eksperci ING Banku Śląskiego
wzięli udział w wielu dyskusjach panelowych, podczas których rozmawiali o przyszłości polskiej i europejskiej
gospodarki w kontekście rozpędzonej cyfryzacji, zielonej transformacji, czy też globalnych łańcuchów dostaw.
 Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu; udział w sesji: „Gospodarczy plan dla Polski”
 Ewa Łuniewska – Wiceprezes Zarządu; udział w sesji: „Rynek finansowy a gospodarka” oraz „W kierunku
gospodarki cyrkularnej?”
 Michał H. Mrożek – Wiceprezes Zarządu; udział w sesji: „Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po
pandemii”, „ESG” oraz „Firmy, które odnawiają zasoby świata”, a także wręczenie nagród w projekcie
„Inwestor bez Granic” i „Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych”
 Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu; udział w sesji: „Czas chmury”
 Rafał Benecki - Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych; udział w sesji: „W kierunku gospodarki
cyrkularnej?”
 Przemysław Lewicki - Operational Digital Transformation Tribe Lead, Head of Robotics; udział w sesji:
“Inteligentna automatyzacja procesów biznesowych” oraz „BPO centra usług wspólnych”.

Już po raz kolejny Bank został sponsorem strategicznym kongresu Open Eyes Economy Summit. Z uwagi
na pandemię Kongres odbył się w formie hybrydowej: fizycznie 16-17.11.2021 w ICE w Krakowie oraz
online dla widzów zgromadzonych przy smartfonach i komputerach. Open Eyes Economy Summit - 5
edycja okazał się wielkim sukcesem. Pomimo pandemii na Kongresie zgromadziło się 3000 osób z 27
krajów, które oglądały transmisję z Centrum Kongresowego ICE łącznie przez prawie 3500 godzin. W tym
roku poruszono niezwykle ważny temat dotyczący równych szans, zarządzania różnorodnością.
Tematami paneli dyskusyjnych oraz wystąpień były także tematy dotyczące ekologii, biznesu w czasach
covidu etc. Wśród prelegentów z 27 krajów nie mogło zabraknąć ekspertów ING:
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Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, z tematem: Biznesowe lekcje z COVID
Maja Chabińska-Rossakowska; HR; temat: Gdzie szukać źródeł różnorodności w organizacji i jak
priorytetyzować jej wymiary?
Anna Golka - Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Banku; z tematem
„Całkiem nowa energia”
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Maciej Ogórkiewicz - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT - Digital trust – nowa waluta czy
utopia?

To już kolejny rok, kiedy ING Bank Śląski S.A. został Partnerem Strategicznym Biegnij Warszawo. Podobnie jak
w ubiegłym roku, zaangażowanie Banku w to wydarzenie odbyło się w nieco innej odsłonie, dostosowanej do
szczególnych okoliczności spowodowanych panującą pandemią. W związku z tym, ze względu na
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ich najbliższych, w tym roku Bank nie organizował marszu
Maszeruję-Kibicuję i jednocześnie zachęcał biegaczy do zmierzenia się z 10-kilometrowym dystansem w biegu
wirtualnym. Ostatecznie dystans ten pokonało 925 członków Pomarańczowej Drużyny, w tym 639
pracowników. Wspólnie z osobami towarzyszącymi w biegu stacjonarnym w Warszawie oraz w biegach
wirtualnych po ulubionych ścieżkach biegowych w całej Polsce pokonano łącznie 9250 kilometrów.
Business Insider Trends to platforma komunikacyjna zawierająca najnowsze informacje na temat trendów
w biznesie oraz technologii, ważne dla przedsiębiorców i menedżerów. Na platformę składają się m.in. sekcja
redakcyjna gromadząca analizy, raporty i rozmowy z liderami zmian a także specjalne wydania Magazynu BI.
Business Insider Trends to również debaty online organizowane od maja do października 2021 roku,
omawiające kluczowe trendy i ich przełożenie na gospodarkę, działalność firm oraz zachowania na rynku. Serię
spotkań zakończyła konferencja hybrydowa, która odbyła się w listopadzie 2021 roku.
W 2021 ING Bank Śląski na wszystkie działania sponsoringowe wydał ponad 3,5 mln złotych brutto (z czego
obciążenia z tytułu kontraktów sponsoringowych obejmują ponad 2,7 mln złotych, a promocja wydarzeń
sponsoringowych ponad 750 tyś złotych.).
Podsumowanie oceny
ING Bank Śląski S.A. prowadził działania społeczne, charytatywne i sponsoringowe w priorytetowych
obszarach, zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2020-2022.
W banku funkcjonuje Polityka darowizn ING Banku Śląskiego S.A. mająca zastosowanie do wszystkich darowizn
finansowych charytatywnych. Natomiast Procedura odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku ING Banku
Śląskiego S.A. reguluje obszar darowizn rzeczowych. Regulacje te zapewniają procesowe podejście do darowizn
i efektywne ich wykorzystanie w ramach działalności charytatywnej i społecznej.
Bank prowadził przejrzystą politykę komunikacji działań charytatywnych, podając do publicznej wiadomości
informacje z bieżącej działalności i podsumowania roczne zamieszczane w sprawozdaniu rocznym oraz w
Raporcie zintegrowanym ING Banku Śląskiego. Różnorodne narzędzia wykorzystywane w komunikacji służyły
przekazaniu informacji w dostępnej formie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom.
Powyższe informacje pozwalają stwierdzić, iż polityka w zakresie działalności charytatywnej i społecznej ING
Banku Śląskiego S.A. prowadzona była w sposób racjonalny z uwzględnieniem potrzeb społecznych, a wydatki
poniesione przez Bank na ten cel Rada ocenia jako zasadne i racjonalne.
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W 2021 roku ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm.
Tym samym znalazł się w czołówce polskich spółek, które są najbardziej zaawansowane w zakresie stosowania
najlepszych praktyk CSR.
ING Bank Śląski po raz trzeci otrzymał Złoty Listek za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo
wyróżniono naszą dobrą praktykę - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 za działania w 2020 roku.
16 dobrych praktyk z obszarów odpowiedzialnego biznesu Banku znalazło się w raporcie Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki" to największy
w Polsce przegląd CSR, z rekordową liczbą działań odpowiedzialnego biznesu.
Bank został uhonorowany tytułem Laureata w kategorii Lider Etyki w Biznesie w VII edycji Sustainable

Economy Summit i gali „Diamentów Sustainable Economy”.
Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną, publikując w rocznym sprawozdaniu Zarządu
informacje dotyczące działalności społecznej, charytatywnej i sponsoringowej. Tym samym spółka wypełnia
rekomendację 1.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
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