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Raport Społecznej odpowiedzialności Biznesu inG Banku śląskiego S.a. za lata 

2011–2012 (dalej: Raport cSR) został przygotowany w oparciu o wytyczne GRi 

(Global Reporting initiative) 3.1, na poziomie B, co zostało potwierdzone sto-

sownym  oświadczeniem (str. 107). Raportowanie dotyczy czterech kluczowych 

obszarów: relacji z klientem, relacji z pracownikami, zagadnień związanych 

z otoczeniem społecznym oraz ze środowiskiem naturalnym.

Jest to pierwszy raport inG Banku śląskiego S.a. poświęcony wyłącznie spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu. od 2009 roku każde Sprawozdanie zarządu 

z działalności inG Banku śląskiego S.a. zawiera rozdział poświęcony odpowie-

dzialności społecznej (więcej na www.ingbank.pl w zakładce Relacje inwestor-

skie). Ten zakres działalności inG Banku śląskiego S.a. prezentowany jest także 

rokrocznie w raporcie inG in Society Grupy inG n.V. (więcej na  

www.ingforsomethingbetter.com). wymagane dane są dostarczane za pomocą 

aplikacji generującej wskaźniki zgodne z GRi.

niniejszy raport dotyczy działalności inG Banku śląskiego S.a. inicjatywy podej-

mowane przez inne spółki Grupy Kapitałowej inG Banku śląskiego nie zostały 

ujęte w tym wydaniu raportu. wynika to z faktu, że raport opiera się na Strategii 

Społecznej odpowiedzialności Biznesu (cSR) inG Banku śląskiego S.a. na lata 

2012–2015 (dalej: Strategia cSR), przyjętej wyłącznie dla struktur inG Banku 

śląskiego S.a.

wybór treści do Raportu cSR zdeterminowany był celami przyjętymi w Strategii 

cSR. inne przyjęte kryteria istotności to: zgodność z celami Strategii inG Banku 

śląskiego S.a. na lata 2012–2015, spójność z wartościami inG oraz unikalny 

charakter rozwiązań w branży. Kalkulacja wskaźników opierała się na wewnętrz-

nych źródłach.

Raport cSR ilustrują reprodukcje obrazów z kolekcji Fundacji Sztuki polskiej 

inG. wszystkie stanowią część ekspozycji dostępnych w biurach centrali inG 

Banku śląskiego S.a.

Raport przygotowali pracownicy Biura zarządu Banku w ścisłej współpracy 

z właścicielami merytorycznymi poszczególnych tematów oraz uczestnikami 

procesu opracowywania Strategii cSR (proces akceptacji treści opisany  

na str. 22). publikacja następnych raportów planowana jest w cyklu dwuletnim.

niniejszy raport został przygotowany  
przez pracowników inG Banku śląskiego S.a.
Konsultacja merytoryczna: SGS polska
opracowanie graficzne: aude
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więcej informacji na temat społecznej odpowiedzialności 
biznesu w inG Banku śląskim S.a. na stronie:
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oddajemy w państwa ręce pierwszy Raport Społecznej odpowiedzialności Biznesu inG Banku śląskie-

go S.a. To dla nas ważny krok w kierunku otwartego komunikowania danych pozafinansowych. Jest 

to również konsekwencja, przyjętej 22 maja 2012 roku przez zarząd, Strategii Społecznej odpowie-

dzialności Biznesu (cSR) inG Banku śląskiego S.a. na lata 2012–2015.

w naszym raporcie dzielimy się postępami w realizacji założeń tej strategii. przynależność do branży 

finansowej obliguje nas do tego w sposób szczególny – nasz sektor jest niezwykle wrażliwy na ryzyko 

utraty reputacji. dlatego pokazujemy, jak założenia Strategii cSR wspierają nas w osiąganiu celów 

biznesowych: konsekwentnie budujemy przejrzyste i etyczne relacje z klientami, pracownikami, part-

nerami biznesowymi, inwestorami i dostawcami.

inG Bank śląski S.a. tworzą zaangażowani ludzie. z myślą o nich – oraz przy ich udziale – budujemy 

przyjazne i inspirujące miejsce pracy. wszystkim nam zależy na tym, aby klienci posiadali pełną wiedzę 

o naszych produktach i aby świadomie wybierali nasze usługi. Utrzymujemy bliski kontakt z klientami 

i tworzymy dla nich innowacyjne, zgodne z ich potrzebami rozwiązania. nasze relacje z dostawcami 

oparte są na przejrzystych zasadach. w zakresie ochrony środowiska, jako pierwszy bank w polsce, 

poddaliśmy weryfikacji wszystkie obszary naszej działalności i wdrożyliśmy Międzynarodową normę 

zarządzania środowiskiem – iSo 14001. poprzez nasze dwie fundacje oraz wolontariat pracowniczy 

konsekwentnie podejmujemy tematy społeczne.

ostatnie lata przyniosły w branży finansowej znaczące zmiany – przejęcia, nowi gracze, zmieniające się 

oferty bankowe, udoskonalone technologie. naszą odpowiedzią były zmiany zachodzące wewnątrz 

organizacji – przebudowa struktury organizacyjnej, nowy model obsługi, rozwój oferty produktowej 

i wprowadzenie innowacyjnych technologii. w efekcie zaczęliśmy się szybciej rozwijać: dynamicznie 

wzrosła liczba klientów, wolumeny depozytowe i kredytowe oraz przychody. odnotowaliśmy też 

wysokie wskaźniki satysfakcji naszych klientów.

nasza strategia pozostaje niezmienna od kilku lat – chcemy pozostać bankiem silnym, rozpoznawal-

nym, przyjaznym i nowoczesnym. Budujemy relacje z klientami podążając za ich potrzebami. Stawiamy 

na umacnianie banku wielokanałowego, gdzie wybór sposobu kontaktu należy do klientów. w sto-

sunku do naszych pracowników chcemy utrzymać pozycję elastycznego i inspirującego pracodawcy. 

Będziemy też realizować przyjętą w tym roku Strategię zarządzania wiekiem i Różnorodnością pokoleń 

oraz umacniać kulturę dialogu i informacji zwrotnej. nasze działania społeczne i prośrodowiskowe 

będą kontynuowane. w obszarze edukacji finansowej mamy ambicję być jeszcze lepszym wsparciem 

dla klientów i pracowników. nasze placówki będą stale modernizowane, tak aby każdy, niezależnie 

od ograniczeń fizycznych, mógł korzystać z naszych usług.

od lat tworzymy kulturę organizacyjną opartą na wartościach inG, którymi są: uczciwość, otwartość, 

szacunek, odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. ich przestrzeganie umożliwia nam zrównoważony 

rozwój, który jest dla nas zarówno długofalową strategią, jak i narzędziem budowania silnych funda-

mentów zaufania i lojalności klientów. chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów 

i preferowanym pracodawcą dla pracowników. nasza – niezmienna od 2009 roku – obecność w składzie 

Respect index potwierdza, że obraliśmy właściwą drogę.

położyliśmy nacisk na walor edukacyjny naszego Raportu cSR, ponieważ popularyzacja idei zrówno-

ważonego rozwoju leży w interesie wszystkich uczestników rynku kapitałowego. cieszy nas stopniowy 

wzrost świadomości inwestorów na temat prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. chcemy, aby 

Raport Społecznej odpowiedzialności inG Banku śląskiego trafił do jak najszerszego grona interesariuszy.

zapraszam do lektury
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Wielkie rzeczy nie powstają  
w wyniku impulsu,  
a w wyniku poskładania 
małych rzeczy w jedną całość.

Vincent van Gogh

tomasz Baran

Bez tytułu

2009, akryl na płótnie, 190x200 cm

W kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING od 2010 r.

Nr kat. 0110
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Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1989 roku. cieszymy się pozycją jednego 

z największych banków uniwersalnych w kraju. obsługujemy zarówno klientów indywi-

dualnych, jak i podmioty gospodarcze. naszym inwestorem strategicznym jest inG Bank 

n.V., który posiada 75 proc. udziału w kapitale akcyjnym. na koniec 2012 roku w Grupie 

Kapitałowej inG Banku śląskiego S.a. (dalej Grupa inG) zatrudnialiśmy 8687 osób. nasza 

centrala mieści się w dwóch lokalizacjach – w Katowicach i warszawie.

cel. naszym celem jest pozycja banku pierwszego wyboru dla naszych klientów, pra-

cowników i akcjonariuszy, którą umacniamy dostarczając zintegrowane i kompleksowe 

usługi finansowe. w realizacji tego strategicznego celu kładziemy nacisk na świadczenie 

wysokiej jakości usług, stosowanie nowoczesnych technologii oraz wielokanałowość.

klienci. Jesteśmy obecni we wszystkich segmentach rynku. zgodnie z polityką segmen-

tacji klientów naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb klientów w ramach kluczowych 

linii biznesowych (informacje o naszych produktach są dostępne na www.ingbank.pl). 

w grudniu 2012 roku z naszych usług korzystało 3,27 mln klientów, w tym 3,24 mln 

klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz 29,3 tys. klientów korporacyjnych. To 

o 164 tys. klientów więcej niż rok wcześniej.

dostępność usług. na koniec 2012 roku nasza ogólnopolska sieć liczyła 426 placówek 

bankowych, w których działały 424 całodobowe strefy samoobsługowe. nasi klienci 

mogli bezpłatnie korzystać z 772 bankomatów własnych, a klienci kont direct i Vip 

oraz przedsiębiorcy także ze wszystkich bankomatów w polsce. w zakresie obsługi 

gotówkowej udostępnialiśmy klientom 696 wpłatomatów. 

nasi klienci korzystają również z nowoczesnych kanałów bankowości elektronicznej 

(bankowość internetowa i mobilna), obsługi telefonicznej oraz systemu SMS. 

podStawowe 
daNe
Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru. Dbamy o najwyższą 
jakość usług oraz o ich szeroką dostępność.

416 425 424

31 XII 2010 31 XII 2011 31 XII 2012

443 439 426

placówki

strefy samoobsługowe

sieć pLAcóWek iNG BANkU ŚLąskieGo s.A.  
(stAN NA 31 GrUdNiA 2012 rokU)
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BeZpoŚredNiA WArtoŚć ekoNoMicZNA (W MLN ZŁ)
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji 
i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

3 201 2011

2012

833 901 694 763
238 184 1

PracownIcy

Całkowite wynagrodzenia  
i świadczenia należne  

pracownikom

DostawCy 

Płatności na rzecz  
dostawców materiałów,  
usług ogólnych i usług  
administracyjnych**

InstytuCje Państwowe

Podatek dochodowy  
od osób prawnych  

(CIt)

2 954

1

Bank: Szkic do portretu | podStawowe daNe

 * wynik na działalności podstawowej + udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 

** w tym koszty komputerów, wydatki biurowe, wydatki związane z podróżami i zakwaterowaniem, reklama i public relations, wynagrodzenie dla konsultantów zewnętrznych oraz opłaty pocztowe

akCjonarIusze

Przychody ogółem*

PozostaLI BeneFICjenCI

Całkowite dotacje

 2011 2012 zmIana

Przychody ogółem 2 953,6 3 201,1 +8%

koszty ogółem 1 663,6 1 822,2 +10%

wynik przed kosztami ryzyka 1 290,0 1 378,9 +7%

koszty ryzyka 172,4 352,8 +110

zysk brutto 1 117,8 1 016,1 -9%

zysk netto 880,1 832,3 -5%

współczynnik wypłacalności (%) 11,9 14,6 +2 p.p.

roa (%) 1,3 1,1 -0,2 p.p.

roe (%) 14,7 11,7 -3,0 p.p.

wskaźnik koszty/przychody (%) 56,3 58,9 +0,6 p.p.

WYNiki FiNANsoWe (W MLN ZŁ)
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• 57,8 mld zł depozytów  +5,0 mld zł (+9%) r/r

• 38,4 mld zł depozytów klientów detalicznych  +4,2 mld zł (+12%) r/r

•  3,24 mln klientów detalicznych  342 tys. nowych klientów pozyskanych w ciągu 
roku (wzrost netto o 162 tys. r/r)

•  29,3 tys. klientów korporacyjnych  6 tys. nowych klientów pozyskanych w ciągu 
roku (wzrost netto o 1,7 tys. r/r)

• 46,3 mld zł kredytów udzielonych klientom  +7,0 mld zł (+18%) r/r

•  29,7 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring)  +5,4 mld zł 
(+22%) r/r

• 16,6 mld zł kredytów detalicznych  +1,6 mld zł (+11%) r/r

•  12,5 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych  +1,2 mld zł (+ 11%) r/r;  
6,7% udział w rynku w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych w 2012 roku

• 772 bankomaty własne oraz 696 wpłatomatów, w tym 345 maszyn dwufunkcyjnych

• 426 oddziałów, 424 strefy samoobsługowe

• 80% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów

• Bankowość mobilna – 137 tys. pobrań aplikacji inG BankMobile

• 2,18 mln rachunków bieżących, z czego 62% to Konta direct

• pakiet 5000 zł – kampania pożyczki gotówkowej

• oferty oszczędnościowe: Bonus na start i oKo Bonus

•  Finansometr (narzędzie do zarządzania finansami osobistymi) – wdrożenie 19 marca 2012 r.

• 3 201 mln zł przychodów w 2012 roku  +8% r/r

• 1 379 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 2012 roku  + 7% r/r

• zysk netto na poziomie 832 mln zł w 2012 roku  -5% r/r

• współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 75%  +2 p.p. r/r

• emisja obligacji własnych  565 mln zł; 0,9% powyżej wiBoR 6M

Bank: Szkic do portretu | podStawowe daNe

 * Dane dotyczące kredytów i depozytów na podstawie informacji zarządczej Grupy kapitałowej InG Banku Śląskiego s.a. za 2012 rok

** Dane na podstawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej InG Banku Śląskiego s.a. za 2012 rok
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rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad naszą działalnością, 

w tym m.in. zatwierdza strategię inG Banku śląskiego oraz monito-

ruje bieżące wyniki finansowe. pracami Rady kieruje przewodnicząca 

Rady, której rola rozdzielona jest od zadań prezes zarządu. Trzech 

–  spośród siedmiu – członków Rady nadzorczej to członkowie 

niezależni. członkowie Rady wchodzą w skład Komitetu audytu 

oraz Komitetu wynagrodzeń i nominacji. Misją Komitetu audytu 

jest wspieranie Rady w zakresie monitorowania i nadzoru nad 

procesem sprawozdawczości finansowej, audytem wewnętrznym 

i zewnętrznym oraz systemem zarządzania inG Banku śląskiego 

S.a. i w jednostkach zależnych. z kolei Komitet wynagrodzeń 

i nominacji monitoruje i nadzoruje obszar kadrowo-płacowy.

zarząd kieruje całą organizacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

działa kolegialnie, z zastrzeżeniem spraw, które zostały powierzo-

ne poszczególnym członkom zarządu. podział odpowiedzialności 

członków zarządu zamieszczony został w Raporcie Rocznym – 

Sprawozdaniu zarządu z  działalności w 2012 roku (dalej: Raport 

Roczny). Skład Rady nadzorczej, jej komitetów oraz zarządu 

Banku, udział kobiet i mężczyzn w organach władzy oraz życiorysy 

zawodowe ich członków są dostępne na stronie internetowej 

www.ingbank.pl w zakładce o Banku.

 

zadania premiowe członków zarządu na kolejny rok zatwier-

dza Rada nadzorcza. Mają one charakter finansowy (w tym zysk 

banku brutto, koszt ryzyka finansowego oraz zadania w obszarze 

odpowiedzialności członka zarządu) i niefinansowy (zdefinio-

wane indywidualnie, dotyczą m.in. zrównoważonego rozwoju 

i różnorodności).

w raporcie rocznym publikujemy informacje na temat za-

sad i wysokości wynagrodzeń członków zarządu. w 2012 roku 

wŁadze SpóŁKi

Bank: Szkic do portretu | podStawowe daNe

zaktualizowano Regulamin wynagradzania członków zarządu 

inG Banku śląskiego S.a. Stanowi on realizację polityki zmien-

nych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze mających istotny wpływ na profil ryzyka inG Banku 

śląskiego S.a. 

członkowie zarządu oraz inni pracownicy nie otrzymują 

wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach 

spółek zależnych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej inG Banku 

śląskiego S.a. podobnie członkowie Rady nadzorczej powiązani 

z Grupą inG nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania 

w Radzie nadzorczej banku.

oświadczenia członków rady nadzorczej. Każdy członek 

Rady niezwłocznie po objęciu mandatu składa Radzie pisemne 

oświadczenie o: 

•  działalności wykonywanej poza inG Bankiem śląskim S.a., ze 

wskazaniem, czy działalność ta jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności banku;

•  uczestniczeniu w spółce konkurencyjnej;

•  pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzoru innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

•  posiadaniu akcji lub udziałów w jakiejkolwiek spółce, jeżeli 

w wyniku ich posiadania jest uprawniony do wykonywania co 

najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu (zgroma-

dzeniu wspólników); 

•  liczby posiadanych akcji inG Banku śląskiego S.a. lub uprawnień 

do tych akcji (opcji);

•  osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach 

z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5 proc. akcji inG 

Banku śląskiego S.a.
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Ład 
KoRpoRacyJny 
i coMpliance
Podstawą naszego postępowania są wartości InG. Działamy zgodnie z przepisami 
prawa, z normami etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

Jako instytucja zaufania publicznego ze szczególną uwagą podcho-

dzimy do przestrzegania ładu korporacyjnego i do monitorowania 

zgodności naszych działań z przepisami. Jest to dla nas punkt wyjścia 

do realizacji interesów klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Ład korporacyjny. przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego 

określonych w dobrych praktykach Spółek notowanych na Giełdzie 

papierów wartościowych w warszawie. dbamy o równe trakto-

wanie wszystkich akcjonariuszy oraz równy dostęp do informacji 

i efektywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego. 

Stosujemy również zasady dobrej praktyki Bankowej wydane 

przez związek Banków polskich. pełna treść oświadczenia zarządu 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku dostępna 

jest na www.raportroczny.ingbank.pl.

compliance. w naszej organizacji obowiązuje spójny zestaw po-

lityk, minimalnych standardów i procedur. określają one wymogi 

zarządzania ryzykiem niefinansowym (w tym ryzykiem operacyjnym, 

compliance, przeciwdziałania oszustwom i ryzykiem prawnym). 

Skuteczne zarządzanie tym obszarem umożliwiają m.in.:

•  Regulamin – zasady etyki zawodowej pracowników inG Banku 

śląskiego S.a.,

•  Regulamin przeciwdziałania konfliktom interesów związanych 

z dodatkową aktywnością zawodową pracowników,

•  organizacja zabezpieczania informacji podlegających ochronie 

w inG Banku śląskim S.a.,

Bank: Szkic do portretu | Ład KoRpoRacyJny i coMpliance

•  polityka bezpieczeństwa danych osobowych w inG Banku 

śląskim S.a.,

•  Regulamin prywatnych inwestycji, przestrzegania barier 

przepływu informacji oraz zarządzania konfliktami interesów,

•  polityka przeciwdziałania przestępstwom finansowym i go-

spodarczym,

•  polityka przeciwdziałania oszustwom w inG Banku  

śląskim S.a.,

•  Regulamin informowania o nieprawidłowościach w inG Banku 

śląskim S.a.

procedury antykorupcyjne. pracownicy mają możliwość 

zgłaszania nieprawidłowości, które zaobserwują w naszej 

organizacji, na trzy sposoby: bezpośrednio do compliance 

oficera, na skrzynkę incydenty oraz anonimowo poprzez 

aplikację, tzw. Gwizdek. Są one dostępne poprzez stronę 

główną firmowego intranetu, z którego korzystają wszyscy nasi 

pracownicy. Rada nadzorcza oraz Komitet audytu regularnie 

monitorują raporty ryzyka niefinansowego.

dodatkowo Regulamin postępowania z prezentami, udziału 

w imprezach okolicznościowych oraz przeciwdziałania przekup-

stwom zawiera zapisy dotyczące relacji z osobami pełniącymi 

funkcje publiczne. Ryzyko związane z korupcją jest również 

każdorazowo uwzględniane w trakcie analizy ryzyka dla po-

szczególnych procesów. w całej naszej organizacji w raporto-

wanym okresie nie wystąpiły przypadki korupcji.

waRTości inG
nasze wartości to zestaw postaw, którymi kierujemy się 

na co dzień. wyrażają to, w co wierzymy i do czego zmierza-

my. ogłosiliśmy je w 1999 roku i odtąd aktualizujemy co pięć 

lat. dzięki temu są adekwatne do zmieniającego się otoczenia.

wierzymy, że postępowanie zgodnie z wartościami inG pozwala 

podejmować właściwe decyzje w każdej sytuacji. Uczciwość, 

otwartość, szacunek, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa 

– wspierane zdrowym rozsądkiem – stanowią podstawę naszej 

strategii i kultury korporacyjnej.

sZkoLeNiA Z oBsZArU etYki
Liczba przeszkolonych pracowników

93%
80%

2011

96% 94%

2012

przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu

przestrzeganie zasad  
uczciwej konkurencji
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prowadzimy otwartą i przejrzystą zewnętrzną i wewnętrzną politykę 

informacyjną. za jej realizację odpowiadają: Biuro Relacji inwestor-

skich, Biuro prasowe, departament Komunikacji Marketingowej 

(dla klientów indywidualnych), departament Marketingu Korpo-

racyjnego, wydział pR i Komunikacji wewnętrznej. naszą politykę 

informacyjną opieramy na zasadach ładu korporacyjnego. prze-

strzegamy przepisów dotyczących poufności, bezpieczeństwa oraz 

obowiązków informacyjnych spoczywających na spółce publicznej.

Biuro relacji inwestorskich zapewnia efektywną komunikację 

z inwestorami, analitykami, agencjami ratingowymi i innymi zaintere-

sowanymi stronami. dbamy o rzetelność informacji, transparentność 

i równe traktowanie interesariuszy. nasze raporty finansowe i bie-

żące, prezentacje inwestorskie oraz edytowalne pliki z kluczowymi 

danymi trafiają jednocześnie na szeroki rynek kapitałowy.

na stronie www.ingbank.pl w zakładce Biura prasowego

znajdują się aktualności m.in. na temat produktów, usług i kam-

panii. informacje dotyczące naszego akcjonariatu, notowań

akcji, walnych zgromadzeń czy ratingów publikujemy w zakład-

ce Relacje inwestorskie. na stronie dostępne są również dane 

kontaktowe obu biur.

poliTyKa inFoRMacyJna  
i RelacJe inweSToRSKie

Andrzej Koweszko
Dyrektor Banku – ryzyko operacyjne,  
Compliance i Przeciwdziałanie oszustwom

Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym, compliance oraz 

przeciwdziałania oszustwom realizujemy zgodnie z wymogami 

m.in. ustawy Prawo bankowe oraz rekomendacji i uchwał Komi-

sji Nadzoru Finansowego.

Na potrzeby zarządzania ryzykiem stosujemy – bazujący  

na podziale zadań i obowiązków – model trzech linii obrony. 

Pierwszą linię obrony stanowią jednostki biznesowe, które od-

powiadają za opracowanie, wdrożenie i wykonywanie kontroli 

ograniczającej ryzyko. Jednostki zarządzania ryzykiem to druga 

linia. Ich rola polega na wspieraniu biznesu w identyfikacji 

i ograniczaniu ryzyka. Audyt wewnętrzny, pełniący funkcję nie-

zależnego audytora, traktowany jest jako trzecia linia obrony. 

System zarządzania ryzykiem ma na celu identyfikację, pomiar lub 

szacowanie oraz monitorowanie ryzyka towarzyszącego naszej działal-

ności. Tym samym zapewnia prawidłowy przebieg procesu wyznaczania 

i realizacji celów związanych z naszą działalnością. w ramach tego syste-

mu zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, 

rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, wewnętrz-

nych regulacji i standardów postępowania. nadzór nad zarządzaniem 

ryzykiem braku zgodności sprawuje Rada nadzorcza.

System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli we-

wnętrznej wbudowane w procesy wykonywane przez wszystkich pra-

cowników. Jego celem jest zapewnienie nam skuteczności i efektywności 

działania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 

wewnętrznymi oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej.

rada nadzorcza i zarząd są odpowiedzialne za promowanie wysokich 

norm etycznych oraz przedstawienie wszystkim pracownikom znacze-

nia elementów systemu kontroli wewnętrznej. obowiązkiem każdego 

pracownika jest z kolei rozumienie roli, jaką pełni w systemie kontroli 

wewnętrznej. Szkoleniami na temat stosowania wysokich norm etycznych 

objęci są wszyscy pracownicy. 

 odsetek pracowników 
przeszkolonych w zakresie 
przeciwdziałania korupcji 

SySTeM zaRzĄdzania RyzyKieM 
i SySTeM KonTRoli wewnĘTRzneJ

99%93,6%

2011 2012
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NaSza  
STRaTeGia cSR
opinie interesariuszy i zaangażowanie pracowników umożliwiły 
powstanie strategicznego dokumentu. 

w 2011 roku rozpoczęliśmy przegląd naszych praktyk cSR z za-

miarem przygotowania strategii społecznej odpowiedzialności. 

powołaliśmy grupę roboczą (Grupa cSR), złożoną ze specjalistów, 

przedstawicieli kluczowych obszarów banku: sprzedaży, HR, 

usług, marketingu. w trakcie regularnych spotkań i warsztatów jej 

członkowie wypracowali główne założenia do strategii cSR, które 

następnie zweryfikowali właściciele merytoryczni poszczególnych 

tematów (dyrektorzy banku). Strategia Społecznej odpowiedzial-

ności Biznesu (cSR) inG Banku śląskiego S.a. na lata 2012-2015 

została napisana przez zespół projektowy przy wsparciu firmy 

doradczej pwc oraz przy uwzględnieniu doświadczeń Grupy inG 

n.V. dokument został przyjęty uchwałą zarządu 22 maja 2012 

roku i udostępniony pracownikom w intranecie.

interesariusze. w ramach prac nad strategią na etapie oceny 

status quo Grupa cSR zebrała z udokumentowanych źródeł (m.in. 

reklamacje, badania satysfakcji klientów i pracowników, dialog 

z dostawcami i partnerami społecznymi) informacje o potrzebach 

kluczowych interesariuszy. na tej podstawie wypracowaliśmy mo-

del wzajemnego wpływu interesariuszy i banku. dane te zostały 

następnie zestawione z działaniami cSR, które do tej pory były 

przez nas prowadzone. cała praca odbywała się z uwzględnieniem 

wartości inG (więcej na str. 19) oraz naszej strategii biznesowej, 

która opiera się na filarach: Klient w centrum, Top employer 

i doskonałość operacyjna. 

priorytety. Grupa cSR przeprowadziła analizę SwoT dla czterech 

obszarów cSR oraz zarekomendowała kierunki działań. w kolej-

nym kroku dyrektorzy banku, podczas całodniowych warsztatów, 

nadali im strategiczny charakter. na tej podstawie Grupa cSR 

przyporządkowała każdemu z obszarów działania operacyjne, ich 

beneficjentów, horyzont czasowy, mierniki sukcesu i jednostki 

odpowiedzialne za realizację. na ostatnim etapie prac nad Stra-

tegią cSR wypracowano – w drodze konsultacji z właścicielami 

merytorycznymi – strategiczne cele w obszarach: biznes, miejsce 

pracy, społeczeństwo i środowisko.
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CeLe strateGICzne

Jesteśmy blisko klienta i rozumiemy jego 

potrzeby.

Jesteśmy w branżowej czołówce 

w tworzeniu produktów innowacyjnych 

oraz dostosowanych do potrzeb 

klientów.

Tworzymy nowe standardy w zakresie 

etyki i transparentności w komunikacji, 

sprzedaży oraz w relacjach 

z dostawcami.

Bank: Szkic do portretu | naSza STRaTeGia cSR 

DzIaŁanIa na 2012-2015 ProGres w 2012

wynik badania satysfakcji w segmencie korporacyjnym wynosił 

70 proc. w segmencie detalicznym badano zadowolenie w skali 

0-10 m.in. z otwarcia rachunku osobistego (8,89), uruchomienia 

pożyczki gotówkowej (9,22), z produktu inwestycyjnego (8,63)  

i kredytu hipotecznego (8,76).

wynik badania satysfakcji klientów (npS) w zakresie 

reklamacji był na poziomie 17 proc.

przygotowanie projektu wideokonferencji z klientem (do pełnego 

wdrożenia w części korporacyjnej w roku 2013).

przeprowadzanie cyklicznych badań satysfakcji 

klienta we wszystkich segmentach.

Systematyczna poprawa wskaźnika npS 

w ramach badania satysfakcji klienta  

po rozpatrzeniu reklamacji. 

wdrażanie nowych narzędzi umożliwiających 

obustronną komunikację z klientem.

wdrożenie i rozwój innowacyjnych produktów 

i narzędzi dla klientów detalicznych 

i korporacyjnych.

Systematyczne wdrażanie kolejnych rozwiązań 

w ramach programu 2020.

Stałe zwiększanie dostępności produktów  

we wszystkich kanałach sprzedaży.

Utrzymanie się w indeksie spółek 

odpowiedzialnych społecznie – Respect index. 

prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 

zasad etycznych obowiązujących w banku 

wobec wszystkich pracowników.

prowadzenie procesu kwalifikacji  

pod kątem przestrzegania zasad socjalnych 

i środowiskowych wobec wszystkich dostawców.

przeprowadzanie audytów u dostawców 

strategicznych w zakresie wykonywanych umów.

Bankowość mobilna dla klientów detalicznych 

(inG BankMobile) i korporacyjnych  

(inG BusinessMobile od 1 stycznia 2013).

Ubezpieczenia i program rabatowy dla firm 

w ramach programu 2020.

dla klientów detalicznych przez internet: 

pożyczka gotówkowa, Konto direct, oKo, 

lokaty terminowe i produkty strukturyzowane. 

dla firm – on-line ocena zdolności kredytowej 

i dobór produktu.

pomyślna weryfikacja w V i Vi edycji Respect 

index. 

Szkolenia dot. Ryzyka informacji, ochrony 

danych osobowych, Budowania zaufania klienta 

objęły 100 proc. pracowników.

100 proc. dostawców podpisało deklarację 

standardów przeciwdziałania przekupstwom 

oraz oświadczenie o zapoznaniu się z polityką 

środowiskową banku.

przeprowadzono 16 audytów u dostawców, 

w zakresie wykonywanych umów.
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Tworzymy przyjazne i elastyczne 

środowisko pracy, stymulujące  

do współpracy i kreatywności, 

nastawione na dialog.

nasi pracownicy mają poczucie 

spełnienia zawodowego oraz możliwość 

rozwoju.

Budujemy wizerunek pożądanego 

i odpowiedzialnego społecznie 

pracodawcy.

CeLe strateGICzne

Bank: Szkic do portretu | naSza STRaTeGia cSR 

pracownicy są informowani o strategicznych 

kwestiach poprzez spotkania z kierownictwem, 

gazetę wewnętrzną oraz aktualności 

intranetowe.

wynik trwałego zaangażowania w badaniu 

opinii pracowników (wpc) wyniósł 77 proc.

wszedł w życie zaktualizowany profil 

kompetencyjny, jest wykorzystywany w procesie 

ocen rocznych za rok 2012.

zbadano strukturę demograficzną pracowników 

i klientów w podziale na trzy grupy wiekowe.

Systematyczne komunikowanie pracownikom 

strategii, celów, planów i bieżących projektów 

realizowanych przez bank.

Utrzymanie wskaźnika trwałego zaangażowania 

pracowników na poziomie powyżej 70 proc. 

wprowadzenie i stosowanie systemu oceny 

pracowniczej wspierającego zaangażowane 

podejście do pracy.

wdrożenie Strategii zarządzania wiekiem 

i Różnorodnością pokoleń.

Budowanie wśród pracowników kultury dialogu 

i udzielania informacji zwrotnej.

Utrzymanie liczby pracowników korzystających 

ze staży pracowniczych i innych narzędzi 

rozwojowych na poziomie powyżej 200. 

promocja narzędzi wspierających pracowników 

w budowaniu ścieżki rozwoju.

Kontynuacja programów skierowanych  

do studentów i absolwentów: praktyka z lwem 

i program ambasadorski. 

Utrzymanie certyfikatu Top employers.

Utrzymanie uczestnictwa pracowników 

w pracowniczym programie emerytalnym  

na poziomie powyżej 60 proc. 

Uruchomienie portalu intranetowego 

poświęconego informacji zwrotnej połączone 

z kampanią informacyjną.

w akademii Umiejętności nt. informacji zwrotnej 

wzięło udział 188 menedżerów.

w różnych formach stażu wzięło udział ogółem 

245 pracowników.

ze szkoleń dot. nawigatora Rozwoju skorzystało 

5855 pracowników, a w projekcie Rozwój  

na Bank wzięło udział 1076 pracowników.

w praktyce z lwem uczestniczyło 54 studentów.

w programie ambasadorskim uczestniczyło  

17 studentów z 17 uczelni.

inG Bank śląski uzyskał  po raz czwarty z rzędu 

certyfikat Top employers.

w pracowniczym programie emerytalnym 

uczestniczyło 60 proc. pracowników.

DzIaŁanIa na 2012-2015 ProGres w 2012
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CeLe strateGICzne

wspieramy edukację finansową naszych 

klientów.

poszukujemy i wprowadzamy 

udogodnienia dla klientów z grup 

defaworyzowanych.

DzIaŁanIa na 2012-2015 ProGres w 2012

Klienci detaliczni korzystający z bankowości 

internetowej mają do dyspozycji Finansometr  

– narzędzie do zarządzania osobistymi finansami.

poradniki kredytowe są dostępne  

na www.ingbank.pl w zakładkach poświęconych 

produktom. 

odbyło się 20 spotkań ze studentami na temat 

finansów.

odbyły się 52 spotkania edukacyjne dla klientów 

korporacyjnych.

pracownicy przygotowali 80 miejsc  

dla uczestników dnia przedsiębiorczości.

wspieranie klientów indywidualnych 

w zarządzaniu osobistymi finansami.

Tworzenie platformy wymiany wiedzy  

na temat mechanizmów rynkowych dla klientów 

korporacyjnych.

Utrzymanie zaangażowania pracowników 

w przygotowanie min. 80 miejsc  

dla uczestników dnia przedsiębiorczości.

Monitorowanie ograniczeń dostępu do placówek 

bankowych i sukcesywne eliminowanie barier 

architektonicznych.

Modernizacja placówek bankowych 

z uwzględnieniem potrzeb różnych grup 

klientów, w tym dzieci i osób niepełnosprawnych 

na poziomie 15 placówek rocznie. 

310 placówek bankowych jest pozbawionych 

barier architektonicznych.

w 41 placówkach funkcjonują  słupy 

multimedialne, w 116 są multimedialne kąciki 

dla dzieci (w pozostałych oddziałach funkcjonują 

tradycyjne kąciki) oraz pokoje spotkań dla osób 

niepełnosprawnych.  
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CeLe strateGICzne

włączamy aspekty ochrony środowiska 

w działalność banku oraz w proces 

podejmowania decyzji biznesowych.

wzmacniamy świadomość 

środowiskową pracowników  

poprzez planowe działania edukacyjne 

oraz inicjowanie akcji ekologicznych.

Bank: Szkic do portretu | naSza STRaTeGia cSR

System zarządzania środowiskowego przeszedł 

audyt certyfikujący z wynikiem pozytywnym.

Bieżąca realizacja zasad polityki eSR, 

uwzględnianie kwestii etycznych, społecznych 

i środowiskowych w procesie oceny ryzyka 

klienta i transakcji oraz podejmowanych 

decyzjach kredytowych.

papier posiadający ekologiczne certyfikaty 

stanowi 95 proc. ogólnych zakupów papieru.

DzIaŁanIa na 2012-2015 ProGres w 2012

Utrzymanie Systemu zarządzania 

środowiskowego według międzynarodowej 

normy zarządzania iSo 14001.

Kompleksowy przegląd, nowelizacja i rozwój 

polityki Ryzyka Społecznego i środowiskowego 

(polityki eSR).

zwiększenie udziału papieru certyfikowanego 

w ogólnych zakupach papieru do poziomu  

100 proc.

Stworzenie planu komunikacji w zakresie 

ochrony środowiska i angażowanie 

pracowników w działania ekologiczne.

wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych 

w miejscu pracy podnoszących wrażliwość 

ekologiczną pracowników.

przeprowadzenie akcji ekologicznych:  

dzień ziemi, Godzina dla ziemi, Sprzątanie 

świata (600 uczestników), Tydzień dla ziemi 

(120 uczestników).

wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych 

w oddziałach i centrali, selektywna zbiórka 

odpadów, minimalizacja wydruków, multimedia 

zamiast papierowych plakatów.

32 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 33



Tworzymy inspirujące i przyjazne 
miejsce pracy. Jesteśmy aktywnym 
członkiem społeczności lokalnych. 
Promujemy wolontariat pracowniczy.

Małgorzata kołakowska  
prezes zarządu Banku

Troszczymy się o naszych klientów 
oraz o ich finansową przyszłość. 
Stawiamy na innowacyjne 
rozwiązania, które umożliwiają 
efektywne działanie.

Michał Bolesławski  
wiceprezes zarządu Banku

Finansujemy wyłącznie  
transakcje bezpieczne  
dla środowiska i społeczeństwa. 
Stale monitorujemy nasze procesy 
pod kątem ograniczenia ryzyka.

oscar Swan 
 wiceprezes zarządu Banku

Jesteśmy dumni z nieprzerwanej obecności 
w giełdowym indeksie RESPECT.  
Wpływa to pozytywnie na ocenę naszej 
atrakcyjności inwestycyjnej.

Mirosław Boda 
 wiceprezes zarządu Banku

Budujemy długookresowe relacje 
z klientami. Słuchamy ich głosu 
i wnikliwie badamy potrzeby. 
Na ich podstawie proponujemy 
rozwiązania.

Joanna erdman 
wiceprezes zarządu Banku

Uczciwie komunikujemy naszą 
ofertę. Na pierwszym miejscu 
stawiamy jej przejrzystą konstrukcję 
i zrozumiałą dla klienta treść.

ignacio Juliá Vilar 
 wiceprezes zarządu Banku

Systemowo zarządzamy naszym wpływem 
na środowisko naturalne i otoczenie. Dbamy 
o przestrzeganie prawa i norm etycznych 
przez naszych dostawców.

Justyna kesler 
wiceprezes zarządu Banku
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Grzegorz Sztwiertnia

Oko malarza 2005,  

olej na płótnie, 

40x40 cm

W kolekcji Fundacji 

Sztuki Polskiej ING  

od 2005 r.

Nr kat. 0022

Najważniejsze wyprawy 
w życiu to wychodzenie 

ludziom naprzeciw.
Henry Boye
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w KonTaKcie
jesteśmy otwarci na dialog z klientami. Dbamy o przejrzystość 
naszej oferty i jasną komunikację. Doskonalimy jakość obsługi.

naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji banku pierwszego wyboru 

we wszystkich segmentach. Stała gotowość do dialogu z klientem jest 

dla nas kluczem do realizacji tego celu. o naszej sile stanowi umiejętność 

budowania długoterminowych relacji z klientem, przy zapewnieniu naj-

wyższego standardu obsługi i szerokiego wyboru kanałów komunikacji.

umacniamy relacje. z naszymi klientami budujemy dobre, długoterminowe 

relacje. Klienci – zarówno indywidualni, jak i korporacyjni – oczekują od nas 

m.in. przejrzystej oferty produktów dostosowanych do ich zmieniających się 

potrzeb, elastyczności oraz najwyższej jakości obsługi. dlatego spotkanie 

doradcy z klientem służy przede wszystkim poznaniu jego potrzeb, opinii 

na temat dotychczasowej współpracy, analizie produktów, z których ak-

tualnie korzysta, oraz rozpoznaniu przyszłych preferencji. w utrzymaniu 

długoterminowej relacji z klientem znaczącą rolę odgrywa jeszcze jeden 

czynnik – zaufanie, jakim cieszy się nasza marka. Stale rosnąca liczba 

klientów potwierdza, że udaje nam się takie relacje budować.

nowy model obsługi. od 2010 roku sukcesywnie modernizujemy nasze 

placówki i realizujemy w nich nowy model obsługi klienta. Model ten 

integruje dwa elementy: wyrazisty i elegancki wystrój nowocześnie wypo-

sażonego oddziału oraz dostępność doradcy klienta (więcej o modernizacji 

oddziałów na str. 85).

wiele kanałów dystrybucji. nasi klienci mają swobodę w decydowaniu 

o formie kontaktu z nami – bez względu na to, jaką drogę wybiorą, otrzymają 

porównywalną ofertę i wysoki poziom obsługi. Staramy się jak najlepiej wyko-

rzystać potencjał tkwiący w sieci naszych placówek, ale również koncentruje-

my się na innych kanałach dostępu. nasi klienci mogą kontaktować się z nami 

24 godziny na dobę za pomocą contact centre (telefon, Skype, e-mail, 

forum i czat), pośredników ogólnopolskich i lokalnych oraz przedstawicieli 

bankowych. Mogą też korzystać z dwóch systemów bankowości interneto-

wej – dedykowanych odpowiednio: klientom detalicznym i korporacyjnym 

– i za ich pomocą samodzielnie realizować większość zleceń. dla klientów 

szczególnie ceniących nowoczesne rozwiązania stworzyliśmy aplikacje 

bankowości mobilnej.

Anna Bielau
Dyrektor Centrum klientów strategicznych, Pion klientów strategicznych

Nasi klienci na pytanie, czego oczekują od doradcy bankowego, 

odpowiadają: zrozumienia naszych potrzeb (często mocno uzależnio-

nych od danej branży) oraz efektywnego wdrażania uzgodnionych 

rozwiązań.

W naszym departamencie stosujemy sprawdzony schemat postępo-

wania – do analizy sytuacji danego klienta zapraszamy przedstawicie-

li różnych grup produktowych. Dzięki temu do wyjątkowych potrzeb 

klienta korporacyjnego jesteśmy w stanie dopasować rozwiązanie 

„szyte na miarę” – unikalne i kompleksowe. Takie podejście, wsparte 

szeroką wiedzą sektorową, pozwala nam budować pozycję warto-

ściowego partnera biznesowego. Klienci to doceniają.
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Strona internetowa. Jesteśmy otwarci na dialog z klientem, a internet stwarza ku temu 

wiele okazji. wielu klientów indywidualnych czerpie pierwsze informacje o naszej ofercie ze 

strony www.ingbank.pl. podjęcie świadomej decyzji finansowej ułatwiają też zamieszczone 

na naszej stronie materiały edukacyjne: poradniki, informacje o korzystaniu z produktów, 

filmy instruktażowe. w 2011 roku otrzymaliśmy nagrodę Kryształy Symetrii za najbardziej 

użyteczną stronę internetową wśród banków w polsce.

Forum. za pomocą tego kanału komunikujemy się z internautami od 2009 roku. nasi pra-

cownicy na bieżąco reagują na zgłaszane tą drogą kwestie. wszystkie wątki są tu przypo-

rządkowane do podstawowych kategorii, np. kredyty, karty płatnicze, rachunki, bankowość 

internetowa. dużą popularnością cieszą się program lojalnościowy i wolne wnioski.

Facebook. Trzy lata temu uruchomiliśmy nasz profil na najpopularniejszym serwisie społeczno-

ściowym na świecie i w międzyczasie staliśmy się drugim co do wielkości polskim fanpage’em 

bankowym. Użytkownicy Facebooka biorą udział w sondach, konkursach, komentują nasze 

kampanie. To doskonałe źródło informacji zwrotnej!

Youtube. w 2012 roku odnotowaliśmy 4,8 mln wyświetleń filmów na naszym kanale wideo. 

od pięciu lat zamieszczamy na nim wszystkie nasze filmy reklamowe, część jest przeznaczona 

wyłącznie do dystrybucji w internecie. dodatkowo znaleźć tam można analizy ekonomiczne, 

relacje z kampanii reklamowych (np. inG plaże wiFi) oraz krótkie filmy instruktażowe, m.in. 

na temat korzystania z Finansometru (więcej na str. 81). 

KanaŁy KoMUniKacJi  
inTeRneToweJ

LicZBA ZArejestroWANYch 
UżYtkoWNikóW ForUM  
iNG BANkU ŚLąskieGo 

Średnio 
miesięcznie 
w 2011

Średnio 
miesięcznie 
w 2012

30 000

45 000

klienci: Sztuka relacJi | w KonTaKcie

U progu wakacji 2011 zorganizowaliśmy na Facebooku konkurs 

Podróżniczy Biznesplan ING, który promował zaradność  

w oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy. Jego uczestnicy przygoto-

wywali biznesplan podróży, który za sumę 10 tys. zł pozwoli zoba-

czyć i przeżyć jak najwięcej. Należało określić m.in. liczbę uczest-

ników, plan wyprawy, rodzaj transportu oraz dokonać kalkulacji 

kosztów komunikacji, noclegu i wyżywienia.

W skład jury konkursu weszli pracownicy banku oraz podróżnicy  

i organizatorzy wypraw do najdalszych zakątków świata. Oceniali 

oryginalność w planowaniu podróży, zaradność finansową  

oraz precyzję w szacowaniu kosztów. Na stronie www.podrozeing.pl 

ukazały się relacje z wypraw, które zostały zrealizowane przez  

cztery grupy zwycięzców.

oferta produktowa. Klienci oceniają nas przede 

wszystkim na podstawie doświadczeń zebranych 

przy okazji korzystania z naszych usług. chcemy być 

postrzegani jako uczciwy partner, dlatego dokłada-

my starań, aby nasza oferta była przejrzysta, jasno 

sformułowana i zrozumiała dla naszych klientów. 

pomaga nam w tym podział naszych działań pomiędzy 

główne linie biznesowe. Segmentacja klientów (wię-

cej na str. 11) pozwala nie tylko sprawnie zarządzać 

produktami, lecz także oferować wystandaryzowane 

rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnego 

klienta. chcemy mieć gwarancję, że klienci rozumieją, 

jak skonstruowane są produkty, które im oferujemy. 

doradcy klienta stale rozwijają swoje umiejętności 

w tym zakresie. 

świadomie udoskonalamy też formy kontaktu z klien-

tami oraz dbamy o zachowanie zasad etycznych 

w komunikacji. wychodzimy z założenia, że już na 

etapie spotu reklamowego czy reklamy prasowej 

klient powinien być dobrze poinformowany (więcej na 

str. 50). przykładamy też bardzo dużą wagę do komu-

nikatów, jakie za pomocą reklamacji wysyłają do nas 

sami klienci. naszą ambicją jest bezzwłoczna reakcja  

na wszystkie zgłaszane przez nich kwestie (więcej 

na str. 45). 

NAsZe WArtoŚci  
 W prAktYce

Grudzień 
2011

Grudzień 
2012

19 845

61 926

FAceBook
Liczba fanów InG Banku Śląskiego
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61%
71%

67%
73%

2011

2012

regularnie sprawdzamy, czy klienci są zadowoleni z naszych usług. Klienci korporacyjni uczestniczą 

w badaniu telefonicznym raz w roku. w tym segmencie kanały komunikacji zyskujące na znaczeniu 

to bankowość internetowa i contact centre. w związku z tym w roku 2012 położyliśmy nacisk na 

badanie opinii klientów na temat oferty i modelu obsługi direct.

na podniesienie poziomu obsługi klientów indywidualnych od lat wpływają działania podejmo-

wane po cyklicznych badaniach Mystery Shopper i Mystery caller. Jednak przede wszystkim źródłem 

informacji o satysfakcji w tym segmencie jest badanie metodą net promoter Score (npS), z którego 

korzystamy od 2010 roku. Badanie prowadzimy drogą mailową i kierujemy do osób korzystających m.in. 

z rachunku osobistego, bankowości internetowej, pożyczki gotówkowej oraz kredytu hipotecznego. 

od 2013 roku badanie satysfakcji w formie ankiety npS obejmie również klientów strategicznych.

npS w praktyce. w badaniu tą metodą kluczem do sukcesu jest rekomendacja – pytamy klientów 

o skłonność do polecenia nas rodzinie i znajomym. pochylamy się również nad ich komentarzami 

dotyczącymi produktów, z których korzystają. Stworzyliśmy tzw. npS Teamy, które w odpowiedzi 

na potrzeby klientów wdrażają w życie najciekawsze i najbardziej efektywne inicjatywy. w przypadku 

najbardziej surowych klientów (tzw. Krytycy) w ciągu 48 godzin kontaktujemy się z nimi telefonicznie 

i dopytujemy o powody wystawienia niskiej oceny. Jeśli to możliwe, staramy się rozwiązać dany problem.

ranking. w ostatnich latach już trzykrotnie wyróżniano nas Godłem Jakość obsługi. w ubiegło-

rocznym zestawieniu znaleźliśmy się na liście stu najbardziej przyjaznych firm w polsce oraz zajęliśmy 

trzecie miejsce wśród banków. Ranking powstał na podstawie opinii wyrażonych na portalu www.

jakoscobslugi.pl. Klienci oceniali naszą ofertę, ceny i asortyment, organizację, czas i wygląd miejsca 

obsługi, jak również wiedzę, kompetencje, zachowanie i prezencję personelu.

 Badania SaTySFaKcJi 
KlienTów

klienci: Sztuka relacJi | w KonTaKcie

Wspiera nas już 23 lata. Jest to praw-

dopodobnie najdłuższa współpraca 

między samorządem a bankiem w na-

szym kraju. Organizowane co pięć lat 

przetargi każdorazowo potwierdzają 

trafność naszego wyboru. Cały czas 

uczymy się od siebie nawzajem. Banko-

we know-how wykorzystujemy przede 

wszystkim do podniesienia jakości ob-

sługi naszych klientów, np. wprowadzo-

ne ostatnio opłatomaty szybko zostały 

docenione przez mieszkańców za swoją 

dostępność. Cieszy nas również, że ING 

jest zawsze żywo zainteresowane infor-

macją zwrotną, którą mamy do przeka-

zania. Bank już wielokrotnie zaskakiwał 

nas błyskawiczną reakcją na nasze proś-

by oraz bardzo dużą otwartością przy 

wypracowywaniu nowych rozwiązań.

Danuta Kamińska
skarbnik miasta katowice

poZioM ZAdoWoLeNiA kLieNtóW  
iNdYWidUALNYch

poZioM ZAdoWoLeNiA kLieNtóW  
korporAcYjNYch

8,91 7,21

9,13 7,54

Bankowość internetowa reklamacje

2011 2011

2012 2012

ankieta 
realizowana 
poprzez 
e-mail (me-
toda CawI). 
odpowiedzi 
w skali  
od 0 do 10, 
gdzie oceną 
maksymalną 
jest 10).

Badanie 
realizowane 
na próbie  
ok. 1250 
klientów. 
Procent klien-
tów przyzna-
jących ocenę 
na poziomie 
minimum 8 
w skali 1-10. 

oferta produktowa

jakość obsługi

klient może zgłosić nam reklamację w dowol-

nej, wygodnej dla siebie formie. niezadowolenie 

z produktu lub usługi, a przede wszystkim każde 

żądanie naprawienia szkody, zwrotu pieniędzy lub 

innego zadośćuczynienia jest przez nas traktowane 

jako reklamacja. zarządzamy tym procesem zgodnie 

z polityką zarządzania reklamacjami i z uwzględnie-

niem zasad dobrej praktyki Bankowej ustanowionych 

przez związek Banków polskich.

Stały dostęp. Klienci mogą skontaktować się 

z nami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 

korzystając z różnych kanałów. złożenie reklama-

cji jest możliwe za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej, telefonicznie, osobiście w naszych 

oddziałach lub pisemnie. Klienci sami decydują też, 

jaką drogą otrzymają odpowiedź na reklamację. 

ciągłe doskonalenie. Mierzymy satysfakcję 

klienta ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przy 

wykorzystaniu badania npS. postawiliśmy sobie 

za cel stałe zwiększanie wskaźnika npS dla pro-

cesu reklamacyjnego. nieustannie pracujemy nad 

skracaniem czasu rozpatrzenia reklamacji, zwięk-

szając udział reklamacji rozpatrzonych podczas 

pierwszego kontaktu z klientem.

Reklamacje to dla nas cenne źródło informacji. 

To klienci wskazują, co dokładnie należy zmienić 

w produkcie lub usłudze. Systematycznie organizuje-

my warsztaty z właścicielami produktów i procesów, 

podczas których korzystamy z informacji zawartych 

w reklamacjach.

zaRzĄdzanie  
 ReKlaMacJaMi

rozpatrzone do 3 dni 
kalendarzowych (szybka ścieżka)

zamknięte terminowo (zgodnie 
z terminem podanym klientowi 
podczas rejestracji reklamacji)

rekLAMAcje

94%
28%

45%
97%

2011

2012
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klienci: Sztuka relacJi | innowacyJne RozwiĄzania

innowacyJne  
 RozwiĄzania
Dostosowujemy się do potrzeb klientów: wprowadzamy nowe technologie, doskonalimy 
procesy operacyjne, jesteśmy stale dostępni.

innowacje to dla nas przede wszystkim wewnętrzne rozwiązania, 

które znajdują przełożenie na atrakcyjne produkty i wygodne usługi. 

Tworzenie innowacji to domena pracowników, którzy działają najbliżej 

klienta. To oni najlepiej rozumieją jego potrzeby i oczekiwania.

płatności zbliżeniowe. w 2011 roku do naszej oferty weszły karty 

zbliżeniowe dla klientów indywidualnych oraz zbliżak Mastercard 

– wygodna wersja karty zbliżeniowej w formie naklejki. Rok później 

wprowadziliśmy Visa Business zbliżeniowa dla przedsiębiorców. w ubie-

głym roku uruchomiliśmy też pierwszy w polsce i jeden z pierwszych 

na świecie bankomat zbliżeniowy. Rozpoczęliśmy również pilotaż 

płatności mobilnych nFc (dokonywanych zbliżeniowo za pomocą 

telefonu komórkowego).

pożyczka on-line. w 2011 roku na naszej stronie internetowej udo-

stępniliśmy firmom inG direct Business credit – system, za którego 

pośrednictwem mogą uzyskać pomoc w doborze produktu kredyto-

wego, wykonać wstępną symulację zdolności kredytowej i otrzymać 

jej wynik on-line. System umożliwia też złożenie wiążącego wniosku 

o kredyt w formie elektronicznej. nie wymaga logowania, w związku 

z czym korzystają z niego też firmy, które nie są jeszcze naszymi klien-

tami. w ubiegłym roku zaoferowaliśmy pożyczkę gotówkową on-line 

aktywnym klientom indywidualnym. weryfikacja wniosku kredytowego 

następuje automatycznie, a umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną.

3d Secure. nasi klienci indywidualni mają możliwość większej kontroli 

swoich transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w internecie. 

dzięki wprowadzonemu w ubiegłym roku rozwiązaniu, transakcje te 

są dodatkowo potwierdzane w systemie bankowości elektronicznej.

klienci: Sztuka relacJi | innowacyJne RozwiĄzania

Rafał Zych
Dyrektor Departamentu Produktów zarządzania 
Środkami Finansowymi, Pion korporacyjnej sieci 
sprzedaży

Dla firm innowacyjne produkty bankowe to takie, 

które łatwo integrują się w ich wewnętrzne proce-

sy, są proste w obsłudze i wspierają prowadzenie 

biznesu. W warunkach coraz większej konkurencji 

innowacyjne produkty są im bez wątpienia nie-

zbędne, by efektywnie działać i odnosić sukcesy. 

Dlatego od wielu lat intensywnie pracujemy nad 

rozwojem ING BusinessOnLine, naszego systemu 

bankowości elektronicznej. W 2011 roku jako jeden 

z pierwszych banków w Polsce zaproponowaliśmy 

naszym klientom korporacyjnym możliwość pełnej 

integracji systemów finansowo-księgowych  

z bankowością elektroniczną.

BANkoWoŚć  
iNterNetoWA i MoBiLNA
 Liczba użytkowników

Bankowość internetowa klientów korporacyjnych

Bankowość mobilna klientów detalicznych

2 079 645

35 680 39 633
88 421

2 310 636

Grudzień 2011 Grudzień 2012

Bankowość internetowa klientów detalicznych

konto dla młodych klientów w wieku 13-18 lat. oferujemy jedne z najlep-

szych na rynku kont młodzieżowych. Jest ono stale w czołówce rankingu kont 

osobistych portalu Money.pl.

Bankowość mobilna. Udostępniony w 2012 roku inG BankMobile to no-

woczesna platforma do korzystania z usług bankowych za pomocą iphone’a 

i telefonów z systemem android. pozwala on klientom indywidualnym m.in. 

na bezpłatne realizowanie przelewów, spłatę zadłużenia karty kredytowej czy 

doładowanie telefonu. dzięki graficznemu wskaźnikowi klienci mogą także 

sprawdzić stan konta bez konieczności logowania się. na początku 2013 roku 

uruchomiliśmy analogiczne rozwiązanie dla klientów korporacyjnych (inG Bu-

sinessMobile). Umożliwia ono m.in. przelewy wewnętrzne i do odbiorców zde-

finiowanych oraz podpisywanie zleceń wprowadzonych wcześniej do systemu.

webService. od dwóch lat nasi klienci korporacyjni korzystają z usługi, która 

umożliwia pełną integrację systemu finansowo-księgowego z systemem banko-

wości elektronicznej. wymiana danych pomiędzy nimi następuje automatycznie. 

inG webService oferuje możliwość pobierania danych finansowych (wyciągi, 

operacje, raporty z masowych płatności itd.) oraz wysyłanie zleceń każdego 

typu. w ubiegłym roku uzupełniliśmy system o funkcje przesyłania e-faktur 

bezpośrednio na konto płatnika. dzięki tej usłudze klienci znacznie redukują 

czas obsługi operacyjnej i zyskują na bezpieczeństwie transferu.

wrzutnie on-line. w 2011 roku wygraliśmy przetarg na kompleksową 

obsługę wpłat gotówkowych Grupy Żywiec S.a. innowacyjność rozwiązania 

polegała na umieszczeniu w 44 lokalizacjach klienta nowoczesnych wrzutni 

elektronicznych z dostępem (w czasie rzeczywistym) do informacji o wartości 

zdeponowanych wpłat. wpłaty gotówkowe stanowią około połowy obrotów 

naszego klienta.
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klienci: Sztuka relacJi | innowacyJne RozwiĄzania

co roZUMieMY prZeZ iNNoWAcje?
nasze podejście do innowacji jest szerokie. To dla nas system połączonych ze sobą i nawzajem na siebie oddziałujących obszarów. 

innowacje wiążą się przede wszystkim z unikalnym podejściem do klienta – słuchamy go i stawiamy zawsze w centrum naszej uwagi. 

duży nacisk kładziemy na różnorodność kanałów dostępu i swobodę korzystania z nich. Stale rozwijamy nasze procesy wewnętrzne 

i wykorzystujemy najnowsze technologie. dla naszych pracowników tworzymy atrakcyjne miejsce pracy.

Klienci to nasi najlepsi konsultanci. 

Dzięki ich reklamacjom 

wdrożyliśmy wiele usprawnień. 

Między innymi na ekranie naszych 

wpłatomatów pojawia się 

komunikat o maksymalnej liczbie 

banknotów, jaką jednorazowo 

można wprowadzić do maszyny. 

Uprościliśmy też proces zamykania 

kart kredytowych i obecnie 

dyspozycja przelewu nadpłaty 

na karcie jest składana wraz 

z dyspozycją jej zamknięcia. 

Również realizacja polecenia 

przelewu walutowego  

w bankowości elektronicznej  

jest łatwiejsza dzięki 

wyświetlanym podpowiedziom.

Jest to nasze autorskie rozwiązanie informatyczne, które 

od dwóch lat zapewnia zwiększoną mobilność 3800 

pracowników Sieci oddziałów detalicznych. Użytkownicy 

terminali, laptopów i pc korzystają z usług znajdujących 

się w chmurze bez konieczności instalowania poszcze-

gólnych aplikacji na swoich stacjach. wpływa to na ob-

niżenie kosztów naszej działalności (serwery i pamięć 

są dostępne w takim wymiarze, w jakim są faktycznie 

w danym momencie potrzebne) oraz na zwiększenie 

elastyczności (zredukowana do minimum infrastruktu-

ra sprawia, że użytkownicy są mobilni, a konfiguracja 

zespołów na potrzeby nowych projektów przebiega 

błyskawicznie). od 2013 roku do chmury włączani są 

stopniowo pracownicy obszaru korporacyjnego. 

pRaca  
 w cHMURze

inG MeeTinG place
od 2011 roku nasi klienci korporacyjni korzystają z unikalnej usługi, dzięki której mogą w naszych placów-

kach bezpłatnie organizować swoje spotkania biznesowe z kontrahentami. Jest to zupełnie nowa koncepcja 

na polskim rynku. nasze sale konferencyjne cechuje komfortowa aranżacja i dogodna lokalizacja.

sala InG meeting Place  
w oddziale korporacyjnym  
w Łodzi. Podobne pomieszczenia  
są dostępne w 24 miastach w Polsce  
(fot. redakcja).

Zaproponował nam innowacyjne rozwiązanie kwestii zarządzania rozliczeniami gotówko-

wymi. W czasie prac nad tym projektem mieliśmy poczucie, że pracownicy ING dbają o to, 

aby jakość urządzenia i usługi oraz bezpieczeństwo procesu były na jak najwyższym pozio-

mie. W mojej firmie toczył się wówczas projekt zmiany systemu SAP, który miał zasadniczy 

wpływ na oprogramowanie wrzutni. Wiele ważnych elementów procesu ulegało zmianie, 

jednak zespół projektowy banku z pokorą znosił nasze pomysły i zawsze wracał z konkret-

nym rozwiązaniem. Wrażenia użytkowników wrzutni są bardzo pozytywne, a my mamy 

poczucie, że wspólnie dokonaliśmy przełomu na polskim rynku usług Cash Collection.

Karolina Tarnawska
Dyrektor ds. skarbu i kontroli kredytowej Grupy Żywiec s.a.

48 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 49



zaSady eTyczne
zasady etyki towarzyszą nam we wszystkich działaniach biznesowych. Przestrzegamy 
przepisów prawa i stosujemy się do branżowych standardów.

zaufanie klientów jest dla nas największą wartością, dlatego zwra-

camy uwagę na właściwe postawy etyczne naszych pracowników. 

w 2007 roku wdrożyliśmy pierwsze szkolenie e-learningowe określa-

jące wymogi w zakresie przestrzegania tzw. standardów compliance, 

w tym również ogólnych zasad etyki zawodowej. co roku wszyscy 

pracownicy są zobowiązani za jego pomocą odświeżać wiedzę z tego 

zakresu.

nasze zasady. aby zapewnić przejrzystość naszych działań oraz 

systematycznie poprawiać praktyki sprzedaży, w 2009 roku wdro-

żyliśmy tzw. złote zasady. Jest to dokument, do którego odnosimy 

się w pierwszym rzędzie, świadcząc usługi zarówno dla klientów 

detalicznych, jak i korporacyjnych. w ich myśl analizujemy potrzeby 

klienta, aby nasze produkty wspierały jego cele finansowe i były dla 

niego czytelne. wyjaśniamy korzyści i ryzyka związane z nabyciem 

danego produktu. Kładziemy nacisk na profesjonalizm naszych usług. 

doskonalimy się w oparciu o opinie klientów. Mimo że złote zasady 

mają obligatoryjny charakter, idziemy o krok dalej. w Regulaminie 

– zasady etyki zawodowej pracowników inG Banku śląskiego S.a. 

Dbamy o to, aby wszystkie nasze reklamy i koresponden-

cja z klientami były zgodne z prawem, dobrymi obyczaja-

mi i obowiązującym Kodeksem Etyki Reklamy. W intrane-

cie dostępna jest tzw. Biblia Marketingowca, dzięki której 

w jednym miejscu są dostępne normy branżowe oraz 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, np. Zasady 

reklamowania usług bankowych (załącznik do Uchwały 

Komisji Nadzoru Finansowego z 2 października 2008 r.). 

Przykładamy też wagę do przejrzystości przekazu rekla-

mowego, kierując się przy tym wytycznymi wewnętrznej 

Instrukcji zasad opiniowania materiałów marketingo-

wych. Informacje w naszych reklamach podajemy wprost. 

Wszystkie materiały marketingowe podlegają opiniowa-

niu m.in. przez departamenty prawny i compliance oraz 

departamenty produktowe.

wyraźnie wskazujemy, że nasi pracownicy są zobowiązani dostarczyć 

klientowi pełną, rzetelną, precyzyjną i zrozumiałą informację na temat 

oferowanego produktu bankowego. dbamy również, aby pracow-

nicy zajmujący się sprzedażą naszych produktów działali w sposób 

uczciwy i odpowiedzialny oraz z zachowaniem zasad dobrej praktyki 

Bankowej, wydanych przez związek Banków polskich.

tworzenie nowych produktów. etyka odgrywa kluczową rolę 

w procesie tworzenia nowych produktów finansowych i modyfikacji 

istniejących. w naszej organizacji kwestie te reguluje instrukcja wdraża-

nia, modyfikowania i likwidacji produktów przeznaczonych dla klientów 

banku. dokument ten gwarantuje prawidłowość wdrożenia nowych 

produktów w sposób kontrolowany, uwzględniający wszystkie aspekty 

związane z ich funkcjonowaniem. dzięki temu dysponujemy właściwy-

mi mechanizmami kontroli w zakresie zarządzania ryzykiem, które jest 

nieodłącznie związane z nowymi i istniejącymi produktami, praktykami 

usługowymi i sprzedażowymi.

ponadto w naszej organizacji funkcjonują Komitet ds. produktów detalicz-

nych oraz Komitet ds. produktów Korporacyjnych i Rynków Finansowych. 

ich celem jest kreowanie właściwego środowiska zarządzania portfelem 

produktów oraz usprawnienie procesów decyzyjnych w zakresie wpro-

wadzania nowych produktów, ich modyfikacji, okresowych przeglądów 

oraz ich likwidacji.

Szybkie i profesjonalne (telefonicznie!!!) załatwienie sprawy, bez 

zbędnej „papierologii”, świetne doradztwo (czułam się „zaopiekowa-

na” jako klient) w placówce ING w Stalowej Woli – doskonały zespół 

pracowników.

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Gdyby nie została rozpatrzona 

pozytywnie, teoretycznie nie miałbym prawa narzekać – obie strony 

miały po części rację w tym przypadku. Zadecydowała dobra wola 

banku, z czego jestem zadowolony i pozytywnie zaskoczony.

Wystarczył krótki opis problemu i ocena pracownika, a to wszystko 

załatwione zostało w jednej kilkuminutowej rozmowie telefonicznej.

Klienci indywidualni 
zidentyfikowani jako Promotorzy w badaniu nPs, 2012 rok

Przemysław Furlepa
Dyrektor Banku, Pion Bankowości 
Detalicznej – zarządzanie relacjami 
z klientem, segmentami i Bankowością 
Internetową

Jednym z filarów naszej strategii jest 

Klient w Centrum. Ta zasada przyświeca 

nam w codziennej pracy. Koncentrując 

się na kliencie, dokładamy wszelkich 

starań, aby obsłużyć go profesjonalnie. 

W kolejnym kroku badamy jego poziom 

satysfakcji, przyglądamy się konkurencji, 

analizujemy również inne branże, gdzie 

obsługa klienta jest kluczowym aspektem. 

Wszystko po to, aby klienci otrzymywali 

u nas to, czego faktycznie oczekują, i by 

polecali nas swoim rodzinom i znajomym.
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STandaRdy 
wSpóŁpRacy 
z doSTawcaMi
Działamy w oparciu o przejrzyste zasady. udzielamy sobie nawzajem informacji 
zwrotnej. monitorujemy przestrzeganie umów.

Budowanie partnerskich relacji z dostawcami ma dla nas szcze-

gólne znaczenie. dzięki dobrej współpracy z nimi wdrażamy 

najlepsze praktyki rynkowe. od 2011 roku cały proces zakupowy 

prowadzimy za pomocą elektronicznej platformy, dzięki której 

wyeliminowaliśmy dokumentację papierową.

zasady wyboru. przy wyborze dostawców kierujemy się wy-

łącznie obiektywnymi kryteriami. na naszej stronie internetowej 

każdy potencjalny dostawca wypełnia Formularz Samorejestracji 

(odnosząc się w nim m.in. do działań z obszaru cSR) i akceptuje 

Kodeks postępowania dla dostawców inG Banku śląskiego S.a. 

dzięki temu może wziąć udział w procesie kwalifikacji do bazy 

tzw. dostawców kwalifikowanych. przed podjęciem współpracy 

każdy z nich podpisuje dodatkowo deklarację w sprawie prze-

strzegania standardów przeciwdziałania przekupstwom oraz 

oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką środowisko-

wą banku. załącznikiem do umowy jest także oświadczenie 

pre-employment screening, w którym dostawca zobowiązuje 

się do sprawdzenia przeszłości zawodowej pracowników wy-

konujących pracę na naszą rzecz.

nasze regulacje. Relacje z dostawcami w naszej organizacji re-

guluje polityka dotycząca dokonywania zakupów oraz procedura 

zarządzania dostawcami. definiuje ona m.in. role uczestników 

procesu zakupowego, zasady wyboru dostawców, komunika-

cję, raportowanie i monitorowanie relacji z nimi. dzięki temu 

Liczba przeprowadzonych audytów u dostawców w zakresie 
wykonywanych umów outsourcingowych

9,1 9,2

15 16

BAdANie sAtYsFAkcji dostAWcóW
uzyskana przez bank średnia ocen w skali od 0 do 10

108
dostawców  

oceniających w 2012 r.

2012

101
dostawców  

oceniających w 2011 r. 

2011

zarządzanie dostawcami ma charakter kompleksowy, podlega 

weryfikacji oraz jest dokumentowane na każdym etapie.

audyty. zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia audytu 

w siedzibie dostawcy w zakresie niezbędnym dla weryfikacji 

należytego wykonywania postanowień zawartej umowy. 

po audycie dostawca jest zobligowany do wdrożenia reko-

mendowanych przez nas działań i zaleceń poinspekcyjnych. 

Takie podejście pozwala nam na bieżące monitorowanie relacji 

z dostawcą.

dialog. Stale inicjujemy wymianę informacji z dostawcami. dzię-

ki temu zyskują oni wiedzę o naszej organizacji oraz informację 

zwrotną na temat współpracy. w ramach cyklicznych spotkań 

omawiamy przebieg współpracy, wymieniamy doświadczenia 

oraz informacje, np. na temat zmian organizacyjnych i planów 

rozwoju. Szczególną rolę pełnią roczne spotkania z dostawcami: 

służą podsumowaniu realizacji umów i ocenie relacji bizneso-

wych, jak również planowaniu. przy tej okazji dostawcy chętnie 

dzielą się opiniami na temat naszej organizacji.

Już od lat jest liderem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sek-

torze bankowym w Polsce, zarówno w obszarze technologicznym, jak 

i rozwiązań biznesowych, co w wielu przypadkach stworzyło na rynku 

bankowym nowe standardy w zakresie obsługi klienta. Współpracuje-

my z ING od wielu lat. Podobnie ogromną wagę przywiązujemy do roli 

innowacji w biznesie. Co ważne, ING ma zawsze jasno sprecyzowane 

oczekiwania dotyczące wykorzystania nowych technologii.

Ales Bartunek 
Dyrektor Generalny IBm Polska i kraje Bałtyckie
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całe nasze życie 
to działanie i pasja. 
Unikając zaangażowania 
w działania i pasje 
naszych czasów, 
ryzykujemy, że w ogóle 
nie zaznamy życia.

Herodot

edward dwurnik

Galicja

1998, akryl na płótnie, 150x210 cm

W kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING od 2000 r.  

Nr kat. 0001
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pracownicY: paSJa tworzenia | dialoG KlUczeM do SUKceSU

kultura otwartości i dialogu wyraża się w naszej organizacji m.in. poprzez 

stałe doskonalenie narzędzi i sposobów przekazywania wewnętrznych infor-

macji. punktem wyjścia są regularne spotkania, praktykowane na każdym 

szczeblu. zarząd kontaktuje się cyklicznie z pracownikami, Radą pracowni-

ków, regularnie odwiedza oddziały detaliczne i korporacyjne oraz jednostki 

centrali. na co dzień kontakt z zarządem ułatwiają też nowe technologie: 

przynajmniej raz w miesiącu w intranecie odbywają się czaty z członkami 

zarządu. Uczestnicy czatów mają możliwość zadania wszystkich nurtujących 

pytań przy zachowaniu anonimowości. informacje na temat kluczowych 

zmian, wyników finansowych czy nowych produktów trafiają do pracowni-

ków poprzez e-maile, w formie aktualności na stronie głównej intranetu lub 

podczas spotkań z menedżerami. co dwa miesiące wydawana jest również 

gazeta wewnętrzna „Baśka”, w której szerzej omawiamy bieżące tematy. 

informacyjnym i edukacyjnym sercem banku jest intranet. Umieszczone w 

nim portale tematyczne poszczególnych linii biznesowych stanowią źródło 

wiedzy o banku, produktach, procesach, strukturze i strategii. w codziennej 

pracy większość pracowników korzysta też z portali HR, iT i Usług. oprócz 

tego w wolnych chwilach sięgają do treści niezwiązanych z branżą finanso-

wą, np. eko portal czy strony poświęcone cSR i Fundacji Sztuki polskiej inG.

Społeczności pracowników rozwijają się na bazie intranetu. za pomocą tego 

narzędzia pracownicy korzystają z platformy do pracy grupowej, dzielą się wie-

dzą oraz wyrażają opinie na forach tematycznych. nawiązują też nieformalne 

kontakty, np. przy okazji tworzenia drużyny bankowej przed maratonem. 

wdrażane od 2012 roku oprogramowanie enterprise 2.0 umożliwia wszystkim 

pracownikom sprawne zarządzanie kontaktem e-mailowym i telefonicznym.

jednym z celów naszej strategii biznesowej jest osiągnięcie  
pozycji preferowanego pracodawcy. realizację tego zamierzenia 
monitorujemy poprzez aktywny dialog z pracownikami.

dialoG KlUczeM  
do SUKceSU

Michał Myśliński
zastępca Dyrektora Departamentu Controllingu,  
Pion Finansów

W tym roku planuję przebiec maraton w czasie po-

niżej czterech godzin, a potem wystartuję w triatlo-

nie. W pracy, tak jak w sporcie, ważny jest dobry 

plan i strategia, bo to również motywuje do rozwo-

ju. Kiedy prowadzę Rozmowy Roczne, często pytam 

pracowników, gdzie widzą siebie za rok, dwa, 

a nawet pięć lat. W tych rozmowach liczę zawsze 

na szczerość. Sam też staram się być dobrze przygo-

towany i otwarty. Rozliczając miniony rok, pracuję 

na przykładach, dzięki czemu wyciągamy konkretne 

wnioski. Zawsze proponuję zadania rozwojowe  

– wierzę, że nowe doświadczenia to najskuteczniej-

sza nauka. Ale Rozmowa Roczna to dla mnie przede 

wszystkim okazja do rozwoju, który dokonuje się 

za pomocą informacji zwrotnej. Tej, której udzielam 

ja, i tej, której pracownicy udzielają mnie.

odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy  
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci* 

kobiety kobietymężczyźni mężczyźni
2011 2012

88,09% 93,3% 87,36% 91,84%

lokalne inicjatywy komunikacyjne to kolejne narzędzie do budowania 

społeczności. na przykład pracownicy pionu Bankowości detalicznej tworzą 

elektroniczny newsletter „direct news” z komentarzami do aktualnych 

wydarzeń w obszarze i z rubryką, w której pracownicy opowiadają o swoich 

pasjach. w Regionie Korporacyjnym Szczecin natomiast raz w miesiącu odby-

wają się spotkania wszystkich pracowników, na które zapraszani są dyrektorzy 

z centrali, np. z obszaru HR, i podczas których omawiane są bieżące tematy.

top employers – od 2010 roku nieprzerwanie legitymujemy się tym tytułem. 

Jest on przyznawany firmom prowadzącym najlepszą politykę personalną 

w polsce. proces związanej z nim certyfikacji przebiega według międzynaro-

dowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi. określa, czy organizacja 

tworzy odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego oraz w jakim stopniu 

przyciąga, a następnie utrzymuje kluczowe talenty. Badanie oraz jego wyniki 

są audytowane przez firmę Grant Thornton. Rokrocznie osiągamy najwyższe 

wyniki w obszarach szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz za-

rządzanie kulturą organizacyjną.

rozmowa roczna to narzędzie, z którego w naszej organizacji korzystają 

pracownicy wszystkich szczebli. Umożliwia im zarządzanie własną karierą, budo-

wanie ścieżki rozwoju, zwiększanie własnej skuteczności i zdobywanie motywacji. 

Menedżerowie z kolei zyskują szczegółowe informacje na temat swojego zespołu: 

jego zasobów, ambicji i gotowości do zmian. oceniając z perspektywy całej orga-

nizacji, Rozmowa Roczna umożliwia osiągnięcie lepszych wyników, zarządzanie 

efektywnością pracowników oraz zidentyfikowanie osób o najwyższym potencjale 

i osób wymagających doskonalenia.

przykładamy dużą wagę do tego, by Rozmowa Roczna opierała się na dwu-

stronnej informacji zwrotnej i aby aspekt oceny pozostał jednym z wielu bu-

dujących ją czynników. przygotowując się do tego spotkania, pracownik może 

korzystać z wielu przydatnych informacji zamieszczonych na intranetowym 

portalu HR, m.in. z nawigatora Rozwoju, za pomocą którego można prześle-

dzić alternatywne ścieżki rozwoju na danym stanowisku (więcej na str. 67) oraz 

z opisów kompetencji przyporządkowanych do danego stanowiska (więcej 

o Modelu Kompetencji na str. 60).

*  ocenom nie podlegają pracownicy nieobecni ponad 8 miesięcy lub zatrudnieni po  
30 września ocenianego roku oraz ci, których okres wypowiedzenia umowy o pracę kończy 
się przed zakończeniem procesu rozmów rocznych

jAkoŚć prAcY i roZWój kArierY
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koMpeteNcje

pracownicY: paSJa tworzenia | dialoG KlUczeM do SUKceSU

każdy pracownik banku jest świadomy, jakimi kompeten-

cjami powinien się wykazywać na zajmowanym stanowisku. Już 

na etapie rekrutacji kandydat jest pod tym kątem oceniany. Badany 

jest m.in. jego potencjał do zdobywania i rozwijania pożądanych 

umiejętności. 

Każde stanowisko ma swój unikalny profil kompetencyjny, na któ-

ry składają się cztery kompetencje ogólnofirmowe (wspólne dla 

wszystkich pracowników) i trzy specjalistyczne lub menedżerskie, 

związane z danym stanowiskiem. pracownik może sprawdzić profil 

dowolnego stanowiska na portalu HR w intranecie. 

Każda z kompetencji została opisana na czterech poziomach 

zaawansowania w elektronicznym podręczniku Kompetencji. 

za pomocą zamieszczonych tam przykładów zachowań pracownik 

łatwo sprawdzi, w jakim stopniu spełnia oczekiwania zawarte 

w jego profilu. znajdują się w nim również tzw. czerwone kartki, 

które zwracają uwagę na działania niedopuszczalne.

Model kompetencyjny obowiązuje w naszej organizacji od 2006 

roku. dzięki stale wprowadzanym zmianom pozostaje spójny 

z naszą strategią i wymaganiami biznesowymi, odzwierciedla 

naszą kulturę organizacyjną oraz jest adekwatny do potrzeb dia-

gnozowanych po corocznym badaniu satysfakcji pracowników 

wpc (więcej na str. 64).

Hr direct. od 2011 roku nasi pracownicy samo-

dzielnie zarządzają własnymi danymi osobowymi. 

intuicyjna aplikacja intranetowa zapewnia otwarty 

dostęp do treści, których uzyskanie wymagało dotąd 

wielu pośredników. Szybkie drukowanie zaświadczeń 

o własnych dochodach, prosty system wnioskowania 

o urlop i szkolenie czy swobodna zmiana danych 

osobowych, np. numeru konta, na które wypłacane 

jest wynagrodzenie – to funkcjonalności, z których 

najczęściej korzystają nasi pracownicy.

dzięki HR direct samodzielnie zarządzamy też tre-

ściami związanymi z celami wyznaczonymi na da-

nym stanowisku pracy, pracowniczym programem 

emerytalnym i Funduszem Socjalnym. Menedżerowie 

korzystają natomiast z dedykowanych im modułów: 

Systemu raportowania, zatrudniania pracownika i pla-

nowania kosztów osobowych. na tej samej platformie 

działają już również – dla osób uprawnionych – części 

związane z dokonywaniem zakupów firmowych oraz 

prowadzeniem rozliczeń księgowych. w  roku 2013 

HR direct zostanie wzbogacony o zarządzanie czasem 

i e-rekrutację.

NAsZe WArtoŚci  
W prAktYce
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*  kategoria „czasowy” obejmuje wszystkie formy 
inne niż umowa o pracę na czas nieokreślony

czasowy*

nieokreślony

Łączna liczba  
pracowników

kobiety mężczyźni

2011 8211 5851
2360

2389
585682452012

pracownicY: paSJa tworzenia | dialoG KlUczeM do SUKceSU

ŁącZNA LicZBA prAcoWNikóW W roZBiciU NA rodZAj UMoWY,  
WYMiAr prAcY, stANoWisko, Wiek orAZ pŁeć*

2011 2012

5747

920
1544

5669

852
1724

poniżej 30  30 – 50  powyżej 50

menedżerowie pozostali pracownicy

wymiar pracy

cały 
etat 

kobiety kobietymężczyźni mężczyźni
2011 2012

część 
etatu

5712 2128 5717 2142

139 232 139 247

7309

7546

5379

5386

1930

2160

kobiety

kobiety

mężczyźni

mężczyźni

472 430

902
kobiety mężczyźni

465 200

665
kobiety mężczyźni

490

436

436

184

926

620

kobiety

kobiety

mężczyźni

mężczyźni

7319

7625

5366

5420

1953

2205

kobiety

kobiety

mężczyźni

mężczyźni

2011

2011

2012

2012

8211

8211

8245

8245

Grupa wiekowa

kategorie zatrudnienia

rodzaj umowy o pracę

*  w naszym systemie raportowania nie stosujemy podziału na regiony

liczba
odejść

liczba
odejść

liczba
odejść

liczba
odejść

kobiety

30 –50

kobiety

30 –50

łącznie

poniżej 30

łącznie

poniżej 30

mężczyźni

powyżej 50

mężczyźni

powyżej 50

2011

2011

2012

2012

wskaźnik
fluktuacji

wskaźnik
fluktuacji

wskaźnik
fluktuacji

wskaźnik
fluktuacji

618

490

463

341

947

381

699

286

329

76

236

72

10,56%

8,53%

7,91%

6,02%

11,53%

24,68%

8,49%

16,59%

13,95%

8,26%

9,88%

8,45%

ŁącZNA LicZBA i proceNt odejŚć 
prAcoWNikóW W roZBiciU  
NA pŁeć i Wiek*     

odsetek prAcoWNikóW NALeżącYch 
do ZWiąZkóW ZAWodoWYch

2011 2012

5,0 6,2

Płeć

Grupa wiekowa

30 –50 latponiżej 30 lat powyżej 50 lat

2011 338 (34,50%)603 (61,47%) 40 (66,67%)

228 (32,34%)470 (66,67%) 7 (0,99%)

981 (100%)

705 (100%)

mężczyźni

kobiety

2011

362 (36,90%)

619 (63,10%)

260 (36,88%)

445 (63,12%)

2012

¸ącZNA LicZBA i proceNt  
NoWo prZYjĘtYch prAcoWNikóW  
W roZBiciU NA pŁeć i Wiek

Płeć

Grupa wiekowa

*  w naszym systemie raportowania nie stosujemy podziału na regiony

2012
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od 2008 roku we wszystkich spółkach inG na świe-
cie odbywa się badanie opinii pracowników, znane 

pod nazwą wpc (od ang. winning performance culture). 

za badanie odpowiada zewnętrzna firma, od 2012 roku jest 

to Towers watson. Badanie wpc pozwala przede wszystkim 

zidentyfikować te elementy naszej kultury organizacyjnej, 

które najsilniej wpływają na zaangażowanie pracowników. 

cieszymy się z licznego udziału pracowników w tym badaniu 

i z korzyści, jakie dają uzyskane dzięki temu rzetelne wyniki.

proces wpc nie ogranicza się wyłącznie do badania opi-

nii. w praktyce trwa cały rok i na każdym etapie angażuje 

pracowników wszystkich szczebli. w pierwszym kroku pra-

cownicy przez dwa tygodnie anonimowo wypełniają ankietę 

w wersji on-line. Jej wyniki są zbierane i opracowywane 

przez firmę zewnętrzną. następnie są analizowane przez 

zarząd i przekazywane pracownikom. omówienie wyników 

i wypracowanie propozycji działań, które mają wpłynąć 

na wzmocnienie wybranych obszarów, odbywa się przy du-

żym zaangażowaniu pracowników na wszystkich szczeblach. 

wdrożenie w życie działań po wpc odbywa się równo- 

cześnie na poziomie ogólnobankowym oraz lokalnym. 

w 2009 roku, kiedy pojawiła się potrzeba wzmocnienia 

działań związanych z uznawaniem sukcesów, dla wyróż-

niających się pracowników z całej organizacji wprowadzo-

no pomarańczowe Spotkania (więcej na str. 72). w tym 

samym czasie powstało również wiele inicjatyw lokalnych, 

np. program Sylwetki liderów w Regionie Korporacyjnym 

Łódź (podczas comiesięcznych spotkań dyrektorzy jednostek 

wyróżniają indywidualne osiągnięcia pracowników).

niezwykle ważną rolę w całym procesie badania opinii od-

grywają ambasadorzy wpc. To grono 50 zaangażowanych 

reprezentantów wszystkich jednostek banku, którzy zachę-

cają do wypełnienia ankiety, opracowują dostarczone przez 

firmę badawczą dane i koordynują prace grup roboczych 

zajmujących się działaniami zainicjowanymi wpc.
2008 2009 2010 2011 2012 różnica  w p.p.

2012 vs 2008

88%

2011

Liczba pracowników, którzy wypełnili ankietę

Poziom zaangażowania

60

40

20 40 66 77 75 76

36

WskAźNiki Wpc

pracownicY: paSJa tworzenia | dialoG KlUczeM do SUKceSU

Wpc 
BAdANie opiNii prAcoWNikóW

2012

92%

2010

85%

2009

79%

work-out to metoda pracy grupowej, którą stosujemy z po-

wodzeniem od dwóch lat. Umożliwia naszym pracownikom wpro-

wadzenie drobnych i szybkich usprawnień ściśle związanych z ich 

pracą. na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasi pracownicy wzięli 

udział w blisko 20 takich sesjach. wypracowywali rozwiązania, 

które były następnie wdrażane w ciągu maksymalnie 10 tygodni.

w sesji prowadzonej według metodologii work-out zazwyczaj 

bierze udział 12 osób. pracują pod kierunkiem moderatora, który 

dba o to, by uczestnicy koncentrowali się na wypracowaniu konkret-

nych rozwiązań. Rezultatem work-outu jest usprawnienie procesu 

np. poprzez eliminację bezwartościowej pracy czy przyspieszenie 

realizacji zadań. Każda sesja kończy się akceptacją lub odrzuceniem 

proponowanego rozwiązania przez sponsora (osobę posiadającą 

moc decyzyjną), wraz z uzasadnieniem decyzji. dzięki temu rozwią-

zaniu w obszarze iT udało się m.in. usprawnić wewnętrzny przepływ 

wiedzy oraz uspójnić komunikację z pozostałymi jednostkami.

Work-oUt
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stałe doskonalenie traktujemy priorytetowo. naszą ambicją jest budowanie silnej  
organizacji przy udziale dojrzałych menedżerów i zaangażowanych pracowników.

RozwóJ  
 to podStawa

pracownicY: paSJa tworzenia | RozwóJ To podSTawa

Nasz system wdrażania nowo przyjętych 

pracowników składa się z wielu  

narzędzi komunikacyjnych (spotkań  

wewnętrznych, szkoleń i sesji e-lear-

ningowych). Pierwszego dnia w swojej 

nowej skrzynce mailowej pracownik 

znajduje list powitalny od Prezes Banku 

wraz z linkiem do specjalnego portalu 

(tzw. Pakiet na start). Może też w każ-

dej chwili sięgnąć do zamieszczonego 

na Portalu HR INGformatora – prezenta-

cji, która stanowi kompendium wiedzy 

o organizacji. Z kolei jego menedżer, 

pozostający w ścisłym kontakcie  

z konsultantem personalnym, ma też  

do dyspozycji intranetowy instruktaż 

dotyczący wprowadzania pracownika 

do organizacji i na nowe stanowisko.

nasi pracownicy mają do dyspozycji szeroki zestaw narzędzi, 

które wspierają rozwój i umożliwiają poszukiwanie „pomysłu 

na siebie”. wprowadzeniu i popularyzacji każdego z nich towa-

rzyszy wzmacnianie w pracownikach poczucia odpowiedzialności 

za własną karierę. To od indywidualnego zaangażowania zależy 

kierunek, jakość i tempo rozwoju pracownika.

nawigator rozwoju – planowanie rozwoju zawodowego. 
wprowadzony w 2009 roku intranetowy program rozwojowy 

stanowi nasze podstawowe narzędzie do zarządzania rozwo-

jem. Jest skierowany zarówno do pracowników – umożliwia 

im zorientowanie się w szerokiej ofercie narzędzi rozwojowych 

i planowanie kariery – jak i do menedżerów, których wspiera 

w zarządzaniu zespołem. za pomocą nawigatora Rozwoju pra-

cownik może zaprojektować swoją ścieżkę rozwoju. w tym celu 

korzysta z aplikacji zawierającej m.in. opisy stanowisk i przypisane 

im profile kompetencyjne (więcej na str. 60) oraz typowe mapy 

transferów pomiędzy stanowiskami. w skutecznym planowaniu 

rozwoju zawodowego wspierają go też – oferowane w ramach 

nawigatora Rozwoju – warsztaty, e-learning, przewodniki i dni 

otwarte poświęcone narzędziom rozwojowym.

Staże – doświadczenie dostosowane do potrzeb. z roku na rok 

nasi pracownicy coraz liczniej korzystają z ministaży (do miesiąca), 

staży rozwojowych (od miesiąca do 3 miesięcy) i staży zagranicznych 

(czas trwania zależny od zapotrzebowania jednostki zagranicznej). 

Staż rozwojowy to najnowsze rozwiązanie. daje pracownikowi 

możliwość wyjścia poza obszar specjalizacji i zdobycia szerszej 

perspektywy, przy okazji wspierając współpracę i transfer wiedzy 

między jednostkami. charakteryzuje je sformalizowana rekrutacja 

oraz konieczność rozliczenia się z efektów.

inne narzędzia rozwojowe – pod okiem fachowców i we wła-
snym tempie. wymienione powyżej narzędzia to tylko wycinek 

z szerokiej oferty, jaką pracownicy mają do dyspozycji. z części 

z nich można skorzystać po konsultacji z przełożonym (np. rotacja 

stanowiskowa, rozszerzenie zakresu obowiązków, praca z prze-

łożonym), po inne można sięgać dowolnie (e-learning). część 

odbywa się w ramach ustalonego z góry programu (action learning, 

szkolenia stacjonarne), inne podlegają indywidualnym ustaleniom 

z prowadzącym (coaching, mentoring, tutoring). ich cechą wspólną 

jest konieczność wykazania inicjatywy przez pracownika, czego 

szczególnym przykładem jest nauka poprzez działanie w miejscu 

pracy (on the job training) czy dzielenie się wiedzą.

istnieje też narzędzie, które oferuje edukację w lżejszej formie. 

w ramach tzw. Hokus Fokus do naszego intranetu co kwartał tra-

fiają filmy, testy, e-booki, gry, komiksy i prezentacje na praktyczne 

tematy (np. prawo pracy, inspiracje dla lidera, umowy). idealna 

lektura podczas „przerwy na kawę”.

MiNistAże
Liczba pracowników  
oddelegowanych na ministaże

2011

140

59

199

2012

151

63

214

kobiety mężczyźni

stAże
Liczba staży 
rozwojowych

Liczba staży 
zagranicznych

14
20

2011 2012

14
11

2011 2012

Monika Turek
Inżynier It, Pion It

Fotografia towarzyszy mi od szkoły średniej. Idąc na staż rozwojowy  

do Wydziału PR i Komunikacji Wewnętrznej, chciałam wykorzystać wreszcie 

moje umiejętności związane z grafiką komputerową. Bardzo dobrze wspo-

minam ten czas, choć zespołowa praca twórcza bywa nie tylko inspirująca, 

lecz także frustrująca. Czytelne materiały komunikacyjne wymagają wielu 

krytycznych par oczu, przeszłam więc szybki trening z przyjmowania  

informacji zwrotnej. Teraz wnikliwiej przeglądam intranet i kiedy zdarzy mi 

się wyłapać literówkę, zaraz daję znać, komu trzeba! Chętnie wybrałabym 

się na kolejny staż – tym razem, żeby poznać kulisy niektórych  

procesów bankowych i rozwinąć się w tym, co robię na co dzień.
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przykładamy szczególną wagę do rozwoju osób, na któ-

rych spoczywa odpowiedzialność zarządzania pracownikami. 

wierzymy, że wyedukowany szef to zgrany i efektywny zespół.  

z myślą o menedżerach stworzyliśmy szereg autorskich programów 

rozwojowych.

akademia rozwoju Menedżera inG. wszyscy nowi mene-

dżerowie liniowi w naszej organizacji korzystają z tego narzędzia  

– zwykle na przestrzeni pierwszych dwóch lat od objęcia stano- 

wiska. akademia Rozwoju dostarcza im niezbędnej wiedzy ogól- 

nej i umiejętności przywódczych oraz wsparcia. Jest to program 

wspólny dla wszystkich obszarów organizacji. dodatkowo, np.  

w ramach akademii detalu, menedżerowie uczestniczą w szkoleniach, 

prezentacjach i spotkaniach dotyczących ich obszarów. 

akademia umiejętności. wyróżniający się menedżerowie od 2010 

roku korzystają z warsztatów i szkoleń odbywających się pod szyldem 

akademii Umiejętności. na każdą edycję tego projektu rokrocznie 

zapraszamy ok. 200 osób. nasi menedżerowie mają okazję czerpać 

z doświadczeń kolegów z obszaru HR oraz zewnętrznych ekspertów 

(m.in. Jacek Santorski, Robert Korzeniowski, Roman polko, Katarzyna 

Korpolewska). na dwudniowe spotkanie składają się panele dysku-

syjne, wykłady oraz szereg warsztatów.

pracownicY: paSJa tworzenia | RozwóJ To podSTawa

UcZestNicY

1000
uczestników

650
menedżerów

rozwój 
na Bank 

warsztaty  
z uznania

W 2012 roku ruszyła wewnętrzna kampania, która wzmacnia obowiązują-

cą u nas kulturę udzielania informacji zwrotnej. W jej ramach menedżero-

wie podczas dorocznej Akademii Umiejętności słuchali wykładów  

i paneli dyskusyjnych oraz brali udział w warsztatach poświęconych od-

powiedzialności i kulturze feedbacku. Z myślą o pracownikach wszystkich 

szczebli uruchomiono z kolei edukacyjne narzędzia intranetowe: Hokus 

Fokus (więcej na str. 67) oraz portal intranetowy poświęcony informacji 

zwrotnej. Przystępna forma i liczne odniesienia do praktyki sprawiają, że 

portal jest atrakcyjny zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się 

z terminem „informacja zwrotna”, jak i dla tych, którzy od dawna dążą już 

do doskonałości w jej udzielaniu i przyjmowaniu.

świadoMy MenedŻeR
warsztaty z uznania. projekt warsztatów z wyrażania uznania 

powstał w 2010 roku jako odpowiedź na nasze potrzeby zdefi-

niowane po badaniu wpc (więcej na str. 64). w ciągu dwóch lat 

przeprowadziliśmy 60 sesji i przeszkoliliśmy wszystkich menedże-

rów naszej organizacji. program dwudniowego warsztatu opar-

ty jest na założeniu, że przełożony jest osobiście odpowiedzialny  

za motywowanie podwładnych. 

rozwój na Bank to projekt będący kontynuacją i pogłębie-

niem dotychczasowych działań rozwojowych skierowanych 

do menedżerów. Ma on na celu wsparcie kluczowych kom-

petencji kadry menedżerskiej. Realizowany był w partnerstwie 

z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów (w ramach 

unijnego programu operacyjnego Kapitał ludzki, priorytet ii, 

działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki). Jego 

celem jest ujednolicenie standardów zarządzania ludźmi 

w całej organizacji oraz dostosowywanie stylu przywództwa 

do zmieniającej się rzeczywistości. Każdy z uczestników sko-

rzystał w sumie z 10 dni pracy warsztatowej i indywidualnych 

konsultacji oraz wziął udział w grze strategicznej. Trwający 

dwa lata projekt szkoleniowy zaangażował od 2011 roku 

większość naszych menedżerów i sporą grupę wyróżniających 

się koordynatorów.

rekrUtAcjA

sZkoLeNiA

Średnia liczba godzin przypadających na pracownika  
w podziale na kategorie zatrudnienia */**

menedżerowie
pozostali pracownicy

mężczyźni
kobiety

2011 57
25

2011 21
21

2012
65

126

2012
75

94

80% 80 proc. rekrutacji na stanowiska 
menedżerskie i specjalistyczne finalizuje 
się na etapie ogłoszeń wewnętrznych

Alicja Żyła
Dyrektor Banku, Pion operacji

Z ING jestem związana od 1995 roku. Na czwartym roku 

studiów podjęłam tu pracę na zlecenie i od tego czasu 

miałam już okazję zebrać doświadczenia w kilku obszarach. 

Motorem do rozwoju nieodmiennie były dla mnie nowe 

projekty i wyzwania, a źródłem energii i inspiracji – współ-

praca z ludźmi.

Zaczynałam w obszarze HR, gdzie m.in. odpowiadałam 

za standardy rekrutacji i szkoleń pracowników do nowo 

tworzonej sieci oddziałów. Przez wiele lat byłam związa-

na z bankowością detaliczną – odpowiadałam za market 

management, tworzyłam nowe produkty i procesy deta-

liczne, wdrażałam systemy do obsługi klientów. Od 2008 

roku zarządzam Pionem Operacji. Uważam, że to niezwy-

kłe miejsce w organizacji, bo daje odczuć perspektywę 

całego banku. I, co najważniejsze, nadal stanowi dla mnie 

wyzwanie!

Średnia liczba godzin przypadających na pracownika  
w podziale na płeć*

  *  wzrost w 2012 roku jest związany z wprowadzeniem projektów: rozwój 
na Bank, cykl obowiązkowych szkoleń z zakresu compliance oraz kompe-
tencyjne i produktowe w sieci Detalicznej

**  większa liczba szkoleń dla menedżerów wynika z ich udziału w projekcie 
szkoleniowym rozwój na Bank
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pracownicY: paSJa tworzenia | doBRe MieJSce pRacy

w ramach budowania pozycji preferowanego pracodawcy realizujemy szereg 
programów adresowanych do studentów.

doBRe  
MieJSce pRacy

praktyka z lwem. program płatnych praktyk wakacyjnych funkcjonuje u nas 

od 2006 roku. Skierowany jest do studentów od ii do V roku różnych kierunków 

studiów. Kilkustopniową rekrutację poprzedza intensywna promocja podczas 

studenckich targów pracy, poprzez profil pracodawcy w uczelnianych przewod-

nikach oraz na naszej stronie internetowej. podstawowym celem praktyki z lwem 

jest pozyskanie uzdolnionych i przedsiębiorczych studentów, którzy w przyszłości 

mogliby podjąć u nas pracę. w czasie 2-3 miesięcy praktyk studenci realizują sa-

modzielne zadania i uczestniczą w projektach biznesowych. Blisko 1/3 uczestników 

ubiegłorocznych praktyk pozostała w organizacji.

program ambasadorski. Jest to forma współpracy ze środowiskami uniwersytec-

kimi. wybrani studenci w trakcie rocznej kadencji współpracują z nami w zakresie 

budowania wizerunku inG Banku śląskiego S.a. jako atrakcyjnego pracodawcy. 

osoby ubiegające się o tę funkcję opisują projekt akcji promocyjnych, które mogłyby 

przeprowadzić na swoich uczelniach. w 2012 roku było to 17 osób na kilkunastu 

uczelniach w całym kraju. otrzymują od nas materiały promocyjne oraz uczestniczą 

w czterech dwudniowych spotkaniach połączonych z warsztatami (np. na temat 

zarządzania projektami) prowadzonymi przez bankowych ekspertów. ambasadorzy 

inG mają też skrócony proces rekrutacyjny na praktyki z lwem.

współpraca z uczelniami. od lat współpracujemy z międzynarodowymi organi-

zacjami studenckimi: ceMS, aieSec, BeST, a także z lokalnymi, np. wiGGoR czy 

paneuropa. dzięki temu mamy możliwość kontaktu z aktywnymi studentami – atrak-

cyjnymi kandydatami na pracowników. z kolei studenci mają możliwość kontaktu 

z żywym biznesem poprzez udział w wykładach czy w targach pracy (ok. 20 imprez 

w ciągu roku). przykład z 2012 roku to akademia Biznesowa na Uniwersytecie 

ekonomicznym w Krakowie. w warsztatach, m.in. z kontrolingu i rachunkowości, 

prowadzonych przez bankowych ekspertów uczestniczyło 30 osób.

Marcin Brożek
analityk ryzyka,  
Pion zarządzania ryzykiem  
kredytowym i rynkowym

Lubię grać w szachy. Może dlatego na stu-

diach zainteresowało mnie zarządzanie 

ryzykiem. Na uczelni trudno jest jednak 

o przedmioty, które dostarczają odpo-

wiedniej wiedzy w tym zakresie. Dopiero 

dzięki Praktyce z Lwem mogłem zobaczyć, 

na czym polega ryzyko finansowe w banku.

Na miejscu zaskoczyło mnie podejście 

współpracowników – nie traktowali mnie 

jak praktykanta, ale jak pełno- 

etatowego pracownika. Brałem udział 

w projektach, które wymagały niemałego 

zaangażowania. Jednym z moich zadań 

było stworzenie intuicyjnego narzędzia 

w języku VBA, które zastąpiło obszerną 

bazę danych w Excelu. Projekt zakończył 

się sukcesem, a ja w bardzo krótkim czasie 

poszerzyłem swoją wiedzę i sprostałem 

prawdziwemu wyzwaniu.

ING International Talent Programme to międzynarodowy pro-

gram trzyletniego stażu przeznaczony dla absolwentów. Proces 

rekrutacji do niego obejmuje m.in. testy analityczne, rozmowę 

kwalifikacyjną, assessment centre i panel dyskusyjny. Uczestni-

cy programu w trakcie pierwszego, ogólnego roku prowadzą 

kilka krótkich projektów i biorą udział w panelu dyskusyjnym 

z udziałem członków Zarządu Banku. W drugim roku pogłę-

biają wiedzę w docelowym obszarze, prowadząc dwa projekty 

w wybranych jednostkach, również za granicą. Ten czas stano-

wi przygotowanie do rozpoczęcia pracy na stałym stanowisku 

w trzecim roku programu.

10 15

2011 2012

Liczba osób, które zostały zatrudnione po odbyciu praktyki

prAktYkA Z LWeM

2011

zgłoszeniauczestnicy

2012

173244

302554
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Specjalny program umożliwiający pracownikom gromadze-

nie dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę uruchomili-

śmy na początku 2012 roku. przystąpiło do niego już ponad  

60 proc. pracowników. Składka podstawowa ppe jest płacona 

przez pracodawcę, a pracownik płaci od niej jedynie podatek 

dochodowy. od początku jest on też właścicielem środków 

gromadzonych w ramach programu.

Uruchomieniu ppe towarzyszyła kampania informacyjna. Ko-

munikaty do pracowników, artykuły w gazecie wewnętrznej, 

czaty oraz portal intranetowy poświęcony tej tematyce to tylko 

niektóre przykłady wykorzystanych narzędzi komunikacyjnych. 

aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić odpowiedni 

formularz w aplikacji HR direct (więcej str. 61). 

pRacowniczy 
pRoGRaM  
eMeRyTalny (ppe)

doceniamy osiągnięcia naszych pracowników na różne 

sposoby. część inicjatyw związanych z wyrażaniem uznania 

ma charakter programowy, co zwiększa rangę tych wyróżnień 

i stanowi narzędzie wspierające menedżerów.

pomarańczowe Spotkania. wyróżniający się pracownicy 

są zapraszani na spotkania, których gospodarzami są prezes, 

członkowie zarządu lub dyrektorzy Banku. podczas dwu-

godzinnego spotkania wspólnie dyskutują o zagadnieniach 

dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej kraju oraz we-

wnętrznych spraw naszej organizacji.

nagrody podczas konferencji rocznych. w obszarach deta-

licznym i korporacyjnym każdego roku przy okazji podsumowania 

wyników przyznawane są nagrody dla wyróżniających się pra-

cowników, zespołów oraz regionów. lista laureatów ogłaszana 

jest każdorazowo w intranecie i w gazecie wewnętrznej.

lokalne programy, które służą wyrażaniu uznania i motywo-

waniu pracowników, realizują także poszczególne jednostki. 

przykładem jest forum dyskusyjne doradców Regionu opole. 

Uczestnictwo w forum jest rodzajem nagrody dla najbardziej 

zaangażowanych pracowników i ma formę warsztatów, co 

pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy. na spotkania zapra-

szany jest menedżer wyższego szczebla, co przez uczestników 

odbierane jest jako dodatkowe wyróżnienie.

uzNaNIe

40

237
282

354

2009-2010

42 41

2011 2012

liczba spotkań liczba uczestników

poMArAńcZoWe spotkANiA

Rodzice UrLop ojcoWski
Procent uprawnionych pracowników 
korzystających z urlopu

37% 2011

49% 2012

tworzymy warunki pracy, które uwzględniają zmienne potrzeby pracowników. przykładem 

takiego podejścia są działania podejmowane z myślą o pracownikach, którzy mają dzieci.

informacja. Tuż po narodzinach dziecka wysyłamy rodzicom ulotkę informacyjną na temat 

przysługujących im praw i przywilejów. Mogą również skorzystać z intranetowego przewodnika 

dla rodziców. z kolei w systemie HR direct (więcej na str. 61) pula urlopów automatycznie 

zwiększa się o przysługujące urlopy (macierzyński, ojcowski, opieka nad dzieckiem). dzięki 

temu statystyki korzystania z urlopu ojcowskiego są u nas wyższe niż średnia krajowa.

porady psychologów. od kilku lat z okazji dnia dziecka rodzice mogą brać udział w czatach 

z psychologami (gościliśmy m.in. wojciecha eichelbergera i dr Barbarę Smolińską). w ubiegłym 

roku również z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Magdalena Sękowska mówiła na temat 

budowania u dziecka poczucia własnej wartości. Jej wykład cieszył się tak dużym zaintereso-

waniem, że w intranecie umieściliśmy jego filmowy zapis, a w gazecie wewnętrznej „Baśka” 

ukazał się wywiad z naszym gościem.

wsparcie. ważną formą wsparcia wpływającą na utrzymanie równowagi między pracą 

zawodową a sferą prywatną jest możliwość pracy w domu. z tego rozwiązania – za zgodą 

menedżera – przez jeden dzień w miesiącu korzystają pracownicy, których obowiązki nie 

wymagają przebywania w biurze. w ramach wsparcia udzielanego rodzicom nasi pracownicy 

mogą ubiegać się też o dofinansowanie wyjazdów kolonijnych dla dzieci.

cenTRUM  
KonFeRencyJno-
-SzkoleNIowe
na potrzeby spotkań i projektów rozwojowych uruchomiliśmy 

w 2011 roku w naszej centrali w Katowicach nowoczesną prze-

strzeń. z dziesięciu sal centrum Konferencyjno-Szkoleniowego 

może korzystać równocześnie 140 osób. pracownicy mają tam 

też do dyspozycji dwie strefy rekreacyjne. centrum wyróżnia 

elastyczna aranżacja przestrzeni, która daje możliwość dosto-

sowywania jej zależnie od formy spotkania (np. konferencja, 

warsztat, imprezy okolicznościowe).
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doceniamy różnorodne zainteresowania pracowników. 
To kapitał, z którego czerpiemy przy różnych okazjach. w ciągu ostat-

nich dwóch lat konkursy i quizy dotyczące m.in. prezydencji polski w Ue, 

euro 2012 czy sztuki współczesnej stanowiły dla wielu okazję do za-

prezentowania swojej wiedzy. Również redakcja gazety wewnętrznej 

regularnie zaprasza naszych pracowników do współpracy, dając okazję 

do zaprezentowania własnych zainteresowań. z kolei wakacyjny kon-

kurs fotograficzny rokrocznie angażuje rzesze fotoamatorów.

Sportowcy. wspieramy sportowe pasje naszych pracowników. 

Udzielamy im dofinansowania na start w zawodach lub zakup 

strojów. wykorzystujemy wszelkie kanały komunikacji wewnętrznej 

do promowania udziału w rozgrywkach sportowych oraz fundu-

jemy nagrody. w ubiegłym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy 

dla pracowników turniej tenisa ziemnego, a po raz drugi mistrzo-

stwa w siatkówce plażowej. najdłuższą tradycję mają mistrzostwa 

w piłce nożnej, które w 2012 roku odbyły się po raz 16. w ostat-

nich latach niezwykle popularne stało się również bieganie. nasi 

pracownicy coraz liczniej biorą udział w imprezach biegowych  

– niektórzy zaczynają od 10-kilometrowych tras, a po kilku sezonach 

stanowią już trzon drużyny maratończyków. w 2011 roku, po naszym 

drużynowym starcie w Maratonie warszawskim, otrzymaliśmy tytuł 

Firmy przyjaznej Bieganiu.

zespół Singers. wspieramy też pasjonatów muzyki, którzy pod 

szyldem Singers znajdują czas na realizację niecodziennych projektów. 

co roku podczas świątecznych spotkań zarządu z pracownikami 

centrali ten kilkunastoosobowy zespół prezentuje autorskie aranżacje 

kolęd. nasi pracownicy nagrali też płytę z kolędami oraz przygotowali 

spektakl muzyczny na podstawie książki terapeutycznej „lucjan lew, 

jakiego nie było” (więcej na str. 91). dochód z przedstawień zasilił 

konto Fundacji inG dzieciom.

pracownicY: paSJa tworzenia | doBRe MieJSce pRacy

RozwiJaMy paSJe

od 2011 roku rozgrywamy w warszawie mistrzostwa InG w siatkówce Plażowej (fot. redakcja).

Od czterech lat regularnie organizujemy 

wewnętrzne szkolenia z udzielania pierwszej 

pomocy. Zainicjowali je pracownicy,  

którzy mają kontakt z klientami i chcieli  

mieć pewność, że w nagłych wypadkach zacho-

wają się właściwie. W 2012 roku we współpracy 

z firmą Medicover przeszkoliliśmy 450 pracow-

ników. Szkolenia organizowane są w maksymal-

nie 10-osobowych grupach. Ponad połowę czasu 

przeznacza się na praktykę – pracownicy ćwiczą 

m.in. ocenę stanu poszkodowanego, wezwanie 

pomocy, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej 

oraz przeprowadzanie resuscytacji. Dla pra-

cowników, którzy chcą odświeżyć wiadomości 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na intra-

netowym portalu BHP udostępniamy informacje 

na ten temat, w tym skład modelowej apteczki 

i listę przeszkolonych osób.

„Baśka” na mont 
Blanc – zdjęcie 
nagrodzone w kon-
kursie naszej gazety 
wewnętrznej  
w 2011 roku  
(fot. maciej Bałazy).

odsetek NieoBecNoŚci  
W prAcY*

mężczyźni kobiety

9,68%

3,37%

2011 2011 2011

9,55%

3,11%

2012 2012 2012

7,87% 7,68%

 * w naszym systemie raportowania nie stosujemy podziału na regiony

** w raportowanym okresie nie było żadnych wypadków śmiertelnych

Przypadający na pracownika odsetek 
czasu pracy, w którym odnotowano 
jego nieobecność

suma wszystkich dni, w czasie 
których pracownicy byli nieobecni 
w pracy 

LicZBA UrAZóW/ WYpAdkóW 
ZWiąZANYch Z prAcą*/**

26

2

26

5

28 31

LicZBA strAcoNYch 
dNi prAcY* 

129 115

18 118

127 430

16 919

147 233 144 349
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jeśli chcesz pozyskać 
innego człowieka dla 

swojej sprawy, zacznij 
od przekonania go, że 

jesteś jego prawdziwym 
przyjacielem.

Abraham Lincoln

Jerzy nowosielski

Bez tytułu (sygn. 4/XV) 

kobiety niebieskie

1995, serigrafia  

na papierze, 98x68,5 cm 

fragment pracy 

W  kolekcji Fundacji Sztuki 

Polskiej ING od  2002 r.

Nr kat. 0019
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BUdUJeMy 
świadoMośĆ 
FinanSowĄ 
Dbamy, aby nasz klient był świadomy swoich wyborów. tworzymy przestrzeń 
do dyskusji. edukujemy młodzież, pokazując, na czym polega praca bankowca.

interesuje nas, jakie czynniki decydują o finansowych wyborach 

konsumentów. zależy nam, aby były one jak najbardziej racjonalne. 

dlatego na różne sposoby dzielimy się naszą wiedzą o finansach. 

Finansowy Barometr inG. od końca 2011 roku prowadzimy 

w polsce badania konsumenckie na temat trendów w zachowaniach 

i postawach wobec zagadnień finansowych. Badanie to jest częścią 

międzynarodowego projektu Grupy inG. w jego ramach kilkanaście 

tysięcy osób w kilku krajach odpowiada na te same pytania (przykła-

dowe wyniki na str. 82). wyniki wraz z komentarzem bankowych 

ekspertów prezentujemy co kwartał na naszej stronie internetowej.  

poradnik kredytowy, poradnik hipoteczny. świadomość finan-

sowa klientów jest dla nas ważna. wiedza, w jakiej formie najlepiej 

pożyczyć pieniądze od banku, pozwala uniknąć nadmiernego 

zadłużenia. aby wspierać klientów we właściwych wyborach, na 

naszej stronie internetowej, w zakładkach poświęconych produk-

tom,  udostępniamy poradniki dotyczące różnych form kredytów. 

Spotkania z ekonomistami, Śniadania ekonomiczne. od kilku 

lat dla klientów korporacyjnych organizujemy śniadania ekono-

miczne oraz spotkania regionalne. Stałym elementem tych wyda-

rzeń jest udział autorytetów w dziedzinie gospodarki i finansów. 

Uczestniczyli w nich m.in. prof. witold orłowski, prof. Grzegorz 

Kołodko i prof. witold Modzelewski. 

dzień przedsiębiorczości. dzięki zaangażowaniu naszych pra-

cowników przyczyniamy się do zwiększania świadomości młodych 

ludzi na temat świata finansów. program Fundacji Młodzieżowej 

przedsiębiorczości umożliwia młodzieży poznanie specyfiki pracy 

w różnych środowiskach. nasi pracownicy zapraszają uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, aby przez jeden dzień towarzyszyli 

w pracy wybranego wydziału banku. dzięki nam młodzi ludzie, 

zanim jeszcze staną przed wyborem zawodowej przyszłości,  

poznają specyfikę pracy bankowca. nasze zaangażowanie zostało 

docenione przez fundację tytułem najefektywniejszej Firmy dnia 

przedsiębiorczości.

dZień prZedsiĘBiorcZoŚci

2011

2012

82

57

Liczba uczniów,  
którzy nas odwiedzili

Wspieramy naszych klientów 

detalicznych w zarządzaniu 

finansami osobistymi.  

W 2012 roku wszystkim 

klientom korzystającym  

z rachunku oszczędno-

ściowo-rozliczeniowego 

w złotych oraz z systemu 

bankowości elektronicznej 

udostępniliśmy Finansometr. 

Aplikacja pozwala w prosty  

i intuicyjny sposób zarządzać 

budżetem domowym  

na podstawie analizy 

dokonywanych transakcji. 

Dotychczas skorzystało z niej 

90 tys. klientów.
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Źródło: Badanie Finansowy Barometr InG, wykonane w dniach 30 sierpnia – 17 września 2012 r. na próbie 15 054 (PL=1002) osób. 
więcej na www.ingbank.pl w zakładce Biuro Prasowe

Grzegorz Ogonek
ekonomista, Pion rynków Finansowych

Edukacja finansowa daje klientom wiedzę 

niezbędną do świadomego podejmowania 

decyzji. Wyedukowani klienci w zetknięciu 

z nowym produktem są w stanie przebić się 

przez jego marketingową warstwę i doko-

nać rozważnego wyboru. 

Dzięki wiedzy finansowej relacje klienta 

z instytucją finansową mogą też wejść na 

wyższy poziom. Kupujący, który ma świado-

mość ryzyka związanego z usługą finanso-

wą, wyrabia sobie realne – czyli możliwe 

do spełnienia – oczekiwania w stosunku do 

instytucji finansowej. Korzyść z takiej relacji 

jest obopólna, ponieważ świadomy klient 

bez obaw podejmuje dyskusję o nowych 

produktach i korzysta z nich, jeśli są dla 

niego użyteczne.

63% 59%

43%

33%

19%

39%

69%

25%
30%

51%

7% 7% 7%
13%14%

Polska

jestem właścicielem

mieszkam z rodziną lub znajomymi i nie płacę czynszu

wynajmuję

niemcyusa wlk. Brytania turcja

które z poniższych zdań najlepiej opisuje twoją sytuację mieszkaniową

odsetek osób obawiających się utraty pracy w związku z opłacaniem rat kredytu hipotecznego

Polska niemcyusawlk. Brytaniaturcja

20

35
31

27
25

BAdANie poŚWiĘcoNe kredYtoM 
hipotecZNYM i NierUchoMoŚcioM

zauważyliśmy, że popularną grę zręcznościową 

łączą z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym 

trzy czynniki: dopasowanie (przy inwestycjach to 

analiza i precyzja), wzrost (pomnażanie kapitału 

klienta) i równowaga (inwestycje bez zbędnego 

ryzyka). w 2012 roku zdecydowaliśmy się na tak 

nietypową promocję nowej usługi inwestycyjnej, 

licząc, że przy okazji posłuży ona popularyzacji 

wiedzy na temat tej dziedziny finansów. z ze-

stawów jengi korzystają pracownicy i klienci od-

działów bankowości detalicznej i korporacyjnej.

JenGa i zaRzĄdzanie 
inweSTycJaMi

od trzech lat nasi przedstawiciele uczestniczą w kluczowych deba-

tach i spotkaniach tej najważniejszej imprezy gospodarczej europy 

środkowej. o randze kongresu świadczy udział wybitnych postaci 

świata polityki, biznesu i nauki – wśród nich są komisarze unijni, 

premierzy państw europejskich, przedstawicielie polskiego rządu oraz 

eksperci ekonomiczni. w roku 2012 prezes Małgorzata Kołakowska 

uczestniczyła w panelu dotyczącym sektora bankowego w Unii eu-

ropejskiej, podczas którego omawiano kwestie zmian w sektorze, 

interwencji państw na rynku bankowym oraz bankowych strategii 

antykryzysowych. wiceprezes Michał Bolesławski wziął udział w dys-

kusji na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego. nasi 

przedstawiciele uczestniczyli również w panelach poświęconych 

energetyce, budownictwu, rynkom kapitałowym i finansowym oraz 

kwestiom audytu i ryzyka.

z kolei w 2011 roku, przy okazji kongresu, opublikowaliśmy drugą 

edycję naszego raportu energetycznego. Główną tezą powstałego 

we współpracy z pwc raportu jest konieczność poniesienia nakładów 

inwestycyjnych w sektorze energetycznym. inwestycje, szacowane 

na 170 mld zł, warunkować mają stworzenie stabilnego systemu 

regulacji prawnych. Kolejne wydanie raportu ukaże się w 2013 roku.

eURopeJSKi KonGReS GoSpodaRczy
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BanK pRzyJazny  
modernizujemy nasze 
oddziały z myślą o wszystkich 
klientach. Instalujemy 
nowoczesne bankomaty. 
upraszczamy procedury 
i serwis internetowy.

chcemy, aby każdy klient mógł komfortowo 

korzystać z naszych usług. naszym celem jest 

umożliwienie swobodnego kontaktu niezależnie 

od wybranego przez klienta kanału komunikacji. 

z myślą o osobach z dysfunkcjami, np. wzroku 

czy słuchu lub mających trudności z poruszaniem 

się, znosimy bariery i upraszczamy procedury. 

ułatwiamy dostęp. od lat konsekwentnie 

ułatwiamy i poprawiamy niepełnosprawnym klien-

tom dostęp do naszych oddziałów. Każdego roku 

w kolejnych placówkach wdrażamy przyjazne 

rozwiązania: sale obsługi na parterze, podjazdy, 

szerokie i wygodne wejścia bez progu z poziomu 

chodnika. na piętrach stosujemy windy, poręcze 

przy schodach i podjazdach. nasze bankomaty 

mają duże cyfry na klawiaturze, dodatkowo 

środkowy klawisz z cyfrą 5 ma wypukłość, która 

pozwala zorientować się w układzie cyfr osobom 

z dysfunkcją wzroku. w miarę możliwości udo-

stępniamy podjazdy i windy przy bankomatach. 

nasze tradycyjne bankomaty systematycznie za-

stępujemy urządzeniami dualnymi, w których 

można wpłacać i wypłacać pieniądze.

od 2011 roku realizujemy projekt modernizacji placówek bankowych w ca-

łym kraju. Stosowane przez nas rozwiązania architektoniczne uwzględniają 

potrzeby różnych grup klientów, a równocześnie zapewniają pracownikom 

komfort pracy. większa przestrzeń ułatwia poruszanie się osobom na wózkach 

oraz rodzicom z wózkami, pokoje do indywidualnych spotkań umożliwiają 

swobodną rozmowę, słupy multimedialne z aplikacjami dotykowymi oferują 

łatwy wgląd w ofertę, a miejsca siedzące w strefie oczekiwania nadają całości 

atmosferę komfortu. dla klientów, którzy rozpoczynają korzystanie z systemu 

bankowości internetowej, udostępniamy stanowisko komputerowe, przy którym 

pracownicy przybliżają obsługę inGBankonline. Również dzieci towarzyszące 

naszym klientom mogą skorzystać z zaaranżowanych na nowo kącików z grami 

multimedialnymi i kolorowankami. zapraszamy na wirtualny spacer po oddziale 

na www.nowyoddzial.ingbank.pl.

ModeRnizacJa 
placóweK

UrZądZeNiA dUALNe 

2011

2012

219

347

upraszczamy procedury. Staramy się umoż-

liwiać dostęp do produktów i usług klientom 

niepełnosprawnym poprzez upraszczanie proce-

dur. w przypadku klientów z dysfunkcją wzroku 

przy otwieraniu konta stosujemy – poza do-

puszczalną formą aktu notarialnego – odczyty-

wanie danych z umowy i innych dokumentów. 

Sugerujemy, aby w tej czynności klientowi to-

warzyszyła osoba zaufana. zachęcamy również 

do korzystania z Halośląski – telefonicznego 

systemu obsługi klientów, w którym klient 

składa ustnie dyspozycje. 

oferujemy prosty serwis. Udostępniamy 

naszym klientom wersję mobilną strony in-

ternetowej i systemu bankowości elektronicz-

nej (dostępna na www.lajt.ingbank.pl). Żeby 

skorzystać z niej, nie trzeba mieć smartfonu, 

wystarczy prosty aparat telefoniczny i dostęp do 

internetu. Funkcjonalność serwisu została tak 

uproszczona, aby osoby z dysfunkcją wzroku 

lub słuchu mogły posługiwać się oprogramo-

waniem wspomagającym. 

2012

84 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 RapoRT cSR inG BanKU ślĄSKieGo S.a. 2011–2012 85

SpoŁeczeŃStwo: paleta dziaŁaŃ | BanK pRzyJazny



dziaŁaMy 
RazeM
angażujemy się w życie lokalnych społeczności. 
Fundacja bankowa i nasi wolontariusze 
wspierają potrzebujących.

Fundacja inG dzieciom. istniejąca od 1991 roku Fundacja inG dzieciom w 2005 

roku przyjęła za swój cel wyrównywanie szans dzieci chorych, z zaniedbanych 

wychowawczo środowisk oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizu-

jemy go poprzez trzy autorskie programy społeczne: Turnusy Uśmiechu, świetlice 

internetowe inG oraz wolontariat inG.

Fundacja inG dzieciom dociera do swoich podopiecznych za pomocą lokalnych 

organizacji samorządowych i społecznych. informacje o koniecznej pomocy 

pozyskujemy również od naszych pracowników i bezpośrednio od opiekunów 

zainteresowanych udziałem w programach.

turnusy uśmiechu. To program, w ramach którego rokrocznie około 1000 dzieci 

korzysta z dwutygodniowych turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych w wiśle. 

w 2011 roku gościliśmy uczniów szkół podstawowych z zaniedbanych gospodarczo 

obszarów, dzieci autystyczne wraz z rodzicami i opiekunami, podopiecznych kilku 

oddziałów onkologicznych oraz wybitnie uzdolnioną matematycznie młodzież. 

w 2012 roku zwiększyliśmy liczbę turnusów, jednocześnie zawężając grupę bene-

ficjentów do uczniów szkół z terenów ubogich i dzieci autystycznych z rodzinami. 

Turnusy są każdorazowo dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników.

Świetlice internetowe inG. w ramach tego programu fundacja remontuje, 

wyposaża i otwiera lokalne świetlice internetowe. w 2012 roku było ich już 31. 

celem tych działań jest zapewnienie młodym ludziom bezpłatnego dostępu 

do internetu, jak również pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. świetlice powstają 

w miejscach, które oferują dzieciom niewiele możliwości spędzania wolnego 

czasu. To przede wszystkim dzielnice miast oraz małe miejscowości, w których 

dostęp do internetu jest utrudniony.

wolontariat inG. od 2006 roku fundacja umożliwia realizację różnorodnych 

inicjatyw wolontariackich naszych pracowników (więcej na ten temat piszemy 

na str. 88).

Fundacja monitoruje skuteczność swoich programów, zbierając opinie pod-

opiecznych, ich rodziców i opiekunów. 

Umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń społecznych  

tak ważnych dla dzieci autystycznych – a ich rodzinom 

daje wsparcie społeczne. W ramach Turnusów Uśmiechu 

korzystamy z zajęć edukacyjnych, rehabilitacji, dogoterapii, 

wycieczek, integracji dla uczniów i ich opiekunów.  

Są to istotne elementy pracy z osobami dotkniętymi auty-

zmem. Wspólny czas spędzony przez rodziców i nauczy-

cieli umożliwia też wymianę opinii na temat metod pracy 

z dziećmi autystycznymi. Po takim doświadczeniu łatwiej 

o systemowe podejście do dziecka. Wpływa też korzyst-

nie na relacje między nauczycielami a rodzicami – buduje 

atmosferę szacunku, empatii, zaufania i akceptacji.

Andrzej Kowalik
nauczyciel zespołu szkół specjalnych nr 8 w katowicach
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program wolontariatu pracowniczego wolontariat inG realizujemy 

wspólnie z Fundacją inG dzieciom już od siedmiu lat. nasi pracow-

nicy, zgodnie z Regulaminem pracy inG Banku śląskiego, mogą 

w ciągu roku wykorzystać osiem godzin czasu pracy na działania 

wolontariackie.

dobry pomysł. w ramach tego wewnątrzbankowego konkursu 

– organizowanego z Fundacją inG dzieciom od 2006 roku – nasi 

wolontariusze zgłaszają projekty, które chcą realizować w lokalnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. akcje te z reguły dotyczą 

modernizacji pomieszczeń, budowy placów zabaw, część to turnieje 

sportowe oraz projekty ekologiczne i edukacyjne.

Globalne wyzwanie. Ta najważniejsza inicjatywa społeczna Grupy 

inG jednoczy naszych pracowników na całym świecie. w polsce w li-

stopadzie każdego roku wolontariusze zapraszają dzieci do wspólne-

go czytania książki „lucjan lew, jakiego nie było” (więcej na str. 91). 

Spotykają się w lokalnych bibliotekach, świetlicach środowiskowych 

oraz na oddziałach szpitalnych. przeprowadzają też zbiórki pieniędzy 

na zakup książek dla tych instytucji.

doraźne akcje. niektóre nasze inicjatywy – w swoich początkach 

organizowane bardzo spontanicznie – mają już długą tradycję, 

np. zbiórka paczek świątecznych dla dzieci z gmin o dużym wskaź-

niku bezrobocia przyniosła w 2012 roku ponad 700 paczek. Rów-

nież pomarańczowy plecak – wrześniowa akcja przygotowywania 

szkolnych wyprawek – cieszy się popularnością. Każdego roku nasi 

pracownicy organizują także, wspólnie z Regionalnymi centrami 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, kilkanaście akcji krwiodawstwa.

zaangażowanie regionów. nasze jednostki sprzedażowe także 

wspierają różnorodne projekty na poziomie lokalnym – każdorazowo 

we współpracy z uznanymi partnerami. przykładem jest konkurs 

„Mój pomysł na biznes” organizowany przez politechnikę śląską 

we współpracy z naszymi jednostkami w Gliwicach. za jego sprawą 

już od 9 lat powstają nowe firmy, które dają miejsca pracy i wspoma-

gają lokalny rozwój. z kolei dzięki pomocy regionu wrocławskiego 

Fundacja na Ratunek dzieciom z chorobą nowotworową zyskała 

nowy sprzęt i wyposażenie dla podopiecznych Kliniki Transplantacji 

Szpiku, onkologii i Hematologii dziecięcej akademii Medycznej.

korzyści. poprzez wolontariat inG wspieramy zaangażowanie 

społeczne naszych pracowników i budujemy relacje z lokalnymi 

społecznościami. doceniamy też korzystny wpływ tego programu 

na rozwój osobisty samych wolontariuszy, w tym na poszerzenie 

kompetencji lidera, budowanie zespołu oraz rozwój umiejętności 

współdziałania. w 2010 roku program wolontariat inG został 

wyróżniony laurem odpowiedzialności za dobrą praktykę cSR 

w konkursie organizowanym przez pKpp lewiatan, nSzz „Solidar-

ność” oraz firmę doradczą deloitte.

woloNtarIat INg

LicZBA prAcoWNikóW ZAANGAżoWANYch W WoLoNtAriAt

2012

2011
Dobry Pomysł

Globalne wyzwanie

Dzień Przedsiębiorczości

640
850

60

560
849

80
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kwoty przekazane przez Fundację InG Dzieciom (w zł) Darowizny pracowników  
w ramach comiesięcznych potrąceń  

z wynagrodzenia (w zł)

WkŁAd W roZWój iNFrAstrUktUrY orAZ ŚWiAdcZeNie  
UsŁUG NA rZecZ spoŁecZeństWA

196260

849 850

26 600

2011

2011 2012

Globalne wyzwanie

20122011

Liczba zaangażowanych pracowników

2012

23 000

akcje krwiodawstwa
Liczba zaangażowanych pracowników

20122011

Liczba rozdanych książek

3500 3600

20122011

Dzieci i edukacja 1 601 385
1 543 999

edukacja finansowa 52 000
83 554

służba zdrowia 278 000
258 000

wolontariat 390 213
464 449

Promocja 14 299
7015

Biblioterapia. Książki pobudzają wyobraźnię dzieci. 

Mogą również być pomocne w zetknięciu z ciężką 

chorobą. Książki terapeutyczne wspierają emocjonal-

ny rozwój dzieci i towarzyszą im w przezwyciężaniu 

trudności. wspólna lektura pomaga też podjąć trudne 

tematy – z szacunkiem dla wrażliwości i indywidualnych 

potrzeb dziecka.

we współpracy ze specjalistami wydaliśmy dwie wyjąt-

kowe pozycje dla dzieci. obie zostały napisane przez 

Roksanę Jędrzejewską-wróbel i przedstawiają historie 

małych bohaterów, które pomagają dzieciom zaakcep-

tować trudne tematy. w 2005 roku z myślą o małych 

pacjentach z chorobami nowotworowymi powstał 

„lucjan lew, jakiego nie było” (wersja elektroniczna: 

www.ingdzieciom.pl). Trzy lata później we współpracy 

z Fundacją Synapsis wydaliśmy „Kosmitę”. To histo-

ria skierowana do rodzin dzieci autystycznych, którą 

wyróżniono m.in. w 2012 roku w plebiscycie na dzie-

sięć najważniejszych książek dekady z okazji 10-lecia 

kampanii cała polska czyta dzieciom. znalazła się też 

na liście książek dla dzieci o specjalnych potrzebach 

międzynarodowej sekcji iBBy (Stowarzyszenie przyjaciół 

Książki dla Młodych).

w ciągu kilku lat rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy bez-

płatnych egzemplarzy tych pozycji, część w ramach wo-

lontariackich akcji, podczas których pracownicy czytali 

książki na oddziałach onkologicznych i nefrologicznych.

NAsZe WArtoŚci  
W prAktYce

na rzecz  
Fundacji InG Dzieciom 

na rzecz  
Fundacji sztuki Polskiej

10 620 000 800 000

16 27

20122011

Doraźne inicjatywy wolontariackie
Liczba projektów na rzecz wybranego partnera społecznego 

Darowizny na rzecz naszych fundacji 2005–2012 (w zł)

Liczba zgłoszonych projektów
Liczba projektów przyjętych do realizacji w następnym roku

67

42 47

9589

46

2010
IV edycja

2011
V edycja

2012
VI edycja

Dobry Pomysł
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Fundacja Sztuki polskiej inG powstała w 2000 roku. Korzysta 

ze wsparcia spółek Grupy inG działających w polsce (więcej na 

www.ingart.pl). Jej celem jest promocja polskiej sztuki współ-

czesnej, a zwłaszcza twórczości młodych artystów. w 2011 roku 

w uznaniu wpływu fundacji na rozwój i upowszechnianie kultury 

w polsce otrzymaliśmy wyróżnienie Ministra Kultury i dziedzictwa 

narodowego. wykorzystując swoje zasoby, fundacja od początku 

popularyzuje sztukę współczesną wśród klientów i pracowników. 

obrazy z kolekcji znalazły się na naszych kartach płatniczych 

i materiałach promocyjnych. w przestrzeniach biurowych w Ka-

towicach i warszawie wyeksponowane są prace najciekawszych 

artystów polskich, często rozwijających międzynarodową karierę. 

pracownicy biorą udział w intranetowych konkursach i akcjach 

edukacyjnych, np. na temat pracy kuratora czy krytyka sztuki.

kolekcja. na przestrzeni kilkunastu lat Fundacja Sztuki polskiej 

inG zgromadziła bogatą kolekcję prac współczesnych polskich 

artystów. ponad 140 dzieł reprezentuje różne techniki sztuk 

wizualnych – obok malarstwa coraz liczniej reprezentowane są 

m.in. prace wideo. wśród autorów prac są nazwiska uznanych 

twórców, takich jak Stefan Gierowski czy zofia Kulik, oraz artystów 

średniego i młodego pokolenia, np. wilhelma Sasnala, Michała 

Budnego, Jakuba Juliana ziółkowskiego, anny ostoi. 

w 2012 roku do kolekcji włączono prace zbigniewa libery, Jo-

anny Malinowskiej, pawła Bownika, adama Jastrzębskiego oraz 

Konrada Smoleńskiego.

wystawy. Fundacja rokrocznie realizuje wydarzenia artystyczne

we współpracy z indywidualnymi artystami oraz z instytucjami. 

w ostatnich latach były to m.in.: w 2011 roku wystawa „3 nad

ranem” w galerii Starter w warszawie i w roku 2012 „1:1 – prace

z kolekcji Fundacji Sztuki polskiej inG” w państwowej Galerii 

Sztuki w Sopocie. w roku 2012 fundacja patronowała również

powstaniu artbooka „Vis-à-vis en face (J’ai quinze ans)” projektu

Honzy zamojskiego. wydawnictwo zawiera swobodne interpre-

tacje prac z kolekcji Fundacji Sztuki polskiej inG. 

„wspólny projekt”. w 2012 roku wraz z Muzeum Sztuki w Łodzi, 

najstarszym muzeum sztuki współczesnej w europie, ogłosiliśmy 

nabór do pierwszego konkursu w ramach cyklu, który ma na celu 

wspieranie młodych artystów. laureat otwartego konkursu ma moż-

liwość zrealizowania swojego projektu z pomocą kadry, narzędzi 

i infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacji Sztuki polskiej 

inG. pierwsza edycja tego projektu – zatytułowana „prototyp miej-

ski” – została zrealizowana przez Katarzynę Baług w przestrzeni 

publicznej Łodzi.

FUndacJa SzTUKi polSKieJ inG

Fragment wysta-
wy „1:1  
– prace z kolek-
cji Fundacji sztu-
ki Polskiej InG” 
w Państwowej 
Galerii sztuki  
w sopocie (fot. 
Paweł Bownik).

Prace z kolekcji 
fundacji  
na korytarzach 
warszawskiego 
budynku naszej 
centrali 
(fot. sylwia 
tomanek).

Od 2004 roku wspiera nas finansowo w budowaniu kolekcji. Dzięki temu nasza kolekcja co roku 

wzbogaca się o kilka prac czołowych polskich artystów młodego pokolenia. Zachęta z kolei służy 

fundacji wsparciem merytorycznym i bogatym doświadczeniem, uczestnicząc w przedsięwzięciu 

(i przygodzie), jakim jest budowa kolekcji fundacji dużego banku. Fundacja Sztuki Polskiej ING 

jest na polskim rynku partnerem wyjątkowym – stabilnym i konsekwentnym w działaniach oraz 

otwartym na nowe prądy w sztuce. Nasza relacja to pozytywny przykład stosunków opartych 

na zaufaniu oraz zgodności celów: misji wspierania polskiej sztuki współczesnej poprzez promocję 

młodych twórców i instytucji artystycznych.

Hanna Wróblewska
Dyrektor zachęty – narodowej Galerii sztuki
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ryszard Grzyb

La marche du rhinocéros... 

vers où?

1996, olej na płótnie, 

81,5x100 cm

W kolekcji Fundacji Sztuki 

Polskiej ING od 2002 r.

Nr kat. 0031

Wpatrz się głęboko 
w przyrodę, a wtedy 
wszystko zrozumiesz.

Albert Einstein
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zaRzĄdzaMy  
 wpŁyweM  
 na śRodowiSKo
nasze produkty tworzymy z uwzględnieniem ryzyka środowiskowego i społecznego. 
w sposób systemowy ograniczamy niepożądany wpływ na otoczenie.

System zarządzania Środowiskowego. w 2010 roku wdrożyliśmy Sys-

tem zarządzania środowiskowego zgodny z międzynarodową normą  

iSo 14001:2009 (więcej na www.ingbank.pl). za jego pomocą identyfikujemy te 

aspekty naszej działalności, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, oraz 

wdrażamy technologie, które są najmniej szkodliwe dla środowiska. Systematycznie 

budujemy też świadomość ekologiczną pracowników i partnerów biznesowych oraz 

informujemy zainteresowane strony o naszym wpływie na środowisko. w tym samym 

roku audytorzy TÜV noRd pozytywnie ocenili zgodność wdrożonego u nas systemu 

z wymaganiami normy en iSo 14001:2009. nasz System zarządzania środowisko-

wego wyróżniono również publikacją w raporcie Forum odpowiedzialnego Biznesu 

„odpowiedzialny biznes w polsce 2010. dobre praktyki”.

polityka eSr. przestrzegamy zasad polityki Ryzyka środowiskowego i Społecznego 

(eSR, ang. environmental & Social Risk policy). za jej pomocą identyfikujemy ryzyko

społeczne i środowiskowe, dokonujemy właściwej oceny transakcji i, w razie po-

trzeby, ograniczamy ryzyko.

 

zasady równowagi (ang. equator principles). przy finansowaniu projektów 

inwestycyjnych uwzględniamy zasady Równowagi, czyli zbiór zasad i mierników 

służących do zarządzania ryzykiem społecznym i środowiskowym. Są one oparte na 

wytycznych Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Banku światowego i od 

2009 roku stanowią nasz standard. w związku z tym nie finansujemy projektów 

inwestycyjnych, w przypadku których zasady Równowagi nie są stosowane. Tego 

typu finansowanie dotyczy zwykle dużych, złożonych i kosztownych projektów 

inwestycyjnych, np. elektrowni, zakładów chemicznych, kopalni, infrastruktury 

transportowej oraz związanej z ochroną środowiska i telekomunikacją.

Ma wyjątkowy system zarządzania środowi-

skiem. Już samo posiadanie certyfikatu przez 

bank jest w Polsce czymś wyróżniającym. 

Ponadto specyfiką systemu ING jest przewaga 

pozytywnych aspektów środowiskowych nad 

negatywnymi. Oczywiście te ostatnie też są,  

ale są bardzo dobrze zarządzane. Dodatko-

wo ING ogranicza systematycznie negatywny 

wpływ na środowisko. Warto pamiętać, że 

system zarządzania powinien przynieść przede 

wszystkim korzyści organizacji, która go wpro-

wadziła. W skutecznych systemach właściwa 

identyfikacja aspektów środowiskowych i do-

bre nimi zarządzanie prowadzą do zmniejsze-

nia kosztów działalności i ograniczenia strat.

Andrzej Kostecki
Dyrektor ds. certyfikacji tÜV norD

Wspieramy rozwój 

energetyki odnawialnej. 

W 2011 roku sfinansowa-

liśmy budowę farmy wia-

trowej o mocy 22 MW, 

zlokalizowanej w okolicy 

Rawy Mazowieckiej. Pro-

dukcja prądu za pomocą 

11 turbin ruszyła rok póź-

niej. Budowę farmy wia-

trowej realizowała firma 

EnerCap specjalizująca się 

w inwestycjach w czystą 

energię w Europie Środ-

kowo-Wschodniej.

ograniczanie zużycia papieru. wprowadzane przez 

nas rozwiązania technologiczne ograniczają zużycie pa-

pieru. Systematycznie wzrasta liczba transakcji wykony-

wanych przez klientów indywidualnych i korporacyjnych 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej. za jej 

pomocą (lub telefonicznie) klienci indywidualni mogą 

ustalić i nadać kod pin do swojej karty, co eliminuje 

konieczność jego drukowania i wysyłania. w segmencie 

korporacyjnym ograniczyliśmy z kolei liczbę papiero-

wych przelewów krajowych oraz wyciągów: o 87 proc. 

w przypadku dużych firm i o 60 proc. w małych firmach.

ograniczanie zużycia energii. w naszych placówkach 

montujemy urządzenia energooszczędne, np. kom-

pensatory energii czy – zainstalowane już w 90 proc. 

lokalizacji – zegary astronomiczne, które sterują oświe-

tleniem zgodnie z porami wschodu i zachodu słońca, 

co pozwala ograniczyć zużycie energii o 10 proc. Stosu-

jemy wyłącznie żarówki energooszczędne, dodatkowo 

w 170 oddziałach wymieniliśmy oprawy oświetlenio-

we na energooszczędne. Systematycznie odnawiamy 

jednostki klimatyzacyjne. zastosowanie nowoczesnej 

klimatyzacji pozwala na redukcję emisji dwutlenku 

węgla, a zastosowany czynnik chłodzący nie powoduje 

niszczenia warstwy ozonowej.

ograniczanie emisji co
2
. nasza flota samochodowa 

składa się w większości z pojazdów wyposażonych 

w silniki wysokoprężne (diesel), posiadających normę 

spalin eURo-4 lub eURo-5. Użytkujemy je, korzystając 

z leasingu operacyjnego maksymalnie przez cztery lata. 

zgodnie z przepisami ochrony środowiska uiszcza-

my opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska (tzn. za korzystanie z kotłowni i samo-

chodów służbowych).

Gospodarka odpadami. od 2000 roku systematycznie 

zbieramy makulaturę, sprzęt elektroniczny, tonery oraz 

inne odpady biurowe. wszelkie materiały papierowe 

trafiają do pojemników na makulaturę lub – jeśli wy-

magają certyfikatu zniszczenia – do specjalnych konte-

nerów. Sprzęt komputerowy wycofany z użytkowania 

sprzedawany jest pracownikom lub przekazywany 

w formie darowizny szkołom i przedszkolom. pozostały 

niesprawny sprzęt i inne odpady biurowe utylizują firmy 

zewnętrzne, które posiadają stosowne zezwolenia.

KoRzySTne RozwiĄzania
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ZUżYcie eNerGii eLektrYcZNej i WodY

ZBierAMY odpAdY

zużycie energii

w tym ze źródeł odnawialnych

w tym ze źródeł odnawialnych

37  159  229 kwh

37  286  743 kwh

3 864 559 kwh

brak danych

2012

2011

każdego roku zużywamy  
około 37,2 mln kwh energii 
elektrycznej. Podejmujemy wiele 
działań, aby zminimalizować 
nasz wpływ na środowisko 
i oszczędzić energię.

ZMNiejsZAMY ZUżYcie eNerGii

37,2 
 mln kWh

zużycie wody miejskiej

76 646 m3

79 538  m3

2012

2011

makulatura monitory elementy
elektroniki 

odpady 
wielkogabarytowe

suma odpadów, które 
poddane są recyklingowi**

tonery

487 305 kg 15 769 kg 47 747 kg* 1937 kg 505 011 kg

590 125 kg 16 636 kg 100 kg 2632 kg 609 393 kg

2012

2011

   * efekt wiosennych Porządków – akcji usuwania nieużywanego wyposażenia oddziałów

** z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych

90%
w 90 proc. placówek pracują 
zegary astronomiczne, które 
uruchamiają oświetlenie 
o zachodzie i wschodzie słoń-
ca, co pozwala ograniczyć 
zużycie energii o 10 proc.

60
w 60 oddziałach 
w nowych 
wizualizacjach 
wprowadzono 
oświetlenie 
ledowe.

7200
w 200 
lokalizacjach 
pracują 
nowoczesne, 
energooszczędne 
klimatyzatory.

w siedmiu 
placówkach 
zastosowano 
kompensatory 
energii.

zamieniamy papier na nowe technologie. od 2011 

roku zamówienia, faktury i wszelkie inne wewnętrzne 

dokumenty funkcjonują u nas w formie elektronicznej. 

zarządzanie zakupami, należnościami, zobowiązaniami 

i środkami trwałymi umożliwia zintegrowany system 

informatyczny profit direct. w formie elektronicznej 

udostępniamy też pracownikom ich paski wynagro-

dzeń (więcej o HR direct na str. 61) oraz obsługujemy 

delegacje.

obieg naszej korespondencji wewnętrznej zrewolu-

cjonizował projekt data carusel, dzięki któremu wy-

eliminowaliśmy m.in. papierowe potwierdzenia. z kolei 

system iwa zredukował znacząco wewnętrzny obieg 

dokumentów – zamiast papierowych kopii korzystamy 

ze skanów.

w obszarze klienta korporacyjnego, w ramach projek-

tu zielone easy opS, wszystkie kluczowe dokumenty 

zeskanowane zostały do elektronicznego archiwum. 

doradcy klienta składają teraz dyspozycje wyłącznie  

na podstawie elektronicznych kopii dokumentów.

NAsZe WArtoŚci  
W prAktYce

osZcZĘdZAMY pApier

zakup papieru

119 998 ryz

131 073 ryzy

2012

2011

Na nową siedzibę naszej centrali w Warszawie (przeprowadzka 

w 2013 roku) wybraliśmy budynek przy placu Unii Lubelskiej. 

Kompleks biurowy wyróżnia zastosowanie najwyższej jakości ma-

teriałów oraz rozwiązań technologicznych, które spełniają m.in. 

surowe kryteria izolacyjności i rekuperacji (odzyskiwania ener-

gii cieplnej). Projekt budynku otrzymał już certyfikat BREEAM, 

z oceną bardzo dobrą. Jest to jedna z najpopularniejszych metod 

oceny budownictwa odpowiedzialnego społecznie. Wśród „zie-

lonych” rozwiązań przewidzianych dla naszej nowej lokalizacji 

znalazły się czujniki przecieków wody, energooszczędne windy 

i schody ruchome, monitoring jakości powietrza i nasłonecz-

nienia, wydajność akustyczna budynku poniżej 35 dB i użycie 

technologii niskowęglowych redukujących emisję CO
2
. Kompleks 

będzie posiadał też infrastrukturę dla rowerzystów.
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systematycznie edukujemy pracowników. angażujemy się w różnorodne akcje 
i promujemy proekologiczne postawy.

anGaŻUJeMy 
pRacowniKów 

od 2009 roku bierzemy udział w ogólnoświatowej akcji 
Godzina dla ziemi – gasimy światła w naszych centralach w war-

szawie i Katowicach oraz w kilkudziesięciu oddziałach w kraju. 

wewnętrznie w ramach Tygodnia dla ziemi rokrocznie promujemy 

ekologiczne nawyki w pracy i domu. w 2011 roku przy okazji 

akcji Sprzątania świata przeprowadziliśmy konkurs, w którym  

600 pracowników dzieliło się swoimi proekologicznymi praktykami, 

które stosują na co dzień.

w akcji wolontariackiej „Las jest  
wokół nas” w 2012 roku oprócz  
naszych pracowników wzięło udział  
40 podopiecznych Domu Dziecka  
w sarnowie (fot. sylwia tausznik).

akcje porządkowe. w 2011 roku zachęciliśmy pracowników do 

kilku aktywności przynoszących korzyść środowisku naturalnemu. 

w jednej z nich pracownicy zrezygnowali z korzystania z 500 

biurowych koszy na śmieci, dzięki czemu roczne zużycie worków 

plastikowych spadło o 180 tys. następnie w ramach akcji „czyste 

biuro” w 190 lokalizacjach zebraliśmy 150 ton odpadów (sprzęt 

elektroniczny, meble oraz inne wyposażenie), a przy okazji „wio-

sennych teleporządków” – 370 aparatów telefonicznych i ponad 

50 kg ładowarek. wszystkie te odpady powierzyliśmy firmom, które 

zutylizowały je w bezpieczny dla środowiska sposób. 

portal eko w inG. od 2007 roku w intranecie prowadzimy ser-

wis poświęcony tematom ekologicznym. za jego pośrednictwem 

promujemy wśród pracowników proekologiczne postawy oraz 

informujemy o organizowanych kampaniach i konkursach. znajdują 

się tam również wskazówki np. na temat oszczędnego drukowa-

nia czy materiały związane z polityką środowiskową. na portalu 

promujemy też nasze inicjatywy ekologiczne oraz zachęcamy do 

ochrony polskiej przyrody. 

artykuły w gazecie wewnętrznej. Tematy związane z ekologią 

od 2007 roku mają swoje stałe miejsce w gazecie wewnętrznej 

„Baśka”. naszym celem jest uświadomienie pracownikom wpły-

wu, jaki wywieramy na środowisko jako firma oraz indywidualnie. 

w artykułach poruszamy m.in. zagadnienia dotyczące naszych 

wyborów konsumenckich, nawyków i odpowiedzialnych postaw.

Szkolenie. wprowadzając System zarządzania środowiskowego, 

stworzyliśmy grę e-learningową na ten temat. do końca 2012 roku 

skorzystało z niej blisko 1200 pracowników.

W ramach wolontariatu ekologicznego nasi  

pracownicy realizują różnorodne projekty na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego. W 2012 roku  

grupa 80 wolontariuszy zorganizowała wspólnie 

z podopiecznymi Domu Dziecka w Sarnowie akcję  

„Las jest wokół nas” – zbudowano 5 paśników  

i 15 budek lęgowych, które zostały ustawione na terenie 

Nadleśnictwa Brynek. Kilka miesięcy później grupa 

wolontariuszy we wspólnej akcji z Nadleśnictwem 

Katowice przygotowała 15 lizawek, dzięki którym 

zwierzęta mogły zimą uzupełnić braki soli.

LicZBA prAcoWNikóW, którZY WZiĘLi 
UdZiAŁ W AkcjAch ekoLoGicZNYch

1172

80

30

122

600

1000
w akcji „zmieniam kosz na parking dla 
myszy” wzięło udział 1000 pracowników.

Podczas tygodnia dla ziemi zachęcili-
śmy 1172 pracowników do ukończenia 
szkolenia ekologia.

600 osób wzięło udział w akcji  
sprzątanie Świata.

122 pracowników zapoznało się  
z ekoprzewodnikiem utworzonym  
z okazji Dnia ziemi.

80 wolontariuszy zorganizowało ekologiczny 
wolontariat, łącząc edukację dzieci z budową 
paśników i budek lęgowych.

30 wolontariuszy przygotowało lizawki 
dla zwierząt.

2012

2011
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wskaźnik opis  wskaźnika
stopień 

raportowania
strony

STRATEGIA I ANALIZA

1.1
oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu  
lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji  
i jej strategii

Pełny 4

1.2 opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny 4

PROFIL ORGANIZACyJNy
2.1 nazwa organizacji Pełny 2
2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny www.ingbank.pl

2.3
struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów 
powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture

Pełny 15

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny 10

2.5
Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są 
główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu

Pełny 10

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny 10

2.7
obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki 
klientów/konsumentów i beneficjentów

Pełny 10

2.8 skala działalności Pełny 10 -11, 13-14
2.9 znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności Pełny 12-13

2.10 nagrody otrzymane w raportowanym okresie Pełny 108

PARAMETRy RAPORTU

Profil raportu
3.1 okres raportowania (np. rok obrotowy//kalendarzowy) Pełny 2
3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Pełny nie dotyczy
3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) 2
3.4 osoba kontaktowa Pełny 2
3.5 Proces definiowania zawartości raportu Pełny 2, 4, 23-25
3.6 zasięg raportu Pełny 2
3.7 oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie i zasięgu raportu Pełny 2

3.8
Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, 
operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na 
porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji

Pełny 2

3.9
techniki i przyjęte założenia odnośnie do szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji 
zawartych w raporcie

Pełny 2

3.10
wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach 
z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu 
bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Pełny nie dotyczy

3.11
znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru 
zastosowanych w raporcie

Pełny nie dotyczy

3.12 tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych Informacji w raporcie Pełny 104-106

Weryfikacja

3.13
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. jeśli nie zawarto takich danych 
w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz 
relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

Pełny nie dotyczy

indeKS TReści GRi NADZóR, ZOBOWIąZANIA I ZAANGAżOWANIE

Nadzór

4.1
struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad 
organizacją

Pełny 16-17

4.2 wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym Pełny 16

4.3
Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub 
niewykonawczych członków 

Pełny www.ingbank.pl

4.4
mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji 
i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego

Pełny 18; 20

4.5
związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry 
menedżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw) a wynikami organizacji (obejmując wyniki 
społeczne i środowiskowe)

Pełny 16-17

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego Pełny 17

4.7
Proces weryfikacji składu, kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego oraz 
komitetów, rozważając przy tym płeć i inne wskaźniki różnorodności

Pełny 16-17

4.8
wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące 
się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom 
ich implementacji

Pełny 18-19

4.9
Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami 
ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie 
się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami

Pełny 16-17

4.10
Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

Pełny 16-17

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
4.11 wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny 21

4.12
zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

Pełny 109

4.13
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ 
/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych

Pełny 109

Angażowanie interesariuszy
4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 24-25
4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny 23-25

4.16
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy 
interesariuszy.

Pełny
40-41; 52-53; 

58; 86

4.17
kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, 
również poprzez ich zaraportowanie

Pełny 26-33; 

PODEJŚCIE DO ZARZąDZANIA
 Podejście do zarządzania - wskaźniki ekonomiczne (eC) Pełny 26-27
 Podejście do zarządzania - wskaźniki środowiskowe (en) Pełny 32-33; 98-99
 Podejście do zarządzania - wskaźniki społeczne związane z praktykami zatrudnienia i godną pracą (La) Pełny 28-29
 Podejście do zarządzania - wskaźniki społeczne związane z respektowaniem praw człowieka (Hr) Pełny 26-27
 Podejście do zarządzania - wskaźniki społeczne (so) Pełny 30-31
 Podejście do zarządzania - wskaźniki społeczne związane z odpowiedzialnością za produkt (Pr) Pełny 26-27

wskaźnik opis  wskaźnika

WSKAźNIKI EKONOMICZNE (EC)

eC1
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, 
niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

Pełny 12-13
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WSKAźNIKI ŚRODOWISKOWE (EN)
en1 wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Pełny 99-101

en7
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego 
stopnia redukcji

Pełny 100-101

en8 Łączny pobór wody według źródła Pełny 100
en22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. niepełny 99-100

WSKAźNIKI SPOłECZNE ZWIąZANE Z PRAKTyKAMI ZATRUDNIENIA I GODNą PRACą (LA)

La1
Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu 
(w podziale na płeć)

Pełny 62

La2
Łączna liczba odejść, wskaźnik fluktuacji oraz liczba nowo przyjętych pracowników, według grup 
wiekowych, płci i regionu

Pełny 63

La7
wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków 
śmiertelnych związanych z pracą, według regionów

Pełny 75

La10
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia 
i płci

Pełny 69

La11
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość 
zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

Pełny 66-69

La12
odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy 
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci

Pełny 59

La13
skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności 
do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

Pełny
62;  

www.ingbank.pl

WSKAźNIKI SPOłECZNE ZWIąZANE Z RESPEKTOWANIEM PRAW CZłOWIEKA (HR)

Hr1
Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub 
które zostały poddane kontroli pod tym kątem

Pełny 52-53

Hr2
Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw 
człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii

Pełny 53

WSKAźNIKI SPOłECZNE (SO)

so1
Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności 
organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia 
działalności

Pełny 88; 90-91

so3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Pełny 19, 21
so4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji Pełny 18

WSKAźNIKI SPOłECZNE ZWIąZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIą ZA PRODUKT (PR)

Pr1
etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo 
w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim 
procedurom

Pełny 50-51

Pr3
rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących 
produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

Pełny 50

Pr5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta Pełny 44-45

Pr6
Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie 
komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu

Pełny 50

WSKAźNIKI SUPLEMENTU DLA SEKTORA FINANSOWEGO (FSSS)

Fs4
Proces(-y) w celu poprawy kompetencji personelu do realizacji ekologicznych i społecznych zasad  
i procedur, jak zastosowane do linii biznesowych

Pełny 22-23; 98

Fs14 Inicjatywy mające na celu poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych Pełny 30-31; 84-85
Fs15 zasady dotyczące sprawiedliwego projektowania i sprzedaży produktów i usług finansowych Pełny 50-51
Fs16 Inicjatywy mające na celu wzrost świadomości kwestii finansowych wg rodzaju beneficjenta Pełny 30-31; 80-83
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naGrodY

luty 2011 – Top RaTed – tytuł przyznany za działalność na rzecz klientów korporacyjnych 

(międzynarodowe grupy kapitałowe), na podstawie ankiety wydawnictwa Global custodian

luty 2011 – zŁoTy BanKieR – 1. miejsce w plebiscycie portalu Bankier.pl w kategorii „Bankowość 

mobilna” oraz za najlepszy kredyt hipoteczny

Marzec 2011 – RanKinG odpowiedzialnycH FiRM – 1. miejsce w branży finansowej, ranking 

przygotowany przez „Gazetę prawną” przy wsparciu pwc

kwiecień 2011 – Top eMployeRS 2011 – certyfikat nadawany przez corporate Research Foundation

Maj 2011 – lideR wSpaRcia iT – 1. nagroda w kategorii „przedsięwzięcie roku”, konkurs 

organizowany przez Hdi-poland

październik 2011 – eFFie – srebrna statuetka dla kampanii konta direct „Bajki”, konkurs 

organizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SaR

Marzec 2012 – Top eMployeRS 2012 – certyfikat nadawany przez corporate Research Foundation

kwiecień 2012 – RanKinG odpowiedzialnycH FiRM – 1. miejsce w branży finansowej, ranking 

przygotowała „Gazeta prawna” przy wsparciu pwc

kwiecień 2012 – odpowiedzialny BizneS w polSce – nasze dobre praktyki wymienione w raporcie 

Forum odpowiedzialnego Biznesu za 2011 rok

Maj 2012 – SReBRny liSTeK cSR – wyróżnienie przyznawane przez tygodnik „polityka”

czerwiec 2012 – naJlepSzy BanK – 1. miejsce w konkursie „Gazety Bankowej”, kategoria „Banki 

duże”

wrzesień 2012 – GodŁo JaKości oBSŁUGi – przyznane na podstawie opinii wyrażonych na portalu 

Jakoscobslugi.pl

październik 2012 – naJBezpiecznieJSzy BanK w eURopie śRodKowo-wScHodnieJ – 5. miejsce  

w rankingu magazynu „Global Finance”

listopad 2012 – naJŁadnieJSza placówKa BanKowa – 1. nagroda dla naszego oddziału 

w Toruniu przyznana w konkursie portalu Banking-Magazine

JeSteŚMY czŁonkieM

związku Banków polskich

Bankowego arbitrażu Konsumenckiego (w ramach zBp)

Stowarzyszenia emitentów Giełdowych

polskiego związku pracodawców prywatnych Banków i instytucji Finansowych 

(w ramach pKpp lewiatan)

wSpieraMy

Fundację inG dzieciom

Fundację Sztuki polskiej inG

Fundację Młodzieżowej przedsiębiorczości

Fundację dorastaj z nami

ambasadę Holenderską

Jako czŁonek GrupY inG n.V. wSpieraMY idee  

UniceF 

powszechnej deklaracji praw człowieka
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Dzięki wykorzystaniu papieru Cocoon offset zamiast papierów niemakulaturowych powstało o 1232 kg mniej odpadów i 230 kg mniej gazów 
cieplarnianych, zaoszczędzono 24 128 l wody, 2272 kwh energii i 2002 kg drewna.

wydrukowano na papierze Cocoon offset 100% recycled
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wersja elektroniczna  
raportu społecznej odpowiedzialności Biznesu  

InG Banku Śląskiego s.a.  
jest dostępna na stronie:  

www.raportroczny.ingbank.pl/csr


	s2
	s4
	s6
	s10
	s11
	s12
	s15
	s16
	s18
	s19
	s20
	s21
	22
	s23
	s24
	s25
	s26
	s28
	s30
	s32
	s36
	s40
	s44
	s46
	s45
	s50
	s51
	s52
	s53
	s54
	s58
	s59
	s60
	s61
	s62
	s63
	s64
	s66
	s67
	s69
	s70
	s72
	s75
	s76
	s80
	s81
	s82
	s83
	s84
	s86
	s88
	s90
	s91
	s94
	s98
	s99
	s101
	s102
	s104
	s108
	s100
	s13
	s85
	s107

	Button 128: 
	Button 129: 
	Button 5: 
	Button 9: 
	Button 14: 
	Button 19: 
	Button 23: 
	Button 6: 
	Button 10: 
	Button 15: 
	Button 20: 
	Button 24: 
	Button 7: 
	Button 11: 
	Button 16: 
	Button 21: 
	Button 25: 
	Button 8: 
	Button 12: 
	Button 17: 
	Button 22: 
	Button 26: 
	Button 13: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 106: 
	Button 99: 
	Button 107: 
	Button 100: 
	Button 127: 
	Button 122: 
	Button 123: 
	Button 124: 
	Button 125: 
	Button 126: 
	Button 102: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 117: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 120: 
	Button 121: 
	Button 111: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 108: 
	Button 27: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 48: 
	Button 50: 
	Button 49: 
	Button 47: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 68: 
	Button 67: 
	Button 64: 
	Button 62: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 63: 
	Button 28: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 41: 
	Button 33: 
	Button 30: 
	Button 29: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 74: 
	Button 75: 
	Button 76: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 84: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 90: 
	Button 92: 
	Button 95: 
	Button 94: 
	Button 93: 
	Button 96: 
	Button 91: 
	Button 89: 
	Button 85: 
	Button 83: 
	Button 101: 
	Button9: 


