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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, ponad 
700 bankomatów i 400 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp 
do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z 
pozostałymi podmiotami Grupy ING. 
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą usługi  
z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów detalicznych  
i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia ponad 114 tysięcy pracowników w wielu 
znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING. 

 

 

ING Bank Śląski organizuje internetowy konkurs plastyczny  
 
ING Bank Śląski organizuje konkurs plastyczny dla szkół podstaw owych i gimnazjalnych w 
Poznaniu. Prace mo Ŝna nadsyła ć od 12 pa ździernika do 15 listopada b.r. Zwyci ęskie szkoły otrzymaj ą 
sprz ęt komputerowy. Patronat nad konkursem obj ął Wiceprezydent Miasta Poznania, Sławomir Hinc. 
 

Aby wziąć udział w konkursie plastycznym, naleŜy przygotować pracę o tematyce „Internetowy Poznań z 

ING”, która powinna być zbiorowa, przygotowana przez grupę dzieci, np. całą klasę, uczestników kółka 

plastycznego, wybranych osób interesujących się plastyką lub tematyką konkursu. Szkołę moŜe 

reprezentować tylko jedna praca.  

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas wernisaŜu zorganizowanego przez ING Bank Śląski w 

budynku Urzędu Miasta Poznania. Nagrodzone szkoły otrzymają sprzęt komputerowy, a dla autorów prac 

przeznaczone są upominki. 

ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom od wielu lat prowadzą projekty edukacyjne dla dzieci  i 

młodzieŜy w całej Polsce. Do jednego z największych przedsięwzięć naleŜy program „Świetlice internetowe 

ING”, w ramach którego pracownicy banku remontują i w pełni wyposaŜają w sprzęt komputerowy świetlice 

dla dzieci i młodzieŜy. Konkurs „Internetowy Poznań z ING” wpisuje się w największą społeczną akcję 

edukacyjną banku, polegającą na wydaniu miliona egzemplarzy „E-lementarza Internetu”, podręcznika dla 

wszystkich osób rozpoczynających swoją przygodę z internetem, wydawanego bezpłatnie we wszystkich 

oddziałach banku. 
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