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Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk


Szanowny Panie Prezydencie,


odpowiadając na apel premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, z dnia 
16  kwietnia  2022  r. dotyczący bojkotu firm, które „nie chcą przestać zarabiać na obecności w  Rosji”, 
ujawniamy informacje na temat rosyjskiej działalności korporacji Fortum oraz wzywamy osoby decyzyjne do 
podjęcia działań.


Fortum działa w Federacji Rosyjskiej nieprzerwanie od 24 lat. Wraz ze spółką zależną Uniper posiada 
w Rosji 12 elektrowni o łącznej mocy wytwórczej 15,5 gigawatów (GW) i mocy cieplnej 10,2 GW. Wspólnie 
z Gazpromem, Fortum kontroluje ponadto 52 elektrociepłownie, w ramach spółki zależnej TGC-1. Tylko 
w 2021 r. Fortum zarobiło na działalności w Rosji około 500 mln. EUR, na co wskazują oficjalne raporty 
korporacji.


Oddział rosyjski jest największym z oddziałów Fortum pod względem liczby pracowników (6902). Firma 
podkreśla jego znaczenie, chwali się zdjęciami z Putinem, orderem przyjaźni (орденом Дружбы) dla 
wiceprezesa całej korporacji i nadal świadczy strategiczne usługi energetyczne, czym pośrednio wspiera 
reżim Putina i agresję Rosji na Ukrainę. 


W 2014 r. wprowadzono sankcje na inwestycje energetyczne w Rosji, co było konsekwencją inwazji na 
Donbas oraz aneksję Krymu. Mimo to, firma Fortum nie zmniejszyła swojej obecności w Rosji, a wręcz 
przeciwnie, inwestowała w modernizację rosyjskich obiektów (np. Челябинская ТЭЦ-2 w Czelabińsku) oraz 
zaangażowała się w projekt Nord Stream 2 (5,5 mld. EUR). 


Po 24 lutego 2022 r., korporacja Fortum wprawdzie zapowiedziała, że wstrzyma planowane inwestycje, lecz 
kontynuuje swoją dotychczasową działalność, co więcej chwali się kolejnymi „sukcesami”. 12  kwietnia 
w  oficjalnym kanale w serwisie YouTube pojawił się film promujący zakończoną modernizację 
elektrociepłowni w Czelabińsku. Natomiast 21 kwietnia został opublikowany oficjalny komunikat prasowy, w 
którym Fortum szczyci się, że „po raz czwarty zostało liderem w rankingu efektywności rosyjskich spółek 
wytwórczych”.


Ponadto firma nadal posiada 29,99% udziałów w największej rosyjskiej spółce energetycznej TGC-1, 
kontrolowanej przez Gazprom. Fortum nie wycofało się z tych udziałów, a wręcz przeciwnie. 20 kwietnia 
korporacja nominowała nowych przedstawicieli do Rady Dyrektorów, co wzbudziło zdziwienie nawet 
branżowej prasy rosyjskiej.


Większościowym udziałowcem Fortum jest rząd Finlandii. Stąd zdecydowaliśmy się wystosować list 
otwarty do Premier Finlandii Sanny Marin, w którym wezwaliśmy do „zaprzestania pośredniego 
finansowania rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak również zaprzestania dostarczania do Rosjan strategicznych 
usług energetycznych”. Pełną treść listu załączamy w korespondencji.




Polski oddział Fortum trzyma się najwyraźniej starej radzieckiej zasady тише едешь, дальше будешь 
(pl. ciszej jedziesz, dalej zajedziesz), milcząc na temat obecności firmy w Rosji. Odbiorcy w Polsce mogą 
przeczytać o inwestycjach w Rosji (podejmowanych przed 24 lutego), ale nie przeczytają oficjalnego 
stanowiska odnośnie do rosyjskich interesów korporacji. Tymczasem to stanowisko eksponuje troskę 
o pracowników Fortum w Rosji oraz bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii we wszystkich krajach, 
zatem także i Rosji. 


Mając na uwadzę przedstawione fakty, wzywamy do:


(1) analizy, jaka część strategicznej infrastruktury Wrocławia jest w posiadaniu prorosyjskiej spółki Fortum,

(2) zerwania umów oraz porozumień związanych z planowanymi inwestycjami, w szczególności 

porozumienia zawartego w dniu 11 maja 2021 r. pomiędzy miastem Wrocław, gminą Wisznia Mała oraz 
firmą Fortum w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów,


(3) czynnego włączenia się do bojkotu firmy Fortum, która „nie chce przestać zarabiać na obecności 
w Rosji”.


 

Z wyrazami szacunku

Ewa Rozkosz i Leszek Kędzior




Inicjatywa „Jesteśmy z Wami. Mieszkańcy powiatu wrocławskiego dla Ukrainy”


Do wiadomości:


1. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur

2. Rada Miejska Wrocławia


