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W Fortum wierzymy, że w przyszłości 
produkcja i konsumpcja energii będzie odbywać się w sposób 
inteligentny. W naszej opinii istnieje potrzeba przechodzenia 
od tradycyjnej produkcji energii opartej o paliwa kopalne 
w stronę Gospodarki Solarnej, w której większość energii 
pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze słońca.

Niniejszy Raport Zrównoważonego Rozwoju omawia 
działalność Fortum w 2011 roku oraz bieżącą opinię 
Fortum dotyczącą przyszłych systemów energetycznych 
z uwzględnieniem tematu “W stronę gospodarki solarnej”. 
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W  niniejszym raporcie, określenie produkcja energii wolna od emisji CO2 
odnosi się do energetyki wodnej, jądrowej, wiatrowej, słonecznej oraz 
produkcji wykorzystującej energię fal, przy  których w fazie produkcji nie 
występuje emisja CO2 oraz do wykorzystania energii z biomasy i energii 
cieplnej pozyskiwanej za pomocą pomp ciepła z ziemi, systemów wodnych 
oraz ciepła odpadowego.

  Objaśnienie akronimów i skrótów użytych w niniejszym raporcie 
znajduje się na stronie www.fortum.com/sustainability
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Celem Fortum jest wytwarzanie energii poprawiającej 
jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Dostarczamy 
zrównoważonych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby 
związane z ograniczeniem emisji, efektywnym wykorzystaniem 
zasobów oraz bezpieczeństwem energetycznym, przynosząc 
jednocześnie wysokie zyski naszym akcjonariuszom. Nasza 
działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż 
energii elektrycznej oraz ciepła, a także związane z tym usługi 
specjalistyczne.

Działalność operacyjna Fortum skupia się na krajach nordyckich, 
Rosji, Polsce oraz państwach basenu Morza Bałtyckiego. 
W przyszłości dodatkowe możliwości wzrostu pojawią się na 
kontynuujących integrację rynkach energetycznych Europy oraz 
szybko rozwijających się rynkach Azji. W roku 2011 sprzedaż 
Fortum ogółem wyniosła 6,2 mld euro, zaś porównywalny zysk 
z działalności operacyjnej wyniósł 1,8 mld euro. Zatrudniamy 
około 10 800 osób. Akcje Fortum są notowane na giełdzie 
NASDAQ OMX w Helsinkach.

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 FoRtuM w 2011 1

Zagadnienia doty-
czące zrówno-
ważonego rozwoju  
W tej części omówione zostały 
najważniejsze kwestie związane 
ze zrównoważonym rozwojem, 
w oparciu o ocenę istotności, 

kwestionariusz One Fortum oraz wizję gospodarki solarnej 
przyszłości: rola energetyki wodnej, jądrowej oraz skojarzonej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej w gospodarce solarnej; 
inwestycje oraz działalność badawczo-rozwojowa Fortum, paliwa 
i zaopatrzenie, klienci i personel Fortum. Praktyczne przykłady 
naszego oddziaływania na społeczeństwo oraz zaangażowanie 
interesariuszy przedstawiane są  w całym raporcie poprzez różne 
przykłady oraz wypowiedzi interesariuszy.  

• Rola energetyki wodnej 
w gospodarce solarnej

• rola energetyki jądrowej 
w gospodarce solarnej

• Rola skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła 
w gospodarce solarnej

W STRONĘ 
BARDZIEJ INTELIGENTNEJ 

PRODUKCJI ENERGII

46 w StRonę BaRdziej inteligentnej pRodukcji eneRgii RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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Przewodnik Czytelnika

Fortum w roku 2011 
Ta część raportu zawiera ogólne 
informacje na temat wyników 
Fortum w roku 2011. Podsumowuje 
kraje, w których Fortum prowadzi 
działalność oraz najważniejsze 
wskaźniki  dotyczące zdolności 
produkcyjnych, klientów, perso-
nelu, certyfikowanych systemów 

zarządzania oraz emisji dwutlenku węgla. Przedstawiono w niej 
także strukturę biznesową Grupy według Dywizji oraz zestawienie 
głównych osiągnięć w roku 2011. Po tym następują dane o sprzedaży 
i produkcji Grupy, pozycji rynkowej oraz kluczowe dane finansowe, 
środowiskowe i społeczne. Tę część raportu kończy wywiad 
z Prezesem i Dyrektorem Generalnym.

Strategia
Zagadnienie zrównoważonego 
rozwoju znajduje się w samym 
centrum strategii Fortum. W tej 
części raportu przedstawione 
są szczegóły realizacji strategii 
w odniesieniu do hydroenergetyki, 
energetyki jądrowej oraz skoja-
rzonej produkcji energii elektry-

cznej i ciepła w roku 2011 oraz główne cele i osiągnięcia w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. W części poświęconej rozwojowi rynku, 
omówiony został problem rosnącej niepewności gospodarczej, 
dominujących megatrendów  oraz polityki dotyczącej klimatu 
i energii na poziomie globalnym, unijnym oraz w Rosji. Część tę 
kończy wprowadzenie do głównego tematu raportu: W stronę 
gospodarki solarnej.
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W Fortum wierzymy, że w przyszłości 
produkcja i konsumpcja energii będzie odbywać się w sposób 
inteligentny. W naszej opinii istnieje potrzeba przechodzenia 
od tradycyjnej produkcji energii opartej o paliwa kopalne 
w stronę Gospodarki Solarnej, w której większość energii 
pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze słońca.

Niniejszy Raport Zrównoważonego Rozwoju omawia 
działalność Fortum w 2011 roku oraz bieżącą opinię 
Fortum dotyczącą przyszłych systemów energetycznych 
z uwzględnieniem tematu “W stronę gospodarki solarnej”. 

RapoRt o zRównoważonym 
rozwoju za rok 2011

Sprawozdania 
finansowe 
2011  
Część finansowa raportu 
Fortum obejmuje spra-
wozdanie operacyjne 
i finansowe, skonsoli-

dowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
finansowe spółki dominującej, oświadczenie o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego oraz raport na temat pen-
sji i wynagrodzeń.

raport roczny 2011 
Raport Roczny Fortum online to połączona wersja Raportu 
o zrównoważonym rozwoju oraz sprawozdań finansowych, 
zawiera także przeglądy poszczególnych dywizji. 
http://annualreporting.fortum.com

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do raportu rocznego online 
skorzystaj z kodu QR.

Finlandia
Szwecja

Norwegia

Estonia

Rosja  
TGC-1

Rosja  
OAO Fortum

Łotwa

Wielka Brytania

Polska

Działalność Fortum koncentruje się na krajach 
nordyckich, Rosji, Polsce i krajach bałtyckich. 
W przyszłości dalsza integracja rynku europejskiego 
i szybki rozwój azjatyckiego rynku energii zapewnią 
dodatkowe możliwości wzrostu.

Finlandia
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,157 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 4,003 MW
Klienci dystrybucyjni 627,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 14%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,683
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 72%
Certyfikat ISO 9001 44%
Emisja CO2 5.8 Mt

Rosja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 3,404 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 14,107 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 4,376
Certyfikat ISO 140011) 70%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 0%
Emisja CO2

14.7 Mt

Łotwa
Moce wytwórcze energii elektrycznej  4 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 192 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 90
Certyfikat ISO 14001 93%
Certyfikat OHSAS 18001 93%
Certyfikat ISO 9001 93%
Emisja CO2 0.06 Mt

Litwa
Moce wytwórcze energii cieplnej 36 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 94
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 100%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Polska
Moce wytwórcze energii elektrycznej  198 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 1,403 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 859
Certyfikat ISO 14001 90%
Certyfikat OHSAS 18001 90%
Certyfikat ISO 9001 90%
Emisja CO2 1.1 Mt

Estonia
Moce wytwórcze energii elektrycznej  49 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 801 MW
Klienci dystrybucyjni 24,000 2)

Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 331
Certyfikat ISO 14001 68%
Certyfikat OHSAS 18001 56%
Certyfikat ISO 9001 68%
Emisja CO2 0.2 Mt

Norwegia
Moce wytwórcze energii cieplnej 167 MW
Distribution customers 101,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 3%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 139
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Wielka Brytania
Moce wytwórcze energii elektrycznej 140 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 250 MW

Klienci dystrybucyjni: 627,000
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 58

Certyfikat ISO 14001 89%

Certyfikat OHSAS 18001 89%
Certyfikat ISO 9001 89%
Emisja CO2 0.8 Mt

Szwecja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,875 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 3,773 MW
Klienci dystrybucyjni  893,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 12%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,040
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 66%
Certyfikat ISO 9001 33%
Emisja CO2 0.9 Mt

Litwa

1) Działalność przeszła pierwszy etap audytu certyfika-
cyjnego ISO 14001 w grudniu 2011 r.
2) Działalność dystrybucyjna Fortum w Estonii została 
sprzedana na początku 2012 r.

Zakres certyfikacji opiera się na sprzedaży w ramach 
certyfikowanej działalności w każdym z krajów.

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard 
zarządzania środowiskowego stosowany w certyfikacji 
działalności spółek.

OHSAS 18001 to międzynarodowy standard 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stosowany 
w certyfikacji działalności spółek.

ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania 
jakością stosowany w certyfikacji działalności spółek.

 
Fortum w skrócie

Sieć dystrybucyjna

4 FoRtum w 2011 RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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• Strategia Fortum 
• rozwój rynku
• w stronę gospodarki solarnej

ZRóWNOWAżONy ROZWóJ 

STRATEGII
JAKO INTEGRALNA CZĘŚć 

24 zRównoważony Rozwój jako integRalna częŚć StRategii RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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resto cuptate nihiciendae. Magnis ut 
perumquates sent vitatec turestiae 
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Słownik skrótów 
i terminologii użytej 
w niniejszym raporcie

Informacje dotyczące 
zrównoważonego
 rozwoju

 
Informacje kontaktowe
Zrównoważony rozwój

Ulla Rehell
Vice President, Sustainability
tel. +358 10 45 29251
ulla.rehell@fortum.com
 

Informacje online

Pirjetta Soikkeli
Vice President,  
Internal and  Sustainability   
Communications
tel. +358 10 45 32240
pirjetta.soikkeli@fortum.com

Komentarze

Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze pod adresem: 
sustainability@fortum.com.

Komunikacja finansowa 

Helena Aatinen
Vice President,  
Financial communications 
tel. +358 40 54 86675 
helena.aatinen@fortum.com

Lotta Ala-Kulju
Manager,  
Financial communications 
tel. +358 40 35 41494 
lotta.ala-kulju@fortum.com

relacje z inwestorami  

Sophie Jolly
Vice President, Investor Relations
tel. +358 10 45 32552
sophie.jolly@fortum.com

Rauno Tiihonen
Manager, Investor Relations
tel. +358 10 45 36150
rauno.tiihonen@fortum.com

Raport Roczny Fortum za rok 2010 (składający się z opisu 
działalności, raportu finansowego i zrównoważonego 
rozwoju) znalazł się na 4 miejscu światowego rankingu 
raportów rocznych wg. e.com’s Report Watch.

raport Zrównoważonego rozwoju
Projekt graficzny i ilustracje: Neutron Design
Produkcja i koordynacja: kreab Gavin anderson
Zdjęcia: Shutterstock (okładka), Tomi Parkkonen (17, 18, 20), Topi Saari (24, 
58), Getty images (44), Gorilla (72), Fortum (inni fotografowie)
Papier: Papier Olin Absolute White 350g / Papier Olin Absolute White 100g
Drukarnia: Firma Poligraficzno - Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o.
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w gospodarce solarnej energia ze słońca 
wykorzystywana jest bezpośrednio do produkcji 
energii elektrycznej i dzięki wykorzystaniu paneli 
słonecznych. może również być wykorzystywana 
pośrednio, jako energia z wody, oceanu, wiatru, 
biopaliw i źródeł geotermalnych. Zużycie energii 
oraz systemy energetyczne opierać się będą 
na inteligentnych sieciach oraz elastycznych 
rozwiązaniach w zakresie ciepłownictwa i chłodzenia. 
do uzyskania wysokiej efektywności systemów, 
potrzebne są także rozwiązania w zakresie 
magazynowania energii. energia elektryczna 
przesyłana będzie z jednego obszaru geograficznego 
do drugiego, w sposób dużo bardziej elastyczny niż 
dotąd. rozwiązania w dziedzinie eko-efektywnego 
budownictwa oraz elektrycznych środków transportu, 
zmienią otaczający nas świat.

 
W stronę gospodarki solarnej

tRadycyjna pRodukcja 
eneRgii 

ZAAWANSOWANA 
pRodukcja 
eneRgii

tradycyjna produkcja energii wykorzystuje 
technologie stosowane w konwencjonalnych 
elektrowniach, oparte na ograniczonych źródłach 
energii pierwotnej, takich jak paliwa kopalne. taka 
produkcja charakteryzuje się silnym oddziaływaniem 
na środowisko oraz niską efektywnością 
energetyczną. dziś system energetyczny jest 
oparty zarówno o rozwiązania tradycyjne 
jak i zaawansowane technologie, technologie 
efektywnie wykorzystujące zasoby - funkcjonują 
razem z technologiami tradycyjnymi. 

przy zaawansowanej technologicznie 
produkcji energii, efektywne wykorzystanie 
zasobów będzie jednym z najważniejszych 
elementów napędzających rozwój. 
produkcja energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu (kogeneracja) odgrywać 
będzie ważną rolę, dzięki temu, że znacznie 
zwiększa efektywność wykorzystania 
energii pierwotnej. w przypadku 
wykorzystywania paliw odnawialnych 
lub niskoemisyjnych, kogeneracja stanowi 
ważny krok w stronę gospodarki solarnej. 
efektywność wolnej od emisji co2 energetyki 
jądrowej można znacznie zwiększyć, 
jeśli jednocześnie produkuje się energię 
elektryczną i ciepło. przy zaawansowanej 
technologicznie produkcji energii 
jądrowej można istotnie poprawić stopień 
wykorzystania energii, zawartej 
w paliwie uranowym. 

w Fortum uważamy, że istnieje potrzeba przechodzenia od tradycyjnego 
sposobu produkcji energii do gospodarki solarnej. jej podstawowym 
założeniem jest bezemisyjna produkcja energii w opraciu o źródła, których 
zasoby są nieograniczone. kluczowa jest również wysoka efektywność 
systemów i wykorzystania tych zasobów – czyli rozwoju w takim 
kierunku, który prowadzi do inteligentnej produkcji i konsumpcji energii. 
niniejszy raport omawia różne aspekty gospodarki solarnej i prezentuje 
opinie i działania Fortum, dotyczące systemów energetycznych przyszłości. 
Bardziej szczegółowy opis gospodarki solarnej przedstawiony jest na 
stronach 40–43.
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Finlandia
Szwecja

Norwegia

Estonia

Rosja  
TGC-1

Rosja  
OAO Fortum

Łotwa

Wielka Brytania

Polska

Działalność Fortum koncentruje się na krajach 
nordyckich, Rosji, Polsce i krajach bałtyckich. 
W przyszłości dalsza integracja rynku europejskiego 
i szybki rozwój azjatyckiego rynku energii zapewnią 
dodatkowe możliwości wzrostu.

Finlandia
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,157 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 4,003 MW
Klienci dystrybucyjni 627,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 14%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,683
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 72%
Certyfikat ISO 9001 44%
Emisja CO2 5.8 Mt

Rosja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 3,404 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 14,107 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 4,376
Certyfikat ISO 140011) 70%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 0%
Emisja CO2

14.7 Mt

Łotwa
Moce wytwórcze energii elektrycznej  4 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 192 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 90
Certyfikat ISO 14001 93%
Certyfikat OHSAS 18001 93%
Certyfikat ISO 9001 93%
Emisja CO2 0.06 Mt

Litwa
Moce wytwórcze energii cieplnej 36 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 94
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 100%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Polska
Moce wytwórcze energii elektrycznej  198 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 1,403 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 859
Certyfikat ISO 14001 90%
Certyfikat OHSAS 18001 90%
Certyfikat ISO 9001 90%
Emisja CO2 1.1 Mt

Estonia
Moce wytwórcze energii elektrycznej  49 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 801 MW
Klienci dystrybucyjni 24,000 2)

Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 331
Certyfikat ISO 14001 68%
Certyfikat OHSAS 18001 56%
Certyfikat ISO 9001 68%
Emisja CO2 0.2 Mt

Norwegia
Moce wytwórcze energii cieplnej 167 MW
Distribution customers 101,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 3%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 139
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Wielka Brytania
Moce wytwórcze energii elektrycznej 140 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 250 MW

Klienci dystrybucyjni: 627,000
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 58

Certyfikat ISO 14001 89%

Certyfikat OHSAS 18001 89%
Certyfikat ISO 9001 89%
Emisja CO2 0.8 Mt

Szwecja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,875 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 3,773 MW
Klienci dystrybucyjni  893,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 12%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,040
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 66%
Certyfikat ISO 9001 33%
Emisja CO2 0.9 Mt

Litwa

1) Działalność przeszła pierwszy etap audytu certyfika-
cyjnego ISO 14001 w grudniu 2011 r.
2) Działalność dystrybucyjna Fortum w Estonii została 
sprzedana na początku 2012 r.

Zakres certyfikacji opiera się na sprzedaży w ramach 
certyfikowanej działalności w każdym z krajów.

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard 
zarządzania środowiskowego stosowany w certyfikacji 
działalności spółek.

OHSAS 18001 to międzynarodowy standard 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stosowany 
w certyfikacji działalności spółek.

ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania 
jakością stosowany w certyfikacji działalności spółek.

 
Fortum w skrócie

sieć dystrybucyjna

Struktura biznesowa Grupy

1)  Działalność dystrybucyjna Fortum w Estonii została sprzedana na początku 2012 r.

dywizje energetyka (power) ciepłownictwo (Heat) rosja (russia)
rozwiązania energetyczne i dystrybucja 
(electricityt solutions and distribution (esd))

przedmiot działalności Dywizja Energetyka (Power Division) 
zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą 
energii na rynku hurtowym. Świadczy także 
specjalistyczne usługi konsultingowe dla 
producentów energii.

Dywizja Ciepłownictwo (Heat Division) 
zajmuje się wytwarzaniem energii cieplnej 
i elektrycznej w skojarzeniu, dostawą 
ciepła komunalnego, lokalnymi systemami 
chłodzenia. Oferuje także rozwiązania 
ciepłownicze dla przedsiębiorstw.

Dywizja Rosja (Russia Division) zajmuje się 
produkcją i sprzedażą energii elektrycznej 
i cieplnej w Rosji. W jej ramach działa OAO 
Fortum oraz holding TGC-1, z nieco ponad 25% 
udziałem Fortum.

Dywizja Rozwiązania energetyczne i dystrybucja (Electricity Solutions and Distribution) odpowiada 
w Fortum za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej. Obejmuje dwa obszary działalności: 
dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

segment sprawozdawczy energetyka ciepłownictwo Rosja dystrybucja Sprzedaż energii elektrycznej

sprzedaż 2 481 mln euro 1 737 mln euro 920 mln euro 973 mln euro 900 mln euro

porównywalny zysk 
z działalności operacyjnej

1 201 mln euro 278 mln euro 74 mln euro 295 mln euro 27 mln euro

udział w sprzedaży Fortum 35% 24% 13% 14% 13%

aktywa netto 6 247 mln euro 4 191 mln euro 3 273 mln euro 3 589 mln euro 11 mln euro

porównywalna rentowność 
aktywów netto

19.9% 7.4% 3.5% 8.6% 33.5%

liczba zatrudnionych, 
31 grudnia 2011 r.

1,847 2,504 4,379 898 519

pozycja na rynku Drugi co do wielkości producent 
w krajach nordyckich; wśród piętnastu 
największych w Europie i w Rosji.

Czołowy dostawca ciepła w krajach 
nordyckich. Rozwija działalność w Polsce 
i w krajach bałtyckich.

Jeden z ważniejszych producentów na 
terenie zachodniej Syberii i w rejonie Uralu 
w dziedzinie energii elektrycznej i cieplnej.

Kluczowy dystrybutor energii elektrycznej 
w krajach nordyckich: łącznie 1,6 miliona 
klientów dystrybucyjnych.

Drugie, co do wielkości, przedsię-
biorstwo sprzedaży energii elektrycznej 
w krajach nordyckich: 1,2 miliona klientów 
indywidualnych i biznesowych.

geograficzny obszar działalności produkcja w Finlandii, szwecji i wielkiej 
brytanii; specjalistyczne usługi konsultin-
gowe na całym świecie. 
 260 elektrowni wodnych, 2 własne reaktory 
jądrowe oraz udziały w 8 innych reaktorach 
jądrowych, dwie siłownie kondensacyjne 
oraz udziały w elektrowniach wiatrowych. 
Elektrociepłownia w Wielkiej Brytanii. Usługi 
specjalistyczne na całym świecie. 

Finlandia, szwecja, norwegia, polska, litwa, 
łotwa, estonia 
20 elektrociepłowni i kilkaset ciepłowni 
i węzłów ciepłowniczych w krajach nordyckich, 
bałtyckich i w Polsce.

Rosja
 OAO Fortum posiada 8 elektrociepłowni 
i 21 ciepłowni w rejonie Uralu i na terenie 
Zachodniej Syberii. Istniejące moce wytwórcze 
ok. 2 800 MW. Program inwestycyjny zwiększy 
moce wytwórcze o ok. 2 400 MW.

Finlandia, szwecja, norwegia, estonia 1)

1,6 mln klientów w obszarze dystrybucji 
energii elektrycznej w krajach 
nordyckich i Estonii.

Finlandia, szwecja, norwegia
 1,2 mln odbiorców detalicznych w krajach 
nordyckich.

czynniki rozwoju biznesu •  Stabilna cena energii elektrycznej w krajach 
nordyckich (osiągana, dzięki strategiom 
zabezpieczającym). 

• Pochodzenie produkowanej energii: około 
90% z elektrowni wodnych i jądrowych ( ze 
względu na sytuację hydrologiczną oraz 
dostępność energii jądrowej ). Ważny czynnik 
rozwoju: ceny paliw i przydziały uprawnień 
do emisji CO2. 

• Stabilny wzrost produkcji poprzez 
inwestycje.

• Kluczowa rola wzrostu: elastyczność, co 
do wyboru paliw oraz efektywność ich 
wykorzystania.

• Przyrost dochodów, dzięki poczynionym 
ostatnio inwestycjom w kogenerację.

• Liberalizacja rynku energii elektrycznej.
• Program inwestycyjny: wzrost 

dochodów dzięki nowym mocom 
wytwórczym i zwiększeniu produkcji.

• Poprawa efektywności.
• Relacja pomiędzy cenami gazu i energii 

elektrycznej.

• Regulowana, stabilna rentowność.
• Wysoka kapitałochłonność.
• Wzrost poprzez inwestycje.
• Długoterminowa optymalizacja poziomu 

inwestycji i obsługi technicznej.
• Efektywność kosztowa i jakość usług.

• Różnica pomiędzy kosztem hurtowym 
zaopatrzenia na rynku nordyckim,  
a poziomem cen detalicznych.

• Efektywne zabezpieczenie marży.
• Kluczowy dostawca ekologicznej 

i produkowanej bez emisji CO2 energii 
elektrycznej w Finlandii, Szwecji i Norwegii.

czynniki strategiczne • Elastyczny, nastawiony rynkowo portfel 
produkcyjny.

• Skupienie się na wolnej od emisji CO2 
energii jądrowej i wodnej.

• Mocna pozycja na nordyckim rynku 
energetycznym i doświadczenie 
w działaniu na zliberalizowanych rynkach 
energii mają kluczowe znaczenie dla 
wykorzystania możliwości pojawiających 
się na integrującym się rynku europejskim.

• Zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów wpłynie korzystnie na 
konkurencyjność skojarzonej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej.

• Nowe inwestycje w produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu - 
w wyniku działania dyrektyw UE.

• Potencjalne możliwości większego 
wykorzystania lokalnych biopaliw 
i odpadów.

• Możliwości organicznego wzrostu na 
rynkach wschodzących.

• Wykorzystanie doświadczeń z produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 
w obszarze paliw i efektywności produkcji.

• Wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną.

• Zakończenie trwających programów 
inwestycyjnych.

• Rozwój nowoczesnej, opartej na 
kogeneracji działalności ciepłowniczej.

• Regulowany, stabilny dochód.
• Wykorzystanie rozwoju technologicznego 

do tworzenia bardziej efektywnej, 
niezawodnej i inteligentnej 
sieci, umożliwiającej stosowanie 
zrównoważonych i efektywnych 
energetycznie rozwiązań dla odbiorców.

• Osiąganie efektywności kosztowej, dzięki 
sprawnym procesom biznesowym.

• Rozwój bazy klientów poprzez oferowanie 
nowych produktów i innowacyjnych 
rozwiązań.

• Korzyści skali.
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2 Fortum ogłosiło plan 
otwarcia biura w Indiach.

8 Niagar GRES, będąca w 
budowie proekologiczna 
inwestycja Fortum, została 
podłączona do systemu 
dostaw gazu w Rosji.

16 Fortum ogłosiło wpro-
wadzenie na rynek 
fiński nowych rozwiązań 
ciepłowniczych.

 

21 Korporacyjna witryna 
internetowa Fortum została 
uznana w badaniu KWD 
Webranking za drugą 
najlepszą witrynę spośród 
stron internetowych spółek 
nordyckich.

9 Fortum i Seabased AB 
podpisały umowę w 
sprawie budowy wspólnej 
elektrowni wykorzystującej 
siłę fal w Szwecji.

12 Fortum rozpoczęło działalność 
we Francji i mianowało 
Philippe’a Stohr’a na stanowisko 
Dyrektora Zarządzającego.  
 

 
 
 
 
 
 

15 Fortum złożyło w fińskim 
Urzędzie ds. Promieniowania 
i Bezpieczeństwa Jądrowego 
wymagane dodatkowe oceny 
bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowej Loviisa.

21 Fortum przekazało daro-
wizny na rzecz organizacji 
wspierających dzieci z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia.

26 Burze w Boże Narodzenie 
spowodowały liczne przerwy 
w dostawach prądu w sieci 
Fortum, głównie na terenie 
Finlandii.

12 Fortum podpisało nową 
umowę o odnawialną linię 
kredytową na kwotę 2,5 mld 
EUR.

12 Fortum zainwestowało 
w inteligentne liczniki 
w Norwegii. 

12 Fortum rozpoczęło obrót 
kontraktami terminowymi 
na moskiewskiej towarowej 
giełdzie energii.

3 Fortum uruchomiło nowe 
moce wytwórcze (~210 MW) 
w Tobolsku w Rosji.  

10 Fortum i DCNS 
podpisały list inten-
cyjny w sprawie roz-
woju energetyki 
wykorzystującej siłę 
fal we Francji. 

21 Fortum zostało uznane za 
najlepszą spółkę w ramach 
Nordyckiego Indeksu 
Klimatycznego. 

31 Fortum złożyło w fińskim 
Urzędzie ds. Promienio-
wania i Bezpieczeństwa 
Jądrowego oceny bezpie-
czeństwa elektrowni 
jądrowej Loviisa.

27 Wraz z lokalnym zespo-
łem piłkarskim FC Honka 
Fortum zorganizowało 
Dzień Piłki Nożnej w Espoo 
w Finlandii.  

31 Fortum zainwestowało 
w energetykę wodną 
w Szwecji poprzez 
modernizację elek-
trowni Skedvi.

1 Fortum zainstalowało 
punkty ładowania 
pojazdów elektrycznych  
w Espoo w Finlandii.  

15 Fortum zostało 
uznane najlepszą spółką 
energetyczną wg indeksu 
Carbon Disclosure Leader-
ship Index (CDLI) i ujęte na 
liście Światowego Indeksu 
Zrównoważonego Rozwoju 
Dow Jones (Dow Jones Sus-
tainability World Index 
– DJSI) po raz dziewiąty 
z rzędu. 

29 Fortum ogłosiło wpro-
wadzenie na rynek 
szwedzki nowych rozwiązań 
ciepłowniczych.

7 Fortum uruchomiło nowe 
bloki produkcyjne w swojej 
elektrowni w  Czelabińsku 
w Rosji.

15 Fortum zainwestowało 
w nowe, opalane 
biopaliwem 
elektrociepłownie 
w Järvenpää 
(Finlandia) i Jełgawie 
(Łotwa).  

 

17 Fortum i Lukoil podpisały 
umowę o współpracy 
w dziedzinie 
technologii.

4 W swoim raporcie na 
temat zrównoważonego roz-
woju Fortum opublikowało 
nowe podejście i nowe cele 
w tej sferze. 

 

15 Sollentuna Energi 
potwierdziła swój 
udział w nowej, 
opalanej odpadami 
elektrociepłowni 
Fortum w Szwecji.

19 Fortum, Państwo Fińskie 
oraz Ilmarinen doszły do 
porozumienia w spawie 
sprzedaży udziałów Fingrid.

11 Fortum i Skellefteå Kraft 
ogłosiły plan zakupu 
60 turbin wiatrowych 
od Nordex dla lądo-
wej farmy wiatrowej 
Blaiken.  

 

16 Postęp we wspólnych pra-
cach rozwojowych 
Fortum i Metso 
w dziedzinie tech-
nologii spalania węgla 
w tlenie. 

18 Fortum wyemitowało 
euroobligacje na kwotę 500 
mln EUR.

3 Wejście w życie trzeciej 
ustawy o wewnętrznym 
rynku energii UE.

8 Komisja Europejska 
zaprezentowała plan działań 
dotyczących efektywności 
energetycznej. 

8 Komisja Europejska 
zaprezentowała Plan 
działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.

11 Wypadek w elektrowni 
jądrowej Fukushima 
w Japonii.

1 W wyniku decyzji Komisji 
Europejskiej szwedzki rynek 
energii elektrycznej został 
podzielony na cztery różne 
obszary przetargowe

28 – 10 17 Międzynarodowa  
Konferencja Klimatyczna 
w Durbanie w Afryce 
Południowej.

20 Negatywna decyzja 
w zakresie udzielania 
nowych pozwoleń na budowę 
elektrowni jądrowych oraz 
propozycja podatku od nie-
spodziewanych zysków 
oraz ewentualnego podatku 
uranowego w programie 
nowego rządu Finlandii.

22 Komisja Europejska 
zaprezentowała propozycję 
nowej Dyrektywy o 
efektywności energetycznej.

28 Pierwsze w historii spot-
kanie Rady Europejskiej 
poświęcone wyłącznie 
energii.

1 Hurtowy rynek energii 
elektrycznej w Rosji zaczął 
funkcjonowanie na zasadach 
rynkowych.

Styczeń W życie weszła 
Dyrektywa UE w sprawie 
emisji przemysłowych (IED).

15 Unia Europejska 
opublikowała plan działań w 
zakresie energii do roku 2050 
(tzw. Energy Roadmap 2050).

22 Komisja opublikowała 
swoją propozycję nowego 
wieloletniego programu 
badawczo-innowacyjnego – 
EU Horizon 2020.

gRudzień Urzędy Regulacji 
Rynków Energetycznych 
w Finlandii i Szwecji wydały 
ostateczne decyzje w sprawie 
modelu przepisów o dystry-
bucji energii elektrycznej 
w latach 2012 – 2015.

19 Komisja zaprezentowała 
propozycję wytycznych 
odnośnie ogólnoeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 
wraz z propozycją ustano-
wienia funduszu Connecting 
Europe Facility. 

19 Przyjęta została Europej-
ska Dyrektywa o odpa-
dach jądrowych; fińskie 
i szwedzkie prawo jest 
zgodne z dyrektywą.

20 Komisja Europejska 
zaprezentowała Mapę 
Drogową na rzecz Efekty-
wnego Wykorzystywania 
Zasobów w Europie.

13 Komisja Europejska 
opublikowała 
metodologię i harmonogram 
tzw. europejskich testów 
elektrowni jądrowych 
w warunkach skrajnych 
(stress tests).

27 Komisja Europejska 
wydała propozycję unijnych 
zasad zharmonizowanego 
systemu darmowych 
przydziałów uprawnień emi-
syjnych w ramach ETS na 
lata 2013-2020.

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńStyczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Wydarzenia roku 2011

www.FoRtuM.coM/MediaRooM 

Zobacz wszystkie informacje prasowe Fortum z 2011= działania wspierające proces przekształcania w gospodarkę solarną

24 Europark i Fortum 
podpisały umowę 
w sprawie inteli-
gentnych rozwiązań 
parkingowych dla 
samochodów elektry-
cznych w Szwecji.

25  Fortum ogłosiło plan 
rozwoju inteli-
gentnego systemu 
ciepłowniczego na 
terenie Sztokholmu 
w Szwecji. 

28 Fortum zaczęło płacić za 
energię elektryczną 
małym producentom 
w Szwecji.

31 Zakończone zostały 
dywestycje działalności 
ciepłowniczej poza granicami 
Sztokholmu w Szwecji.

31 Doroczne Walne Zgro-
madzenie Udziałowców.

3 Pierwszy nowy blok (190 
MW) w ramach rosyjskiego 
programu inwestycyjnego 
Fortum został oddany 
do komercyjnego użytku 
w Tiumeniu.

11 Ukończono instalację 
oświetlenia ulicznego 
w dwóch miejscach 
w Sztokholmie, wybranych 
przez jego mieszkańców 
w ramach projektu 
“Oświetlamy Sztokholm”.

3 Finalizacja zakupu 
dwóch polskich spółek 
elektrociepłowniczych – 
Elektrociepłowania Zabrze 
S.A. i Zespół Elektrociepłowni 
Bytom S.A. 

25 Rosja zatwierdziła 
dwa wspólne projekty 

Fortum: budowę nowego 
bloku w elektrociepłowni 
Tiumen i przebudowę 
elektrowni wodnej 
TGC-1 Newski.

28 Inauguracja nowej 
opalanej biomasą 
elektrociepłowni 
Fortum w Pärnu 
w Estonii.

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńStyczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Fortum w 2011 r.

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 FoRtuM w 2011 7   6 FoRtuM w 2011 RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011



0

75

150

225

300

375

450

525

600

DEI
SSE

PGE

Sta
tk

ra
ft

Ir
kuts

kenerg
o

IE
S 2

)

EnBW
CEZ

Fort
um

RusH
yd

ro

NNEGC E
nerg

oato
m

Ib
erd

ro
la

In
te

r R
AO U

ES

Vatt
enfa

ll

Rose
nerg

oato
m

Gazp
ro

m

GDF S
UEZ 1

)

RW
E

Enel

E.O
N

EDF

0

30

60

90

120

150

ELCEN, R
om

ania

TGC-1
4

PGNiG

KDH
C, K

ore
a

Dong E
nerg

y

M
in

sk
 E

nerg
o

Kie
ve

nerg
o

Lukoil

Tate
nerg

o

TGC-2

In
te

r R
AO U

ES

RAO E
S E

ast

Ir
kuts

kenerg
o

Bash
kir

energ
o

Onexim

SUEK
2)

Vatt
enfa

ll

Fort
um

Dalk
ia

Gazp
ro

m
IE

S 1
)

Average 337 g/kWh

0

200

400

600

800

1,000

Sta
tk

ra
ft

Fort
um

 E
U

Verb
und

EDF

Fort
um

 to
ta

l
PVO

Ib
erd

ro
la

Unio
n F

enosa

GdF S
uez E

uro
pe

EDP
Dong

Enel
E.O

N

Vatt
enfa

ll
SSE

CEZ
RW

E
Dra

x
DEI

produkcja energii elektrycZnej, twh 
najwięksi producenci w europie i rosji, rok 2010

produkcja energii cieplnej, twh 
najwięksi producenci na świecie, rok 2010   

emisja jednostkowa co2 najwięksZycH Firm energety- 
cZnycH w europie gco2/kwh energii elektrycznej, rok 2010

 
Pozycja na rynku

1) w tym International Power 
2) w tym TGC-5, TGC-6, TGC-7, TGC-9

1) w tym TGC-5, TGC-6, TGC-7, TGC-9,  
2)  w tym TGC-12, TGC-13.  

Informacje o produkcji ciepła w Bejing DH niedostępne

Źródło wszystkich diagramów na tej stronie: Fortum, informacje własne spółki, dane za rok 2010. 
Uwzględniono skutki późniejszych zmian strukturalnych.

Fortum

Norsk Hydro
Statkraft

PVO
E.ON

E-CO Energi

Dong Energy

Helsingin Energia

Agder Energi

Inne
Vattenfall

nordycki rynek energii elektrycZnej ,  
– dystrybucja, 15 mln odbiorców, ~500 spółek

E.ON

Dong Energy

Vattenfall

Helsingin Energia

Hafslund

LNI Verkko

SEAS-NVE
Syd Energi

Göteborg Energi

Inne

Fortum

nordycki rynek energii elektrycZnej,  
sprzedaż detaliczna, 15 mln odbiorców, 
~350 spółek

Fortum

Dong Energy

E.ON

Helsingin Energia

Hafslund

Statkraft

SEAS-NVE
Göteborg Energi

Bixia

Inne

Vattenfall

 
Produkcja i sprzedaż
ZaopatrZenie w energię elektrycZnĄ 
ogółem wg typu, twh

  Zakupy
  Import na rynek nordycki
  Własne elektrownie w Rosji
 Elektrownie w Europie częściowo               

    należące do Fortum
  Własne elektrownie w Europie

całkowita sprZedaż energii elektrycZnej 
wg obsZaru, twh (1 

całkowita sprZedaż energii cieplnej 
wg obsZaru,twh

  Inne kraje
  Finlandia
  Szwecja
  Rosja

  Inne kraje
  Finlandia
  Szwecja
  Rosja

produkcja energii cieplnej wg źródła  (3,%  

MW Finlandia Szwecja Rosja inne ogółem 

Elektrownie wodne 1,526 3,166 0 0 4,692
Elektrownie jądrowe 1,444 1,787 0 0 3,231
Kogeneracja 808 518 3,404 391 5,121
Elektrownie kondensacyjne 1,376 297 0 0 1,673
Inne 3 106 0 0 109
ogółem 5,157 5,874 3,404 391 14,826

 

MW Finlandia Szwecja Rosja inne ogółem 

Energia cieplna 4,003 3,773 14,107 2,849 24,732

moce wytwórcZe energii elektrycZnej, 31 grudnia 2011

moce wytwórcZe energii cieplnej, 31 grudnia 2011

twh 2011 2010 2009

Energia wodna 21.0 22.0 22.1
Energia jądrowa 24.9 22.0 21.4
Energia termalna 9.4 9.7 5.8
łącznie w ue 
i Norwegii  55.3 53.7 49.3
Energia termalna w Rosji 17.4 16.1 16.0
łącznie 72.7 69.8 65.3

produkcja energii elektrycZnej wg źródła

1) Dywizja Energetyka, Ciepłownictwo i Sprzedaż energii elektrycznej sprzedają energię elektryczną na Nordyckiej 
Giełdzie Energii Elektrycznej lub klientom zewnętrznym oraz dokonują zakupu energii na tejże giełdzie lub ze źródeł 
zewnętrznych. Transakcje Fortum na Nordyckiej Giełdzie Energii Elektrycznej obliczone są jako kwota netto sprzedaży 
godzinowej na poziomie Grupy. Dywizja Rosja sprzedaje energię elektryczną na rosyjskim rynku hurtowym.

  Więcej na temat poszczególnych dywizji i ich działalności w roku 2011 przeczytać można na stronie 
internetowej, a także w Sprawozdaniu operacyjnym i finansowym, na stronach 9-14 oraz w Informacji 
dodatkowej do sprawozdania finansowego nr 5, strona 60-64.
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Jądrowa
34

Gaz ziemny
26

Biomasa
2

Węgiel kamienny
8

Inne
1

Wodna
29

Węgiel kamienny
15

Biomasa
11

Odpady
2

Pompy ciepła 
i energia elektryczna

6

Torf
1Ropa naftowa

2

Inne
2

Gaz ziemny
61

Coal
15

Biomass fules
11

Waste
2

Heat pumps 
and electricity
6

Peat
1

2) Łączna produkcja energii elektrycznej w roku 2011 
wyniosła 72,7 TWh

3) Łączna produkcja energii cieplnej w roku 2011 
wyniosła 47,4 TWh

Źródło: PWC & Enerpresse, Novembre 2011
Changement climatique et Électricité, Fortum

Uwaga:
Wszystkie dane, z wyjątkiem Całe Fortum, uwzględniają 
jedynie produkcję europejską.

produkcja energii elektrycZnej 
na rynku nordyckim, 
382 twh, ponad 350 spółek

produkcja energii elektrycZnej 
wg źródła (2,%
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akcjonariusZe wg kategorii, %

Inne
6.67

Gospodarstwa 
domowe 
7.69

Akcjonariusze 
spoza Finlandii
28.30

Skarb Państwa Finlandii 
57.34

w mln eur jeśli nie wskazano inaczej 2011 2010 2009
Sprzedaż  6,161    6,296    5,435   
EBITDA  3,008    2,271    2,292   
Porównywalny  EBITDA  2,374    2,396    2,398   
Zysk z działalności operacyjnej  2,402    1,708    1,782   
Porównywalny zysk z działalności operacyjnej  1,802    1,833    1,888   
Zysk za dany okres, udziałowcy spółki macierzystej  1,769    1,300    1,312   
Kapitał zaangażowany 17,931   16,124   15,350   
Zadłużenie oprocentowane netto  7,023    6,826    5,969   
Zadłużenie netto / EBITDA  2.3  3.0    2.6   
Porównywalne zadłużenie netto / EBITDA  3.0  2.8    2.5   
Zwrot z kapitału zaangażowanego, % 14.8 11.6 12.1
Zwrot z kapitału własnego, %  19.7  15.7    16.0   
Wydatki kapitałowe  1,408    1,222    862   
Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę środowiska 82 91  61   
Inwestycje w udziały brutto 74  27    67   
Środki pieniężne z działalności operacyjnej netto 1,613  1,437    2,264   
Emisje objęte wspólnotowym systemem handlu emisjami  ETS 1), mln ton 8.0 9.7  7.7   
Darmowe uprawnienia do emisji w ramach wspólnotowego systemu handlu 
emisjami ETS, mln ton CO2 6.8 5.6  5.5   
Działania na rzecz społeczeństwa 4.6  5.2    2 .0  

1) Emissions Trading System

w mln eur 2011 2010 2009

generowanie wartości dodanej

Przychody od klientów Wpływy z tytułu sprzedaży produktów i usług 
klientom, przychody finansowe, przychody ze 
sprzedaży z działalności operacyjnej lub zakładów 
produkcyjnych 7,192 6,432 6,016

Zakupy od dostawców Wypłaty pieniężne na rzecz dostawców surowców, 
towarów i usług –3,272 –2,923 –2,436

Wartość dodana wygenerowana 
przez Fortum 3,920 3,509 3,580
dystrybucja wartości dodanej

Wypłaty na rzecz pracowników Wynagrodzenia, płace, uposażenia i inne pośrednie 
koszty pracownicze –529 –507 –495

Wypłaty na rzecz inwestorów 
i udziałowców Opłacone dywidendy, odsetki i koszty finansowe –1,431 –1,657 –1,179
Sektor publiczny Opłacony podatek dochodowy, podatki 

z tytułu produkcji, wsparcie na rzecz 
społeczeństwa i darowizny –728 –642 –468

Rozdzielone na rzecz udziałowców –2,688 –2,806 –2,142
Zatrzymane w przedsiębiorstwie 1,232 703 1,438

w eur jeśli nie wskazano inaczej 2011 2010 2009

Zysk na jedną akcję 1.99 1.46  1.48   
Przepływy pieniężne na jedną akcję 1.82 1.62 2.55
Wartość kapitału własnego na jedną akcję 10.84 9.24 9.04
Wysokość dywidendy przypadająca na 
jedną akcję 1.00 1) 1.00 1.00
Wskaźnik wypłaty z zysku, % 50.3 1) 68.5 67.6
Wartość dywidendy do ceny akcji, % 6.1 1) 4.4 5.3

1) Propozycja Zarządu na Doroczne Walne 
Zgromadzenie dnia 

11 kwietnia 2012 r.

klucZowe dane Finansowe prZepływy pieniężne wg grup interesariusZy

podstawowe dane dotycZĄce akcji sprZedaż, w mln eur
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ceny akcji 2007-2011, indeks 100 = cena z dnia 02 stycznia 2007 r.

 Fortum 
 DJ European Utilities
 OMX HKI CAP
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Informacje społeczne w skrócie

 2011 2010 2009

Średnia liczba pracowników 11,010  11,156    13,278   
Liczba pracowników, 31 grudnia 10,780  10,585    11,613   

z czego zatrudnionych na stałe 10,379  10,307    11,332   
Rotacja pracowników, % 13.7  -  - 
Zatrudnione kobiety, % 29 29 30
Kobiety na stanowiskach kierowniczych, % 34 27 32
Wydatki na ochronę zdrowia, eur/osobę  (1 560 501 484
Liczba dni opuszczonych z powodu choroby 69,654 (3 9,281 (4 -

Częstotliwość wypadków powodujących czasową niezdolność do 
pracy (LWIF), pracownicy Fortum  (2 1.6  2.4    2.4   
Częstotliwość wypadków powodujących czasową niezdolność do 
pracy (LWIF), podwykonawcy  (2 3.2  5.0    6.5   
Wypadki śmiertelne 1  1    2   

Działalność operacyjna certyfikowana OHSAS 18001 (% sprzedaży) 60 27
Nie 

dostepne

podstawowe dane społecZne personel wg dywiZji, 31 grudnia 2011 r.,  %

Heat
23

ESD
13

Rosja
41

Inna działalność
operacyjna

6 Power
17

personel wg kraju, 31 grudnia 2011 r.,  %

Szwecja
19

Rosja
41

Estonia
3

Polska
8

Norwegia
1

Inne
3

Finlandia
25

2011 2010 2009
Emisje dwutlenku węgla, mln ton CO2 23.5 25.3 21.8
Emisje dwutlenku siarki, tony SO2 24,900 20,700 14,600
Emisje tlenku azotu, tony NOx 36,000 36,700 31,400
Emisje cząstek stałych, tony 16,600 16,800 10,600
Działalność operacyjna certyfikowana ISO 14001 (% sprzedaży) 95 86 87
Indywidualne emisje CO2 z produkcji energii elektrycznej, g/kWh 192 189 155

Średnia pięcioletnia w UE, g/kWh 67 69 59
Indywidualne emisje CO2 z produkcji ciepła, g/kWh 191 213 205
Indywidualne emisje CO2 z łącznej produkcji energii, g/kWh 192 196 172

Średnia pięcioletnia, g/kWh 169 157 134
Ogólna efektywność wykorzystania paliw, % 67 68 67

Ogólna efektywność wykorzystania paliw, % 68 69 70
Udział produkcji energii elektrycznej wolnej od emisji CO2, % 65 66 69
Udział produkcji z odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej, % 31 35 36
Udział produkcji z odnawialnych źródeł w produkcji ciepła, % 16 18 17
Zużycie energii pierwotnej, TWh 157 166 152
Poziom utylizacji gipsu, % 89 92 91
Poziom utylizacji popiołu, % 52 59 65
Naruszenia zasad ochrony środowiska 20 21 17
Zużycie wody, mln m3 3,850 3,860 (1 2,460

w tym pochłodnicza, mln m3 3,750 3,550 (1 2,390
Obciążenie cieplne cieków wodnych, TWh 21 23 20

1) Te dane różnią się od podanych w raporcie za rok 2010 i oparte są na pełniejszych danych z Rosji.

podstawowe dane środowiskowe

 
Informacje środowiskowe w skrócie
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  Cel (średnia pięcioletnia) przez następne pięć lat UE
  średnia pięcioletnia UE
  Fortum łącznie, w tym Rosja
  UE
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67.3 67.8 67.1

statystyki dotycZĄce personelu Fortum w 2011 r. wg kraju dZiałalności

 Finlandia Szwecja Rosja estonia polska Norwegia inne

Pracownicy na koniec roku 2,683 2,040 4,376 331 859 139 352
Pracownicy średnio 2,689 2,076 4,432 336 1,009 137 331
Liczba nowych stosunków pracy 172 157 775 14 31 9 72
Liczba zakończonych stosunków 
pracy  (1 114 250 694 34 322 6 7
Rotacja pracowników, % 4.2 12.3 15.9 10.3 37.5 4.3 2
Wydatki na pracowników, 
w 1000 euro 209,462 180,786 79,752 7,426 20,945 13,620 16,620
Wydatki na pracowników, na 
osobę, w 1000 euro 77.9 87.1 18.0 22.1 20.8 99.2 50.2

1) W tym działalność sprzedana i zlecana na zewnątrz

poZiom wyksZtałcenia, 31 grudnia 2011 r., 
pracownicy Zatrudnieni na stałe, %

Średnie
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172
196 192

  Cel (średnia pięcioletnia) przez następne pięć lat
  średnia pięcioletnia 

  Cel (średnia pięcioletnia) przez następne pięć lat
  Średnia pięcioletnia

1) W  Finlandii
2)  Wypadki skutkujące nieobecnością w pracy co najmniej jeden dzień na milion roboczogodzin. Dywizja Rosja objęta 

zestawieniem od r. 2010. Z wyłączeniem działalności operacyjnej zakładów Zabrze i Bytom w Polsce w r. 2011 z powodu 
trwającego procesu integracji.

3)   Obejmuje Finlandię, Szwecję, Polskę, Rosję. Absencja z powodu choroby w Finlandii i Szwecji znacznie wzrosła z powodu 
szczególnej praktyki powiadamiania oraz bardziej dokładnego systemu odnotowywania nieobecności.

4)  Obejmuje Finlandię, Szwecję   
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Oddziaływanie produkcji   
i wykorzystania energii

działania Fortum
   Fortum zgłasza emisje gazów cieplar-

nianych, pochodzące z łańcucha dostaw 
paliw, w tym emisje bezpośrednie              
z produkcji i transportu paliw.    

   celem Fortum jest zmniejszanie 
oddziaływania  lokalnego, np. spowodo-
wanego rozładunkiem węgla w porcie.  

działania Fortum
    w roku 2011 Fortum utrwaliło swoją 
pozycję i działania na rzecz zrówno-
ważonego wykorzystania bio-energii 
w produkcji energii elektrycznej i ciepła 
(więcej na ten temat na str. 70). 

   Fortum postanowiło przyłączyć się do 
inicjatywy bettercoal, członkowskiej 
organizacji non-profit, promującej 
stałe doskonalenie w zakresie 
odpowiedzialności biznesu (cr)           
w węglowym łańcuchu dostaw (więcej 
na ten temat na str. 71).  

   Fortum przeprowadza co roku 
wewnętrzne oceny eHs (ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa) 
łańcucha dostaw paliwa uranowego. 

   Fortum zakupiło paliwa za kwotę 900 
milionów euro, z czego na paliwa 
kopalne przeznaczono 655 milionów 
euro i na biopaliwa - 175 milionów 
euro.

 

działania Fortum
   Fortum stale konserwuje i odbudowuje swoje sieci dystry-

bucyjne. przewody podziemne stanowią około 50% sieci. 
niezawodność Fortum w dystrybucji energii elektrycznej 
w 2011 r. wyniosła 99.90% (więcej na ten temat na str. 75–76).  

   Fortum modernizuje także sieci dystrybucji ciepła w rosji 
i może ograniczyć straty ciepła aż o 20–30% (więcej na ten 
temat na str. 56).

działania Fortum
   Fortum kontynuowało swój udział w projektach unieszkodliwiania 

odpadów nuklearnych w szwecji i Finlandii   (więcej na ten temat 
na str. 52–53).

   w roku 2011, aż 52% popiołów wyprodukowanych przez Fortum, 
zostało zutylizowanych, a 400 ton trafiło na składowiska. 89% 
gipsu wygenerowanego w zakładach Fortum zostało zutylizowane. 

   unieszkodliwianie popiołów przez Fortum w rosji (transport na 
mokro oraz zbiorniki popiołów) przyniosło w efekcie naruszenia 
przepisów.  w celu ograniczenia obciążenia dla środowiska Fortum 
zmniejszyło ilość wody i poprawiło oczyszczanie wody odpadowej.

   w roku 2011 Fortum wykorzystało w produkcji energii 
2,5 terawatogodzin (twh) energii z paliw, pochodzących                
z odpadów.

działania Fortum
   wszyscy klienci indywidualni Fortum 

w Finlandii otrzymywali energię 
elektryczną wolną od emisji co2.  
w szwecji, cała energia elektryczna 
z Fortum została sprzedana z dodatkową 
wartością środowiskową (więcej na ten 
temat na str. 75).

   Fortum rozwija inteligentne sieci przyszłości 
i dostarcza rozwiązania dla „społeczeństwa 
niskoemisyjnego” (więcej na ten temat na 
str. 76).

2. pRzygotowywanie i tRanSpoRt paliw

1. ŹRódła eneRgii

3. pRodukcja eneRgii

4. dyStRyBucja eneRgii 
elektRycznej i ciepła

6. pRzetwaRzanie odpadów 
i pRoduktów uBocznych

5. wykoRzyStanie eneRgii elektRycznej i ciepła

kliMat 
   Z rurociągów 

transportujących gaz 
ziemny wydobywają 
się pewne ilości 
metanu, który jest 
gazem cieplarnianym.  

   Transporty: morski     
i drogowy oraz prze-
pompowywanie gazu 
ziemnego wymagają 
korzystania z paliw 
kopalnych, co przy-
czynia się do emisji 
gazów cieplarnianych.

kliMat  
   Pozyskiwanie biomasy 

zmniejsza ilość tzw. 
zbiorników dwutlenku 
węgla (carbon sinks) 
chyba, że stosuje się 
ponowne nasadzenia.  

   Paliwa kopalne 
wykorzystywane 
są  w działalności 
górniczej, a także 
w pozyskiwaniu 
biomasy, co skut-
kuje emisją gazów 
cieplarnianych.

kliMat
   Emisje CO2 z paliw 

kopalnych oraz torfu 
przyczyniają się do 
powstawania zmian 
klimatycznych.  

   Produkcja energii 
z wody, energii 
jądrowej, z wiatru 
oraz energii słonecznej 
- nie powoduje emisji 
CO2 na etapie produ-
kcyjnym. 

   Korzystanie z bioe-
nergii jest neutralne 
pod względem emisji 
CO2.

zdRowie                 
i BezpieczeńStwo 

   Przygotowanie, 
a szczególnie 
załadunek i rozła- 
dunek węgla, może 
oddziaływać negaty-
wnie na lokalne 
środowisko i na 
pracowników.

zdRowie                 
i BezpieczeńStwo  

   Emisje gazów spa-
linowych mogą 
wpływać na jakość 
powietrza oraz 
zdrowie.  

   Paliwo jądrowe jest 
radioaktywne, jednak 
przy normalnym 
użytkowaniu, ener-
getyka jądrowa 
nie ma wpływu na 
ludzkie zdrowie lub 
środowisko.

zdRowie i BezpieczeńStwo  
   Pola elektryczne i magnetyczne w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych i transformatorów mogą mieć negatywny 
wpływ na zdrowie.

kliMat  
   Paliwa kopalne 

wykorzystywane do 
transportu odpadów   
i produktów ubocz-
nych generują gazy 
cieplarniane.  

   Ze składowisk 
odpadów uwalniany 
jest metan.

kliMat
   Kiedy energia elek-

tryczna oraz ciepło 
sieciowe zastępują 
mniej efektywne 
w konsumpcji formy 
energii np. kiedy 
energia elektry-
czna zastępuje paliwa 
kopalne w transporcie, 
ogranicza się negatywne 
oddziaływanie na klimat.

SySteMy wodne
   Transport paliw 

szlakami wodnymi 
niesie ze sobą 
zagrożenia dla 
środowiska         
(np. wycieki ropy).

SySteMy wodne
    Budowanie zapór oraz 

elektrowni wodnych 
na rzekach zmienia 
naturalny charakter 
systemów wodnych. 

   Hydroenergetyka 
może wpływać 
na różnorodność 
biologiczną oraz 
rekreacyjne 
wykorzystanie 
systemów wodnych.

   Zanieczyszczenia 
z kopalni węgla            
i torfowisk mogą 
przedostawać się do 
systemów wodnych.

SySteMy wodne
   • Regulacja wód, 

związana z hydro-
energetyką ma 
wpływ na przepływ 
i poziom powie-
rzchni wód, może 
także oddziaływać 
na rybołówstwo 
oraz rekreacyjne 
korzystanie z wód.  

   Woda pochłodnicza 
podnosi lokalnie 
temperaturę 
systemów wodnych, 
zaś pompy ciepła 
ochładzają systemy 
wodne.  

   Niewielkie ilości 
zanieczyszczeń mogą 
być przenoszone 
wraz z wodami odpa-
dowymi z zakładów 
produkcyjnych do 
systemów wodnych.  

SpołeczeńStwo
   Fortum zgłasza 

emisje gazów cieplar-
nianych, pochodzące 
z łańcucha dostaw 
paliw, w tym emisje 
bezpośrednie z pro- 
dukcji i transportu 
paliw.   

inne aSpekty 
ŚRodowiSkowe

   Paliwa kopalne 
oraz uran stanowią    
wyczerpywalne 
zasoby naturalne. 
Zasoby biomasy są 
także ograniczone.  

   Działalność górnicza 
oraz osuszanie 
torfowisk lokalnie 
wpływają na glebę, 
wody gruntowe         
i krajobraz.  

   Pozyskiwanie biomasy 
może mieć wpływ 
na różnorodność 
biologiczną oraz 
wygląd krajobrazu. 

   Wykorzystanie 
odpadów do produkcji 
energii oszczędza 
zasoby naturalne        
i ogranicza obciążenie 
składowisk odpadów.

inne aSpekty 
ŚRodowiSkowe

   Produkcja i konser-
wacja przyczyniają 
się do powstawania 
np. popiołów, gipsu, 
złomu i olejów odpa-
dowych.  

   Zakłady produkcyjne 
oddziałują na wygląd 
krajobrazu i zagospo-
darowanie terenu.

inne aSpekty ŚRodowiSkowe
   Budowa i utrzymanie napowietrznych linii elektroenergetycznych 

mają wpływ na środowisko, zagospodarowanie terenu oraz wygląd 
krajobrazu.  

   Przewody podziemne poprawiają niezawodność dystrybucji energii 
elektrycznej oraz ograniczają oddziaływanie na środowisko.  

   Budowa sieci ciepłowniczej powoduje czasowe niedogodności 
w otoczeniu, jednak eksploatacja takiej sieci nie wywołuje, o ile 
wiadomo, większego wpływu na środowisko.

zdRowie                 
i BezpieczeńStwo

   Obróbka odpadów 
niebezpiecznych 
i radioaktywnych 
wiąże się z zagroże-
niem dla zdrowia 
i bezpieczeństwa. 
Szczególnie postę-
powanie ze zuży- 
tym paliwem jądro- 
wym wymaga 
długotrwałych badań 
i planowania.

SpołeczeńStwo
   Zarządzanie odpadami 

nuklearnymi i ich 
składowanie to temat 
bardzo wrażliwy 
dla opinii publicznej, 
wymagający politycznej 
i społecznej akceptacji.  

   Utylizacja odpadów 
powstałych podczas 
produkcji energii 
ogranicza koszty 
ponoszone przez 
społeczeństwo.

inne aSpekty 
ŚRodowiSkowe

   Korzystanie z elektry-
czności zamiast 
z innych źródeł energii 
poprawia efektywność 
wykorzystania 
surowców i ogra-
nicza obciążenie 
środowiska.  

   Ciepło sieciowe 
ogranicza zanieczy-
szczenie powietrza 
i lokalne obciążenie 
środowiska wtedy, 
gdy zastępuje 
rozproszoną produkcję 
ciepła.   

SpołeczeńStwo
   Górnictwo, pozyski-

wanie biomasy 
i przetwarzanie paliw 
mają istotny wpływ 
na poziom zatru-
dnienia i zwiększają 
społeczny i ekono-
miczny dobrobyt.  

   Wiążą się z nimi także 
zagrożenia społeczne, 
związane z własnością 
ziemi, prawami 
człowieka, prawami 
pracowniczymi oraz 
warunkami życia 
społeczności 
mieszkających blisko 
źródeł paliw.

SpołeczeńStwo
   Produkcja energii 

umożliwia funkcjo-
nowanie nowocze-
snego społeczeństwa 
i wywiera wieloraki 
gospodarczy wpływ 
na społeczeństwo

   • Przedsiębiorstwa 
energetyczne gene-
rują stabilny  i długo-
trwały dobrobyt         
w społeczeństwie.

SpołeczeńStwo
   Napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 
są bardziej narażone 
na warunki meteo-
rologiczne, takie jak 
burze.   

   Przerwy w dostawie 
prądu mają wpływ 
na współczesne 
społeczeństwa, gdyż 
są one w dużym 
stopniu uzależnione 
od energii elektry-
cznej.  

   Zakłócenia w dostawie 
ciepła wyrządzają 
szkody konsumentom 
ciepła.  SySteMy wodne

   Zanieczyszczenia, 
pochodzące ze 
składowisk odpadów 
lub zbiorników 
popiołów, mogą 
dostawać się do 
systemów wodnych.

SpołeczeńStwo
   Energia elektryczna jest 

elementem niezbędnym 
dla funkcjonowania 
i bezpieczeństwa 
społeczeństwa. 
W inteligentnych 
systemach energety-
cznych przyszłości 
- konsumenci 
mogą odgrywać 
aktywną rolę, będąc 
jednocześnie wytwór-
cami i konsumentami 
energii elektrycznej. 
Konsumenci mogą akty-
wnie kontrolować ilość 
zużywanej przez siebie 
energii oraz ponoszone 
koszty.

działania Fortum
   w roku 2011 65% produkcji energii elektrycznej, produkowanej przez 

Fortum, generowane było bez emisji co2 .  

   w roku 2011 kontynuowano ulepszenia w elektrowniach wodnych 
oraz zaporach, a także dobrowolne działania, łagodzące oddziaływanie 
hydroenergetyki na środowisko ( więcej na ten temat na str. 48–49).  

   w energetyce jądrowej przeprowadzono oceny bezpieczeństwa    
( więcej na ten temat na str. 51).

   w roku 2011 Fortum uruchomiło ok. 600 mw nowych mocy        
produkujących energię elektryczną i ciepło w rosji.  

   w produkcji energii cieplnej w rosji, Fortum ograniczyło obciążenie 
środowiska, poprzez zwiększenie wykorzystania lepszej jakości węgla. 

   działalność operacyjna Fortum oddziaływała ekonomicznie zarówno 
w sposób pośredni jak i bezpośredni ( więcej na ten temat na str. 67).

inne aSpekty 
ŚRodowiSkowe

   Utylizacja popiołów          
i gipsu ogranicza 
ilość odpadów na 
składowiskach oraz 
zapotrzebowanie na 
materiały pochodzenia 
naturalnego.  

   Składowiska i wysypi-
ska odpadów oddziałują 
na wygląd krajobrazu 
i zagospodarowanie 
terenu. Mogą także 
uwalniać zanieczy-
szczenia do gleby 
i wód gruntowych.  

   Wykorzystanie odpadów 
do produkcji energii 
oszczędza zasoby 
naturalne i ogranicza 
ilość odpadów na 
składowiskach.

zdRowie                  
i BezpieczeńStwo  

   Działalność górnicza 
stwarza zagrożenie 
dla zdrowia             
i bezpieczeństwa 
pracowników          
i mieszkańców.
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wdrożyliśmy nasz rosyjski program inwesty-
cyjny. Rozwinęlismy też strukturę produkcji 
w części ciepłowniczej, tak, aby jeszcze bardziej 
skupić się na kogeneracji, która jest efektywna 
pod względem wykorzystania energii 
i zasobów. Jednocześnie, budujemy nową 
platformę rozwoju we Francji, przygotowując 
się do udziału w przetargach na koncesje we 
francuskiej hydroenergetyce. Rozpoczęliśmy 
także opracowywanie planów możliwości 
rozwoju w Indiach, gdzie otworzyliśmy biuro 
w lutym 2011 r. 

W Finlandii Fortum ma około 26% 
udziałów w projekcie elektrowni jądrowej 
TVO Olkiluoto 3, będącej obecnie w budowie 
oraz w nowym projekcie Olkiluoto 4, tu 
faza przetargowa i planowania technicz-
nego rozpoczęła się jesienią. W Szwecji 
zwiększyliśmy produkcję i poprawiliśmy 
dyspozycyjność elektrowni jądrowych.

 

jak Fortum osiągnęło cele, 
związane ze zrównoważonym 
rozwojem w roku 2011?  

Zrealizowaliśmy nasze cele klimatyczne, 
chociaż ilość indywidualnych emisji CO2 z całej 
produkcji energii zwiększyła się o prawie 10%, 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost ten 
spowodowany był uruchomieniem nowych 
zakładów, co zwiększyło udział naszej produkcji 
rosyjskiej (opartej głównie na gazie ziemnym) 
w ogólnej produkcji energii. Jednostkowa 
emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej 
w UE była nieco niższa, niż w roku 2010. 
W zestawieniu na poziomie europejskim, 
jednostkowe poziomy emisji CO2 generowane 
przez Fortum, łącznie z operacjami rosyjskimi, 
należały do najniższych w całym sektorze 

Rozmowa z Prezesem Zarządu                              
i Dyrektorem Generalnym Fortum 

w jaki sposób Fortum 
reagowało na niepewność 
otoczenia, w jakim musiało 
funkcjonować w roku 2011?

Fortum ma za sobą niespokojny rok, zaś 
niestabilność gospodarki europejskiej 
przyniosła dodatkowe wyzwania operacyjne. 
Niepewność gospodarcza w strefie euro 
osłabiła perspektywy, szczególnie na rynkach 
finansowych, dotyczące najbliższych lat. 
Dlatego też zwracaliśmy baczną uwagę na 
nasze przepływy pieniężne, utrzymywanie 
stabilnych wyników i dobrego poziomu 
płynności finansowej. Opracowaliśmy także 
elastyczny plan działania, na wypadek 
pogorszenia perspektyw finansowych.  

Sektor energetyczny jest ostatnio w centrum 
zainteresowania, zarówno polityków, jak i całej 
opinii publicznej. w roku 2011 wydarzenia, takie jak 
katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushimie, 
arabska wiosna oraz niepewność gospodarcza, 
stały się wyzwaniem dla firm z tego sektora. prezes 
i dyrektor generalny Fortum, tapio kuula, mówi o tym, 
jak firma radziła sobie w tym niestabilnym otoczeniu 
operacyjnym.  

w jaki sposób strategia 
Fortum wskazywała kierunek 
działań firmy w roku 2011?    

Wykorzystywanie możliwości działalności na 
rynku nordyckim, tworzenie ekonomicznej 
wartości dodanej w Rosji oraz budowanie 
platformy dla przyszłego wzrostu - to rdzeń 
strategii Fortum. Strategia ta nadaje kierunek 
naszym działaniom w bardzo konkretny 
sposób, zaś jej realizację wspierają wiedza 
i doświadczenie w bezemisyjnej produkcji 
energii w elektrowniach wodnych i jądrowych, 
w produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu oraz w działaniu na różnych 
rynkach energii. Działanie, zgodne z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju, to dla nas 
podstawa i integralna część codziennego 
funkcjonowania.  

W roku 2011 osiągnęliśmy postęp w wielu 
ważnych obszarach. Z pełną determinacją 

cele Finansowe grupy

cel 2011 2010 2009

ROCE, % 12 14.8 11.6 12.1
ROE, % 14 19.7 15.7 16.0
Porównywalne zadłużenie netto / EBITDA Około 3 3.0 2.8 2.5
Zadłużenie netto / EBITDA 2.3 3.0 2.6
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zbadanie ewentualnej możliwości wprowadzenia 
podatku od zysków nadzwyczajnych i paliwa 
uranowego. Ponadto w programie zaznaczono, że 
rząd nie będzie wydawał żadnych nowych decyzji 
umożliwiających budowę elektrownii jądrowych. 

Jednakże propozycje, zawarte w programie 
rządowym, nie miały bezpośredniego wpływu 
na zyski Fortum. Zarówno zysk w skali całego 
roku na jedną akcję, jak i zysk operacyjny 
przedstawiały się pozytywnie. Jest to częściowo 
efekt uzyskania jednorazowego przychodu 
z tytułu zbycia części działalności, wychodzących 
poza zakres naszej strategii. Pozytywny wpływ 
na zysk operacyjny Fortum miało także księgowe 
potraktowanie przez MSSF instrumentów 
pochodnych, wykorzystywanych głównie 
do zabezpieczenia produkcji energii przez 
Fortum. Te czynniki sprawiają, że Fortum jest 
w dobrej pozycji startowej na przyszłość. 

Hydroenergetyka oraz 
produkcja energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu - to 
kluczowe elementy strategii 
Fortum. dlaczego właśnie w 
tych rodzajach działalności, 
Fortum dostrzega potencjał? 

Fortum ma długie tradycje i ogromne 
doświadczenie w projektowaniu, budowie 
i odpowiedzialnym wykorzystaniu elektrowni 
wodnych. Jest jednym z najważniejszych 
producentów energii wodnej w krajach nor-
dyckich. W roku 2011, wyprodukowaliśmy 72,7 
terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej, 
z czego energia wodna stanowiła 21,0 TWh. 
Co więcej, pod wieloma względami hydro-

energetyka to bardzo konkurencyjna metoda 
produkcji energii, dzięki swej elastyczności 
i ” naturalnej przyjaźni” ze środowiskiem. 
Z kolei skojarzona produkcja energii cieplnej 
i elektrycznej jest bardzo efektywna pod 
względem wykorzystania zarówno energii, 
jak i zasobów. Jest to ważne szczególnie 
w szerokości geograficznej, w której znajdują 
się kraje nordyckie, gdyż wykorzystanie mocy 
produkcyjnych takich instalacji zimą jest na 
maksymalnym poziomie, dostosowanym do 
wysokiego zapotrzebowania na energię w tym 
okresie. 

kiedy program inwestycji w 
rosji zacznie przynosić zyski? 

W roku 2011 Fortum kontynuowało realizację 
szerokiego programu inwestycji w Rosji 
uruchamiając trzy nowe bloki. Całkowita moc 
uruchomionych jednostek to ponad 600 mega-
watów (MW) z 2400 MW naszego programu 
inwestycyjnego w Rosji. Te nowe projekty, 
wybudowane w ramach rządowego programu 
zapewnienia nowych mocy, będą objęte 
finansowaniem gwarantowanym przez okres 
10 lat. Uruchomienie tych nowych jednostek, 
jest widoczne już w porównywalnym zysku 
operacyjnym za rok 2011, który w Dywizji 
Rosja wzrósł z 8 milionów euro do 74 milionów 
euro. W roku 2012 będziemy kontynuować 
wdrażanie tego programu, uruchamiając dwa 
z trzech 418 MW bloków w nowej elektrowni 
w Niaganiu.  

jak postępuje reforma rosyjskiego 
rynku energii elektrycznej?  

Rosja zliberalizowała większość rynków 
hurtowych energii elektrycznej przed rokiem 
2011, ale prace trwają nadal w obszarach, 
takich jak rozwój rynków produktów 
finansowych i zdolności wytwórczych. Dla 
Fortum, realizacja reformy rynku była jednym 
z najważniejszych powodów inwestowania w 
Rosji i rzeczywiście, obserwujemy, że reforma 
postępuje zgodnie z planem. 

Rosja inwestuje także w poprawę 
efektywności energetycznej poprzez szereg 
programów oraz współpracę międzynarodową. 
Rosyjski rynek ciepła jest dla Fortum 
interesujący ze względu na olbrzymi potencjał 
dla poprawy efektywności energetycznej 
w sektorze ciepłowniczym tego kraju. 

jakie są wyniki Fortum, 
jeśli chodzi o cele związane 
ze zrównoważonym 
rozwojem w rosji?

Działanie, zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju, stanowią podstawę naszej strategii, 
także w Rosji. Jednak najpilniejsze cele, jakie 
stawiamy sobie w tym kraju, różnią się nieco od 
tych, które realizujemy, na przykład w krajach 
nordyckich. W Rosji wkładamy wiele wysiłku 
w poprawę bezpieczeństwa pracy i ograniczenie 
konwencjonalnego obciążenia dla środowiska, 
takiego jak emisje tlenku azotu, dwutlenku 
siarki i cząstek stałych oraz ograniczenie emisji 
do cieków wodnych i poprawę efektywności 
energetycznej. Zwiększając efektywność 
energetyczną, ograniczamy także jednostkowe 
emisje CO2. W tych dziedzinach osiągnęliśmy 
już widoczne efekty. Przeszliśmy także na 
korzystanie z lepszej jakości węgla w elektrowni 
w Argajaszu i poprawiliśmy efektywność 
przetwarzania wód odpadowych ze zbiorników 
popiołów w wielu naszych elektrowniach  
w regionie Czelabińska i Tobolska. Działalność 
operacyjna OAO Fortum przeszła ostatnio 
pierwszą fazę audytu certyfikacyjnego, zgodnie 
z międzynarodowym standardem ISO14001.

Dla Fortum, realizacja 
reformy rynku była jednym 
z najważniejszych powodów 
inwestowania w Rosji

i wynosiły połowę średniej dla tego sektora.
Jestem szczególnie zadowolony z faktu, że 

poprawiliśmy poziom bezpieczeństwa pracy. 
W roku 2011 osiągnęliśmy najlepszy, jak do tej 
pory wynik, jeśli chodzi o niską częstotliwość 
urazów u naszych pracowników. Poprawiło 
się także bezpieczeństwo u naszych wykonaw-
ców. Niestety, w grudniu te postępy zostały 
przyćmione śmiertelnym wypadkiem u jednego 
z naszych wykonawców w Szwecji. Chciałbym 
tutaj wyrazić szczere kondolencje rodzinie 
i współpracownikom ofiary tego wypadku. 
Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające 
przyczyny wypadku, zostało przeprowadzone 
i będziemy pracować jeszcze staranniej nad 
poprawą bezpieczeństwa.

Postępowanie zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju  jest i pozostanie 
podstawą naszych działań i możemy być 
dumni z faktu, że nasze wyniki w tej dziedzinie 
zostały szeroko docenione także na arenie 
międzynarodowej. Nasza firma została, między 
innymi, uznana za najlepsze na świecie 
przedsiębiorstwo energetyczne w rankingu 
Carbon Disclosure Leadership Index, mierzącym 
zaaangażowanie w kwestie klimatyczne.  

jak wyglądała realizacja celów 
finansowych Fortum w 2011?

Latem, cena akcji Fortum silnie zareagowała 
na nowy program rządu fińskiego, proponujący 

Postępowanie, zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju - jest 
i pozostanie podstawą naszych 
działań i możemy być dumni 
z faktu, że nasze wyniki w tej 
dziedzinie zostały szeroko 
docenione – także na arenie 
międzynarodowej.  
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poprzez lepsze gospodarowanie przyległymi 
lasami oraz automatyzację sieci.  

  

gdzie w przyszłości 
Fortum będzie szukać 
możliwości rozwoju?

Jak już wspomniałem, jesteśmy zaangażowani 
w szeroki program inwestycyjny w Rosji, co 
znacznie zwiększy nasze moce wytwórcze. Poza 
tym, nasz program inwestycyjny w Europie 
zwiększy naszą zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej łącznie o 800 MW, zaś zdolność 
produkcji ciepła o około 230 MW do roku 2015. 
Badamy też możliwości rozwoju w Indiach, 
które są jednym z najszybciej rozwijających się 
rynków  na świecie. Nasza platforma rozwoju 
w tym rejonie opiera się na fachowej wiedzy w 
zakresie efektywnej energetycznie kogeneracji, 

w której możemy także używać lokalnych 
biopaliw. 

centrum globalnego wzrostu 
gospodarczego przenosi się 
do azji. jakie perspektywy ma 
europejski rynek energii?  

Na europejskim rynku energii jest jeszcze 
ogromny potencjał rozwoju, na przykład 
w integracji tego rynku. Uważam, że nas-
tawiony konkurencyjnie rozwój rynków energii 
i silniejsza harmonizacja zasad regulujących 
otoczenie operacyjne są bardzo ważne. Szersze, 
efektywnie funkcjonujące rynki przynoszą 
korzyści klientom, społeczeństwu i środowisku. 
Umożliwiają także właściwe inwestowanie we 
właściwych miejscach, czy to w energetykę 

z biopaliw, słoneczną, w energię z fal czy z wiatru.  
  

Wizja Fortum to system 
energetyczny przyszłości, oparty 
na gospodarce solarnej. w jaki 
sposób Fortum przygotowało 
się do tak ogromnej zmiany w 
systemie energetycznym?

Fortum już teraz wykorzystuje formy produ-
kcji, które są częścią gospodarki solarnej, 
takie jak hydroenergetyka i bioenergetyka. 
Jednakże uważam, że w przyszłości będzie 
trzeba produkować i konsumować energię 
w sposób dużo bardziej rozsądny. System ener-
getyczny przyszłości powinien opierać się na 
produkcji energii elektrycznej, wolnej od emisji 
dwutlenku węgla oraz na bezpieczeństwie 
dostaw energii i efektywności energetycznej. 
Naszym zdaniem system energetyczny będzie 
stopniowo odchodzić od konwencjonalnych 
metod produkcji energii elektrycznej, od 
wyczerpywalnych źródeł energii i paliw kopal-
nych, na rzecz tak zwanej gospodarki solarnej. 
Jednakże, z wyjątkiem hydroenergetyki, energii 
wiatrowej i bioenergetyki, formy produkcji 
energii, typowe dla gospodarki solarnej 
są jeszcze ciągle w fazie rozwoju. Dlatego 
też Fortum prowadzi aktywną działalność 
badawczą nad przyszłościowymi technologiami 
produkcji energii, takimi jak wykorzystanie 
biopaliw do skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, czy wykorzystanie 
energii z fal. Widzimy ciekawe możliwości 
także w bezpośrednim wykorzystaniu 
energii słonecznej i wierzymy, że w najbliższej 
przyszłości będzie można rozwijać konkretne 
działania biznesowe w tej dziedzinie.  

System energetyczny 
przyszłości powinien opierać 
się na produkcji energii 
elektrycznej, wolnej od emisji 
dwutlenku węgla oraz na 
bezpieczeństwie dostaw energii 
i efektywności energetycznej. 

jakie kroki rozwojowe zamierza 
podejmować Fortum?    

Zrównoważony bilans i produktywna struk-
tura kapitałowa Fortum umożliwiają nam 
dobre przygotowanie, także na niepewną 
perspektywę. W przyszłości relatywny udział 
energii elektrycznej w ogólnym zużyciu 
energii będzie rosnąć, co da Fortum jeszcze 
więcej możliwości rozwoju. Wierzę, że mamy 
potencjał do tego, by rozwijać się zgodnie z 
naszą misją i strategią. 

Kompetencje naszych pracowników były 
i są niezwykle ważne dla realizacji naszej 
strategii i pragnę skorzystać z tej okazji, 
aby podziękować wszystkim pracownikom 
Fortum za dobrze wykonaną pracę. Specjalne 
podziękowania chcę też przekazać naszym 
klientom. Niefortunnie się stało, że z powodu 
zimowych sztormów niektórzy z nich musieli 
czekać kilka, kilkanaście dni, a w niektórych 
wypadkach nawet tygodni na przywrócenie 
dostaw prądu. Zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby w przyszłości poprawić poziom 
obsługi klientów, także w tak wyjątkowych 
okolicznościach, jak te.

 Poza tym, chciałbym podziękować tym, 
którzy byli naszymi udziałowcami w ostatnim 
roku. Będziemy dalej pracować nad tym, 
aby powiększać wartość kapitału naszych 
udziałowców i dynamicznie rozwijać naszą 
działalność, pomimo niepewnej sytuacji 
gospodarczej na świecie.  

W jaki sposób wypadek w elek- 
trowni jądrowej w Fukushimie 
w japonii i następujące po nim 
decyzje polityczne w europie 
wpłynęły na kulturę bezpieczeń-
stwa i działalność operacyjną 
Fortum?

Wypadek w elektrowni jądrowej w Fukushimie 
w zeszłym roku wywołał wiele dyskusji.  Nasta-
wienie do samego wypadku i decyzje podjęte 
w jego wyniku były różne w różnych krajach. 
Dla nas, jako dla przedsiębiorstwa zajmującego 
się energetyką jądrową, bezpieczeństwo jest 
zawsze najważniejszym i podstawowym czyn-
nikiem stojącym za wszystkimi naszymi 
działaniami w produkcji energii jądrowej. Przez 
lata nasze przygotowanie do postępowania, 
w sytuacji poważnego wypadku reaktora 
znacznie się poprawiło w elektrowni Loviisa, 
będącej naszą własnością oraz w elektrowniach, 
których jesteśmy współwłaścicielami. 
Bezpieczeństwo jądrowe zajmuje także 
szczególne miejsce w znacznej części działań 
badawczo-rozwojowych Fortum. W oparciu o te 
prace, bezpieczeństwo elektrowni Loviisa i jej 
przygotowanie na poważne wypadki poprawiło 
się i nadal będzie się poprawiać.  

W świetle ocen bezpieczeństwa dokonanych 
przez Fiński Urząd ds. Promieniowania 
i Bezpieczeństwa oraz przeprowadzanych 
w całej Unii tzw. stress testów elektrowni 
jądrowych, Fortum nie przewiduje żadnych 
znaczących zmian w swoich zakładach tego 
typu. W ramach przyszłych działań cele rozwo-
jowe wskazane w późniejszym terminie, mogą 
zostać wdrożone jako część corocznych pro-
gramów inwestycyjnych elektrowni jądrowej 
Loviisa i nie będą miały znaczącego wpływy na 

jej dyspozycyjność. W elektrowniach jądrowych 
w Finlandii nie wykryto żadnych nowych  
zagrożeń czy niedociągnięć wymagających 
natychmiastowego działania naprawczego. 
Wyniki ocen, przeprowadzanych w Szwecji, 
były podobne do tych w Finlandii. W ramach 
przyszłych działań cele rozwojowe wskazane 
w późniejszym terminie, mogą zostać wdrożone 
jako część corocznych programów inwesty-
cyjnych elektrowni jądrowej Loviisa i nie będą 
miały znaczącego wpływy na jej dyspozycyjność. 

Zmiany klimatyczne to globalne wyz-
wanie, wymagające rozwiązań. Dlatego też 
uważam, że świat będzie nadal potrzebował 
energetyki jądrowej. Know-how Fortum w tej 
dziedzinie jest na bardzo wysokim poziomie 
w skali międzynarodowej i dlatego traktujemy, 
np. rozwój istniejących elektrowni jądrowych, 
jako interesującą dziedzinę biznesu. 

 

jak Fortum będzie rozwijać 
swoje sieci i całą działalność 
przygotowując się na sztormy 
i inne zjawiska naturalne?

Burze, które miały miejsce pod koniec roku 
w rejonach, w których Fortum ma swoje 
sieci w Finlandii i Szwecji, pozbawiły prądu 
ponad 200 000 gospodarstw domowych 
i spowodowały znaczne straty finansowe dla 
firmy. Pragnę przekazać naszym klientom 
wyrazy ubolewania z powodu trudności 
i przerw w dostawie prądu, spowodowanych 
tym zjawiskiem. Chociaż Fortum było 
przygotowane na wypadek wystąpienia 
burz, zwiększając czterokrotnie liczbę tech-
ników, sytuacja była wyjątkowa i gorsza 
w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. 

Od czasu , kiedy miały one miejsce staran-
nie przeanalizowaliśmy nasze działania 
i oznaczyliśmy obszary wymagające ulepszeń. 
W sytuacji przerwy w dostawie prądu, musimy 
być gotowi, aby szybciej obsłużyć większą 
liczbę klientów,  a to wymaga wprowadzenia, 
np. usługi sms-owej i ulepszenia systemów 
komputerowych. I chociaż w tej trudnej sytu-
acji udało się naprawić zniszczenia wywołane 
burzami. Także nad tym aspektem naszych 
działań będziemy dalej pracować.  

Rosnące uzależnienie społeczeństwa od 
energii elektrycznej, to kolejny powód, dla 
którego coraz ważniejsze jest przygotowanie 
się na trudne warunki atmosferyczne. Ocze-

kuje się, że zmiany klimatyczne zwiększą 
częstotliwość występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. Fortum wyznacza sobie 
długoterminowy cel zmniejszenia liczby 
przerw w dostawie prądu o połowę oraz pod-
wojenia do 2020 roku liczby klientów objętych 
systemem dystrybucyjnym gwarantującym 
dostawy prądu niezależnie od pogody. Możliwe 
jest przyspieszenie układania przewodów 
podziemnych, szczególnie w miejscach 
krytycznych, ze względu na niezawodność 
operacyjną. Ponadto linie napowietrzne mogą 
zostać przeniesione z obszarów zalesionych, 
na pobocza dróg. Niezawodność dostaw prądu, 
niezależnie od pogody, można także poprawić 
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Fortum przyczynia się do zaspokajania stale 
rosnącego światowego zapotrzebowania na 
energię i poszukuje rozwiązań, które będą 
szły w parze z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Fortum uważa, takie działanie, za 
jeden z czynników zapewniających sukces 
także w przypadku analizy możliwości roz-
woju i wchodzenia na nowe wschodzące rynki, 
takie jak Rosja czy Indie. Na przykład, platforma 
rozwoju Fortum w Indiach opiera się na szczegól-
nej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie efekty-
wnej energetycznie produkcji energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja), w której 
firma może także korzystać z lokalnych biopaliw. 
W Rosji, Fortum wdraża szeroki program inwesty-
cji w moce na poziomie około 2400 MW i także 
wkłada wiele wysiłku w ograniczenie konwen-
cjonalnego oddziaływania na środowisko. Dzięki 
zwiększaniu efektywności energetycznej, firma 
ogranicza także jednostkowe emisje CO2.

Jeżeli chodzi o elektryfikację transportu, Fortum 
przygotowuje się do wprowadzenia do głównego 
nurtu w globalnym transporcie właśnie pojazdów 
elektrycznych poprzez projektowanie i budowę 
sieci stacji do ładowania pojazdów i systemu po-
bierania opłat. W roku 2011 firma kontynuowała 
prace nad rozwiązaniami dla pojazdów elektrycz-
nych i wprowadziła nową, całościową koncepcję, 
zapewniającą usługi ładowania pojazdów elek-
trycznych dla przedsiębiorstw i gmin w Finlandii, 
Szwecji i Norwegii. Koncepcja Fortum obejmuje 
cały proces: instalację stanowisk do ładowania, 
zapewnienie energii elektrycznej, konserwację i 
obsługę na wypadek przerw w dostawie prądu.

FORTUM ODPOWIADA 
NA ROSNĄCE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

2. elektryfikacja 
transportu
Pojazdy elektryczne staną się 
coraz bardziej popularne i 
zastąpią transport napędzany 
paliwami kopalnymi. 
Doprowadzi to do zmniejszenia 
emisji i wyższej efektywności 
energetycznej.

1. coraz większa część 
ludności na świecie 
będzie miała dostęp do 
nowoczesnych systemów 
energetycznych
Obecnie 1,3 miliarda ludzi żyje 
bez elektryczności. W przyszłości 
dostęp do niezawodnych dostaw 
energii elektrycznej będzie 
priorytetem, gdyż jest to ważny 
element stanowiący o dobrej jakości 
standardów życia. Zwiększenie 
konsumpcji energii stoi w sprzecz-
ności z niedoborem zasobów 
naturalnych, tak więc większy 
nacisk kładzie się na efektywność 
energetyczną.

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 w StRonę goSpodaRki SolaRnej 23   22 w StRonę goSpodaRki SolaRnej RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 



• strategia Fortum 
• rozwój rynku
• w stronę gospodarki solarnej

ZRóWNOWAżONY ROZWóJ 

STRATEGII
JAKO INTEGRALNA CZĘŚć 

strategia Fortum

celem Fortum jest wytwarzanie energii, poprawiającej jakość życia 
obecnych i przyszłych pokoleń. dostarczamy zrównoważonych rozwiązań, 
które odpowiadają na potrzeby, związane z ograniczeniem emisji, efektywnym 
wykorzystaniem zasobów oraz bezpieczeństwem energetycznym, przynosząc 
jednocześnie wysokie zyski naszym akcjonariuszom. Fortum chce być prekursorem 
rozwoju przyszłego systemu energetycznego – gospodarki solarnej.

Energia odgrywa kluczową rolę w dzisiej- 
szym społeczeństwie i znalazła się w centrum 
uwagi polityków i opinii publicznej 
w ostatnich latach. Wzrost gospodarczy, 
dobrobyt i wzrost liczby ludności będą, 
w sposób nieunikniony, w nadchodzących 
dziesięcioleciach zwiększać zapotrzebowanie 
na energię. Jednocześnie, uwarunkowania 
polityczne, ekologiczne, geopolityczne, eko-
nomiczne i społeczne tworzą dynamiczne 
i złożone otoczenie dla biznesu energetycz-
nego. 

Sektor energetyczny, co roku mierzy się 
z wieloma niepewnościami. Dokonując analizy 
oceny ogólnych mega-trendów w sposób 
naturalny co roku mierzy się z wieloma 
niepewnościami, które wpływają na biznes 
energetyczny i realizuje jasną strategię 
z nich wynikającą. Fortum może stawić czoła 
wyzwaniom, pojawiającym się w jego otocze-
niu operacyjnym (więcej na temat globalnych 
trendów na stronie  32).

Zrównoważony rozwój jako 
integralna część strategii Fortum

Misja Fortum określa nasze zaanga-
żowanie w zrównoważony rozwój. Dla nas, 
oznacza on zrównoważone zarządzanie 
odpowiedzialnością gospodarczą, 
społeczną i środowiskową w działaniach 

przedsiębiorstwa. Wartości Fortum – 
odpowiedzialność, kreatywność, szacunek 
i uczciwość – stanowią podstawę wszystkich 
naszych działań. 

Strategia Fortum jest zgodna z naszą 
wizją przyszłego systemu energetycznego, 
opartego na gospodarce solarnej (więcej na 
ten temat na str. 40–43). Celem naszej strate-
gii jest stały rozwój istniejącej działalności 
oraz wzrost w obszarze (bezemisyjnej) ener-
getyki wodnej i jądrowej, a także efektywnej 
energetycznie produkcji energii elektry-
cznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja). 
W ramach prowadzonych przez nas prac 
badawczo-rozwojowych chcemy wnosić wkład 
w rozwój przyjaznego dla klimatu i efekty-
wnego systemu energetycznego. 

Najważniejsze 
kompetencje Fortum  

Energetyka jądrowa i wodna to formy 
produkcji energii, wolne od emisji CO

2
, 

a także konkurencyjne pod względem 
kosztów zmiennych. Dlatego i jedna i druga 
odgrywa istotną rolę w portfelu produk-
cyjnym Fortum. W 2011 roku 83% energii 
wyprodukowanej przez Fortum w Europie 
to produkcja oparta o źródła jądrowe 
i wodne. Jako, że CO

2
 ma w Europie wartość 

ekonomiczną, duży udział produkcji, wolnej 

od emisji CO
2
 jest dla Fortum źródłem 

przewagi konkurencyjnej. Hydroenergetyka 
umożliwia także szybkie reagowanie na 
warunki rynkowe i w ten sposób przyczynia 
się do konkurencyjności Fortum na rynkach 
energii elektrycznej, gdzie w przyszłości prze-
widuje się wysoką zmienność cen. 

Rola energetyki wodnej w bilansowa-
niu produkcji i konsumpcji będzie jeszcze 
ważniejsza, gdy coraz większa część energii 
elektrycznej będzie produkowana przy 
użyciu, np. energii wiatrowej lub słonecznej. 
W kategoriach gospodarki solarnej, hydro-
energetyka jest już dzisiaj ważną formą 
produkcji i jedynym sprawdzonym odnawial-
nym źródłem energii, wolnym od emisji CO

2
, 

którego wykorzystanie ma już za sobą długą 
historię.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej 
w skojarzeniu (kogeneracja) przyczynia się 
do zwiększenia zapotrzebowania na efekty-

wne wykorzystanie zasobów i zwiększenia 
wykorzystania lokalnych biopaliw. Fortum 
uważa się za globalnego lidera w efektywnej, 
pod względem wykorzystania energii 
i zasobów technologii, skojarzonej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej. Jeżeli chodzi 
o łączną wielkość produkcji, Fortum jest 
czwartym na świecie producentem ciepła. 
Doświadczenie Fortum w zakresie stosowania 
różnych paliw umożliwia wykorzystanie wielu 
z nich, w tym paliw biologicznych i paliw 
lokalnych, takich jak odpady. 

Znajomość rynku energii i umiejętność 
przewidywania jego rozwoju - umożliwiły 
Fortum osiągnięcie sukcesu na początku 
XXI wieku. Odgrywa także kluczową 
rolę w poszukiwaniu możliwości na 
integrującym się rynku europejskim i na 
szybko rozwijających się azjatyckich rynkach 
energii. 

% ENERGIA ELEKTRyCZNA WODNA 
I JąDROWA  
W r. 2011, 83% produkcji energii 
elektrycznej Fortum w Europie opierało się 
na energetyce wodnej i jądrowej.83
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strategia Fortum i jej realiZacja w r. 2011

kluczowy obszar strategii priorytety osiągnięcia w r. 2011

wykorzystać silny rdzeń 
nordycki

Kraje nordyckie 
i kraje basenu 
Morza Bałtyckiego: 
zapewnienie wyniku 
z istniejącej działalności 
oraz rozwijanie bazy 
aktywów

• Wysoki poziom dyspozycyjności w nordyckich aktywach  wytwórczych
• Zapewnienie stabilności przepływów pieniężnych poprzez  stosowanie strategii zabezpieczającej na 

wypadek zmian cen energii elektrycznej
• Uruchomienie nowej elektrociepłowni wykorzystującej paliwa lokalne  w Pärnu; decyzje inwestycyjne 

dotyczące budowy dwóch nowych elektrociepłowni na biopaliwa: Järvenpää w Finlandii oraz  Jelgava 
na Łotwie

• Zbycie niektórych aktywów ciepłowniczych w Szwecji i Finlandii w celu lepszego skoncentrowania się 
na wielkoskalowej kogeneracji, zgodnie ze strategią

• Modernizacja mocy elektrowni jądrowych Forsmark i Oskarshamn, w Szwecji; przygotowania do 
realizacji projektu Olkiluoto 4 razem z TVO w Finlandii

• modernizacja elektrowni wodnych w Finlandii i w Szwecji
• Szereg inwestycji w sieci elektroenergetyczne oraz instalację inteligentnych urządzeń pomiarowych

tworzyć pozytywną 
ekonomiczną wartość 
dodaną w Rosji

Realizacja szerokiego 
planu inwestycyjnego 

• 85% energii elektrycznej wyprodukowanej przez OAO Fortum sprzedane  po zliberalizowanej cenie 
energii elektrycznej. Zatwierdzone zostały nowe zasady funkcjonowania rynku mocy wytwórczych.

• OAO Fortum osiągnęło założone roczne cele w zakresie poprawy efektywności o wartości 100 mln euro 
w porównaniu z poziomem w momencie nabycia aktywów w 2008 r.

• Uruchomienie trzech nowych bloków wytwórczych zasilanych gazem w Rosji:
• Elektrociepłownia Tiumen CHP-1, moc wytwórcza energii elektrycznej 190 MW
• Elektrociepłownia Czelabińsk CHP-3, moc wytwórcza energii elektrycznej 216 MW
• Elektrociepłownia Tobolsk, moc wytwórcza energii elektrycznej 213 MW
• Podnoszenie efektywności dostaw ciepła w Czelabińsku i Tiumeniu

zbudować platformę dla 
przyszłego wzrostu

Nowe technologie 
i rozwój możliwości 
w Europie, Rosji i w Azji

• Przygotowanie do procesu odnowienia koncesji na energetykę wodną we Francji; otwarcie biura
• Przygotowanie do rozwoju działalności w Indiach; otwarcie biura
• Rozwój działalności w obszarze produkcji energii słonecznej 
• Działalność badawczo-rozwojowa, np. w dziedzinie wykorzystania energii słonecznej, energii fal, 

energetyki jądrowej, inteligentnych sieci, pirolizy, torrefakcji i możliwości zintegrowania pracy 
elektrociepłowni z produkcją bioetanolu 

             

STRATEGIA

Osiągnięcie stabilnego wzrostu
przychodów w Rosji

Wykorzystanie silnej pozycji
i doświadczeń z rynku nordyckiego

Kompetencje w dziedzinie wolnej od CO2 produkcji energii wodnej,
jądrowej i wydajnej kogeneracji, jak również w działaniu na rynkach

WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  

Stworzenie platformy
dla przyszłego rozwoju

MISJA
Celem Fortum jest produkcja

energii, która poprawia jakość
życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Stosujemy zrównoważone rozwiązania,
które pozwalaja obniżać emisje, efektywnie 

wykorzystywać zasoby oraz zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, jednocześnie 

gwarantując naszym udziałowcom
wysoki wzrost z inwestycji.
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KLUCZOWYCH PROCESÓW

ZNAKOMITE WYNIKI W DOSKONALENIU JAKOŚCI PRACY I ROZWOJU FIRM
Y  

popyt na rozwiązania zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, wolne od emisji 
CO2 i energooszczędne. Ponadto, liberalizacja 
rynków energii postępuje i rośnie zapo-
trzebowanie na kapitał prywatny w szybko 
rosnących i rozwijających się gospodarkach 
azjatyckich. Dla Fortum oznacza to nowe 
możliwości rozwoju także w Azji. 

Wizja Fortum dotycząca przyszłego 
systemu energetycznego opiera się o tzw. 
gospodarkę solarną i stanowi siłę napędową 
działalności badawczo-rozwojowej firmy. 

realizacja strategii w roku 2011

Rok 2011 był wyjątkowo burzliwy dla sektora 
energetycznego. Katastrofa w elektrowni 
jądrowej Fukushima w Japonii, trwający 
kryzys finansowy w Europie i niestabilna 
sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej. Wszystko to miało konsekwencje 
dla sektora energetycznego, który staje 
się coraz bardziej wrażliwy na działanie 
zjawisk globalnych. Niewielkie postępy na 
drodze do globalnego porozumienia kli-
matycznego uwypukliły potrzebę jasnych 
sygnałów w perspektywie długoterminowej 
i przewidywalności dla inwestycji w 
energetykę. 

Pomimo tych okoliczności, Fortum 
udało się wdrożyć swoją strategię i osiągnąć 
postępy w działalności operacyjnej. Firma 
kontynuowała inwestycje, aby wspierać 
realizację swoich celów długoterminowych. 
Główne osiągnięcia w kluczowych obszarach 
strategicznych przedstawione zostały po 
prawej stronie (więcej na temat naszych 
inwestycji przeczytać można na str. 61–66).

podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju

Stosowane przez Fortum podejście, oparte na 
zasadach zrównoważonego rozwoju, obejmuje 
wyważone zarządzanie odpowiedzialnością 
gospodarczą, społeczną i środowiskową 
w działaniach przedsiębiorstwa. W Fortum, 
wyniki biznesowe i te, które dotyczą 
zrównoważonego rozwoju, ściśle się ze sobą 
wiążą, podkreślając rolę rozwiązań zgod-
nych z zasadami zrównoważonego rozwoju 

w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. 
Odpowiedzialność ekonomiczna to 

dla Fortum konkurencyjność, doskonałe 
wyniki i produkcja napędzana przez rynek, 
które tworzą wartość w długiej perspekty-
wie i umożliwiają rozwój. Fortum dąży do 
doskonałości w osiąganych wynikach poprzez 
stałe rozwijanie efektywności operacyjnej 
i podstawowych procesów. Wierzymy, że 
przewagę konkurencyjną można osiągnąć 
poprzez wzorcowe zarządzanie obrotem 
paliw, udane inwestycje, wysoki poziom 
obsługi klienta, optymalizację działalności 

operacyjnej związanej z eksploatacją elek-
trowni i procesami wspomagającymi. 

Odpowiedzialność środowiskowa 
w Fortum oznacza efektywne korzystanie 
z zasobów i potrzebę łagodzenia zmian klima-
tycznych, kładąc nacisk na nasze know-how 
w dziedzinie wolnej od emisji CO2 energetyki 
wodnej i jądrowej oraz na efektywną ener-
getycznie kogenerację. Działalność badawczo-
rozwojowa tworzy warunki niezbędne dla 
przyjaznych środowisku rozwiązań ener-
getycznych. Przeciwdziałanie zmianom kli-
matycznym i ograniczanie emisji dwutlenku 

wykorzystanie doświadczeń 
z rynku nordyckiego

Główna część zysków Fortum pochodzi 
z produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w krajach nordyckich. W krótkiej perspektywie, 
celem Fortum jest udana realizacja istniejącego 
programu inwestycji w nowe moce wytwórcze. 
Poza tym, spółka dąży do powiększania zysku 
z działalności w zakresie sprzedaży detalicznej 
i dystrybucji energii elektrycznej. W dłuższej 
perspektywie Fortum pragnie zabezpieczyć 
swą pozycję konkurencyjną na rynkach nor-
dyckich. 

Tworzenie ekonomicznej 
wartości dodanej w rosji

Rosja to czwarty kraj na świecie pod 
względem zapotrzebowania na energię 
elektryczną, a także rozwijający się rynek 
produkcji tej energii. W dłuższej perspektywie, 
Rosja będzie odgrywać relatywnie większą rolę 
w działalności biznesowej Fortum, niż obecnie. 
Na razie Fortum dąży do osiągnięcia ekono-
micznej wartości dodanej w Rosji. Znaczący 
program inwestycyjny OAO Fortum  zwiększa 
zdolność spółki do wytwarzania energii elek-
trycznej w Rosji  o 85%. Będzie mieć także klu-
czowe znaczenie dla wydajności, której wzrostu 
oczekuje się w związku z uruchomieniem 
nowych mocy i poprawą efektywności dotych-
czasowej działalności.  

budowanie platformy dla 
przyszłego rozwoju 

Szybki wzrost liczby ludności w krajach 
rozwijających się, przesunął wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną, głównie 
do Azji. Jednocześnie, zmiany klimatyczne 
i lokalne problemy ekologiczne stwarzają 
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cele Fortum ZwiĄZane Ze Zrównoważonym roZwojem i icH realiZacja w roku 2011

Okres docelowy ustalenie celu Realizacja uwagi dot. 2011 r

cele klimatyczne Przez następne 
pięć lat

Średni poziom emisji CO2 
z produkcji energii elektrycznej 
na kilowatogodzinę w UE 
jako średnia pięcioletnia 

<80 g/kWh 67 g/kWh Emisje wyniosły 88 g/kWh. Pięcioletnia 
średnia krocząca nieco spadła z 
69 g/kWh w r. 2010.

Średni poziom emisji 
CO2 z całkowitej produkcji energii 
w skojarzeniu (energia elektryczna 
i ciepło) na kilowatogodzinę 
jako średnia pięcioletnia

<200 g/kWh 169 g/kWh Emisje wyniosły 192 g/kWh ze względu na 
wysoki poziom emisji w Q1. Pięcioletnia 
średnia krocząca wzrosła z poziomu 
157g/kWh w r. 2010.

inne cele 
środowiskowe

Ogólna efektywność wykorzystania 
paliw jako średnia pięcioletnia 

>70% 68.3% Efektywność wyniosła 67.1%. 
Pięcioletnia średnia krocząca spadła 
z poziomu 69.4% w r. 2010.

Do końca 
roku 2010

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
dla działalności operacyjnej w UE 

100% 99% Uzyskano certyfikację na Łotwie, 
w Estonii i w Norwegii.

Do końca 
roku 2010

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
dla działalności operacyjnej w Rosji 

100% 70% Działalność operacyjna OAO Fortum 
przeszła audyt certyfikacyjny w 
grudniu, rok wcześniej niż pierwotnie 
przewidziano w Planie Działań
 EHS (Ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo i higiena pracy).

cele związane 
z bezpieczeństwem 
pracy

Rok 2011 Częstotliwość wypadków 
powodujących czasową 
niezdolność do pracy (LWIF) 
dla pracowników własnych 

<1 1.6 29 wypadków typu LWI własnych 
pracowników, o 16 mniej niż w r. 2010. 
Na dobry wynik negatywnie wpłynął 
wypadek śmiertelny u podwykonawcy, 
który miał miejsce w grudniu.

cel nadrzędny Corocznie Fortum uwzględnione w światowym 
i europejskim indeksie Dow Jones
Sustainability Index

1/2 Fortum uwzględnione w światowym 
ale nie w europejskim indeksie. W 
porównaniu z rokiem ubiegłym, wynik 
był lepszy we wszystkich aspektach 
zrównoważonego rozwoju.

Trwa realizacja znaczącego programu 
inwestycyjnego w Rosji. Nowe inwestycje 
wspierają wdrażanie strategii Fortum zwiększając 
produkcję energii elektrycznej i ciepła w skoja-
rzeniu. W roku 2011, nowy blok w Tiumeniu 
oraz nowe moce wytwórcze energii elektrycznej 
w Tobolsku przyniosły razem wzrost mocy wyt-
wórczych w wysokości  403 megawatów (Mw) 
energii elektrycznej i 256 Mw ciepła. Nowy blok 
w elektrociepłowni Czelabińsk CHP-3 zwiększył 
zdolność zakładu do produkcji energii elektrycznej 
o 216 Mw i produkcji ciepła o 56 Mw.

Nowe inwestycje przynoszą też ewidentne 
korzyści dla środowiska. Nowe bloki wykorzystują 
najlepsze dostępne technologie, poprawiając 
efektywność zakładów i zmniejszając emisje 
CO2. Na przykład, sprawność energetyczna 

nowego bloku w Tiumeniu wynosi ponad 85%, 
zaś emisja CO2 w tym rejonie zmniejszy się o 400 
000 ton rocznie. W Czelabińsku zużycie paliwa 
w nowym bloku jest mniejsze o 20% w porów-
naniu z istniejącymi blokami gazowymi, a jego 
sprawność zwiększyła się do 77%. Inwestycje 
mają także wpływ na poprawę systyacji życiowej 
lokalnej społeczności dzięki zapewnieniu miejsc 
pracy.

Ogólnie, Dywizja Rosja zainwestowała w 2011 
roku 670 milionów euro. Realizacja programu 
inwestycyjnego trwa w Niaganiu, gdzie dwa 
z trzech nowych bloków zostaną uruchomione 
w roku 2012. Wartość pozostałej części programu 
inwestycyjnego szacuje się na około 0,9 miliarda 
euro, według danych na styczeń 2012 r.

Przykład:

Uruchomienie nowych mocy 
wytwórczych w Rosji

zrównoważonego rozwoju za rok 2011 przed-
stawione są w tabeli po prawej stronie. 

aktualizacja kodeksu 
postępowania Fortum

W roku 2011 Fortum zaktualizowało swój 
Kodeks Postępowania. Poprzedni pochodził 
z roku 2007 i został przedstawiony pra-
cownikom w roku 2008. Od tego czasu Kodeks 
ten stanowi element wprowadzenia w życie 
firmy dla nowych pracowników. Plany roz-
woju działalności na rynkach wschodzących, 
zmiany w strukturze korporacyjnej oraz 
środowisku operacyjnym, a także wejście 
w życie brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej 
sprawiły, że Kodeks należało zaktualizować.. 
Rada Dyrektorów zaaprobowała popra-
wiony Kodeks Postępowania w styczniu 
2012 r. Wdrożenie poprawionego Kodeksu 
Postępowania przy pomocy zaawansowanego 
narzędzia e-learningowego będzie jednym 
z najważniejszych działań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które będzie miało 
wpływ na wszystkich pracowników Fortum 
w roku 2012.

W Rosji, w styczniu 2011 r. stworzono 
sieć ambasadorów etyki. Ich rola polega 
na rozwijaniu kultury przestrzegania 
przepisów i regulacji oraz tworzeniu plat-
formy, na której można by podnosić kwestie 
z tym związane. 

węgla to ważne cele, mające wpływ na sektor 
energetyczny i rozwój produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Poza innowacyjnymi 
rozwiązaniami technicznymi, długo jeszcze 
potrzebne będą niskoemisyjne i efektywne 
tradycyjne technologie produkcji. 

W dziedzinie odpowiedzialności 
społecznej innowacje Fortum oraz bezpieczne 
dostawy niskoemisyjnej energii elektrycznej 
i ciepła wspierają rozwój społeczeństwa 
i zwiększają jego dobrobyt. Stosowane 
przez Fortum podejście, zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju obejmuje także 
bycie godnym zaufania uczestnikiem rynku 
oraz troskę o pracowników i otaczającą nas 
społeczność. Fortum promuje dobrą atmosferę 
i bezpieczeństwo w środowisku pracy, szacu-
nek dla jednostki i wzajemne zaufanie, a także 
odpowiedzialne działanie w społeczeństwie.

cele związane ze 
zrównoważonym rozwojem 
i ich realizacja

Stosowane przez Fortum podejście, zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, określa 
cele na poziomie Grupy wskazujące kierunek 
działań operacyjnych, a także kluczowe 
wskaźniki do monitorowania ich realizacji. 
Na tej podstawie dywizje określają cele na 
swoim poziomie, które częściowo monitoruje 
się i opisuje także na poziomie Grupy. 

Kluczowe wskaźniki określone 
w podejściu opartym na zasadach 
zrównoważonego rozwoju, to wartości doce-
lowe, dotyczące jednostkowych emisji CO

2
.  

Pochodzą one z łącznej produkcji energii oraz 
emisji CO

2
 z produkcji energii elektrycznej 

w UE. Wartości docelowe dotyczą ogólnej 
efektywności wykorzystania paliw, certy-
fikacji środowiskowej oraz bezpieczeństwa 
pracy. Rezultaty osiągnięte w obszarze 

W Fortum, wyniki biznesowe i te, 
postrzegane w kategoriach zrównoważonego 
rozwoju, ściśle się ze sobą wiążą, podkreślając 
rolę rozwiązań zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej.
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giełda eneRgii 
elektRycznej

wielki pRzeMySł jako 
pRoducent i odBioRca 
eneRgii elektRycznej

użytkownik 
eneRgii elek-

tRycznej

użytkownik 
eneRgii elek-

tRycznej

lokalna Sieć dyStRy-
Bucyjna i opeRatoR 
SySteMu dyStRyBucyj-
nego

opeRatoR Sieci i 
SySteMu pRzeSyłowego

krajowym pod koniec października a Komisja 
przedstawiła wstępne wyniki Radzie Europej-
skiej w grudniu. Raporty krajowe zostaną 
poddane ocenie niezależnych specjalistów 
w wielonarodowych zespołach do 30 kwiet-
nia 2012 r., zaś Komisja przedstawi Radzie 
Europejskiej swój raport końcowy w czerwcu 
2012 r. Komisja rozważa także aktualizację 
Dyrektywy o bezpieczeństwie nuklearnym 
z roku 2009, na podstawie wyników testów 
wytrzymałościowych.

Za wcześnie jeszcze na wyciąganie 
wniosków co do tego, czy wypadek w elek-
trowni Fukushima to koniec, tak zwanego 
renesansu energetyki jądrowej, który miał 
miejsce  na całym świecie. Kilka nowych 
inwestycji w Europie zachodniej zostało 
wstrzymanych i opóźnionych, w wyniku 
zwiększenia ryzyka dla inwestora, wyzwań 
związanych z finansowaniem nowych pro-
jektów i oczekiwanych nowych środków 
bezpieczeństwa. Jednakże, w wielu krajach 
Europy środkowej i wschodniej zaintereso-
wanie energetyką jądrową zwiększyło się.

rosną wyzwania związane 
z inwestycjami

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne 
w dalszym ciągu realizowały swoje strategie 
ogłoszone w poprzednim roku, zwracając 
uwagę na utrzymanie mocnego bilansu 
i wdrażając programy zwiększenia 
efektywności. W wyniku tego wiele z nich 
pozbyło się w trakcie roku części swoich 
aktywów. Ograniczenie ryzyka związanego 
z emisją CO2 w dalszym ciągu było prioryte-
tem dla firm energetycznych. Ze względu na 
wycofywanie się niektórych państw z energe-
tyki jądrowej , która nie gwarantuje ciągłości 
dostaw energii i zwiększenie produkcji 
w oparciu o źródła odnawialne, wzrosła 
atrakcyjność hydroenergetyki. Przedsię-
biorstwa elektroenergetyczne brały również 
udział we wspólnych projektach inwesty-
cyjnych  na dużą skalę, opartych o źródła 
odnawialne takie jak, farmy wiatrowe na 
morzu. 

NORDyCKI RyNEK ENERGII 
ELEKTRyCZNEj
Rynek energii elektrycznej obejmuje wytwarzanie, 
przesył, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. 
Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej to 
działalność konkurencyjna podczas gdy przesył 
energii elektrycznej i jej dystrybucja podlegają 
regulacji. 

Kraje nordyckie jako pierwsze stworzyły regionalny, 
wielonarodowy hurtowy rynek energii elektrycznej. 
Około trzech czwartych energii elektrycznej 
wyprodukowanej w krajach nordyckich podlega 
obrotowi na nordyckiej giełdzie energii elektrycznej 
(Nord Pool Spot). Pozostałą część energii elektrycznej 
wytwórcy zużywają na potrzeby własne lub sprzedają 
bezpośrednio dużym odbiorcom przemysłowym. Na 

nordyckich hurtowych rynkach energii elektrycznej 
jest około 350 graczy. Na cenę hurtową wpływa 
równowaga pomiędzy popytem i podażą, ceny paliw 
i uprawnień do emisji, a także sytuacja hydrologiczna. 
Jako że rynek ten jest bardzo zmienny, zarówno 
kupujący jak i sprzedający mogą się zabezpieczyć 
przed zmianami cen energii za pomocą kontraktów 
finansowych.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem 
i dystrybucją energii elektrycznej działają regionalnie, 
gdyż budowanie wielu sieci elektroenergetycznych 
w tym samym rejonie jest nieopłacalne. Władze 
monitorują przesył i dystrybucję energii elektrycznej, 
ich koszt oraz praktyki biznesowe przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne mają 
obowiązek traktować równo wszystkich wytwórców 

i kupujących, niezależnie od tego, czyją energię 
przesyłają.

Przedsiębiorstwa handlujące energią elektryczną 
detalicznie kupują energię głównie na rynku NordPool 
Spot i sprzedają ją klientom indywidualnym i firmom. 
O cenie detalicznej decyduje głównie cena hurtowa. 
Cena detaliczna podlega także opodatkowaniu i 
innym opłatom nakładanym przez władze, łącznie 
z dotacjami na energię ze źródeł odnawialnych.

RyNEK ENERGII ELEKTRyCZNEj W ROSjI
Rosyjski hurtowy rynek energii elektrycznej został 
uwolniony z początkiem roku 2011. Wszystkie 
przedsiębiorstwa wytwórcze w dalszym ciągu 
sprzedają część wyprodukowanej energii elektrycznej 
oraz moc wytwórczą równą zużyciu przez 
gospodarstwa domowe po cenach regulowanych. 
Gospodarstwa domowe stanowią około 10% rynków 
hurtowych.

Poza hurtowym rynkiem energii elektrycznej, Rosja 
ma także rynek mocy wytwórczych, na którym 
wytwórca energii zarabia na mocy wytwórczej , którą 
oddaje do wykorzystania na rynku. Celem rynku mocy 
wytwórczych energii elektrycznej jest zachęcenie do 
nowych inwestycji w wytwarzanie tej energii.

Długoterminowe zasady funkcjonowania rynku mocy 
wytwórczych zostały zatwierdzone przez rosyjski 
rząd w roku 2010 i są stosowane od początku 2011 
r. Tak zwane stare moce, zbudowane przed rokiem 
2007, będą brały udział w procesie konkurencyjnego 
wyboru mocy produkcyjnych.  Pierwszy taki proces, 
przeprowadzony zgodnie z nowymi regułami 
długoterminowego rynku mocy wytwórczych, 
odbył się w grudniu 2010 r. Nowe moce wytwórcze, 
zbudowane po roku 2007, na mocy umów o dostawę 
mocy wytwórczych (Capacity Supply agreements 
- CSA), będą otrzymywać płatności gwarantowane 
przez okres 10 lat. Ceny w ramach CSA określone są 
tak, by zapewnić wystarczający zwrot z inwestycji.

struktura nordyckiego rynku energii elektrycZnej
W ciągu roku europejski i nordycki 

wzrost gospodarczy uległ spowolnieniu, 
czego skutkiem była stagnacja popytu na 
energię elektryczną. Jednakże, europejskie 
firmy z sektora użyteczności publicznej, 
utrzymały swoje wyniki na stabilnym pozio-
mie. Działo się tak dlatego, że mimo wpływu 
ogólnej niepewności gospodarczej na rynki 
kapitałowe, ceny surowców były względnie 
stabilne.

Podczas gdy gospodarka rosyjska 
rozwijała się szybciej, niż średnia światowa, 
tam wzrost także nieco zwolnił pod koniec 
roku. Fortum prowadzi działalność w regionie 
Czelabińska i Tiumenia w Rosji.  W rejonie 
Czelabińska, gdzie zlokalizowana jest 
większość przemysłu metalowego, zapotrze-
bowanie na energię elektryczną wzrosło, 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, o prawie 
4%, podczas gdy popyt na energię elektryczną 
w bogatym w ropę i gaz rejonie Tiumenia, 
był skromny. Ogólnie, popyt na energię 

elektryczną w północno-zachodniej Rosji 
wzrósł w roku 2011 o 2%. 

Zmienne środowisko operacyjne

W pierwszej połowie 2011 roku, ceny 
towarów raptownie wzrosły (po katastrofie 
w elektrowni jądrowej Fukushima), ale ze 
względu na wzrastające zadłużenie państw 
i spowolniony wzrost, zaczęły się wyrównywać 
latem i w dalszej części roku. Wpłynęło to 
szczególnie na europejskie ceny CO

2
. Spadły 

one na początku lata z powodu zwiększonej 
niepewności, co do warunków rozwoju 
gospodarczego i popytu na uprawnienia do 
emisji CO2. Spekulacje na temat przyszłej 
europejskiej polityki redukcji emisji także 
przyczyniły się do spadku ceny europejskich 
uprawnień do emisji.

Z powodu spadających cen surowców, 
w drugiej połowie roku oraz zwiększonych 
opadów, nordyckie ceny energii elektrycznej 

kształtowały się  średnio na poziomie 47 euro 
za megawatogodzinę (MWh) czyli o prawie 
jedną dziesiątą niżej niż w roku poprzednim. 
Niemieckie ceny EEX w roku 2011 były średnio 
na poziomie 51 euro/MWh. Były one o jedną 
dziesiątą niższe, niż przed rokiem. Rosyjskie 
ceny energii elektrycznej (z wyłączeniem opłat 
za moce wytwórcze) wynosiły średnio RUB 
989/MWh (23/MWh) – około 12% więcej niż 
w poprzednim roku. 

Średnie różnice pomiędzy cenami stre-
fowymi w Finlandii i Szwecji, w porównaniu 
z systemem cen Nord Pool, były w roku 2011 
mniejsze niż w 2010. Jednakże jesienią fińskie 
ceny strefowe były wyższe, niż szwedzkie 
i także powyżej cen systemowych, a to z po-
wodu dużych opadów deszczu w południowej 
Norwegii i Szwecji oraz ograniczonych 
dostępnych mocy przesyłowych. Kore-
lacja pomiędzy cenami hurtowymi 
w Estonii a cenami Nord Pool oraz fińskimi 
cenami strefowymi wyraźnie wzmocniła się 
pod koniec roku.

niepewność, co do roli energetyki 
jądrowej po wypadku w Fukushimie 

Wypadek w Fukushimie w marcu 2011 
roku skłonił szereg państw , w tym Niemcy, 
Włochy, Szwajcarię i Belgię, do zrewidowania 
swojego stanowiska w sprawie energetyki 
jądrowej. W większości wypadków decyzje 
te zbiegły się w czasie ze zmianami polity-
cznymi, takimi jak wybory, wyłanianie nowe-
go rządu, itp. Niemcy podjęły drastyczne kroki 
i szybko zdecydowały o zamknięciu wszyst-
kich swoich elektrowni jądrowych do roku 
2022. Osiem reaktorów zamknięto od razu.  

UE także szybko zareagowała na 
wydarzenia w Japonii. W maju Komisja 
Europejska uzgodniła metodologię i har-
monogram tak zwanych stress testów 
elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej. 
Celem tych testów jest ocena, czy istniejące 
marginesy bezpieczeństwa są wystarczające 
na wypadek różnych niespodziewanych 
wydarzeń. Operatorzy elektrowni jądrowych 
przedstawili swoje raporty regulatorom 

w roku 2011, globalna gospodarka zwolniła, a kryzys 
zadłużenia państw w europie skupił uwagę polityków 
i rynku. co więcej, wypadek w Fukushimie sprawił, 
że wiele krajów zrewidowało swoje stanowisko 
w sprawie energetyki jądrowej, zwiększając w ten 
sposób niepewność, co do inwestycji w sektorze 
energetycznym.

 
Rozwój rynku

% MNIEj EMISjI GAZóW 
CIEPlARNIANyCH 
UE stawia sobie za cel redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o 80-
95% pomiędzy rokiem 1990 a 2050. 

80-95

WytWórcA 
eneRgii elek-

tRycznej

SpRzedawca 
eneRgii 

elektRycznej
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GLOBAL
MEGATRENDS

nowe aSpiRacje konSuMentów
Urbanizacja, przenoszenie produkcji oraz wzrost 

poziomu życia, szczególnie w ośrodkach azjatyckich, 
przeżywających silny wzrost, zmieniają zwyczaje konsu-
mentów i powodują zwiększenie zużycia energii. Rosnąca 

świadomość ekologiczna konsumentów europejskich  
motywuje przedsiębiorstwa energetyczne do tego, by ich 
działalność oraz usługi były w większym stopniu przyjazne 

środowisku. 

gloBalizacja
W wyniku globalizacji, gospodarki stają się 
coraz bardziej od siebie zależne, zaś cykle 

gospodarcze rzadko pojawiają się wyłącznie 
na poziomie lokalnym. Ogólny rozwój gospo-
darki globalnej wpływa na sektor energety-
czny , na przykład, poprzez rynki finansowe, 

kształtowanie się cen paliw, lokalizację 
produkcji przemysłowej i zapotrzebowanie na 

energię elektryczną. 
 

wzRoSt liczBy ludnoŚci
Szybki wzrost liczby ludności w krajach 
rozwijających się powoduje zwiększenie 

zapotrzebowania na energię i wy-
maga pokaźnych nowych inwestycji. 

Jednocześnie, wolniejszy wzrost 
liczby ludności i zmiany współczynnika 
obciążenia demograficznego w krajach 

rozwiniętych powodują presję na wydatki 
i finansowanie sektora publicznego. 

Starzejące się moce wytwórcze  sektora 
energetycznego wymagają ogromnych 

inwestycji odtworzeniowych. 

naRaStające pRoBleMy 
ekologiczne

Zmiany klimatyczne oraz lokalne 
problemy ekologiczne to wyzwania, 

dla których także sektor energetyczny 
musi znaleźć rozwiązania. Kwestią 

zasadniczą jest zwiększenie do maksi-
mum efektywności wykorzystania 

dostępnych zasobów i źródeł energii 
oraz opracowanie i wdrożenie nowych 
energooszczędnych i niskoemisyjnych 

technologii.  
poStęp technologiczny

Postęp technologiczny – szcze-
gólnie w dziedzinie technologii 

informacyjnych – w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci następował niezwykle 

szybko i zrewolucjonizował działalność 
gospodarczą na całym świecie. Rozwój 
technologiczny stanowi także kluczowy 
element w poszukiwaniu rozwiązań dla 
problemów, związanych ze zmianami 

klimatu.

nowe potęgi goSpodaRcze
Centrum globalnej gospodarki przesuwa 
się z półkuli zachodniej do Azji, głównie 
za sprawą Chin i Indii. Chiny już zajęły 
należne im miejsce, jako druga co do 

wielkości gospodarka na świecie; oczeku-
je się, że do roku 2020 prześcigną Stany 

Zjednoczone.  

niedoBóR zaSoBów                
i deFicyt eneRgii

Wzrost liczby ludności na świecie oraz 
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na 
energię w gospodarkach wschodzących, 
stawiają ogromne wyzwania, związane 
z zapewnieniem wystarczającej ilości 
zasobów naturalnych oraz dostaw 

energii. Szacuje się, że ludność na świecie 
zużywa obecnie 25% więcej zasobów 

Ziemi, niż powinna zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Przy obecnym 
tempie rozwoju, deficyt  ten jeszcze bar-

dziej będzie się pogłębiał.

zMiany Regulacyjne
Liberalizacja rynków energii elektrycz-
nej oraz integracja rynku to przykłady 
zmian, wprowadzanych przez niektóre 

kraje, w celu poprawy efektywności 
produkcji energii oraz funkcjonowania 
rynku. Zmiany te są także magnesem 
dla inwestycji w nowe moce wytwór-

cze i w modernizację istniejących.  

RoSnąca Rola eneRgii 
elektRycznej

Kurczenie się zasobów naturalnych, 
narastające problemy ekologiczne oraz 

rosnące ceny paliw zwiększają relatywny 
udział energii elektrycznej w ogólnym 

zużyciu energii. W sytuacji, kiedy energia 
elektryczna zastępuje inne rodzaje energii, 
zmniejsza się ogólne zapotrzebowanie na 

energię, maleje także poziom emisji.

globalne  megatrendy wpływają 
na biznes energetyczny

Zjednoczonych w 2012 r. również wpłynęły 
na kształtowanie polityki. W Rosji wiele 
ważnych decyzji, w tym dotyczących taryf 
energetycznych, odłożono do czasu wyborów. 
Nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczo- 
nych, kraju uważanym za kluczowy dla 
globalnych negocjacji klimatycznych,  wskażą 
kierunek, w jakim ten kraj, a w konsekwencji 
i całe globalne porozumienie klimatyczne, 
pójdą w przyszłości. 

Jako że energetyka stała się obszarem 
działalności politycznej, rosnąca świadomość 
obywateli w kwestiach energetycznych staje 
się wspólnym wyzwaniem dla polityków 
i sektora energetycznego. 

korzyści z unijnej polityki 
energetycznej

Kadencja Komisji Europejskiej zbliża się 
do połowy, co oznacza, że Komisja będzie się 
spieszyć, aby przedstawić propozycje, które 
chciałaby, by zostały zatwierdzone przed 
końcem jej kadencji. Komisja Europejska 
przedstawiła swoją Strategię Energetyczną na 
lata 2011–2020 w listopadzie 2010 r. Strategia 
opiera się na pięciu obszarach prioryte-
towych: dzięki którym Unia chce osiągnąć 
swoje cele energetyczne i klimatyczne na rok 
2020: efektywność energetyczna, integracja 
rynku energii, zwiększenie decyzyjności 
konsumentów, bezpieczeństwo, przywództwo 
w dziedzinie technologii i innowacji a także 

wymiar zewnętrzny unijnej polityki energety-
cznej. 

Fortum z zadowoleniem przyjęło 
ogólny kierunek strategii, a szczególnie 
nacisk położony na zakończenie inte-
gracji wewnętrznego rynku energii. 
W opinii Fortum, konkurencyjny i właściwie 
funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, 
prowadzi do zwiększenia efektywności. 
Jest to także warunek niezbędny do 
osiągnięcia celów związanych z ochroną 
środowiska i bezpieczeństwem dostaw – 
przy możliwie najniższych kosztach dla 
społeczeństwa. Fortum uważa także, że 
rozwój unijnego wewnętrznego rynku energii 
powinien doprowadzić do sprawniejszej 
koordynacji polityk pomiędzy państwami 
członkowskimi a najlepiej do harmonizacji 
wszystkich istotnych regulacji dotyczących 
rynku energii. 

Polityka energetyczna UE otrzymała 
nowy impuls w lutym, kiedy to miało miejsce 
pierwsze w dziejach spotkanie Rady Euro-
pejskiej, poświęcone wyłącznie kwestiom 
energetycznym. Oprócz przyjęcia nowej 
strategii, głowy państw członkowskich Unii 
postanowiły przyspieszyć harmonogram 
wdrażania wewnętrznego rynku energii, 
które powinno zakończyć się do roku 2014. 

W marcu 2011 r. Komisja przedstawiła 
plan działania na rzecz efektywności 
energetycznej, po którym w czerwcu 
pojawiła się propozycja nowej dyrektywy, 
dotyczącej efektywności energetycznej. Ta 
kontrowersyjna propozycja zawiera, między 
innymi, nałożony na dostawców energii lub 
spółki dystrybucyjne (do decyzji państw 
członkowskich) obowiązek osiągnięcia rocznie 
1,5% oszczędności energii wśród ich klientów. 
Propozycja także mocno promuje skojarzoną 

W opinii Fortum, konkurencyjny 
i właściwie funkcjonujący 
wewnętrzny rynek energii, 
prowadzi do zwiększenia 
efektywności. Jest to także 
warunek niezbędny do osiągnięcia 
celów związanych z ochroną 
środowiska i bezpieczeństwem 
dostaw przy możliwie najniższych 
kosztach dla społeczeństwa. 

Coraz większa liczba nowych inwestorów 
zaczęła działać w sektorze użyteczności 
publicznej. Przyciągają ich systemy zachęt 
w dziedzinie energetyki odnawialnej 
z ustalonymi taryfami gwarantowanymi 
a także fakt, iż przedsiębiorstwa elektro-
energetyczne pozbywają się części działalności 
podlegających regulacji, takich jak dystry-
bucja i sieci przesyłowe. Fundusze infrastruk-
turalne oraz emerytalne konkurują obecnie 
w biznesach postrzeganych tradycyjnie, jako 
pole działania dużych firm energetycznych.

 

ważne miejsce polityki 
energetycznej w globalnych 
strategiach działania 

W roku 2011 w wielu krajach miały miejsce 
wybory, co wpłynęło na kształt polityki ener-
getycznej. Na obszarach działania Fortum: 
w Finlandii, Estonii, na Łotwie, w Polsce 
i w Rosji w 2011 odbyły się wybory parla-
mentarne. Duże zmiany zaszły, na przykład, 
w Finlandii, gdzie znacznej zmianie uległa 
koalicja rzadząca. Program nowego rządu, 
tworzonego przez sześć partii, zajął negatyw-
ne stanowisko wobec wydawania nowych 
pozwoleń na budowę elektrowni jądrowych 
i proponuje także zbadanie możliwości 
wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych 
zysków i paliwa uranowego, mimo iż poprzed-
nie rządy uznały takie podatki za prawnie 
wątpliwe i kontrproduktywne, w kontekście 
celów polityki klimatycznej i energetycznej, 
gdyż będą one zachęcać do korzystania 
z paliw kopalnych oraz do importu ener-
gii elektrycznej. 

Wybory prezydenckie w Rosji i w Stanach 
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produkcję energii elektrycznej i ciepła,  
jako technologię efektywną energetycznie. 
Ambitny cel zakłada sfinalizowanie prac 
nad dyrektywą do końca roku 2012, po czym 
państwa członkowskie miałyby jeden rok na 
przetransponowanie jej do swoich systemów 
prawnych. W roku 2014 Komisja oceni 
działanie dyrektywy i zaproponuje, w razie 
potrzeby, obowiązujące wartości docelowe 
dla efektywności energetycznej dla państw 
członkowskich. Efektywność energetyczna to 
niepodlegający dyskusji cel polityki energety-
cznej, ale znalezienie konkretnych narzędzi 
jej promowania było i jest problematyczne 
dla polityków i widać to wyraźnie w propo-
zycji Komisji dotyczącej nowej dyrektywy. 

Jest to jednak jedna z kwestii, którą Fortum 
zamierza wykorzystać do uzyskania prze-
wagi konkurencyjnej, szczególnie poprzez 
koncentrowanie się na efektywnej energety-
cznie produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w skojarzeniu.

W czerwcu 2011 r. Komisja opublikowała 
propozycję wieloletnich ram finansowych 
(2014–2020) z pomysłem przesunięcia 
finansowania unijnego bardziej w kierunku 
wdrażania celów strategicznych, związanych 
np. z klimatem, energetyką i badaniami. 
Bazując na takim toku rozumowania, 
Komisja przedstawiła w roku 2011 szereg 
propozycji finansowych dla poszczególnych 
sektorów, takich jak propozycja finansowania 

infrastru-ktury (Connecting Europe Facil-
ity), w tym dla sieci energetycznych, a także 
propozycję nowego programu finansowania 
badań i innowacji (UE Horyzont 2020). Fortum 
popiera wykorzystanie finansowania unijnego  
na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, 
które leżą we wspólnym interesie oraz w prace 
badawcze związane z energetyką, w tym pro-
jekty demonstrujące nowe technologie. 

modele rynku energii elektrycznej 
wywołały dyskusję

Proces powstawania europejskiego 
wewnętrznego rynku energii postępował, 
ale w sposób dość niespójny. Docelowa data 
wdrożenia tak zwanego trzeciego pakietu 
energetycznego wyznaczona była na 3 marca 
2011 r. Tylko kilka państw członkowskich 
zdołało dotrzymać tego terminu. We wrześniu 
Komisja wszczęła procedury w sprawie 
naruszenia przepisów unijnych wobec 17 
państw członkowskich za niewdrożenie 
pakietu na czas. 

Jednakże proces łączenia rynków 
postępował. Europejskie giełdy energii 
i operatorzy systemów przesyłowych zgodzili 
się rozpocząć wspólną kalkulację cen dla 
rynku nordyckiego, środkowo- i zachodnio-
europejskiego  do końca 2012. Obecne tak 
zwane łączenie zdolności przesyłowych 
(volume coupling), wzmocnione zostało w roku 
2011 poprzez włączenie połączenia NorNed 
pomiędzy Norwegią a Holandią oraz nowego 
łącznika brytyjsko-holenderskiego BritNed.  

Wiele krajów zaczęło zdawać sobie sprawę 
z rosnącego wpływu subsydiowanej energetyki 
odnawialnej, która nie gwarantuje ciągłości 
dostaw. Zwiększanie ilości takiej produkcji 
na rynku zmniejsza opłacalność konwen-

cjonalnych mocy wytwórczych, chociaż takie 
moce potrzebne są do łagodzenia skutków 
fluktuacji w dostawach energii generowanej 
przez energetykę wiatrową i słoneczną. Dla 
niektórych krajów głównym problemem jest 
utrzymanie mocy rezerwowych i awaryjnych 
na rynku. Dla innych najważniejsza kwestia 
to zagwarantowanie zachęt dla nowych nis-
koemisyjnych inwestycji. 

Niektóre państwa członkowskie zaczęły 
radzić sobie z tymi problemami wprowadzając 
instrumenty polityki krajowej, takie jak 
mechanizmy opłat za utrzymywanie mocy 
wytwórczych, które nie pasują do tak zwanego 
europejskiego modelu energii elektrycznej. 
Przedsiębiorstwa energetyczne zaczęły ener-
gicznie komentować niezgodność pomiędzy 
tymi dwoma podejściami, aby zwrócić 
uwagę Komisji Europejskiej na to, co się 
dzieje. Firmy te uważają, że zatwierdzone 
przepisy należy najpierw właściwie wdrożyć 
i,  jeśli następnie okaże się, że potrzebne 
są dodatkowe mechanizmy, powinny one 
być przygotowane na poziomie unijnym. 
Różne niekompatybilne krajowe systemy 
wsparcia dla mocy wytwórczych stanowiłyby 
rozwiązanie najgorsze  z możliwych, które 
potencjalnie mogłoby całkowicie zniszczyć 
osiągnięcia wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej.

Reforma rosyjskiego rynku energii elek-
trycznej postępowała zgodnie z planem, i od 
dnia 1 stycznia 2011 r. rynek hurtowy funk-
cjonuje na zasadach rynkowych. Ale także 
w Rosji, gdzie funkcjonuje rynek podwójny 
– energii elektrycznej i mocy wytwórczych – 
na początku roku aktywnie dyskutowano na 
temat potrzeby dalszego rozwijania modelu 
rynkowego. Tam kierunek jest przeciwny 

Fortum popiera wykorzystanie 
finansowania unijnego na 
inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną, które leżą we 
wspólnym interesie oraz w prace 
badawcze związane z energetyką, 
w tym projekty demonstrujące 
nowe technologie. 
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mogli wybierać dostawcę energii z dowolnego 
kraju nordyckiego. Fortum widzi potrzebę 
rozwijania detalicznych rynków energii elek-
trycznej we wszystkich krajach i aktywnie 
włącza się w ten proces, poprzez uczestnictwo 
w rozmaitych gremiach przygotowawczych, 
zajmujących się kwestiami, takimi jak wy-
miana danych i zagadnienia rozliczeniowe. 

Z dniem 1 listopada 2011 r. szwedzki 
rynek energii elektrycznej został podzielony 
na cztery strefy ofertowe, w wyniku decyzji 
Komisji Europejskiej mającej na celu wye-
liminowanie wąskiego gardła na granicy 
szwedzko-duńskiej. Konsekwencją tego 
podziału będą różnice cen dla konsumentów 
i producentów w zależności od geograficz-
nej lokalizacji na terenie kraju.  Oczekuje 
się także, że podział ten zmniejszy liczbę 
aktywnych sprzedawców detalicznych 
w każdej ze stref  z powodu wyższego ryzyka 
i wyższych kosztów. Jest to przykład źle skoor-
dynowanej decyzji, która wpłynie negatywnie,  
zarówno na rynki hurtowe, jak i detaliczne.

większa przejrzystość 
sektora ciepłowniczego

W lutym 2011 r., zakończyło się w 
Szwecji dochodzenie, dotyczące dostępu 
strony trzeciej (TPA), to jest konkurencji 
w ciepłownictwie sieciowym. Dochodzenie 
dotyczyło także propozycji prawnej mającej 
na celu wdrożenie TPA. Większość zaintere-
sowanych skrytykowała propozycję, jako 
zagrażającą bezpie,czeństwu dostaw ciepła, 
zwiększającą koszty i nie przynosząca korzyści 
końcowemu użytkownikowi. W opinii Fortum 
sposobem na zwiększenie zaufania do ustala-
nia cen ciepła jest większa przejrzystość tego 
procesu.

branża dystrybucyjna oceniła model regu-
lacyjny jako niewystarczający, jeżeli chodzi 
o zagwarantowanie rozsądnej stopy zwrotu 
z inwestycji w sieci dystrybucyjne i zaskarżyła 
ten model regulacji do sądu.

W Finlandii wprowadzenie inteligent-
nego, godzinnego opomiarowania nastąpiło 
w roku 2011. W Szwecji rząd przedstawił 
propozycję wprowadzenia opomiarowania 
godzinnego, zamiast miesięcznego - z dniem 
1 sierpnia 2012, na zasadzie dobrowolności. 
W Norwegii w czerwcu 2011 r. podjęto decyzję 
o zainstalowaniu inteligentnych mierników 
wszystkim klientom do roku 2017. Poza 
godzinnym opomiarowaniem wiele krajów 
zaczęło rozważać dodatkowe zachęty do 
inwestowania w inteligentne sieci. 

trwał rozwój nordyckiego 
rynku detalicznego

Pod przewodnictwem NordREG, stowa-
rzyszenia regulatorów sektora energetycznego 
krajów nordyckich, trwał rozwój zharmoni-
zowanego, detalicznego, nordyckiego rynku 
energii elektrycznej. W roku 2011, poczyniono 
widoczne postępy w pewnych kluczowych 
sprawach, takich jak propozycja, by dostawca 
był dla klienta głównym punktem kontak-
towym. Prace te opierają się na zadaniach 
wyznaczonych przez ministrów ds. energetyki 
krajów nordyckich, których celem jest 
stworzenie wspólnego nordyckiego rynku 
detalicznego do roku 2015. Celem stworzenia 
takiego rynku jest promowanie efektywności, 
zwiększenie konkurencji, danie klientom 
większej możliwości wyboru i zwiększenie 
reakcji popytowej poprzez szybkie reagowanie 
na sygnały cenowe z hurtowego rynku energii 
elektrycznej. Ponadto, konsumenci będą 

do tego w UE, gdyż ogólna idea - to pójście 
w kierunku rynku wyłącznie energii elektry-
cznej, idea popierana także przez Fortum. Co 
więcej, zauważono, że hurtowy rynek energii 
elektrycznej nie powinien być postrzegany 
oddzielnie. Należy także oceniać i brać pod 
uwagę jego powiązania z innymi rynkami, 
takimi jak detaliczny rynek energii elektry-
cznej i rynek ciepła. Oczekuje się, że dyskusje 
te będą kontynuowane  po wyborach prezy-
denckich w 2012 r.  

Zagrożone inwestycje w dystrybu-
cję energii elektrycznej 

Osiągnięcie politycznie wyznaczonych 

REGUlACJA DZIAŁAlNOŚCI 
CIEPŁOWNICZEJ  

Ciepłownictwo, jak i rozwijająca się 
działalność związana z produkcją 
i dostarczaniem chłodu sieciowego mają 
charakter lokalny i podlegają lokalnym 
przepisom i regulacjom. Różnice 
w podejściu są znaczne z powodu 
różnych kontekstów i różnej skali rozwoju 
ciepłownictwa sieciowego. W Szwecji 
i Finlandii ceny ciepła sieciowego są 
ustalane tak, aby były konkurencyjne 
wobec innych metod ogrzewania. We 
wszystkich innych krajach, w których 
Fortum prowadzi działalność w zakresie 
ciepła sieciowego istnieją różne formy 
regulacji cen ciepła. Fortum, jako czwarty 
na świecie producent ciepła, przywiązuje 
dużą wagę do regulacji w sektorze 
ciepłowniczym. Ma ona w oczywisty 
sposób wpływ na działalność biznesową 
Fortum, ale także na konkurencyjność 
ciepła sieciowego w ogóle.

niskoemisyjnej do roku 2050 dla poszczegól-
nych sektorów. Obecne cele unijne, dotyczące 
redukcji emisji CO2 i energii ze źródeł 
odnawialnych wyznaczone są do roku 2020, 
a polityczne dyskusje na temat ewentualnych 
kamieni milowych dla osiągnięcia celów na 
rok 2050 mają rozpocząć się w roku 2012.

Wszystkie mapy drogowe podkreślają rolę 
sterowania polityką na poziomie unijnym 
i zwiększenie obowiązujących wartości doce-
lowych. UE celuje w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych na poziomie 80-95% do roku 
2050 a w międzyczasie chce ograniczyć emisje 
o 40% do roku 2030 oraz o 60% do roku 2040. 
Oznaczałoby to, że sektor energetyczny będzie 
praktycznie wolny od emisji CO2 do roku 
2050. 

W czerwcu Polska zablokowała dalsze 
procedowanie nad mapą drogową dla 
gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050. 
Polska podkreślała wagę nadania większego 
priorytetu konkurencyjności przemysłu 
unijnego niż celom klimatycznym. Nawet 
zazwyczaj proekologicznie nastawiony 
Parlament Europejski nie był jednomyślny 
w zwiększaniu wartości docelowych. 

Brak postępu w globalnych negocjacjach 
klimatycznych i brak jasności co do instru-
mentów politycznych UE osłabiają nieco 
konkurencyjność pionierów w łagodzeniu 
skutków zmian klimatycznych. Chociaż unij-
ne mapy drogowe nadal generalnie  sprzyjają 
niskoemisyjnej strategii Fortum, nakładające 
się na siebie i sprzeczne działania polityczne 
dotyczące redukcji CO2, odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej osłabiają 
nawzajem swoją skuteczność. Zdaniem 
Fortum cena uprawnień powinna wpływać na 
produkcję tak, by była ona w zgodzie z zasad-

Fortum widzi potrzebę rozwijania 
detalicznych rynków energii elek-
trycznej we wszystkich krajach 
i aktywnie włącza się w ten proces, 
poprzez uczestnictwo w rozmai-
tych gremiach przygotowawczych, 
zajmujących się kwestiami, takimi 
jak wymiana danych i zagadnienia 
rozliczeniowe.  

W Rosji prawo federacji dotyczące dostaw 
ciepła, które weszło w życie 1 stycznia 2011 
r. zapewnia ogólne ramy funkcjonowania 
przedsiębiorstw ciepłowniczych. Aby mogło 
ono praktycznie wejść w życie, ustawa prze-
widuje wdrożenie 31 aktów niższego rzędu. 
Proces ich tworzenia rozpoczął się w roku 
2011 i oczekuje się, że zostanie zakończony 
w roku 2012. Fortum aktywnie współpracuje 
zarówno z innymi uczestnikami rynku jak 
i agendami rządowymi, aby zapewnić przej-
rzyste i przewidywalne reguły rynku ciepła 
i jest ściśle zaangażowane w tworzenie prze-
pisów wykonawczych. 

Unijne cele dla energii odnawialnej 
i potrzeba zwiększenia różnorodności 
paliwowej zwiększyły zapotrzebowanie na 
biomasę w Polsce.  Poza odpadami drzewnymi 
i biomasą pochodzenia rolniczego, możliwą 
do wykorzystania  alternatywą stają się 
odpady komunalne, szczególnie dla potrzeb 
kogeneracji. Obecnie ponad 90% odpadów 
wywożona jest na składowiska. Nowe przepisy, 
dotyczące gospodarki odpadami w Polsce, 
przyjęte w roku 2011 otwierają możliwość 
inwestowania w zakłady produkujące energię 
z odpadów. Aby sprostać wymaganiom unij-
nym, składowanie odpadów na wysypiskach 
musi zostać znacznie ograniczone i należy 
rozwinąć inne sposoby utylizacji odpadów. 
Zakłady produkujące energię z odpadów 
należą do najważniejszych rozwiązań, 
branych obecnie pod uwagę w dużych mia-
stach w Polsce.    

globalne porozumienie 
klimatyczne w zawieszeniu  
Międzynarodowe negocjacje klimatyczne 
trwały przez cały rok 2011. Jednak 17. 
Konferencja Stron (COP17) w Durbanie 
w Republice Południowej Afryki pod 
koniec 2011 r. przyniosła tylko bardzo 
skromny postęp. W konsekwencji , drugi 
okres zobowiązań w ramach Protokołu 
z Kioto wydaje się obejmować tylko Unię 
Europejską i kilka innych stron, które nie 
mają kluczowego znaczenia dla osiągnięcia 
globalnych celów zaś negocjacje nad 
prawnym światowym porozumieniem, będą 
jeszcze trwały wiele lat. Dla rynków obrotu 
uprawnieniami do emisji oznacza to, że 
odpowiednie uregulowania, jak na przykład 
systemy obrotu, będą miały charakter kra-
jowy lub regionalny, chociaż potencjalnie 
mogą być ze sobą powiązane. Jeśli chodzi 
o mechanizmy wspierające elastyczność 
Mechanizm Czystego Rozwoju (CDM) będzie 
kontynuowany po roku 2012, ale nie pojawią 
się żadne nowe cele redukcyjne związane 
z Mechanizmem Wspólnych Wdrożeń 
(JI)  po r. 2012 gdyż te jednostki wiążą się 
bezpośrednio  z okresem przewidzianym 
Protokołem z Kioto.

unijne mapy drogowe wytyczają 
kierunek do gospodarki niskoemisyjnej

W roku 2011, Komisja opublikowała 
cztery różne Mapy Drogowe 2050: dla gospo-
darki niskoemisyjnej, białą księgę polityki 
transportowej, mapę drogową efektywnego 
wykorzystania zasobów oraz mapę drogową 
dla energetyki. Celem tych dokumentów jest 
przedstawienie ścieżki dojścia do gospodarki 

celów dotyczących energii odnawialnej 
i efektywności energetycznej wymaga znac-
znych inwestycji w sieci. Według Komisji 
Europejskiej do roku 2020 z 600 miliardów 
euro wszystkich potrzebnych inwestycji w 
sieci elektroenergetyczne, 400 miliardów 
euro zostanie zainwestowane w dystrybucję 
a pozostałe 200 miliardów euro w sieci 
przesyłowe. To wymagałoby regulacji, 
zachęcających do inwestowania. 

W ciągu roku 2011, regulatorzy, zarówno 
w Finlandii jak i w Szwecji, przyjęli nowe 
modele regulacyjne, mające zastosowanie do 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych w cztero-
letnim okresie 2012–2015. W obu krajach, 
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i wdrażania programów działania. W Finlandii 
regionalne plany wdrażania tych programów 
zostały przygotowane w roku 2011. W Szwecji 
przygotowanie tych planów było opóźnione. 
Większość rzek i uregulowanych jezior, 
w obszarze systemu wodnego elektrowni 
wodnych Fortum w Finlandii, spełnia wymogi 
ochrony środowiska, podczas gdy w Szwecji 
może zaistnieć potrzeba wprowadzenia działań 
naprawczych.

Krajowa implementacja unijnej Dyrektywy 
powodziowej jest w toku i  może mieć wpływ 
na energetykę wodną w Szwecji i w Finlandii. 
Ponadto, UE przygotowuje regulacje, dotyczące 
ochrony łososia bałtyckiego. Propozycja ta 
ma na celu zwiększenie populacji naturalnie 
rozmnażającego się łososia, zmniejszenie  zary-
biania łososiem hodowlanym i znacząco zmieni 
metody łagodzenia środowiskowych skutków 
działania hydroenergetyki na rybołówstwo. 
Propozycja ta prawdopodobnie wzbudzi opór w 
krajach położonych wokół Morza Bałtyckiego.

W Finlandii ukończono nowelizację Prawa 
Wodnego i nowe przepisy wejdą w życie na 
początku roku 2012. Nie będą miały dużego 
wpływu na otoczenie operacyjne energetyki 
wodnej, ale mogą uprościć procedury licencyjne.

nowe wymogi w obszarze 
energetyki cieplnej 

W styczniu weszła w życie unijna dyrektywa 
o emisjach przemysłowych (IED). Państwa 
członkowskie mają dwa lata na jej wdrożenie do 
prawa krajowego. W szczególności dyrektywa 
ta znacznie ogranicza limity emisji dwutlenku 
siarki, tlenków azotu i cząstek stałych we 
wszelkich instalacjach produkujących ciepło 
od roku 2016. Dyrektywa wymaga także 
stosowania najlepszej dostępnej technologii 

(BAT) i bardziej precyzyjnego monitorowania 
i zgłaszania emisji. Ocena Dokumentu 
Referencyjnego Najlepszych Dostępnych Tech-
nologii (BREF) dla Dużych Obiektów Energety-
cznych (LCP) rozpoczęła się w roku 2011 i ma 
potrwać jeszcze  trzy lata. W przyszłości BREF 
służyć będzie jako dokument referencyjny do 
ustalania warunków pozwoleń przez władze 
krajowe. 

IED wprowadza bardziej surowe limity 
emisji dla wszystkich ciepłowni Fortum. 
Bardziej dokładne skutki finansowe tych 
wymogów będą znane lepiej, po określeniu 
konkretnych warunków pozwoleń dla poszcze-
gólnych zakładów. Skutki te zależą także od 
elastyczności krajowych przepisów i sytuacji na 
poziomie zakładu. 

W Finlandii przegląd prawa w obszarze och-
rony środowiska rozpoczął się w roku 2011. Poza 
wdrożeniem IED, ma on na celu koordynację 
oceny oddziaływania na środowisko (EIA) oraz 
procedur licencyjnych. Ustawa o odpadach 
została przyjęta i wejdzie w życie wiosną 2012 
r. Nowe prawo klasyfikuje gips i popiół jako 
produkty, a nie odpady, umożliwiając w ten 
sposób utylizację tych produktów ubocznych 
z produkcji energii. 

ami zrównoważonego rozwoju 

unijne zasady obrotu emisjami ustalone
Wdrażanie dyrektywy o unijnym sys-

temie obrotu uprawnieniami do emisji na 
lata 2013–2020 zostało niemal zakończone. 
Zasady benchmarkingu dla alokacji dar-
mowych uprawnień zostały zatwierdzone, 
a elektrownie i elektrociepłownie miały 
ubiegać się o uprawnienia jesienią 2011 r. 
Polska i Estonia, razem z 8 innymi państwami 
członkowskimi ubiegają się o derogację, 
umożliwiającą alokacje darmowych uprawnień 
dla źródeł produkcji energii elektrycznej; 
jednakże, co do zasady, produkcji energii ele-
ktrycznej, nie będą przysługiwały darmowe 
alokacje po roku 2012. Zasady sprzedaży 
uprawnień na aukcjach zostały także ostate-
cznie ustalone i pierwsze aukcje spodziewane są 
w roku 2012.

Unijny System Obrotu Uprawnieniami do 
Emisji jest w dalszym ciągu jedynym ważnym 
regionalnym systemem obrotu. Cena CO2 

w UE w roku 2011 spadła znacząco, w porówna-
niu z rokiem 2010, mimo braku konkretnych 
przesłanek prawnych lub politycznych. Wydaje 
się, że sytuacja gospodarcza i niepewność, co 
do unijnych celów i narzędzi mających służyć 
osiągnięciu celów klimatycznych a także 
duplikacja tych samych narzędzi stały się 
powodem dla którego cena CO2 była niska. 
Niski poziom ceny CO2 zmniejsza zachętę do 
inwestowania w niskoemisyjną produkcję.  

nowe systemy obrotu emisjami 
Systemy obrotu emisjami rozwijają się 

także w innych częściach świata. Chociaż  
Stany Zjednoczone mimo wielu prób nie 
zdołały uchwalić federalnych przepisów klima-
tycznych, regionalne systemy obrotu emisjami 
takie jak Regional Greenhouse Gas Initiative 
(RGGI) funkcjonują w wielu stanach i rozwijają 
się. Chiny ogłosiły uruchomienie krajowego 
systemu obrotu emisjami około roku 2015 
w celu ograniczenia wykorzystywania węgla 
w swojej gospodarce o 40–45% poniżej poziomu 

z roku 2005 do roku 2020. W listopadzie 
Australia zatwierdziła przepisy wprowadzające 
podatek od emisji CO2 poczynając od roku 
2012 oraz przejście na system obrotu emisjami 
w roku 2015. 

cena co2 przy wykorzystaniu 
mechanizmu ji w rosji

W Rosji polityka klimatyczna wyraźnie 
wiąże się z interesami ekonomicznymi, 
szczególnie z efektywnością energetyczną. 
Nie ma żadnych wiążących zobowiązań dla 
firm do ograniczania emisji, nie ma też ceny 
ani rynku uprawnień do emisji CO2. Jedyną 
wartością ekonomiczną CO2 jest ta, powiązana 
z projektami Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń 
(JI). W roku 2011 regulacje, dotyczące wyboru 
projektów JI zmieniły się i wybór następuje w 
procedurze ciągłości zatwierdzania (continu-
ous approval process).

rozbieżne programy wsparcia 
dla energii odnawialnej w ue

W styczniu Komisja przedstawiła raport 
w sprawie energii odnawialnej w UE oraz 
komunikat na temat finansowania odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Raport ten dopro-
wadzi być może do oceny Dyrektywy OZE 
wcześniej niż w roku 2014, jak pierwotnie 
planowano. Komisja odniesie się do kwestii 
wpływu różnych programów wsparcia OZE 
na rynek energii elektrycznej w roku 2012. 
Według krajowych planów energii odnawialnej, 
konsumpcja energii  OZE w UE-27 wyniesie 
w roku 2020 20,7% (wartość docelowa 20%). 
Państwa członkowskie przedstawią swoje kolej-
ne raporty do połowy roku 2012, co pozwoli na 
ponowne określenie perspektywy osiągnięcia 
celu 20%. 

Rozbieżne krajowe mechanizmy wsparcia 
przyniosą w efekcie  prawdopodobnie konkuro-
wanie o subsydia i zakłócenia na rynku, 
a także zmiany obejmujące działające już insta-
lacje w niektórych państwach członkowskich 
zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. 
Jednakże współpraca regionalna we wspieraniu 
OZE także się rozwija: Norwegia i Szwecja to 
pierwsze kraje, które stworzyły wspólny system 
certyfikowania, który ruszył w styczniu 2012 
r. System ma stymulować budowę 26,4 tera-
watogodzin (TWh) mocy produkujących energię 
elektryczną w oparciu o OZE w obu krajach do 
roku 2020. 

Fiński system taryf gwarantowanych dla 
energetyki wiatrowej i energii elektrycznej 
produkowanej z paliw drzewnych i z biogazu 
wszedł w życie w marcu. Jednakże, nowy rząd 
Finlandii chce znacznie ograniczyć wsparcie 
dla energetyki odnawialnej poza systemem 
taryf gwarantowanych do roku 2015.  

Komisja Europejska ma przedstawić 
propozycję przepisów ustanawiających kryteria 
zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej 
na początku 2012 r. ( Stanowisko Fortum 
w sprawie wykorzystania bioenergii zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju przed-
stawione jest na str. 70).

rozwój przepisów o ochronie 
środowiska, dotyczących 
hydroenergetyki 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 
(WFD) przyjętą w roku 2000, wszystkie wody 
europejskie muszą spełniać określone stan-
dardy pod względem ekologicznym oraz te, 
dotyczące składu chemicznego. do roku 2015. 
W roku 2010 Kraje składały Komisji sprawoz-
dania z planów zarządzania zlewiskami rzek 

Cena CO2 w UE w roku 2011 spadła 
znacząco, w porównaniu z rokiem 
2010, mimo braku konkretnych 
przesłanek prawnych lub politycznych

Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię, coraz bardziej kurczących się 
zasobach i rosnącej presji na ceny surowców, inwestorzy 
wymagają aktualnej informacji z poziomu korporacji 
na temat zmian klimatycznych, tak aby mogli ocenić 
długoterminowe bezpieczeństwo swoich port-
feli. Jednocześnie istnieje znaczący potencjał 
rozwoju niskoemisyjnego, który stwarza nowe 
możliwości. Fortum zostało wymienione jako lider 
branży w rankingu Carbon Disclosure leader-
ship Index w roku 2011, co świadczy o dobrych, 
wewnętrznych praktykach zarządzania danymi 
i przejrzystym  ujawnianiu informacji o emisji gazów 
cieplarnianych. Organizacje, które przywiązują 
wagę do oceny skutków ich działalności 
w obszarze zmian klimatycznych, 
najbardziej skorzystają z możli- 
wości, jakie stwarza taka postawa.

OPINIA INTERESARIUSZ A:
Sue howells
Dyrektor ds. operacyjnych
Globalna działalność operacyjna
Projekt Ujawniania Emisji (CDP)
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W konwencjonalnej produkcji energii 
- głównym źródłem energii jest spalanie 
paliw. Tradycyjny system energetyczny to 
zanieczyszczenie środowiska i niska ogólna 
efektywność. Gdy globalne zapotrzebowanie 
na energię – a szczególnie zużycie energii 
elektrycznej – gwałtownie rośnie, łagodzenie 
skutków zmian klimatycznych staje się coraz 
ważniejszą kwestią. Wzrost liczby ludności 
nasili konkurencję o wyczerpywalne zasoby 
naturalne i dlatego wykorzystanie tych 
ograniczonych zasobów, jak i same sys-
temy energetyczne, muszą stać się bardziej 
efektywne. 

Gospodarka solarna to odpowiedź na 
wyzwania związane, ze zmianami klimaty-
cznymi i niedoborem zasobów. W gospodarce 
solarnej nie istnieje problem niedoboru 
zasobów: energia ze słońca w ciągu jednego 
dnia wystarczyłaby na zaspokojenie rocznych 
światowych potrzeb energetycznych. Niewy-

i niewyczerpalne źródła energii. Elektry-
czność, jako nośnik energii, pozwala na 
osiągnięcie wysokiej efektywności systemu 
i mieć będzie coraz większy udział w systemie 
energetycznym.

W gospodarce solarnej system energety-
czny jest bardziej dynamiczny i inteligentny, 
zawsze alokując zasoby w sposób najbardziej 
efektywny. Oznacza to, na przykład wykorzysta-
nie możliwie najtańszej formy produkcji. Ener-
gia elektryczna produkowana jest w miejscach, 
gdzie warunki są najbardziej sprzyjające pod 
względem pierwotnych źródeł energii oraz z 
punktu widzenia efektywności całego systemu. 
Energia elektryczna jest produkowana zarówno 
centralnie, jak i w sposób rozproszony. Wraz ze 
zmianami, konsumenci energii elektrycznej 
mogą także zostać jej producentami – klienci 
stają się aktywnymi graczami, mającymi 
możliwość śledzenia i korygowania swojego 
zużycia energii i jego finansowych i ekologi-

w perspektywie długoterminowej Fortum chce być 
przedsiębiorstwem energetycznym nieemitującym 
dwutlenku węgla. System energetyczny przyszłości 
to dla Fortum gospodarka solarna, co staje się coraz 
bardziej oczywiste na przestrzeni ostatnich lat. przejście 
do gospodarki solarnej wymaga zmiany sposobu, w jaki 
energia jest produkowana i wykorzystywana, a także 
całego systemu energetycznego, co jest konieczne w celu 
realizacji tej wizji. 

Wprowadzenie do tematu: 
W stronę gospodarki solarnej

czerpane zasoby energii ze słońca umożliwiają 
więc poprawę jakości życia w krajach 
rozwijających się, ograniczając jednocześnie 
obciążenie dla środowiska. 

Dziś system energetyczny jest oparty 
zarówno o rozwiązania tradycyjne 
jak i zaawansowane technologie, technologie 
efektywnie wykorzystujące zasoby funkcjonują 
razem z technologiami tradycyjnymi. Nawet 
energia ze słońca jest szeroko wykorzystywana 
w formie, np. energetyki wodnej czy bioener-
getyki.

Obecne formy produkcji energii będą 
prawdopodobnie wykorzystywane dopóty, 
dopóki nie staną się nieopłacalne i dopóki 
elektrownie nie osiągną końca swego cyklu 
życiowego. Po drodze, coraz ważniejsze stawać 
się będą zaawansowane technologie energety-
czne, takie jak skojarzona produkcja ciepła 
i energii elektrycznej w oparciu o biomasę. 
Energetyka jądrowa będzie nadal istniała 

obok nowych form energii, a jej rozwój także 
będzie postępował. Na przykład, rozwiną 
się małe elektrownie atomowe z pasywnymi 
rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.

gospodarka solarna to 
elastyczny i inteligentny 
system energetyczny

Gospodarka solarna nie opiera się wyłącznie na 
jednym paliwie, czy jednej technologii, oferuje 
rozmaite możliwości. Energia ze słońca będzie 
wykorzystywana albo bezpośrednio jako 
słoneczna energia elektryczna lub ciepło albo 
pośrednio, jako energia wodna, oceaniczna, 
wiatrowa i bioenergia, czy energia geoter-
malna. Gospodarka słoneczna opiera się na 
wysokiej efektywności wykorzystania zasobów 
i systemu oraz na produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła, w oparciu o bezemisyjne 

PORT KRóLEWSKI W 
SZTOKHOlMIE BEZ EMISJI   
Fortum opracowuje rozwiązania dla życia miejskiego, 
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, do 
zastosowania w rejonie Portu Królewskiego w Sztokholmie, 
który w roku 2030 ma być wolny od paliw kopalnych.0

Tradycyjna
produkcja energii

Ograniczone zasoby szkodliwych
dla środowiska paliw
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Wizja WWF opiera się na systemie energetycznym, 
w którym zużywa się mniej energii i w którym cała ener-
gia produkowana jest ze źródeł odnawialnych. Obejmuje 
ona także wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, 
szczególnie w przypadku energii z biomasy, wycofanie 

się z energetyki jądrowej najpóźniej do 
roku 2050 i zmniejszenie globalnego 

zapotrzebowania na energię 
o 15%, w porównaniu z pozio-

mem z roku 2005. Jest to 
wizja, która rzuca wyzwanie 
progresywnemu myśleniu 
Fortum w kategoriach 
gospodarki solarnej, idąc 
krok dalej, ku systemowi 
energetycznemu, który 

szanuje granice planety. 
Połączony system central-
nej i rozproszonej produk-
cji energii oparty o źródła 

odna-wialne, jest 
znacznie bardziej 

zrównoważony zarówno środowiskowo jak i ekonomi-
cznie niż system obecny. Przejście na system inteligent-
niejszy jest korzystne, ale wiele wymaga. 

Technologia ma rolę do odegrania w przejściu 
do gospodarki słonecznej i w związanych z tym 
rozwiązaniach energetycznych, a większość potrzebnych 
do tego technologii, już istnieje. Jest to więc kwestia 
komercjalizacji i wykorzystania na dużą skalę istniejących 
technologii. Wymaga to woli politycznej, innowacyjnych 
firm i wielkich zmian w stylu życia. W krajach zachodnich, 
na przykład, konsumpcja wołowiny powinna do roku 
2050 zostać ograniczona o połowę. Zaś inne zasoby natu-
ralne muszą być wykorzystywane bardziej oszczędnie: 
ograniczaj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi. 
Ograniczenie zużycia to klucz to zrównoważonego 
społeczeństwa. 

Wszystkie formy produkcji energii wpływają 
negatywnie na warunki środowiskowe. Dlatego właśnie 
poprawa efektywności energetycznej i oszczędność 
energii odegrają kluczową rolę w energetycznym 
systemie przyszłości. 

liisa Rohweder, 

CEO, WWF Finlandia

cznych konsekwencji. 
Zwiększenie udziału energii odnawialnej 

i decentralizacja produkcji energii w systemie 
energetycznym przyszłości oznacza większą 
zmienność produkcji oraz przepływ energii 
w obu kierunkach. Dwukierunkowa trans-
misja energii elektrycznej wymaga inwestycji 
w inteligentne sieci. W gospodarce solarnej 
energia może być magazynowana, przesyłana 
nawet na duże odległości i używana elasty-
cznie, w zależności od potrzeb. 

Rozwój inteligentnych społeczeństw w gos-
podarce solarnej wymaga także współpracy 
pomiędzy sektorami, na przykład producentów 
energii, informatyków, sektora transportu 
i branży budowlanej. Poza inteligentną 
produkcją i dystrybucją energii, miejski system 
energetyczny przyszłości to ekowydajne 
budownictwo, elektryczny transport i inteli-
gentne rozwiązania w ciepłownictwie i dostar-
czaniu i produkcji chłodu.

Przejście do gospodarki solarnej wymaga 
nie tylko badań i innowacji, inwesty-
cji i rozwoju, komercjalizacji technologii ale 
także inteligentnych rozwiązań na rynkach 
energii i w zarządzaniu. Oznacza to  wspólne 
wyznaczanie celów przez przedstawicieli 
różnych grup w społeczeństwie (np. polityków, 
przemysł). Ramy regulacyjne, wspierające 
otwarte, przejrzyste, konkurencyjne hurtowe 
i detaliczne rynki energii elektryczne,j na 
dłuższą metę są warunkiem niezbędnym do 
realizacji ww. zmian. Sterowanie polityką 
ochrony środowiska i polityką energetyczną, 
musi być oparte na zasadach rynkowych 
i zharmonizowane, gwarantując w ten sposób 
optymalne wykorzystanie odnawialnej 
i efektywnie wykorzystującej zasoby produkcji, 
przy najniższych kosztach dla społeczeństwa.  

Efekt końcowy to zrównoważony społecznie 
i ekologicznie, efektywny kosztowo system 
energetyczny przyszłości. 

podejście Fortum do 
gospodarki solarnej

Niskoemisyjna produkcja energii od dłuższego 
już czasu jest częścią strategii Fortum. W roku 
2011, około 65% całkowitej produkcji energii 
elektrycznej Fortum i 85% energii elektrycznej 
produkowanej przez firmę w UE było wolne od 
emisji CO2. W tej chwili Fortum wykorzystuje 
różne źródła energii i technologie produkcji. 
Stosowane przez spółkę na dużą skalę bezemi-
syjne technologie produkcji energii elektry-
cznej, to hydroenergetyka i energetyka jądrowa. 
Będą one jeszcze przez długi czas stanowić 
podstawę produkcji energii elektrycznej przez 
Fortum. Biopaliwa  i paliwa, pochodzące z 
odpadów - mają znaczący udział w paliwach 
wykorzystywanych w kogeneracji i produkcji 
ciepła. Fortum wykorzystuje także na dużą 
skalę paliwa kopalne szczególnie w Rosji, gdzie 
produkcja energii opiera się na gazie ziem-
nym i węglu (więcej na temat roli technologii 
produkcji w przechodzeniu do gospodarki 
solarnej można przeczytać na str. 47–49 
(hydroenergetyka), 50–53 (energetyka jądrowa) 
i 54–57 (kogeneracja)).

Fortum uważa, że możliwe jest przejście od 
tradycyjnej produkcji energii i wykorzystania 
wyczerpywalnych źródeł energii do gos-
podarki solarnej Przejście to odbywać się 
będzie stopniowo, wraz z modernizacją 
mocy produkcyjnych i budową nowych. Poza 
hydroenergetyką i energetyką jądrową, wyso-

SZyBKI ROZWÓJ TECHNOlOGII 
SOlARNyCH 

W  ciągu ostatnich kilku lat technologie 
solarne osiągnęły postęp dużo szybszy, 
niż się spodziewano.  W roku 2011 
w Unii Europejskiej zainstalowano  21 
gigawatów (GW) mocy elektrycznej z ogniw 
fotowoltaicznych (PV). Jest to wartość 
równa wszystkim innym dodatkowym 
mocom wytwórczym, zainstalowanym 
w UE w ostatnim roku. Szacuje się, że 15% 
energii elektrycznej w Europie może być 
produkowana ze słońca, a 20% z wiatru (do 
roku 2020). 

Koszt technologii fotowoltaicznej (PV) spada 
o 20–40% rocznie.  Na ile szeroko i szybko 
zostanie ona przyjęta, zależy od zachęt i 
regulacji rządowych. Do rozwoju technologii 
PV konieczne będzie magazynowanie 
energii. Instalacje fotowoltaiczne muszą być 
podłączone do sieci elektroenergetycznej, 
aby móc sprzedawać nadmiar energii lub 
też muszą mieć możliwość jej lokalnego 

kowydajne technologie, takie, jak oparta na 
gazie i wielopaliwowa kogeneracja, odegrają 
ważną rolę kiedy Fortum zacznie stopniowo 
przestawiać produkcję na gospodarkę solarną.

Fortum już teraz posiada elementy 
gospodarki solarnej w swojej flocie produk-
cyjnej. Poza energetyka wodną, jest to bio-
energetyka i energetyka wiatrowa. Fortum 
prowadzi także aktywne prace badawcze nad 
wieloma technologiami produkcji charak-
terystycznymi dla przyszłej gospodarki 
solarnej, takimi jak energia fal morskich, 
energia elektryczna  i ciepło ze słońca. 
Fortum uczestniczy w wielu projektach 
rozwijających technologie produkcji energii 
elektrycznej i ciepła ze słońca i przechodzi 
od fazy badań do fazy zastosowań komer-
cyjnych w rozwiązaniach, wykorzystujących 
bezpośrednio energię słoneczną. Fortum 
także aktywnie uczestniczy w opracowywa-
niu przyszłych rozwiązań dla klientów. 
Obejmują one inteligentne sieci, innowacyjne 
rozwiązania związane z produkcją oraz 
dystrybucją ciepła oraz chłodu i elektryfikacje 
transportu (więcej na temat inwestycji Fortum 
w gospodarkę solarna przeczytać można na 
str. 65–66, natomiast na temat przyszłych 
rozwiązań dla klientów na str. 75–77).  

magazynowania. Inteligentne opomiarowanie 
jest także konieczne w systemach, gdzie 
użytkownicy końcowi sami generują część 
zużywanej przez siebie energii i oddają jej 
nadmiar z powrotem do sieci.

Technologia PV osiągnęła już dojrzałość 
w wielu krajach, gdzie warunki słoneczne 
są dobre, a ceny energii elektrycznej dość 
wysokie. Chodzi tu o moment, w którym 
odbiorcom energii elektrycznej bardziej 
opłaca się zainstalować np. moduły 
fotowoltaiczne na domu i produkować 
energię na własne potrzeby niż kupować ją 
od przedsiębiorstwa energetycznego.

Obecnie, prognozy wskazują, że energia 
słoneczna może być w stanie konkurować 
z innymi źródłami energii, takimi jak 
energetyka wiatrowa, turbiny gazowe czy 
nawet energetyka jądrowa, w produkcji na 
dużą skalę, w wielu regionach,  już pod koniec 
tej dekady. 

OPINIA INTERESARIUSZ A: 
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Główne obszary prac badawczo-
rozwojowych Fortum (R&D) obejmują 
najbardziej zaawansowane tech-
nologie obecnego systemu energety-
cznego i technologie oraz rozwiązania 
systemowe, które będą potrzebne 
w przyszłości dla systemu gospodarki 
solarnej. Na przykład, w 2011 mocno 
koncentrowano się na badaniach 
potencjału różnych technologii so-
larnych. Fortum połączyło także swe siły 
z innymi partnerami, w celu opraco-
wania technologii inteligentnych sieci, 
zrównoważonych rozwiązań miejskich 
oraz nowych zintegrowanych koncepcji 
skojarzonej produkcji energii elektry-
cznej i ciepła (więcej na temat prac 
badawczo-rozwojowych Fortum na str. 
65–66 a na temat przyszłych rozwiązań 
dla klientów na str. 75–77).  

Jednocześnie, Fortum dąży do 
zaspokojenia potrzeb klientów, 
oferując im produkty energetyczne, 
nieszkodliwe dla środowiska, które dają 
możliwość ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko i zasoby 
naturalne. Coraz więcej odbiorców pry-
watnych oraz przedsiębiorstw oczekuje, 
że energia elektryczna, którą kupują 
- ma gwarancje pochodzenia, tj. infor-
macje o tym, jak została wyprodukowa-
na. Coraz większy popyt na energię 
elektryczną certyfikowaną zapewnia 
Fortum przewagę konkurencyjną w 
Finlandii i Szwecji (więcej na ten temat 
na str. 75).
.

FORTUM REAGUJE NA 
ROZWóJ SYSTEMU 
ENERGETYCZNEGO

1. rozwój technologii
Wiele form produkcji 
energii w gospodarce 
solarnej jest ciągle w fazie 
rozwoju. Ich komercjalizacja 
wymagać będzie czasu 
i nakładów. Akceptacja 
społeczna i wsparcie 
finansowe są także potrzebne 
dla wszystkich form produkcji 
energii odnawialnej po to, 
by przejście do gospodarki 
solarnej odbyło się w sposób 
płynny.  

2. Zmiana zachowań 
konsumentów
Zmieniająca się rola 
konsumentów i ich wybory 
mają duże znaczenie 
w gospodarce solarnej. 
Odbiorcy energii elektrycznej 
stają się aktywnymi graczami, 
dzięki śledzeniu i korygowaniu 
własnego zużycia i jego 
ekonomicznych i ekologicznych 
konsekwencji, a nawet 
dzięki temu, że sami stają się 
producentami energii. 



Hydroenergetyka to najpopularniejsza 
i najlepiej sprawdzona technologia oparta 
o źródła odnawialne. Odgrywa ważną rolę 
w globalnej produkcji energii elektrycznej. 
Wolna od emisji CO2 i korzystająca z odna-
wialnego źródła energetyka wodna, to jedno 
z kluczowych rozwiązań, łagodzących skutki 
zmian klimatycznych i oszczędzających 
ograniczone zasoby naturalne. Hydroener-
getyka bazuje tak naprawdę na słońcu, które 
napędza stały cykl hydrologiczny. Według 
Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA), 
energetyka wodna stanowi ponad 90% global-
nej produkcji energii odnawialnej i w dalszym 
ciągu dominuje, jako jedno z najbardziej 
opłacalnych źródeł nowej generacji w syste-
mie energetycznym przyszłości - gospodarce 
solarnej.

Na nordyckim rynku energii elektrycznej 
energetyka wodna odgrywa kluczową rolę 
w bilansowaniu produkcji i konsumpcji ener-
gii. Uruchomienie, regulacja i zamknięcie 
elektrowni wodnej jest proste, a woda zmaga-
zynowana w zbiornikach pomaga bilansować 
zmienność w konsumpcji. Rola hydroener-
getyki w bilansowaniu produkcji i konsumpcji 
będzie jeszcze większa w gospodarce solarnej, 
w której zwiększał się będzie udział energii 
elektrycznej, produkowanej np. z energii wia-
tru lub słońca. Daje ona także możliwość 
magazynowania energii i optymalizacji 
produkcji. Energetyka wodna jest zarówno 
częścią tradycyjnego systemu energetycznego 
jak i ważną technologią, na której opiera się  
produkcja energii w gospodarce solarnej.

Hydroenergetyka Fortum

Fortum ma wieloletnie doświadczenie 
w  efektywnej i zrównoważonej produkcji 
energii wodnej w Szwecji i Finlandii. Firma 
jest jednym z największych producentów 
energii wodnej w krajach nordyckich. Ma 
doświadczenie w planowaniu, moderni-
zacji, eksploatacji i konserwacji elektrowni 
wodnych. 

Około jednej trzeciej rocznej produkcji 
energii elektrycznej Fortum opiera się na 
hydroenergetyce. Udział ten jest różny 
w poszczególnych latach, w zależności od 
sytuacji hydrologicznej. Moce wytwór-
cze hydroenergetyki Fortum w krajach 
nordyckich to prawie 4700 MW. Spółka 
jest właścicielem bądź udziałowcem 260 
elekropciepłowni w Szwecji i Finalandii.
Ponad 80% z nich zlokalizowanych 
jest w środkowej Szwecji. Elektrownie 
o największej mocy mieszczą się na rzekach 
Dalâlven, Indalsâlven, Ljusnan i Vuoksi, 
Kemijoki i Oulujoki.

 
Modernizacja energetyki wodnej 
była kontynuowana w 2011 roku  

W r. 2011, Fortum wyprodukowało 
21,0 TWh energii wodnej w krajach nordyck-
ich. Kontynuowany był także długoterminowy 
program modernizacji istniejących mocy 
hydroenergetycznych.

W 2011 roku hydroenergetyczne pro-
jekty modernizacyjne zostały ukończone 
w elektrowni  Montta w Finlandii oraz 
w elektrowniach Edsforsen, Eldforsen, Bergvik 
i Jârpstrˆmmen w Szwecji. Modernizacje 
te przyniosą dodatkową roczną produkcję 
energii na poziomie ok. 32 gigawatogodzin 
(GWh). Projekty modernizacyjne, zawierające 
wdrażanie nowoczesnych technologii, 
pozwalają podnosić efektywność produkcji 
bez zwiększania negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Większość działań mo-
dernizacyjnych, przeprowadzanych jest 
wewnątrz elektrowni (wymiana istniejących 
turbin, itp.). Modernizacje zwiększają 
bezpieczeństwo i zmniejszają zagrożenie dla 
środowiska spowodowane np. wyciekiem 
smarów. W nowych turbinach używana 
jest zdecydowanie mniejsza ilosć smarów, 
na przykład poziom olejów hydraulicznych 
w Montta została zmniejszona dzięki zastoso-
waniu bezpiecznych dla środowiska wirników. 
Zamontowano również nowe, samosmarujące 
się łożyska łopatek.

Fortum kontynuowało także przy-
gotowania do udziału w procesie przetar-
gowym na koncesje hydroenergetyczne we 
Francji.   

   

badania nad adaptacją 
do zmian klimatycznych 
w hydroenergetyce

Poza łagodzeniem zmian klimatycznych, 
Fortum podejmuje także działania w celu 
przystosowania swojej działalności opera-
cyjnej do tych właśnie zmian. W 2011 roku 
ukończono badanie, dotyczące wpływu 
zmian klimatycznych na hydrologię rzek 
w obszarze, w którym znajdują się elek-
trownie wodne Fortum w Szwecji i Finlandii. 
Studium analizowało zmiany w hydrologii na 
terenie prowadzonej przez Fortum produkcji 
energii z wody i określiło działania potrzebne 
do przystosowania się do tych zmian hydro-
logicznych.

• Rola energetyki wodnej 
w gospodarce solarnej

• rola energetyki jądrowej 
w gospodarce solarnej

• rola skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła 
w gospodarce solarnej

Rola energetyki wodnej w gospodarce solarnej

hydroenergetyka to najpopularniejsza i najlepiej sprawdzona technologia oparta o źródła 
odnawialne. odgrywa ważną rolę w globalnej produkcji energii elektrycznej. w 2011 roku 
Fortum wyprodukowało 21.0 terawatogodzin (twh) energii z wody, co stanowiło 29% 
łącznej produkcji energii elektrycznej spółki.

MILIONóW NARyBKU I RyB 
W roku 2011, Fortum zasiliło nordyckie rzeki, jeziora 
i morza 2,7 milionami narybku i ryb w ramach działań 
kompensujących skutki uboczne produkcji energii 
w elektrowniach wodnych.2.7

W STRONĘ 
BARDZIEJ INTELIGENTNEJ 

PRODUKCJI ENERGII
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Fortum uczestniczy w szeregu pro-
jektów badawczych, mających na celu 
łagodzenie oddziaływania na środowisko 
energetyki wodnej. Projekty te koncentrują 
się na trasach migracji ryb, migracji 
smoltów (młodych łososi) do morza, 
zarybianiu i powiększaniu siedlisk ryb oraz 
zagrożonych małży słodkowodnych.  

Jednym z projektów kieruje Fiński Insty-
tut Badawczy Myślistwa i Rybołówstwa. 
Pomaga on w wyborze najskutecz-
niejszych działań w gospodarce rybnej 
i w planowaniu ulepszeń na rzekach 
z elektrowniami wodnymi. Kilka ciekawych 
badań prowadzonych jest na rzekach 
Oulujoki, Iijoki, Kemijoki i Kymijoki. Fortum 
finansuje te projekty kwotą 150 000 EUR 
i wspiera je wiedzą własną. W ramach 
projektu stosuje się modelowanie siedlisk 
do badań migracji ryb. W modelu można 
dokonywać symulacji planowania 
ujścia dróg przemierzanych przez ryby, 
przepływów przyciągających, a także 
migracji w górę i w dół rzek. Możliwe jest 
także opracowanie działań korygujących.

Fortum współpracuje z wieloma 
interesariuszami nad poprawą rekrea-

cyjnego wykorzystania systemów wod-
nych. Najważniejsi partnerzy w rejonie 
rzeki Oulujoki to gminy, lokalne władze 
ochrony środowiska i rybołówstwa oraz 
rybacy. Najważniejsza forma długotrwałej 
współpracy w rejonie Oulujok to program 
różnorodnego wykorzystania wód. 
Celem tego programu jest umożliwienie 
mobilności i połowu ryb w systemie wod-
nym oraz przywrócenie siedlisk i poprawa 
ukształtowania krajobrazu. Roczne finanso-
wanie programu to  300 000 EUR. 45% tej 
kwoty to udział Fortum.

Przykład: 

Łagodzenie skutków działania elektrowni 
wodnej w Oulujoki  

elektrownie wodne Fortum w Finlandii i sZwecji
Zimowe obniżenie poziomu wody w 

zbiornikach i niski poziom wód w jeziorach, 
regulowanych na wiosnę  oddziałują na 
obszary tarliskowe. Niski poziom wód na 
wiosnę ma negatywny wpływ na rekreacyjne 
wykorzystanie systemów wodnych. 

poprawa bezpieczeństwa 
elektrowni wodnych i zapór

Fortum systematycznie pracuje nad 
poprawą bezpieczeństwa swoich elektrowni 
wodnych i zapór. W 2011 roku działania 
Fortum w zakresie poprawy  bezpieczeństwa 
zapór  w Finlandii obejmowały okre-
sowe i coroczne kontrole bezpieczeństwa 
i monitorowanie zapór. Prowadzone były 
również badania nad poprawą procedur 
bezpieczeństwa i studia wykonalności dla 
renowacji zapór w elektrowniach Imatra 
i Peltokoski. 

W roku 2011 rozpoczęto duży projekt 
oceny ryzyka wypadku, którego celem jest 
opracowanie systemowej metody analizowania 
najważniejszych zagrożeń w elektrowniach 
wodnych. 

dobrowolne działania 
w obszarze regulacji wód

Fortum reguluje wiele rzek i jezior 
w Szwecji i Finlandii do celów produkcji ener-
gii elektrycznej, ale w niektórych wypadkach 
regulacja służy także innym celom, takim jak 
cele rekreacyjne, czy zabezpieczenie przeciw-
powodziowe. Hydroenergetyka pozwala 
kierować zmianami przepływu wód. W nie-
których przypadkach z powodów ekologi-
cznych, aby zapewnić stały zasięg wody 
określono tak zwane minimalne przepływy. 
Oznacza to, że nigdy nie dopuszcza się, aby 

przepływ wody spadł poniżej wyznaczonego 
poziomu minimalnego. Można go regulować 
w czasie tak, aby odzwierciedlał on zmiany 
naturalnego przepływu wód, ale przy niższym 
poziomie wody.

Fortum z własnej woli współpracuje 
z władzami lokalnymi i przedstawicielami 
społeczności lokalnych w zakresie uzga-
dniania poziomu wód i przepływów w celu 
poprawy stanu środowiska i umożliwienia 
innego wykorzystania systemów wodnych. 
Aby wspierać rekreacyjne korzystanie z wód 
w okresie letnim, ustala się dobrowolnie 
wartości docelowe poziomu wód dla wielu 
jezior. Wartości te są bardziej rygorystyczne, 
niż te zawarte w pozwoleniach. 

Działania na rzecz rybołówstwa i innych 
rodzajów rekreacji podejmowane są we 
współpracy z gminami i władzami lokalnymi. 
Porozumienie o różnorodnym wykorzystaniu 
wód Oulujoki podpisane pierwotnie w roku 
1998 to dobry przykład takich działań. 
Ważne jest także umożliwienie gospodar-
czego wykorzystania wód, dla rybołóstwa 
zawodowego i przemysłu turystycznego. 

W 2011 roku Fortum wdrożyło szereg 
dobrowolnych działań w obszarze regulacji 
wód. Normalna regulacja jeziora Vuokkijârvi 
w Finlandii została tymczasowo zmienio-
na w okresie bardzo suchej wiosny w celu 
osiągnięcia ustalonego poziomu wody. 
Zimą 2011 r. doroczne obniżenie poziomu 
wody w zbiorniku jeziora Runn w Dalarna, 
w Szwecji, zostało opóźnione, aby umożliwić 
jazdę na łyżwach. Regulacja wody w ele-
ktrowni Skifsforsen w Vansbro (Vanån 
i Dalâlven) została zmieniona, aby umożliwić 
przeprowadzenia zawodów pływackich. 

 

W badanych scenariuszach klimatycz- 
nych zmienia się czas napływu wód 
w rzekach Szwecji i Finlandii. W prognozowa-
niu wprowadza się pewne zmiany, w związku 
ze zwiększeniem się zimowego przepływu wód 
i zmniejszeniem napływu wiosennego. Krzywe 
danych dotyczące trwania spustu wody, 
zarówno te historyczne jak i dotyczące 
przyszłości będą brane pod uwagę w planach 
inwestycyjnych. W przyszłości, potrzebne będą 
badania dotyczące dostosowania poszczegól-
nych zapór do zmian klimatycznych. 

brak naruszeń przepisów 
w hydroenergetyce

Warunki licencji dla elektrowni wodnych 
Fortum oraz przepisy dotyczące regulacji 
wód określają limity poziomu wód powie-
rzchniowych i zmienności przepływów 
w ciekach wodnych. Pozwolenia określają 
także obowiązki związane z zapobieganiem 
oddziaływaniu na środowisko i kompensacją 
takiego oddziaływania. 

   Gwałtownie zmieniające się warunki 
pogodowe czy awarie w elektrowniach 
wodnych, mogą prowadzić do naruszenia 
przepisów licencji na regulację wód. Dzięki 
starannej eksploatacji i poprawnej konser-
wacji urządzeń, w roku 2011 nie odnotowano 
naruszeń w elektrociepłowniach wodnych 
Fortum. 

Główne działania kompensacyjne na rzecz 
populacji ryb i rybołówstwa, to wpuszczanie 
narybku do rzek, jezior i morza. W roku 
2011, Fortum dokonało zarybienia 346 000 
łososia i pstrąga oraz około 1800000 sandacza, 
lipienia pospolitego i sieji. W Szwecji spółka 
dokonała zarybienia 540 000 młodego łososia 
i pstrąga. Inne działania kompensacyjne to 
przepławki, odławianie i transportowanie 
ryb na tereny tarliskowe lub kombinacja tych 
działań.

oddziaływanie hydroenergetyki 
na środowisko

Oddziaływanie hydroenergetyki na środo-
wisko następuje głównie w fazie budowy elek-
trowni i zapór. Hydroenergetyka może zmienić 
system rzeczny i układ wybrzeża rzeki, w tym 
także jej naturalny bieg i przepływy wód. Klu-
czowe aspekty ekologiczne to wpływ na sied-
liska rzeczne związanym z przegradzaniem 
cieków wodnych. 

Coroczna regulacja jezior i krótkotermi-
nowa regulacja rzek wpływa na poziom wód 
powierzchniowych i przepływy wód. To z kolei 
oddziałuje na środowisko wodne i na inne 
wykorzystanie cieków wodnych. 

Fortum finansuje i aktywnie uczestniczy 
w badaniach nad wpływem hydroenergetyki 
na środowisko i sposobami jego  łagodzenia 
w Szwecji i Finlandii. 

duże znaczenie przyrody i zmiany 
sposobu korzystania z wód 

W wyniku przegradzania cieków wod-
nych, nastąpiło znaczne zmniejszenie siedlisk 
odpowiednich dla ryb migrujących oraz 
lokalnych, które potrzebują do rozmnażania 
się wód o dużym spadku. W większości 
wypadków zapory uniemożliwiły także 
migrowanie na obszary tarliskowe i z pow-
rotem do jezior i morza. Miało to wpływ 
na populację pewnych gatunków małży, 
zależnych od ryb łososiowatych. Stworzenie 
warunków do rozmnażania się ryb lokalnych 
i migrujących w rzekach, wykorzystywanych 
w hydroenergetyce oraz rozwój hodowli ryb są 
przedmiotem intensywnych badań w Fortum, 
zarówno w Szwecji, jak i w Finlandii. Główny 
obszar tych badań dotyczy możliwości przy-
wrócenia terenów tarliskowych i lęgowych, 
poprzez zwiększenie migracji na te obszary 
i z powrotem do jeziora lub morza. Badana 
jest także możliwości poprawy hodowli 
ryb, w celu zwiększenia szans na przeżycie 
smoltów. Ponadto, w ramach badań, wdraża się 
rzeczywiste plany i działania. 
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Zwiększanie bezpieczeństwa 
i dyspozycyjności

W r. 2011, Fortum wyprodukowało 24,9  
terawatogodzin (TWh) energii jądrowej 
w krajach nordyckich. Firma kontynuowała 
rozbudowę mocy wytwórczych w elektro-
wniach w Forsmark i Oskarshamn 
w Szwecji. Ponadto, Fortum zdecydowało się 
uczestniczyć w finansowaniu fazy przetar-
gowej i w planowaniu technicznym czwartego 
bloku jądrowego TVO’s (Teollisuuden Voima 
Oyj) w Olkiluoto, w Finlandii. Wkład Fortum 
był porównywalny z jego udziałami w TVO. 
Faza przetargowa i planowania technicznego 
rozpoczęła się w grudniu 2011 r. 

Rok 2011 można zaliczyć do udanych pod 
względem bezpieczeństwa i produkcji w elek-
trowni Fortum Loviisa. Nie było incydentów 
nuklearnych, czy związanych z promienio-
waniem radioaktywnym, które mierzone 
są według Międzynarodowej Skali Zdarzeń 
Jądrowych (INES). Poziom dyspozycyjności 
elektrowni Loviisa to 94,3%, co jest bardzo 
dobrym wynikiem na skalę międzynarodowa, 
zaś elektrownia pozostawała w pełni mocy 
produkcyjnej  przez cały cykl operacyjny, 
z wyjątkiem krótkiej przerwy w produkcji na 
Bloku 1. Elektrownia Loviisa wyprodukowała 
8,06 TWh energii elektrycznej, co stanowi 
około 10% łącznej produkcji energii elektrycz-
nej w Finlandii.

Składowisko odpadów nuklearnych 
nisko- i średnio-aktywnych dla elektrowni 
Loviisa zostało powiększone o około 15 000 
metrów sześciennych. Zwiększyło to tymcza-
sowe możliwości magazynowania odpadów 
eksploatacyjnych i poprawiło możliwości 

przygotowanie na ekstremalne zdarzenia 
zewnętrzne stały się głównym powodem 
niepokoju w Unii Europejskiej, po wypadku 
w elektrowni jądrowej Fukushima. Aby 
wprowadzić większą przejrzystość w kwestiach 
bezpieczeństwa nuklearnego, UE zdecydowała 
w maju  2011 roku o przeprowadzeniu testów 
wytrzymałościowych unijnych elektrowni 
jądrowych.

Oceny bezpieczeństwa zostały przeprowa-
dzone w Loviisa i w ośmiu reaktorach, 
których Fortum jest współwłaścicielem 
w Szwecji i w Finlandii. Testy te sprawdzają 
bezpieczeństwo elektrowni jądrowej  w przy-
padku trzęsienia ziemi, powodzi, nadzwyczaj-
nych zjawisk pogodowych i utraty odbiornika 
ciepła. Oceniają także funkcjonowanie orga-
nizacji w przypadku poważnej awarii i to, jak 
elektrownia jest przygotowana  technicznie, 
aby sobie z nią poradzić. 

Wnioski wskazują, że w elektrowniach 
Fortum podstawowe kryteria projektowe na 

Energetyka jądrowa to istotny element 
w pakiecie rozwiązań globalnych, mających 
na celu złagodzenie zmian klimatycz-
nych i zapewnienie niezawodnych dostaw 
energii elektrycznej na dużą skalę po prze-
widywalnych kosztach. Produkcja energii 
jądrowej nie generuje emisji gazów cieplar-
nianych, ani zanieczyszczeń powietrza. Emisje 
dwutlenku węglą w całym cyklu produkcyj-
nym są porównywalne z tymi w energetyce 
wiatrowej. Korzystanie z energii jądrowej, 
w zgodzie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju wymaga stałego poprawiania 
poziomu bezpieczeństwa i długoterminowych 
rozwiązań dotyczących odpadów jądrowych. 

Energetyka jądrowa stanowi 14% globalnej 
produkcji energii elektrycznej i 28%  w UE. 
Po wypadku w Fukushimie w marcu 2011 
r. nowe inwestycje w energetykę jądrową 
będą utrudnione, z powodu zwiększonego 
ryzyka inwestora oraz wyzwań związanych 
z finansowaniem nowych projektów i wyma-
ganych nowych środków  zwiększających 
bezpieczeństwo instalacji. W 2011 roku szereg 
krajów, w tym Niemcy, Włochy , Szwajcaria 
i Belgia, postanowiło zrewidować swoje 

stanowisko wobec energetyki jądrowej. 
Niemcy zdecydowały się zamknąć wszystkie 
swoje elektrownie jądrowe do roku 2022. 

Pomimo niepewności w kilku kra-
jach, oczekuje się, że energetyka jądrowa 
będzie dominującą technologią w okresie 
przechodzenia do gospodarki solarnej. 
Jest to technologia nie powodująca emisji 
CO2 i z pewnością będzie jeszcze długo 
potrzebna, zaś jej efektywność można znac-
znie zwiększyć poprzez zastosowanie jej 
w kogeneracji. Wykorzystanie energetycznego 
uranu także można znacznie poprawić. 

Rozwój małych i średnich reaktorów to 
interesujący trend na przyszłość. Przez lata, 
wielkość reaktorów jądrowych wzrosła do 
ponad 1600 megawatów (MW), odpowiadając 
zapotrzebowaniu na scentralizowaną 
produkcję energii w dużych elektrowniach. 
Mniejsze bloki mogłyby potencjalnie 
ograniczyć nakłady kapitałowe i skrócić czas 
budowy. 

energetyka jądrowa Fortum

Energetyka jądrowa odgrywa istotną rolę 
w przyjaznej dla klimatu produkcji ener-
gii elektrycznej Fortum. Firma posiada 
elektrownię jądrową Loviisa w Finlandii i jest 
współwłaścicielem ośmiu reaktorów w Fin-
landii i Szwecji.  Fortum posiada 26% udziałów  
w Teollisuuden Voima Oyj (TVO) który jest 
operatorem elektrowni jądrowej Olkiluoto 
w Finlandii. Z kolei w Szwecji Fortum jest 
współwłaścicielem elektrowni jądrowych 

w Forsmark i Oskarshamn, poprzez swoje 
udziały w Forsmarks Kraftgrupp AB (26%) 
i OKG AB (46%).

W oparciu o wyliczenia, dzięki produ-
kcji energii w elektrowni Loviisa, rocznie 
eliminuje się  emisję sześciu milionów ton 
CO2. Eksploatacja elektrowni jądrowej 
wymaga wiedzy technicznej i szczegółowych 
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa 
oraz monitoringu. W r. 2011, energetyka 
jądrowa stanowiła 34% całej produkcji energii 
elektrycznej Fortum.

rola energetyki jądrowej w gospodarce solarnej

energetyka jądrowa zapewnia nieszkodliwą dla 
klimatu, niezawodną dostawę energii elektrycznej po 
konkurencyjnych i przewidywalnych kosztach. w r. 2011, Fortum 
wyprodukowało 24,9 terawatogodzin (twh) energii jądrowej, co 
stanowiło 34% całej produkcji energii elektrycznej spółki.

% DySPOZyCyJNOŚć
Wskaźnik obciążenia elektrowni jądrowej 
loviisa 94.3%, jest bardzo wysoki, według 
standardów międzynarodowych. Elektrownia 
pracowała na pełnych obrotach przez cały 
cykl operacyjny, z wyjątkiem krótkiej przerwy 
w produkcji w bloku Loviisa 1

94.3 Ocena 
bezpieczeństwa 
została przeprowa- 
dzona w elektrowni 
Loviisa i w ośmiu 
reaktorach 
w Szwecji i Finlandii, 
których Fortum jest 
współwłaścicielem. 

sortowania i ograniczania ilości odpadów, 
które trzeba unieszkodliwić. Obszar, o który 
powiększono składowisko zacznie w pełni 
funkcjonować wiosną 2012 r.

W miarę postępu prac nad modernizacją 
automatycznego sterowania elektrowni 
Loviisa, personel obsługujący elektrownię 
będzie miał lepsze możliwości szkolenia 
i ćwiczeń praktycznych w nowym budynku 
symulatora szkoleniowego. Budynek został 
ukończony w lutym 2011 r. a instalacja 
systemów symulacyjnych rozpoczęła się we 
wrześniu. Oczekuje się, że będzie on gotowy 
do użytku na początku roku 2012.

Testy wytrzymałościowe 
i inne oceny bezpieczeństwa 
to ważny temat w 2011 roku.

Bezpieczeństwo nuklearne, a szczególnie 

Ochrona ludzi i środowiska

Zapobieganie pogorszenia skutków wynikających z wypadku 
i zarządzanie w przypadku poważnych wypadków

Kontrola incydentów i wypadków 

Zapobieganie incydentom 
i wypadkom 

4. Zbiornik

1. Paliwo - pelet

2. Element paliwowy

3. Obieg pierwotny

Incydent i wypadek

Awaria wielu systemów 
bezpieczeństwa

Wyciek w zbiorniku

klucZowe elementy ZarZĄdZania beZpiecZeństwem jĄdrowym w wielopłasZcZyZnowej ocHronie Zwanej “obrona w głĄb” (deFence in deptH)
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i środowiskowych. Nie stwierdzono potrzeby 
wprowadzania żadnych środków poprawy 
bezpieczeństwa. Fortum przedstawiło 
szczegółowe badanie i plan działania, 
dotyczący tych kwestii dla elektrowni Loviisa 
w grudniu 2011 r. W Szwecji na potrzeby 
przeprowadzenia testów wytrzymałościowych 
stworzona została, krajowa grupa 
koordynująca, pod przewodnictwem 
Szwedzkiego Urzędu ds. Promieniowania 
i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

.

główne formy oddziaływania 
energetyki  jądrowej

Kluczowe aspekty środowiskowe, zdrowotne 
i bezpieczeństwa w obszarze energetyki 

jądrowej wiążą się z obciążeniem termicz-
nym ze strony wód wykorzystywanych do 
chłodzenia, zagospodarowaniem odpadów 
nuklearnych, bezpieczeństwem nuklearnym 
oraz ryzykiem awarii jądrowej. 

obciążenie termiczne wód 
wykorzystywanych do chłodzenia

W roku 2011 w elektrowni Loviisa 
wykorzystano 1437 milionów metrów 
sześciennych wody chłodzącej zaś obciążenie 
termiczne morza wyniosło 16 TWh. Według 
pomiarów temperatury, woda wykorzysty-
wana do chłodzenia podniosła temperaturę 
powierzchni wody o 1–2 ºC w odległości 1–2 
kilometrów od punktu zrzutu.

Zagospodarowanie odpadów 
nuklearnych w loviisa

Odpady generowane podczas działania 
elektrowni jądrowej podlegają albo kon-
wencjonalnej utylizacji (odpady inne niż 
promieniotwórcze) albo zagospodarowaniu 

ostateczne unieszkodliwianie 
odpadów nuklearnych

W Finlandii i Szwecji legalnie działające 
przedsiębiorstwa jądrowe odpowiadają za 
zagospodarowanie i końcowe unieszko-
dliwienie odpadów nuklearnych. Wszystkie 
wytworzone odpady nuklearne muszą 
pozostać w kraju, w którym zostały wytwo-
rzone. W skali globalnej, szwedzkie i fińskie 
przedsiębiorstwa jądrowe zajmują czołową 
pozycję jeśli chodzi o realizację obowiązku 
wdrażania ostatecznego unieszkodli-
wiania zużytego paliwa nuklearnego 
w składowiskach geologicznych. Zużyte paliwo 
nuklearne z elektrowni Loviisa i Olkiluoto 
w Finlandii jest unieszkodliwiane przez 
Posiva Oy, którego właścicielem są 
Fortum i TVO. Zużyte paliwo jądrowe zosta-
nie umieszczone w składowisku końcowego 
unieszkodliwiania w Eurajoki. Posiva Oy złoży 
wniosek o pozwolenie na budowę w Minis-
terstwie Zatrudnienia i Gospodarki w roku 
2012.

W Szwecji, Przedsiębiorstwo Zagospoda-
rowania Paliwa i Odpadów Jądrowych (SKB) 
zajmuje się końcowym unieszkodliwianiem 
zużytego paliwa jądrowego z istniejących 
elektrowni. W marcu 2011 r., SKB złożyło 
wniosek o pozwolenie na budowę składowiska 
końcowego unieszkodliwiania  i zakładu do 
zamykania odpadów w szczelnych pojemni-
kach. Powstanie składowiska planowane jest 
w Forsmark, w okręgu Sthammar. 

Fortum jest podmiotem, który ponosi 
odpowiedzialność pod względem ekonomicz-
nym w związku z odpadami nuklearnymi 
(Więcej na ten temat na str. 89-90 niniejszego 
raportu oraz w Sprawozdaniu finansowym za 
rok 2011). 

poprawa bezpieczeństwa 
nuklearnego to proces ciągły

Zarządzanie bezpieczeństwem nuklear-
nym opiera się na zasadzie wielokrotnej izo-
lacji, równoległych środków bezpieczeństwa, 
systematycznej konserwacji i modernizacji, 
a także ciągłym szkoleniom. Poprawa  

Wnioski wskazują, że 
w elektrowniach Fortum 
podstawowe procedury na 
wypadek zdarzeń zewnętrznych 
oraz związane z nimi marginesy 
bezpieczeństwa są solidne. 

Znaczna część działań badawczo-
rozwojowych Fortum (B&R) skupia się na 
energetyce nuklearnej, dążąc do wypraco-
wania sposobów zapewnienia najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa, przy zagospoda-
rowaniu odpadów nuklearnych. W 2011 roku 
ponad połowa z 38 milionów euro wydanych 
przez Fortum na B&R było wykorzystane na 
badania w dziedzinie energii jądrowej. Poza 
własnym programem badań Fortum uczest-
niczy w krajowych programach badawczych 
w Finlandii i Szwecji.  

Fortum znacznie poprawiło poziom 
bezpieczeństwa w elektrowni loviisa od 
czasu rozpoczęcia jej funkcjonowania. 
W wyniku tego, znacznie poprawiło się 
zarządzanie w przypadku poważnych awarii. 

Wiosną 2011 roku, katastrofa jądrowa 
w Fukushimie wywołała falę niepokoju, 
co do bezpieczeństwa nuklearnego na 
świecie. Po wypadku Fortum natych-
miast rozpoczęło dodatkowe przeglądy 
bezpieczeństwa w elektrowni loviisa. 
W wyniku tego przeglądu stwierdzono, że 
jeśli chodzi o podlegające ocenie zdarzenia 
zewnętrzne, podstawowe założenia pro-
jektowe elektrowni loviisa są właściwe, 
a istniejące rozwiązania techniczne i mar-
ginesy bezpieczeństwa są wystarczające. 

wypadek zdarzeń zewnętrznych oraz związane 
z nimi marginesy bezpieczeństwa są solidne. 
Działania zmierzające do dalszej poprawy 
bezpieczeństwa będą wdrażane w elektrowni 
Loviisa w ramach standardowych dorocznych 
programów inwestycyjnych. Usprawnienia te 
nie będą miały wpływu na dyspozycyjność elek-
trowni. Urzędy ds. promieniowania w Szwecji 
i Finlandii opublikowały  już zewnętrzne 
wnioski, dotyczące wszystkich elektrowni 
Fortum ( zobacz oświadczenia na stronie www.
stuk.fi oraz www.stralsakerhetsmyndigheten.
se).

Poza testami wytrzymałościowymi, 
krajowy Urząd ds. Promieniowania 
i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Finlandii 
przeprowadził swoją własną ewaluację 
bezpieczeństwa na wypadek utraty zasi-
lania, wyjątkowych warunków pogodowych 

Przykład:

Bezpieczeństwo nuklearne – zasadniczy obszar działań 
badawczo-rozwojowych Fortum 

W oparciu o tę ocenę Fortum określiło 
pewne możliwości dalszej poprawy 
bezpieczeństwa, np. poprzez zabezpieczenie 
chłodzenia wodą morską dodatkowym 
chłodzeniem powietrzem, czy zabez-
pieczenie zbiornika chłodzenia paliwa na 
wypadek wyjątkowo długotrwałych sytuacji 
awaryjnych. 

W Finlandii, przedsiębiorstwo energetyki 
jądrowej odpowiada za zagospodarowanie 
odpadów promieniotwórczych, wytworzo-
nych we własnej elektrowni jądrowej.  
Fortum i TVO (Teollisuuden Voima Oyj) 

współpracują przy końcowym uniesz-
kodliwianiu wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych tak, by spełniane były 
długoterminowe wymogi bezpieczeństwa. 
W ramach projektu badawczego budowana 
jest w skale około 400 metrów pod ziemią 
przestrzeń badawcza ONKAlO. Podłoże 
skalne badane jest pod kątem możliwości 
zapewnienia bezpiecznego końcowego 
unieszkodliwiania  wysokoaktywnych 
odpadów. Projekt ma być gotowy do roku 
2020.

relatywne obniżenie prawdopodobieństwa poważnycH awarii reaktora w elektrowni 
atomowej w loViisie, jako reZultat poprawy warunków beZpiecZeństwa  1)
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 1) Efekt wyjątkowo trudnych warunków pogodowych wpływających na wyłączenia reaktora łącznie od roku 2003.

odpadów promieniotwórczych. Odpady kon-
wencjonalne powstają, np. przy transporcie 
towarów, pracy biurowej, czy przygotowaniu  
żywności. Odpady radioaktywne dzielone 
są na kategorie według źródła pochodzenia 
i pierwotnego przeznaczenia na odpady 
nisko-, średnio-  i wysokoaktywne. Odpady 
nisko- i średnioaktywne składane są na 
składowiskach odpadów, zbudowanych na 
głębokości 110 metrów, w skałach Hâstholmen 
w Loviisa.

W roku 2011 uruchomiono nowy sprzęt 
do pomiarów beczek na odpady a także 
nowoczesne urządzenia do przenoszenia 
odpadów metalowych, zaś składowisko zostało 
powiększone tak, by zwiększyć możliwości 
składowania odpadów z eksploatacji. Projekt 
zarządzania systemem unieszkodliwiania 
odpadów płynnych jest kontynuowany, a jego 
zakończenie planowane jest na rok 2014.

bezpieczeństwa nuklearnego w elektrowni 
Loviisa była i jest procesem systematycznym, 
trwającym przez cały czas funkcjonowania 
zakładu. Wdrażanie środków bezpieczeństwa 
stale zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia poważnej awarii reaktora. 

W r. 2011, poprawa bezpieczeństwa tech-

nicznego w elektrowni Loviisa obejmowała 
instalację nowej siatki w filtrze zbiornika 
obudowy bezpieczeństwa oraz nowego 
niezależnego, chłodzonego powietrzem gene-
ratora na ropę, który może zastąpić generator 
awaryjny obu bloków. 
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  Śmieci
  Biopaliwa

wykorZystanie biopaliw i śmieci jako 
paliwa w produkcji energii prZeZ Fortum 
w latacH 2009-2011, twh

ziemnego i węgla. 
Fortum jest także liderem w krajach 

nordyckich w wykorzystaniu odpadów do 
produkcji energii w elektrociepłowniach. 
Odzysk energii stanowi integralną część 
zrównoważonej gospodarki odpadami 
i jednocześnie ogranicza ilość odpadów 
składowanych na wysypiskach. 

 

kogeneracja oparta na 
biopaliwach jako bardziej 
wyszukane rozwiązanie

Bioenergetyka (energia elektryczna i ciepło
 produkowane z biopaliw i biomasy) 
korzystająca z odnawialnych źródeł energii 
i w dużym stopniu paliw lokalnych, ma do 
odegrania ważną rolę w dzisiejszym syste-
mie energetycznym i w przechodzeniu do 
gospodarki solarnej. Bioenergetyka uważana 
jest za ważne narzędzie łagodzenia zmian 
klimatycznych, ponieważ jest neutralna 
pod względem emisji CO2, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę 2011 rok. Zalety bioenergetyki są 
jeszcze większe, kiedy stosujemy ją łącznie 
z kogeneracją. Wykorzystanie lokalnych paliw 
ogranicza zależność od paliw importowanych 
i wspiera lokalne gospodarki poprzez zatru-
dnianie mieszkańców. 

W Fortum, zrównoważone pozyski-
wanie i zarządzanie łańcuchem dostaw 
paliw, są bardzo ważne. W 2011 roku, 
Fortum sporządziło wytyczne i opracowało 
działania, w celu poprawy identyfikowalności 
źródeł pochodzenia biopaliw wykorzysty-
wanych w pordukcji energii elektrycznej 
w zgodzie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Zdaniem Fortum, wszystkie źródła 
energii, pochodzenia biologicznego powinny 
być zrównoważone pod względem ekologicz-
nym, społecznym i ekonomicznym, jeśli są 
nabywane i wykorzystywane do produkcji 
energii 

W r. 2011, Fortum wykorzystało łącznie 
6,2 terawatogodzin (TWh) biopaliw, głównie 
w kogeneracji i produkcji ciepła. Biopaliwa 
wykorzystywane są w postaci stałej i płynnej 
przy współspalaniu z innymi paliwami. 

 

postępy w produkcji 
skojarzonej w 2011 roku  

W 2011 roku Fortum uruchomiło ok 600 MW 
nowych mocy wytwórczych w kogeneracji 
w Rosji. (Więcej na temat inwestycji Fortum 
w kogenerację na str. 28 oraz 62–64).  

elektrociepłownie Fortum w 2011

Energia termalna obejmuje produkcję 
energii elektrycznej w elektrociepłowniach 
i w elektrowniach kondensacyjnych, a także 
produkcję ciepła w elektrociepłowniach 
i ciepłowniach. Kogeneracja łączy produkcję 
energii elektrycznej i ciepła w jednym 
procesie. Produkcja energii termalnej jest 
najbardziej popularną metodą produkcji 
energii elektrycznej na świecie, podczas gdy 
kogeneracja jest najbardziej zaawansowana 
na obszarach o dużym zapotrzebowaniu na 
ciepło, jak kraje nordyckie i Rosja. 

Jako proces produkcji energii elek-
trycznej, kogeneracja jest elastyczna, jeśli 
chodzi o paliwa. Oznacza to, że proces 
produkcji skojarzonej może być stosowany 
zarówno w przypadku paliw odnawialnych 
jak i kopalnych. Konkretne technolo-
gie i poziomy wydajności będą się różnić, 
ale w każdej sytuacji kogeneracja oferuje 
możliwość lepszego wykorzystania energii 
pierwotnej. Kogeneracja może być także 
wykorzystywana w powiązaniu z energetyką 
jądrową. 

 

efektywność wykorzystania 
zasobów siłą napędową 
kogeneracji

Ze względu na rosnące niedobory zasobów 
naturalnych, ich efektywne wykorzystanie – 
zarówno w produkcji jak i w zużyciu energii 
będzie coraz ważniejsze w przechodzeniu 
do gospodarki solarnej. Jako że tradycyjne 
spalanie paliw jeszcze długo będzie potrzebne, 
efektywność jest kluczowym narzędziem 
ograniczania obciążenia dla środowiska. 

Kogeneracja będzie odgrywać ważną 
rolę w poprawie efektywności wykorzystania 
zasobów, gdyż znacznie zwiększa efektywność 
wykorzystania energii pierwotnej. W kogen-
eracji można wykorzystać prawie 90% energii 
zawartej w paliwie. Powstałe ciepło może być 
wykorzystane w ciepłownictwie sieciowym lub 
jako para w procesach przemysłowych. Koge-
neracja ogranicza także obciążenie środowiska.

kogeneracja w Fortum

Fortum ma duże doświadczenie w produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 
w Finlandii, Szwecji, Rosji, Polsce, krajach 
bałtyckich i Wielkiej Brytanii. Fortum 
eksploatuje 20 elektrociepłowni w Europie 
i 8 głównie zasilanych gazem, w Rosji. W 
2011 roku udział elektrociepłowni w łącznej 
produkcji energii elektrycznej Fortum 
wyniósł 29%, a w łącznej produkcji ciepła 71%. 

Firma dostarcza ciepło sieciowe 

w blisko 90 miastach, w tym w Sztokhol-
mie, w Szwecji; w Espoo, w Finlandii, we  
Wrocławiu, w Polsce, a także w Rosji w rejonie 
Czelabińska, gdzie jest głównym dostawcą 
ciepła sieciowego. Znaczna część ciepła siecio-
wego dostarczanego przez Fortum pochodzi 
z elektrociepłowni. Fortum produkuje także 
w elektrociepłowniach ciepło i parę dla pro-
cesów przemysłowych. 

Fortum produkuje energię elektryczną 
i ciepło z różnych paliw: w Europie z gazu 
ziemnego, węgla, oleju, biomasy, torfu i paliw 
pochodzących z odpadów, zaś w Rosji z gazu 

rola skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w gospodarce solarnej

produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja) - to ważne rozwiązanie 
technologiczne pozwalające zwiększyć efektywność wykorzystania energii i surowców w obszarach, 
gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest duże, czyli w krajach nordyckich i Rosji. w 2011 roku udział 
kogeneracji w łącznej produkcji energii elektrycznej Fortum wyniósł 29%,  a w produkcji ciepła 71%.

% EFEKTyWNOŚCI ENERGETyCZNEJ 
W kogeneracji można wykorzystać aż do 90% energii 
pierwotnej, co jest jednym z kluczowych obszarów strategii 
Fortum. Kogeneracja odgrywa ważną rolę w zwiększaniu 
efektywności wykorzystania odpadów i łagodzeniu zmian 
klimatycznych.

90
 Elektrociepłownie

 Elektrociepłownie spalające biopaliwa/odpady
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Fortum zbudowało największą w Finlandii 
elektrownię hybrydową, wykorzystująca 
geotermię i bioenergię, dla centrum logisty-
cznego S-Group w Sipoo.  Praktycznie 
całe ciepło i chłodzenie potrzebne dużemu 
centrum logistycznemu, produkowane 
są ze źródeł odnawialnych. Jest to także 
największa instalacja geotermalna w Finlandii. 
Elektrownia hybrydowa wykorzystuje 
energię geotermalną do produkcji energii 
dla centrum logistycznego, na tak długo na 
ile jej wystarcza. Pompy ciepła wykorzystują 
energię słoneczną wchłoniętą przez 
grunt. Zwiększone zapotrzebowanie na 
ciepło w zimie uzupełniane jest peletem 
drewnianym. Kotły na paliwo ciężkie zarezer-
wowane są wyłącznie na okresy szczytowej 
konsumpcji energii. 

Światłowodowy system monitoringu 
w czasie rzeczywistym zainstalowany w polu 
geotermalnym wykorzystywany jest do zbie-
rania informacji badawczych o zachowaniu 
pola geotermalnego. Gdyby zapotrzebowanie 
centrum logistycznego na ciepło zaspokajane 
było za pomocą paliw ciężkich, generowałoby 
ono 6400 ton emisji CO2 rocznie. W porów-
naniu z tym, hybrydowa elektrownia GeoBio 

ogranicza emisje o 95%, tj. o około  6100 ton 
rocznie. 

Zakład został zbudowany i jest własnością 
Fortum Energiarattkaisut Oy, które zostało 
sprzedane na początku roku 2012. 

Przykładowy zakład produkcyjny

Największa w Finlandii elektrownia 
hybrydowa korzysta z ciepła       
geotermalnego i bioenergii

Jako czwarty  na świecie producent 
ciepła, Fortum wnosi do rosyjskiego 
sektora ciepłowniczego przetestowaną 
wiedzę i technologię. W listopadzie Fortum 
rozpoczęło pierwszą fazę zintegrowanego 
projektu ciepłowniczego, Czelabiński 
Pierścień Ciepła. 

Fortum eksploatuje 370 km sieci 
ciepłowniczej w Czelabińsku. Straty ciepła 
w istniejącej sieci są wysokie, do 60%, pod-
czas gdy  np. w  Espoo, w  Finlandii są one 
na poziomie 20%. 

Projekt zmienia sposób, w jaki ciepło 
dostarczane jest do domów i firm w całym 
mieście. Pierścień umożliwia wykorzysta-
nie najbardziej efektywnych ciepłowni 
w zależności od możliwości produkcyjnych.
Instalacja liczników oraz regulacje prawne  
pozwalają konsumentom regulować 
zużycie ciepła. Po ukończeniu projektu 
do roku 2017, efektywność dostaw ciepła 
w mieście liczącym milion mieszkańców 
w południowym Uralu zwiększy się o ok. 
30%. Zwiększenie efektywności przyniesie 

Przykład: 

Podnoszenie efektywności 
dystrybucji ciepła w Rosji

Woda i wody odpadowe 
Odpady generowane przy produkcji 

energii termalnej składają się głównie 
z różnych rodzajów popiołu, żużli dennych 
i gipsu, powstałych jako produkt uboczny 
procesu odsiarczania. W działalności Fortum 
na terenie Europy odpady i produkty uboczne 
są utylizowane i poddawane recyklingowi na 
tyle wydajnie, na ile jest to możliwe. W Rosji 
popiół gromadzony jest w zbiornikach, gdyż 
nie ma tam na niego zapotrzebowania, a jego 
zagospodarowanie na mokro czyni utylizację 
bardziej kłopotliwą. 

Oddziaływanie produkcji energii 
termalnej na systemy wodne spowodowane 
jest głównie obciążeniem termalnym przez 
wody wykorzystywane do chłodzenia, uwal-
nianie zanieczyszczeń stałych i emisje azotu, 
fosforu i metali  ciężkich. Jednocześnie koge-
neracja to efektywny sposób na zmniejszenie 
obciążenia termalnego systemów wodnych. 
Ogranicza także potrzebę chłodzenia  wody. 

Fortum jest w trakcie budowy kilku 
elektrociepłowni opalanych biopaliwem: 
w Kłajpedzie, na Litwie, w Brista w Szwecji 
i w Jârvenpââ, w  Finlandii. Zwiększenie 
wykorzystania biopaliwa we współspalaniu 
z węglem, przy użyciu procesów gazyfikacji 
lub torrefakcji biomasy było przedmiotem 
badań w wielu zakładach w roku 2011, złożono 
także wnioski o pozwolenia na zwiększone 
wykorzystanie biomasy. 

główne formy oddziaływania 
skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła

Najważniejsze konsekwencje środowiskowe 
produkcji energii termalnej związane 
są z emisją gazów spalinowych, emisjami do 
wód oraz wytwarzaniem odpadów i produk-
tów ubocznych 

oszczędności rzędu 60 milionów euro  
rocznie. 

W Tiumeniu, drugim, co do wielkości 
rynku Fortum w Rosji, firma zakończyła 
inwestycję w zautomatyzowany system 
pomiarowy, który zapewnia przejrzystość 
transferu ciepła pomiędzy główną 
magistralą, a pozostałymi elementami 
systemu. Ponad 150 stacji zainstalowano, 
aby umożliwić zbieranie informacji online na 
temat stanu sieci głównej. 

emisje do atmosfery
Najpoważniejszym oddziaływaniem 

środowiskowym procesu spalania paliw 
kopalnych w kogeneracji są emisje 
CO2 i ich wpływ na globalne ocieple-
nie i zmiany klimatyczne. Produkcja i kon-
sumpcja energii to główne źródła globalnych 
emisji gazów cieplarnianych. 

Spalanie paliw skutkuje emisją dwu-
tlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) 
oraz emisją cząstek stałych. Cząstki stałe 
i metale ciężkie są szkodliwe dla środowiska 
i stwarzają zagrożenie dla zdrowia. Dwu-
tlenek siarki i tlenki azotu mają wpływ 
na zakwaszanie. Emisje te ogranicza się 
poprzez oczyszczanie gazów spalinowych 
i kontroluje się poprzez specjalne pozwole-
nia środowiskowe, udzielane konkretnemu 
zakładowi. 

W 2011 roku Fortum kontynuowało 
przygotowania do inwestycji koniecznych do 
wypełnienia nowych wymogów dotyczących 
emisji, wyznaczonych przez dyrektywę o 
emisjach przemysłowych (IED) wchodzących 
w życie od roku 2016 w krajach Unii Europej-
skiej. IED zaostrza wymogi, co do emisji 
w praktycznie wszystkich termalnych 
elektrowniach Fortum w Unii Europejskiej. 
Studia wykonalności dla konkretnych 
zakładów wraz z szacunkiem kosztów zostały 
przygotowane w 2011 roku. Bardziej dokładne 
skutki finansowe nowych wymogów będą 
jednak znane po uzyskaniu warunków 
pozwoleń dla konkretnych zakładów w ciągu 
najbliższych kilku lat.
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2. infrastruktura 
przesyłowa
W celu zwiększenia 
konkurencji i zmniejszenia 
ogólnych kosztów systemu, 
energia elektryczna musi 
być dytrybuowana ponad 
granicami krajów. Wymaga 
to dużych inwestycji 
w krajowe sieci dystrybucji 
a także w transgraniczne linie 
przesyłowe. 

1. system rynkowy
Inwestycje będą lokowane 
efektywnie w oparciu 
o popyt i podaż. W dłuższej 
perspektywie produkcja 
energii odnawialnej nie 
będzie zależała od dotacji 
rządowych – będzie sama 
z siebie finansowo opłacalna.

Jako ekspert w branży energetycznej, 
Fortum bierze udział w aktywnym dialogu 
z władzami i decydentami na temat kluczo-
wych zagadnień sektora energetycznego. 
Dla inwestycji Fortum, punktem wyjścia jest 
zawsze ekonomicznie opłacalna równowaga 
pomiędzy rosnącym popytem, a celami 
redukcji emisji. Mocny bilans i wysoka 
opłacalność są dla Fortum ważne. Pomaga 
realizować strategię  Fortum, przeprowadzić 
planowane inwestycje i wykorzystywać 
nowe możliwości, kiedy się pojawiają.

Zdaniem Fortum bezpośrednie wykorzysta-
nie energii słonecznej wśród innych 
źródeł energii odnawialnej stwarza duże 
możliwości. Energia słoneczna ma potencjał 
by stać się konkurencyjna na zasadach 
komercyjnych. 

Znaczne zwiększenie znaczenia ener-
getyki odnawialnej, szczególnie energetyki 
wiatrowej i słonecznej stworzy poważne 
wyzwania dla funkcjonowania obecnej 
infrastruktury przesyłowej. Fortum posiada, 
eksploatuje i rozwija regionalne i lokalne 
sieci elektroenergetyczne i dostarcza 
energię elektryczną łącznie do 1,6 miliona 
klientów w Finlandii, Szwecji i Norwegii. 
Stale inwestuje, w modernizację, utrzymanie 
oraz poprawę niezawodności sieci. W 2011 
roku zainwestowano 289 milionów Euro 
w nowe linie elektroenergetyczne, izolację 
linii napowietrznych, przewody podziemne 
i automatyzację krytycznych elementów 
sieci. 

FORTUM REAGUJE 
NA ZMIENIAJĄCY SIĘ 
RYNEK

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 w StRonę goSpodaRki SolaRnej 59   58 w StRonę goSpodaRki SolaRnej RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 



zgodnie ze strategią firmy, Fortum chce się rozwijać w oparciu o bezemisyjną energię 
wodną i jądrową oraz o efektywną energetycznie produkcję energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja). w 2011 roku inwestycje prowadzące do osiągnięcia 
długoterminowych celów Fortum, w tym finansowych były kontynuowane zgodnie 
ze strategią. w działaniach badawczo-rozwojowych Fortum skupia się na przyszłej 
produkcji opartej na gospodarce Solarnej, takiej jak energia słoneczna i energia z fal.

Większość z inwestycji rozwojowych 
Fortum w 2011 roku miała miejsce 
w Dywizjach Rosja oraz Ciepłownictwo i Ener-
getyka. W obszarze dystrybucji Fortum inwes-
tuje  w dalszą poprawę niezawodności sieci  
i instalację nowych inteligentnych liczników 
prądu w Finlandii.

W 2011 roku wydatki kapitałowe i inwesty-
cje Fortum w akcje wyniosły w sumie 1482 
milionów euro  (1249 milionów EUR w 2010.). 
Inwestycje, z wyłączeniem przejęć, wyniosły 
1408 milionów euro (1222 milionów EUR 
w 2010.), z czego 262 milionów (214 milionów 
w 2010.) dotyczyło bezemisyjnej produkcji 
energii. Największe inwestycje miały miejsce 
w Rosji, 670 milionów euro (599 milionów 
w 2010.), i w Szwecji 392 milionów euro (300 
milionów w 2010.). Inwestycje w energię 
odnawialną wyniosły 247 milionów euro 
(182 milionów w 2010.). Były to głównie 
inwestycje w nowe moce w kogeneracji. 
Ponadto, Fortum zainwestowało łącznie 82 mil-
iony euro (91 milionów w 2010.) w środowisko 
i bezpieczeństwo w 2011 roku.

Fortum oczekuje, że wydatki kapitałowe 
w 2011 roku będą na poziomie  1,6–1,8 miliarda 
euro, zaś w latach 2013–2014 około 1,1–1,4 

miliarda euro, z wyłączeniem potencjalnych 
przejęć. Główny powód wysokich wydatków 
kapitałowych w 2012 roku to przyspiesze-
nie rosyjskiego programu inwestycyjnego 
Fortum. Roczne wydatki kapitałowe na utrzy-
manie i konserwację zakładów produkcyjnych 
szacuje się na ok. 500–550 milionów euro w 
2012 roku.

Fortum chce się rozwijać 
w oparciu o ektywną 
energetycznie produkcję energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 

W styczniu 2011 r., Fortum kupiło od Skarbu 
Państwa dwie polskie elektrociepłownie: 
Elektrociepłownie Zabrze S.A. i Zespół 
Elektrociepłowni Bytom S.A. Uruchomiło 
także nową elektrociepłownię w Pârnu 
w Estonii. Zakład wykorzystuje lokalne paliwo 
takie jak zrębki drzewne, odpady drzewne 
z przemysłu oraz mielony torf. Zdolność 
produkcyjna nowej elektrociepłowni wynosi 24 
megawaty (MW) energii elektrycznej i 50 MW 
ciepła. 

Ponadto, Fortum oraz gminna spółka 

energetyczna Sollentuna Energi podpisały 
ostateczne porozumienie, na mocy którego 
Sollentuna Energi będzie miała 15% udział 
w nowym bloku Fortum, produkującym 
energię z odpadów, Brista 2, który budowany 
jest w rejonie Sztokholmu w Szwecji. Nowy 
blok będzie mógł przetwarzać 240000 ton 
odpadów komunalnych i przemysłowych rocz-
nie. Zgodnie z planem, blok Brista 2 o mocy 
57 MW ciepła i 20 MW energii elektrycznej 
będzie gotowy w 2013. 

W czerwcu 2011 r., Fortum podjęło 
decyzje o zainwestowaniu w dwie nowe 
elektrociepłownie na biopaliwo w Jârvenpââ, 

w Finlandii i w Jelgavie na Łotwie. Nakłady 
inwestycyjne w przypadku obu zakładów 
wynoszą około 160 milionów euro, a zakłady 
mają rozpocząć produkcję w 2013 roku. Nowe 
elektrociepłownie zastąpią olej opałowy i gaz 
-  biopaliwem.

W październiku Fortum postanowiło 
zatwierdzić umowę  współwłasności, w celu 
konsolidacji produkcji energii w rejonie 
Turku w Finlandii w jednej spółce Turun 
Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy 
(TSME). Udziałowcami TSME są Fortum, 
Turku Energia i gminy Naantali, Raisio 
i Kaarina. Porozumienie zostało zrealizowane 

inwestycje oraz 
badania i rozwój

MW WIęCEJ MOCy W ROSJI
Szeroki program inwestycyjny Fortum 
w Rosji zwiększy moc wytwarzania 
energii elektrycznej przez firmę o ok. 
2400 MW.

2,400

GENEROWANIE 
DŁUGOTRWAŁEGO 

  ZYSKU

• inwestycje oraz badania i rozwój
• oddziaływanie ekonomiczne 

Fortum
• paliwa i zakupy

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 geneRowanie długotRwałego zySku 61   60 geneRowanie długotRwałego zySku RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011



wodnych. Program inwestycyjny zwiększy też 
moce energetyki wodnej Fortum  o ok. 100 
MW do roku 2020. 

Fortum przygotowuje się także do udziału 
w procedurze przetargowej na koncesje 
w energetyce wodnej we Francji, która ma się 
oficjalnie rozpocząć w roku 2020. W ramach 
dyrektywy UE Francja ma otworzyć proces 
odnawiania koncesji w hydroenergetyce 
na firmy konkurencyjne. Rząd francuski 
przeprowadzi procedurę przetargową na 10 
projektów o łącznej mocy 5300 MWj w latach 
2012–2015.

W październiku, Fortum i francuskie 
DCNS podpisały list intencyjny w sprawie 
współpracy w dziedzinie badań nad energią 
z fal i rozwojem tej dziedziny energetyki we 
Francji. Wspólne studium wykonalności dla 
projektu demonstracyjnego energii z fal mor-
skich, zlokalizowanego we Francji, rozpoczęło 
się w 2011 roku.

Fortum i Seabased AB podpisały pod 
koniec roku porozumienie na temat budowy 
wspólnego parku energii z fal morskich  
w Sotenâs, w Szwecji. Budowa parku rozpocz-
nie się w 2012 roku. Po jej ukończeniu park 
energii z fal morskich będzie największym 
na świecie tego typu projektem demonstra-
cyjnym w pełnej skali. Szwedzka Agencja 
Energetyki zdecydowała się wesprzeć ten 
projekt grantem inwestycyjnym. 

Fortum i szwedzki Skellefteå Kraft budują 
także nadbrzeżną farmę wiatrową w Blaiken,  
w Szwecji. Farma będzie budowana w kilku 
etapach i ma zostać ukończona w 2015 roku.

inwestycje w sieci 
elektroenergetyczne i inteligentne 
opomiarowanie 

Fortum posiada, eksploatuje i rozwija regio-
nalne i lokalne sieci elektroenergetyczne 
i dostarcza energię elektryczną  łącznie do 
1,6 miliona odbiorców w Finlandii, Szwecji 
i Norwegii. Łączna długość sieci będących 
własnością firmy wynosi 156000 km, prawie 
cztery razy więcej niż wynosi obwód ziemi. 
Stale inwestuje się w modernizację, utrzy-
manie i dalszą poprawę niezawodności 
sieci. W roku 2011 zainwestowano 289 
milionów euro w nowe linie elektro-
energetyczne, izolację linii napowietrznych, 
przewody podziemne i automatyzację 
krytycznych części sieci. Wykonano 
krok w kierunku rozwoju inteligentnej 
sieci, z mniejszą liczbą krócej trwających 
przerw w dostawie prądu. Burze pod koniec 
2011 r., jedne z najsilniejszych w ciągu 
ostatnich 30 lat w Finlandii, zniszczyły dużą 
część sieci Fortum i spowodowały przerwy 
w dostawie prądu dla setek tysięcy odbiorców, 
zwracając w ten sposób uwagę na konieczność 
rozwoju sieci bardziej odpornych na trudne 
warunki atmosferyczne. 

Instalacja inteligentnego opomiarowania 
dla wszystkich odbiorców w Finlandii była 
kontynuowana w 2011 roku. Instalacja 
nowych liczników rozpocznie się w 2013 roku 
w Norwegii. W sumie 100000 gospodarstw 
domowych i małych firm w rejonie sieci  
Fortum będzie podłączonych do systemu do 
roku 2015.

W kwietniu 2011 r., Fortum sfinalizowało 
umowę sprzedaży swoich 25% udziałów 

Fortum buduje dwie nowe elektro- 
ciepłownie opalane biopaliwami  w Jelgavie, 
na Łotwie oraz w Jârvenpââ, w Finlandii. 
Wartość obu inwestycji to ok. 160 milionów 
euro. Zakłady mają rozpocząć pracę w 2013 
roku. Nowa elektrociepłownia w Jelgavie jest 
pierwszą, która na tę skalę  będzie korzystać 
z biopaliwa na Łotwie i zastąpi produkcję 
ciepła w oparciu o gaz ziemny. Zakład 
ograniczy emisje CO2 w regionie o ok. 30000 
ton rocznie. Wykorzystywane w  Jelgavie 
biopaliwa to zrębki drzewne z produkcji leśnej 
i przemysłowej. Elektrociepłownia może 
wykorzystywać także paliwa z odpadów 

i torf. Roczna produkcja zakładu to ok. 230 
gigawatogodzin (GWh) ciepła i 110 GWh 
energii elektrycznej.

Nowa elektrociepłownia w Jârvenpââ 
zastąpi obecną produkcję ciepła w oparciu 
o gaz ziemny i ciężkie paliwa olejowe, zaś 
emisje CO2 w regionie zmniejszą się o 70000 
ton rocznie. Biopaliwa do wykorzystania 
w Jârvenpââ to głównie zrębki drzewne 
i produkty uboczne przemysłu drzewnego, 
takie jak trociny i kora z dodatkiem torfu. 
Roczna produkcja zakładu wyniesie ok. 280 
GWh ciepła i ok. 130 GWh energii elektrycznej. 

Przykład:

Inwestycje w nowe elektrociepłownie 
opalane biopaliwami

na początku r. 2012. Udział Fortum 
w TSME wynosi 49.5%. 

W 2011 roku Fortum zbyło część 
działalności, nie przystającej do strategii 
firmy, która koncentruje się na produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu 
na dużą skalę. Na początku roku Fortum 
sprzedało spółkę ciepłowniczą i zakład 
produkujący ciepło koło Sztokholmu firmie 
Macquarie European Infrastructure Fund II 
(MEIFII) i Macquarie Power and Infrastruc-
ture Corporation (MPIC). W grudniu Fortum 
zgodziło się sprzedać Fortum Energiarat-
kaisut Oy i Fortum Termest AS funduszowi  
QT Infrastru-cture Fund. Zbywanie aktywów 
zakończyło się w lutym 2012 r.

Nowe elektrownie 
wykorzystywane 
komercyjnie w rosji  

Fortum zaangażowane jest w warty 
2,5-miliarda euro program inwestycyjny 
w Rosji, w ramach którego ostanie bloki 
mają zostać uruchomione w 2014 roku. 
W sumie, szeroki program inwestycyjny 
Fortum obejmuje budowę ośmiu nowych 
bloków i zwiększy zdolności wytwarzania 
energii elektrycznej OAO Fortum o ok. 2400 
MW, a produkcji ciepła - o 662 MW. Pro-
gram inwestycyjny opiera się głównie na 
wykorzystaniu gazu ziemnego. Wartość 
pozostałej części programu inwestycyjnego 
szacuje się na ok. 0,9 miliarda euro. Fortum 
inwestuje także w poprawę efektywności 
energetycznej zakładów produkcyjnych 
i systemów ciepłowniczych. 

Po zakończeniu programu inwestycyj-
nego, Fortum zakłada osiągnięcie rentowności 

w Dywizji Rosja. Zgodnie z zasadami rynku 
mocy wytwórczych, moce zbudowane po roku 
2007 w ramach porozumienia rządowego 
o dostawie mocy wytwórczych (CSA – “nowe 
moce”), będą otrzymywać gwarantowane 
płatności przez 10 lat. Ceny za zdolności wyt-
wórcze w ramach CSA określone są tak, aby 
zapewnić odpowiedni zwrot z inwestycji. 

Nowe moce OAO Fortum przyniosą 
dochód, dzięki sprzedaży nowych wolumenów 
i otrzymają znacznie wyższe płatności 
gwarantowane za zdolności wytwórcze, 
niż stare moce. Jednakże przychody różnią 
się w zależności od wieku, lokalizacji, typu 
i wielkości elektrowni a także sezonu. Pier-
wszy i czwarty kwartał przynoszą wyższy 
dochód z mocy, niż kwartał drugi i trzeci. 

Pierwsze trzy bloki z programu 
inwestycyjnego Fortum w Rosji rozpoczęły 
działalność komercyjną  w 2011 roku w 
Tiumeniu, Czelabińsku i Tobolsku. Kontynuo-
wana jest także budowa nowej elektrowni 
w Niaganiu, na północnym Uralu. Po jej 
ukończeniu elektrownia będzie miała trzy 
bloki zasilane gazem ziemnym, każdy o mocy 
418 MW. Pierwsze dwa bloki, Niagań 1 
i Niagań 2, zostaną uruchomione w 2012 roku.  

poprawa dyspozycyjności 
energetyki jądrowej 

W  Finlandii, Fortum uczestniczy w budowie 
trzeciego bloku jądrowego TVO’s (Teollisu-
uden Voima Oyj), Olkiluoto 3 (1600 MW). 
Elektrownia budowana jest przez TVO, 
w którym Fortum ma ok.  26% udziałów. 
AREVA-Siemens Consortium, które buduje 

Olkiluoto 3 na podstawie kontraktu o stałej 
cenie na budowę pod klucz, poinformowało 
TVO, że blok ma być gotowy do komercyjnej 
produkcji energii elektrycznej w sierpniu 
2014 roku. 

Ponadto, Fortum postanowiło wziąć 
udział w finansowaniu fazy przetargowej 
i planowania technicznego czwartego bloku 
jądrowego TVO w Olkiluoto, w Finlandii, 
w proporcji równej udziałom Fortum 
w TVO. Faza przetargowa i planowania tech-
nicznego rozpoczęła się w grudniu  2011 roku.
Zgodnie z decyzją wydaną przez fiński parla-
ment w lipcu 2010 r., wniosek o pozwolenie 
na budowę dla czwartego bloku w Olkiluoto 
musi zostać złożony najpóźniej w czerwcu 
2015 roku. 

Fortum jest wyłącznym właścicielem 
dwóch reaktorów  w Loviisa i współwła-
ścicielem ośmiu reaktorów w elektrowniach 
jądrowych Olkiluoto, Oskarshamn i Forsmark. 
Elektrownie Forsmark i Oskarshamn 
w Szwecji przechodzą obecnie modernizację. 
Szwedzki program inwestycji jądrowych 
poprawi bezpieczeństwo, dyspozycyjność 
i moce wytwórcze istniejącej floty jądrowej. 
Udział Fortum w planowanym zwiększeniu 
mocy wyniesie ok. 290 MW. 

rosnące inwestycje 
w energetykę odnawialną 

W 2011 roku Fortum kontynuowało proces 
rozwoju swoich aktywów hydroenergety-
cznych. Długoterminowy program moder-
nizacji hydroenergetyki ma na celu poprawę 
efektywności i bezpieczeństwa elektrowni 

Większość z inwestycji rozwojowych 
Fortum w 2011 roku została 
zrealizowana w Dywizjach Rosja, 
Ciepłownictwo i Energetyka.  
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planowana 
dodatkowa moc 

(mw)

Zakład Rodzaj paliwa energia cieplna początek dostaw

Tyumen CHP-1 Gaz 2x175 2014
suma nowych mocy 350

planowane nowe moce w rosji 1)

1)  Nowe moce cieplne zostały już wybudowane w EC 3 w Chelyabinsku (56 MW) oraz w EC-1 
Tyumen (256 MW). Całkowita suma nowych mocy wyniesie 662 MW.

w fińskim operatorze systemu przesyłowego 
Fingrid Oyj na rzecz fińskiego państwa oraz 
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Com-
pany. Państwo kupiło ok. 81% a Ilmarinen ok. 
19%  udziałów Fortum w  Fingrid. Fortum 
sprzedało swoje udziały w Fingrid, w wyniku 
przyjęcia unijnego trzeciego pakietu energety-
cznego, wzywającego do oddzielenia przesyłu 
wysokich napięć od produkcji energii. Pakiet 
wszedł w życie we wrześniu 2009 r.

Fortum podpisało umowę sprzedaży 
swojej estońskiej spółki zależnej Fortum 
Elekter  na rzecz Imatran Seudun Sâhkˆ 
w grudniu 2011 r. W związku z umową, 
Fortum sprzedało także swoje udziały w 
Imatran Seudun Sâhkˆ Oy. Transakcja została 
zamknięta w styczniu 2012 r. 

badania i rozwój 

Celem działań badawczo-rozwojowych 
Fortum jest poprawa konkurencyjności 
i stworzenie podstaw do nowej opłacalnej 
działalności biznesowej. Długoterminowe 
aspiracje B&R, to wspieranie firmy 

w budowaniu przyszłości wolnej od emisji 
dwutlenku węgla. Każde nowe działanie 
rozwojowe jest oceniane na podstawie kry-
teriów redukcji emisji CO2 i efektywności 
wykorzystania zasobów. Obszary, na których 
skupia się B&R to osiągnięcie doskonałości w 
wynikach bieżącej działalności, umożliwienie 
wzrostu i przyczynianie się do tworzenia 
systemu energetycznego wolnego od emisji 
w dłuższej perspektywie. 

Główne tematy B&R Fortum 
obejmują najbardziej zaawansowane tech-
nologie obecnego systemu energetycznego 
i technologie oraz rozwiązania system-
owe potrzebne do powstania gospodarki 
słonecznej w przyszłości. W 2011 roku duży 
nacisk w B&R kładziono na wykorzystanie 
potencjału różnych technologii solarnych. 
Fortum współpracuje także z partnerami 
w dużych programach, zmierzających do 
opracowania technologii inteligentnych 
sieci, zrównoważonych rozwiązań dla miast 
i nowych zintegrowanych koncepcji koge-
neracji. Badania w dziedzinie energetyki 
jądrowej stanowiły nadal największą i najcen-
niejszą część portfela B&R Fortum. Ponadto, 
prace nad pirolizą, torrefakcją i potencjalna 

Pod koniec 2011 r., Fortum i duża fran-
cuska firma morska DCNS rozpoczęły bada-
nia nad energią fal morskich i nawiązały 
współpracę rozwojową we Francji. Oferuje 
ona obu stronom możliwość badania 
pełnego potencjału energii fal morskich 
i wykorzystania uzupełniającej się wiedzy 
na temat morskiej energii odnawialnej. 
W roku 2011 Fortum otworzyło także 
biuro we Francji, aby uczestniczyć 
w długoterminowym rozwoju energetyki 

odnawialnej w tym kraju. 
     Fortum było aktywne w pracach 

nad energią fal morskich od roku 2007, 
prowadząc badania zarówno na morzu jak 
i w pobliżu brzegu, testując technologie 
w Szwecji i w Portugalii. Badanie potencjału 
energii fal morski to kolejny krok w stronę 
gospodarki solarnej. 

Przykład:

Nowe możliwości badań nad 
energią fal morskich we Francji

plan inwestycyjny Fortum w 2011
 

Zakład produkcja/typ paliwa ciepło (mw) energia elektryczna (mw) początek dostaw2)

Dywizja Energetyka 1) Forsmark 1, Szwecja Jądrowa 25 Decyzja w  2013
Forsmark 2, Szwecja Jądrowa 30 2012
Forsmark 3, Szwecja Jądrowa 35 Decyzja w  2013
Oskarshamn 2, Szwecja Jądrowa 95 2015
Oskarshamn 3, Szwecja Jądrowa 110
Olkiluoto 3, Finlandia Jądrowa 400 2014
Unowocześnienie nordyckich elektrowni wodnych, 
Finlandia i Szwecja Wodna 10–20 MW rocznie do 2015

Dywizja Ciepłownictwo EC Klaipeda, Litwa Odpady 60 20 2013
EC Brista, Szwecja Odpady 57 20 2013
EC Järvenpää, Finlandia Biopaliwa 63 23 2013
EC Jelgava, Łotwa Biopaliwa 45 23 2013

suma nowych mocy 225 ~800

program inwestycyjny w rosji

Zakład paliwo

istniejące moce 
produkujące energie 

elektryczneą, mw

nowe moce 
produkujące energię 

elektryczną, mw całość
początek 
dostaw1)

Argayash CHP 195 195
Chelyabinsk CHP-1 149 149
Chelyabinsk CHP-2 320 320
Chelyabinsk CHP-3 Gaz 360 216 576 2011
Chelyabinsk GRES 82 82
Tyumen CHP-1 Gaz 472 190;2x248 1,157 2011, 2014
Tyumen CHP-2 Gaz 755 755
Tobolsk CHP Gaz 452 213 665 2011
Nyagan (1-3) Gaz 1,254 1,254 2012–2013
suma mocy 2,785 2,368 5,153

1)  Rozpoczęcie handlu poprzedzone testami, licencjonowaniem, itd.

               moc (mw)

Zakład
 

paliwo
energia 
cieplna  

energia 
elektryczna akwizycja

ZEC Bytom węgiel 373 55 03/01/2011
EC Zabrze węgiel/gaz/biomasa 430 73 03/01/2011

akwiZycje 2011

1)  Wzrost mocy zgłoszonych w Dywizji Energetyka, reprezentujących zwiększenie udziałów Fortum.
2)  Rozpoczęcie działalności komercyjnej poprzedzonej testami, licencjonowanie, itd.
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integracja elektrociepłowni z produkcją 
bioetanolu były aktywnie kontynuowane. 

Rozwój i potencjał energetyki słonecznej 
oraz poziomu cen paneli fotowoltaicznych 
(PV), zostały strannie zanalizowane , jako 
jeden z głównych elementów strategii Fortum 
w 2011 roku. Wyciągnięto wnioski, że panele 
słoneczne PV zbliżają się do osiągnięcia w 
sieci pozycji równej innym rodzajom energii 
z punktu widzenia odbiorcy, i to nawet bez 
dodatkowych dotacji. Ponadto, możliwe jest 
znaczne obniżenie kosztów modułów i całego 
systemu. Podjęto decyzję o przejściu od B&R 
i fazy monitoringu do fazy rozwoju bazy 
potencjalnego nowego biznesu dla Fortum. 

W dziedzinie inteligentnych sieci Fortum 
uczestniczyło w udanym pilotażu w Finlandii. 
W podstacji Masala, w Finlandii, Fortum 
zbudowało zautomatyzowaną sieć, którą 
można traktować jako krok w kierunku 
samonaprawiającej się sieci. Fortum 
uczestniczyło w testowaniu koncepcji automa-
tyzacji sieci elektroenergetycznej i poprawy 
niezawodności sieci. W Mâkkylâ w Finlandii, 
Fortum testowało zrównoważone rozwiązania 
miejskie z partnerami takimi jak ABB, 
Skanska i KONE. Przeprowadzono także 
kilka innych studiów na tematy interesujące 
dla Fortum, w tym planowanie mikrosieci 
i wpływ na sieć szybko ładujących się pojaz-
dów elektrycznych. 

Studium wstępne dla projektu Inteligent-
nej Sieci  w sztokholmskim Royal Seaport 
zostało ukończone wiosną. Potwierdziło ono, 
że różne części systemu energetycznego mogą 
być połączone, co umożliwi konsumentom 
bardziej aktywne uczestniczenie w rynku 
energii elektrycznej. Studium to było 
kierowane przez Fortum w ramach konsor-

wydatki na b&r, w mln eur
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cjum, grupującego 13 różnych partnerów. 
Następnie, projekt przeszedł do planowania 
następnej fazy wdrażania i testów, w tym 
także nego-cjacji z partnerami i negocjacji 
finansowania.

Poza tym, działania w ramach obszaru 
badań nuklearnych postępowały od pla-
nowania rozwoju do fazy implementacji. 
Na przykład pracowano nad paliwem 
nuklearnym o wysokim stopniu spalania 
i materiałami uszczelniającymi do pomp,  
wolnymi od antymonu w elektrowni Loviisa. 
Wypadek w Fukushima wzmocnił nacisk na 
bezpieczeństwo nuklearne, także w obszarze 
badań prowadzonych w tej dziedzinie. Po 
wypadku dokonano rewizji treści i priory-
tetów wszystkich nuklearnych programów 
badawczo-rozwojowych Fortum.

Wydatki Fortum na B&R wyniosły 
w 2011 roku 38 miliony euro (2010: 30 mili-
ony) lub 0,6% wartości sprzedaży (2010: 0,5%) 
i 1,1% wszystkich wydatków (2010: 0.8%). 

Fortum wspiera organizacje i społeczności 
pracujące dla wspólnego dobra w kra-
jach, w których prowadzi działalność. W 2011 
roku, wsparcie Fortum dla celów społecznych 
wyniosło łącznie ok. 4,6 miliona euro. 

Jednym  z przykładów działania Fortum 
na rzecz społeczności lokalnych jest projekt 
instalacji oświetlenia w ciemnych dzielnicach 
miast  w Finlandii i w Szwecji. Obszary te 
wybrano w głosowaniu publicznym i są to 
zwykle miejsca uważane przez ludzi za nie-
bezpieczne, ze względu na niewystarczające 
oświetlenie. Fortum zapewnia planowanie 
i budowę oświetlenia, a miasta odpowiadają 
za utrzymanie i konserwację infrastruktury. 

W 2011 roku koncepcja ta była dalej 
dopracowywana w Sztokholmie. Kampania 
“Ljusruset”, wspierana przez miasto 
Sztokholm i Szwedzkie Towarzystwo 
Sportowe, zaangażowała też trzy lokalne 
kluby joggingu, które rywalizowały ze sobą 
w konkursie. Celem kampanii jest rozpo-
wszechnienie wiedzy Fortum w dziedzinie 
efektywności energetycznej i powiązanie 
jej z dobrobytem mieszkańców, poprzez 
ćwiczenia fizyczne i bezpieczeństwo. Kampa-
nia otrzymała złoty medal w kategorii “Zielona 
impreza” w European Best Event Award oraz 
srebro w kategorii ìPRÓ w  Eurobest Award.

Przykład: 

Projekty instalacji oświetlenia prowadzone przez Fortum 
jako przykład działania na rzecz społeczności lokalnych 

meur 
7,192

(6,432)

Działalność Fortum ma skutki gospodarcze w sposób pośredni i bezpośredni. Poniższy 
diagram pokazuje, jak działalność operacyjna Fortum wpływała na najważniejszych 
interesariuszy firmy w 2011 roku (odpowiednie dane za rok 2010 podane są w nawiasach). 

skutki gospodarcze działalności Fortum

Fortum

meur 
1,347

(1,162)

meur 
3,272

(2,923)

inwestorZy i udZiałowcy

• 104496 udziałowców, państwo fińskie jest 
właścicielem 50,76% udziałów Fortum

• Dywidenda EUR 888 (888) milionów
• Ok. 70% dywidendy trafia do udziałowców 

fińskich

• Łączny zwrot dla udziałowców Fortum był 
większy niż w podobnych firmach w Europie 
w okresie pięciu lat

• Przychód z dywidendy z udziałów państwa 
fińskiego ma wpływ na utrzymanie krótko- 
i długotrwałego dobrobytu społecznego

inwestycje

• Większość inwestycji we wzrost to inwesty-
cje w Dywizjach Heat oraz Rosja

• Większość planowanych inwestycji 
w Europie ma na celu produkcję wolną od 
emisji CO2

• Utrzymanie, produktywność i inwestycje 
w oparciu o przepisy prawa EUR 635 (436) 
milionów

• Inwestycje w rozwoju EUR 712 (726) 
milionów

• Wydatki na badania i rozwój  EUR 38 (30) 

milionów
• Fortum jest zdania, że system energetyczny 

przyszłości powinien opierać się na produk-
cji energii elektrycznej, wolnej od emisji 
CO2 i na efektywności energetycznej

• Inwestycje Fortum zwiększają 
bezpieczeństwo, zdolności wytwórcze, 
efektywność energetyczną, rozwijają lokalną 
infrastrukturę i niezawodność dystrybucji 
energii elektrycznej

• Inwestycje Fortum tworzą możliwości 
biznesowe oraz miejsca pracy dla dostawców 
towarów i usług 

pracownicy

• Działalność operacyjna koncentruje się w 
krajach nordyckich, Rosji i krajach basenu 
Morza Bałtyckiego

• Fortum zatrudniało średnio 11010 (11156) 
osób

• Kobiety stanowiły 29% (29%) personelu 
w dniu 31 grudnia 2011 r.

• Fortum rozwija kompetencje i wydajność 
swoich pracowników poprzez szkolenia 
umiejętności oraz przywództwa a także 
poprzez rotację stanowisk pracy

• Pensje i premie wpływają na indywidualną 
konsumpcję a podatki płacone przez 
pracowników mają wpływ na generowanie 
dobrobytu społeczeństwa

sektor publicZny

• Podatki Fortum z tytułu przychodów, akty-
wów i produkcji EUR 721 (634) milionów

• Wsparcie celów społecznych ok. EUR 4,6 
(5,2) miliona

• Darowizny dla uniwersytetów ok. EUR 2,8 
(2,3) miliona

• Fortum wspiera rozwój społeczeństwa 
i dobrobytu poprzez płacenie podat-
ków i kosztów ubezpieczenia społecznego

• Fortum wspiera badania w naukach przy-
rodniczych, ekonomicznych i technicznych 
w sektorze energetyki

BEZPOŚREDNIO  POŚREDNIO BEZPOŚREDNIO  POŚREDNIO

BEZPOŚREDNIO  POŚREDNIO

odbiorcy  

• Fortum oferuje energię 
elektryczną, ciepło, chłód i gaz 
miejski a także powiązane 
usługi specjalistyczne

• 1,2 miliona klientów prywat-
nych i biznesowych oraz 1,6 
miliona odbiorców w obszarze 
dystrybucji energii elektrycznej 
w krajach nordyckich odbior-
ców w obszarze 

• Klienci korzystający z produ-
kowanego przez Fortum ciepła 
w ośmiu krajach i prawie 90 

miastach
• Fortum zna rynki na których 

działa i opracowuje konkuren-
cyjne produkty i usługi dla 
swoich klientów 

• Usługi i przyjazne dla 
środowiska produkty For-
tum pomagają poprawiać 
efektywność energetyczną 
i redukować koszty i emisje

• Fortum rozwija inteligentne 
sieci, które umożliwiają 
zrównoważone planowanie 
w społeczności lokalnej.

Generowanie wartości dodanej Podział wartości dodanej

meur 
529

(507)

dostawcy
• Fortum przetwarza naturalne 

źródła energii w energię 
elektryczną i ciepło

• Fortum kupuje paliwa, towary 
i usługi od lokalnych i global-
nych dostawców 

• Ok. 75% towarów i usług 
Fortum kupuje od dostawców 
europejskich 

• Uran, gaz i większość węgla 
zakupione zostało w Rosji 
w r. 2011

• Współpraca tworzy 
miejsca pracy dla dostaw-
ców i możliwości biznesowe na 
rynkach nordyckim, bałtyckim, 
polskim i rosyjskim. 

• Współpraca, nawiązywanie 
kontaktów i partnerstwo  
zwiększają kapitał intelek-
tualny Fortum, umożliwiają 
tworzenie szerokiej bazy 
dla projektów i wspierają 
wydajność projektów badaw-
czych

meur 
1,431

(1,657)

Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania przepływów pieniężnych i sprawozdania o dochodach.

Dochód od klientów (EUR 7192 milionów) obejmuje dochód z produktów i usług świadczonych klientom, dochodów finansowych i zysków ze sprzedaży środków trwałych i akcji.

Rekompensata dla inwestorów i udziałowców (EUR 1431 milionów) obejmuje dywidendę wypłacana udziałowcom, wydatki na odsetki i inne koszty finansowe.  

meur 
728

(642)
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wykorZystanie surowców wg krajów w 2011, gwh

gaz ziemny  
Gaz ziemny, wykorzystywany w działal- 

ności Fortum w 2011 roku w Rosji, krajach 
bałtyckich, Polsce i Finlandii pochodził z Rosji. 
W Rosji gaz kupowany jest od kilku dostawców. 
W Wielkiej Brytanii Fortum kupuje gaz ziemny 
od krajowego dostawcy i pochodzi on głównie 
z Wielkiej Brytanii i złóż norweskich na Morzu 
Północnym. 

Cały gaz ziemny używany w Finlandii jest 
importowany ze złóż w zachodniej Syberii 
w Jamburgu i Urengoj w Rosji, ok.  3300 km od 
granicy fińsko-rosyjskiej. Zachodniosyberyjskie 
złoża gazu są najbogatsze na świecie, a wydoby-
wany tam gaz ziemny jest bardzo czysty.

węgiel
W 2011 roku większość  (88%) węgla 

używanego przez Fortum w Finlandii i Szwecji 
pochodziła z Rosji, ale były także niewiel-
kie zakupy w Kolumbii. Węgiel używany 
w polskich elektrowniach pochodził z Polski 
i z Rosji, zaś rosyjskie elektrownie Fortum 
wykorzystywały węgiel z Rosji i z Kazachstanu. 

W Rosji węgiel transportowany jest 
w otwartych wagonach koleją, z kopalni do 
elektrowni. Do innych krajów w których działa 
Fortum węgiel transportowany jest drogą 
morską. 

Węgiel wykorzystywany przez Fortum 
spełnia szczególne wymagania jakościowe 
i zwykle jest kupowany jako mieszanka. Kraj 
pochodzenia jest zawsze znany, ale kiedy węgiel 
kupowany jest jako mieszanka, dokładnie nie 
wiadomo w jakim procencie z której kopalni 
pochodzi. W przypadku dostaw innych niż 
mieszanka, pochodzenie węgla jest znane 
do poziomu kopalni. Na początku 2012 roku 
Fortum dołączyło do inicjatywy Bettercoal 

promującej zasady zrównoważonego rozwoju 
w wydobyciu węgla, więcej na ten temat na 
str. 71.

biopaliwa
W 2011 roku większość (70%) bio-

paliw stanowiły pellet drewniany, zrębki 
drzewne i przemysłowe odpady drze-
wne pochodzące głównie ze Szwecji, 
Finlandii i Niemiec. Pozyskiwano także inne 
rodzaje biomasy, np.  ze Stanów Zjednoczo-
nych, Hiszpanii i Malezji. Fortum rozumie 
wyzwania związane z pochodzeniem biopaliw 
i dlatego nie może być całkowicie pewne kraju 
pochodzenia. Stanowisko Fortum i działania 
na rzecz zrównoważonego wykorzystania paliw 
przyjęte pod koniec  2011 roku przyczyniają się 
do poprawy identyfikowalności pochodzenia 
paliw. 

W Finlandii, wykorzystywana była bio-
masa w postaci zrębków leśnych, produktów 
ubocznych przemysłu leśnego, ług czarny, 
a także zużyte drewno z przemysłu i budo-
wnictwa i niewielkie ilości pelletu drewnia-
nego, mozga trzcinowata i biogaz. Ponadto, 
w jednej elektrowni używano stałego paliwa 
z odpadów. Biopaliwa te pochodziły głównie 
z Finlandii, wykorzystano tylko niewielką ilość 
drewna rosyjskiego. Celem jest wykorzysty-
wanie w najbliższych latach stałych biopaliw 
pochodzących z certyfikowanych źródeł oraz 
staranne zgłaszanie udziału takich biopaliw. 

W 2011 roku Fortum miało ok. 17000 
dostawców Ok. 75% towarów i usług zaku-
piono od dostawców działających w Europie, 
głównie w Finlandii i Szwecji. Wolumen 
zakupów Fortum wyniósł 2,6 miliarda euro 
(2010: 2.8).

Odpowiedzialne zarządzanie 
łańcuchem dostaw

Fortum chce utrzymywać relacje biznesowe 
z rentowymi przedsiębiorstwami, które 
działają odpowiedzialnie i przestrzegają 
Kodeksu Postępowania Fortum oraz Kodeksu 
Postępowania Dostawców. Podczas gdy Kodeks 
Postępowania Fortum stanowi bazę dla 
etycznego postępowania w biznesie, Kodeks 
Postępowania Dostawców Fortum wyznacza 
podstawowe standardy zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, dotyczące oczekiwań 
wobec dostawców towarów i usług. Oparty jest 
na zasadach inicjatywy ONZ Global Compact 
i dzieli się na cztery części: praktyki biznesowe, 
prawa człowieka, standardy pracy i środowisko. 
Monitoring dostawców, który rozpoczął się 

w 2011 roku wraz z poprawioną metodologią, 
pomoże Fortum w zidentyfikowaniu poten-
cjalnych ryzykownych dostawców i tym samym 
w rozpoznaniu i skoncentrowaniu się na 
koniecznych dalszych działaniach.

Odpowiedzialne zakupy paliw 

Fortum kupuje paliwa od dostawców 
międzynarodowych i lokalnych. W r. 2011, 
zakupy paliwa stanowiły 35% całego wolumenu 
zakupów, z czego około połowa pochodziła 
z krajów podwyższonego ryzyka. Z łącznego 
rocznego wolumenu zakupów (2,6 miliarda 
EUR) paliwa odzwierciedlały kwotę ok. 900 
milionów EUR (2010: 960), przy czym paliwa 
kopalne to kwota EUR 655 milionów a bio-
paliwa 175 milionów EUR .

Zgodność zakupów paliwa z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, a szczególnie 
pochodzenie paliw kopalnych i biomasy, stały 
się istotnym tematem. Potrzebny jest dialog 
w całej branży, aby podejmować te kwestie 
w sposób systematyczny. Fortum aktywnie 
uczestniczy w dialogu branży i interesariuszy 

na temat odpowiedzialnego pozyskiwania 
paliw (Więcej na ten temat na str. 70.)

Uran
Kasety paliwowe w istniejących blokach 

elektrowni Loviisa są zarówno rosyjskie 
jak i  brytyjskie. Uran wykorzystywany 
w elementach obu producentów pochodzi 
z Rosji. Fabryka produkująca stopy cyrkonu 
i zakład odpowiedzialny za produkcję pelletu 
tlenku uranu i kaset paliwowych posiadają 
certyfikaty zgodne ze standardem zarządzania 
środowiskowego ISO 14001.

Fortum przeprowadza regularne oceny 
systemów zarządzania jakością, 
bezpieczeństwem zdrowia i środowiska 
u dostawców paliwa nuklearnego. Fortum re-
gularnie kontroluje także produkcję kaset do 
paliwa nuklearnego. W 2011 roku eksperci 
Fortum ds. energetyki jądrowej 
i zrównoważonego rozwoju odwiedzili zarówno 
zakład produkcji elementów paliwowych 
jak i konwersji paliwa w Rosji. Latem  2012 
roku planowana jest podobna wizyta w jednej 
z kopalń uranu prowadzonej przez rosyjskiego 
dostawcę Fortum. 

paliwa i zakupy

Fortum jest znaczącym nabywcą towarów i usług. Roczny wolumen zakupów, to ok. 2–3 
miliardy euro, w zależności od wielkości inwestycji. poza inwestycjami, znaczącą część 
zakupów stanowią paliwa, zaś reszta to zakupy innych towarów i usług. zrównoważony 
rozwój jest integralną częścią zarządzania łańcuchem dostaw Fortum. nasi dostawcy oraz 
wykonawcy odgrywają istotną rolę w naszych działaniach na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 

W 2011 roku 130 osób zajmujących się zakupami oraz 
menedżerów projektów w Fortum w Finlandii, krajach 
bałtyckich, Polsce i Szwecji zostało przeszkolonych 
w zakresie dokonywania oceny dostawców pod kątem 
spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

130

paliwo kraj pochodzenia

Biopaliwa Szwecja, Finlandia, Niemcy i inne kraje
Węgiel Rosja, Polska, Kolumbia, Kazahstan
Gaz Rosja, UK, Norwegia
Uran Rosja
Ropa Głównie Rosja
Torf Finlandia, Estonia

1) Największe kraje skąd pochodziły surowce w oparciu o wolumen zakupów w 2011.

pocHodZenie paliw wykorZystanycH w 2011 (1

materiały i usługi zakupione w latach 2009-2011, miliony eur (1

2011 2010 2009

Kraje nordyckie 1,753 1,982 1,508

Rosja 584 546 372

Polska 128 113 89

Estonia 64 58 43

Inne kraje 37 147 15

suma 2,566 2,846 2,027
1) W oparciu o rachunek zysków i strat

OSÓB PRZESZKOlONyCH DO 
OCENy DOSTAWCóW 

biopaliwa Odpady gaz węgiel torf Uran
inne 

paliwa

Estonia 1,061 393 1,111 63

Finlandia 1,922 381 5,091 12,716 2,695 24,300 901

Polska 253 166 3,222 6

Rosja 65,516 4,104 17

Szwecja 2,887 2,140 113 1,752 440

UK 4,002 86

Inne kraje 40 319 23
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Zrównoważony   
zakup bioenergii 

Zrównoważona produkcja i zakup 
bio-energii, staje się z perspektywy 
globalnej coraz ważniejszym tematem. 
Unia Europejska określiła kryteria 
zrównoważonego rozwoju dla biopaliw 
i biopłynów w transporcie i rozważa rozsze-
rzenie zakresu obowiązywania tych kryteriów 
na stałą biomasę do produkcji energii.

Bioenergia jest ważnym źródłem 
energii dla Fortum. W 2011 roku Fortum 
opracowało stanowisko i działania na 
rzecz zrównoważonego wykorzystania 
bioenergii w produkcji energii elektrycznej 
i ciepła. Przyczyniają się one do lepszej 
identyfikowalności paliw z biomasy i odpo-
wiedzialnego zarządzania zakupami paliw. 
Działania obejmują na przykład wstępną 
selekcję i audyt dostawców, certyfikację 
łańcucha biomasy drzewnej, analizę ryzyka 

i uczestnictwo w międzynarodowych inicjaty-
wach na rzecz zrównoważonej bioenergetyki. 
Stanowisko i działania zostały przyjęte w 
grudniu 2011 a ich wdrażanie rozpocznie się 
w 2012 roku.

(Więcej na temat zasad Fortum 
dotyczących wykorzystania energii z biopaliw 
na stronie www.fortum.com/sustainability).

współpraca z interesariuszami 
w pozyskiwaniu bioenergii

W Szwecji spółka zależna Fortum, Fortum 
Vârme jest członkiem WWF Global Forest 
and Trade Network (GFTN) poprzez GFTN 
Sweden. GFTN to inicjatywa WWF mająca 
wyeliminować nielegalną wycinkę lasów 
i zachęcać do poprawy gospodarki leśnej. 
Członkowie tej sieci chcą promować 
odpowiedzialną gospodarkę leśną 
i wiarygodny system certyfikacji. Fortum 

ma plan działań na lata 2011–2013, w celu 
zwiększenia ilości drewna zakupionego 
z certyfikowanych lasów. Udział paliw cer-
tyfikowanych zwiększył się, dzięki wyższym 
standardom dla dostawców towarów 
i lepszym procedurom zakupów. W ramach 
współpracy, Fortum zgłasza swoje roczne cele 
do WWF i bierze aktywny udział w dialogu. 

Aby osiągnąć cele, kupujący, 
sprzedający i podwykonawcy muszą mieć 
odpowiednią wiedzę na temat tego, czym jest 
zrównoważona gospodarka leśna. W 2011 
roku Fortum Vârme zorganizowało szkole-
nie na temat wymogów Rady Gospodarki 
Leśnej (FSC) i certyfikacji  w celu poprawy 
wiedzy pracowników dokonujących zakupu 
paliw. Fortum Vârme wykorzystuje ponad 
350000 ton zrębków drzewnych  i 300000 ton 
pelletu w swoich elektrowniach w Szwecji 
każdego roku. Drewno pochodzi z krajów 
bałtyckich, Rosji, Szwecji, Finlandii, Ameryki 
Północnej i Europy południowej. W 2011 
roku Fortum Vârme analizowało możliwość 
przyłączenia się do FSC (Forest Steward-
ship Council) i zdecydowało ubiegać się 
o członkostwo w 2012 roku.

Fortum Vârme jest członkiem Roundtable 
of Sustainable Palm Oil (RSPO) od 2005 
roku. RSPO to organizacja współpracy pro-
ducentów oleju palmowego, konsumentów 
i organizacji pozarządowych. Organizacja 
opracowała kryteria zrównoważonej pro-
dukcji oleju palmowego i jego wykorzystania. 
RSPO organizuje doroczne spotkania 
dla swoich członków w celu wymiany 
opinii i doświadczeń. W spotkaniach tych 
uczestniczą przedstawiciele Fortum. W 2011 
roku Fortum wykorzystało ok. 137750 metrów 
sześciennych frakcji będących pozostałością 

produkcji oleju palmowego lub sojowego, 
a także niewielkie pozostałości oleju 
z przemysłu chemicznego i papierniczego. 
Fortum ma specjalne wymagania, co do 
produktów odpadowych i starannie pracuje 
nad ich identyfikowalnością. Bioleje, 
wykorzystywane przez Fortum pochodzą 
z Malezji, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, 
Brazylii i Europy. Wszystkie odpady 
z produkcji oleju pochodzą od firm będących 
członkami RSPO. 

Bettercoal to niezależna organizacja non-
profit, promująca stały postęp w zwiększaniu 
odpowiedzialności społecznej biznesu 
w łańcuchu dostaw węgla. 

Węgiel wydobywany jest w kopalniach 
odkrywkowych lub pod ziemią. Wydobycie 
metodą odkrywkową niesie więcej wyzwań 
dla ochrony środowiska, podczas gdy 
warunki pracy w kopalniach podziemnych 
tworzą problemy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Podstawą działań inicjatywy 
Bettercoal jest Kodeks Bettercoal, który 
opiera się na istniejących standardach 
obowiązujących w górnictwie, wyznacza 

Przykład:

Bettercoal – promowanie polepszania 
warunków wydobycia węgla

W 2011 roku Fortum opracowało 
stanowisko i działania na rzecz 
zrównoważonego wykorzystania 
bioenergii w produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. 

wykorZystanie biopaliw powinno być Zgodne 
Z Zasadami Zrównoważonego roZwoju, a icH 
pocHodZenie powinno być Znane

Zdaniem Fortum wszystkie rodzaje biopaliw – paliwa 
stałe, ciekłe jak i gazy – muszą być zrównoważone 
pod względem ekologicznym, ekonomicznym 
i społecznym, kiedy są nabywane i wykorzystywane 
do produkcji energii. Odpowiedzialne zarządzanie 
łańcuchem dostaw paliw i przejrzysta sprawozdaw-
czość, co do pochodzenia i wykorzystania 
bioenergii, to kluczowe narzędzia dla zapewnienia 
zgodności z zasadami zrównoważonego 
rozwoju i identyfikowalności.

kryteria Zrównoważonego roZwoju powinny 
być stosowane do pocHodZenia wsZystkicH 
biopaliw

Ze względu na rosnący popyt na biopaliwa, które 
wykorzystywane są do różnych celów oraz handel 
biopaliwami na skalę międzynarodową, istnieje 
wyraźna potrzeba określenia czym jest zrównoważone 
wykorzystanie wszelkiej biomasy. Kryteria 
zrównoważonego rozwoju powinny być stosowane 
do pochodzenia bioenergii, niezależnie od tego czy 
jest wykorzystywana w przemyśle, energetyce czy 
transporcie.

kryteria Zrównoważonego roZwoju 
potrZebne sĄ także dla biomasy stałej 

Zharmonizowane kryteria zrównoważonego 
rozwoju budują zaufanie i stymulują rozwój 
międzynarodowego rynku biopaliw. Obecnie system 
różnych wymagań programów certyfikacyjnych 
i lokalnych programów zrównoważonego rozwoju dla 
biomasy wprowadzają zamieszanie wśród dostawców 
biomasy, jej użytkowników i inwestorów. Jednakże 
kryteria dla biopaliw i biopłynów, określone w 

dyrektywie o energii odnawialnej, nie mogą, jako takie, 
stosować się do biomasy stałej.

kryteria Zrównoważonego roZwoju powinny 
być prawnie obowiĄZujĄce

Program zrównoważonego rozwoju obejmujący 
biomasę powinien być prawnie obowiązujący i tylko 
bioenergia, która spełnia kryteria programu powinna 
być kwalifikowana jako odnawialna: uprawniona do 
otrzymania wsparcia finansowego.

celem  powinnO być wprowadZenie 
globalnycH kryteriów Zrównoważonego 
roZwoju, ale minimum to wymagania na 
poZiomie unii europejskiej 

Standaryzacja na poziomie unijnym (w tym także 
kryteria zrównoważonego rozwoju) dla energii 
z biopaliw jest potrzebna i ważna także ze względu 
na otwieranie się i poszerzanie rynków paliw. 
Może także poprawić konkurencję w UE. Kryteria 
zrównoważonego rozwoju powinny być wprowadzone 
przynajmniej na poziomie unijnym, ale ostatecznym 
celem powinno być wypromowanie standardów 
międzynarodowych.

Zrównoważona gospodarka leśna i ogólne 
uZnane praktyki rolnicZe tworZĄ podstawę 
Zrównoważonej produkcji biomasy 

leśnictwo, to sektor prawidłowo uregulowany, 
uwzględniający zasady zrównoważonego 
rozwoju. Programy certyfikacji w leśnictwie uznają 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty 
gospodarki leśnej. Nie ma potrzeby, by inne programy 
nakładały się na certyfikacje w leśnictwie. Programy 
certyfikacyjne powinny być włączone do unijnego 
programu zrównoważonej bioenergetyki. 

standardy społeczne, środowiskowe 
i etyczne, których przedsiębiorstwa górnicze 
powinny przestrzegać. Przestrzeganie 
tych standardów egzekwuje się poprzez 
samoocenę dostawców oraz ocenę 
przedsiębiorstw na miejscu, przeprowadzaną 
przez niezależnych kontrolerów. Z cza-
sem Bettercoal chce także opracowywać 
narzędzia, szkolenia i działania służące 
budowaniu zdolności w celu dalszego 
wspierania dostawców. Bettercoal 
sporządza publicznie dostępny, doroczny 
raport z działalności, zawierający wyniki 
działań i informacje jakościowe, takie jak 
dobre praktyki z kopalń czy zagadnienia, 
które Bettercoal chce poruszać.

Bettercoal ściśle współpracuje ze swoimi  
interesariuszami i stworzyła niezależną 
grupę doradczą interesariuszy, która 
ma udzielać rad i wskazówek na różne 
tematy, w tym projektu Kodeksu Bettercoal 
i procesu konsultacji społecznych, który ma 
się rozpocząć w 2012 roku. Grupa składa 
się z ekspertów wyłonionych z różnych 
organizacji społecznych (w tym organizacji 
pozarządowych i uczelni), związków 
międzynarodowych i sektora prywatnego 
(przedsiębiorstw górniczych).
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2. Odbiorcy 
producentami energii
Klienci sami mogą produkować 
część energii, którą zużywają, 
np. wykorzystywać panele 
słoneczne. Inteligentne sieci 
umożliwiają odbiorcom 
sprzedaż nadwyżek energii 
elektrycznej do sieci. 

1. Odbiorcy 
dostosowują zużycie 
Odbiorcy mogą korzystać 
z informacji o zużyciu 
energii i rynku w czasie 
rzeczywistym, aby 
zmniejszyć swoje zużycie 
w godzinach, w których 
cena energii jest najwyższa, 
a zwiększyć wtedy, kiedy 
ceny są niższe. Programy 
komputerowe wspierają 
odbiorców w optymalizacji 
zużycia energii.  

Fortum instaluje inteligentne liczniki 
wszystkim odbiorcom, aby zaoferować 
lepszą kontrolę zużycia energii elektry-
cznej. Zaletą inteligentnych liczników jest 
to, że odbiorca może zobaczyć rzeczy-
wiste zużycie energii w gospodarstwie 
domowym przez Internet. 
Fortum wprowadziło także ekrany, 
umieszczane w domach – w Szwecji 
w 2010 r. i w Finlandii w roku 2011 – aby 
umożliwić klientom śledzenie ich własnego 
zużycia w czasie rzeczywistym. 

Ponadto, Fortum angażuje się w badania 
i projekty demonstracyjne, dotyczące 
inteligentnych sieci. W Finlandii, Fortum 
uczestniczyło w udanym projekcie 
pilotażowym koncepcji automatyzacji,  
w celu poprawy niezawodności 
sieci i w projektach dotyczących 
zrównoważonych rozwiązań miej-
skich z partnerami takimi jak ABB. 
W Szwecji Fortum przyczynia się do 
rozwoju inteligentnych sieci i inteligent-
nych rozwiązań w produkcji i dostawach 
ciepła i chłodu dla projektu Royal 
Seaport w Sztokholmie. Według studium 
wstępnego przygotowanego w roku 2011, 
różne części systemu energetycznego 
mogą być powiązane w taki sposób, który 
umożliwi konsumentom bardziej aktywny 
udział w rynku energii elektrycznej. 

FORTUM  REAGUJE 
NA POTRZEBĘ 
AKTYWIZOWANIA 
ODBIORCóW  
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ANGAżOWANIE SIĘ  
W SPRAWY 
        LUDZI

Niezawodne dostawy 
energii elektrycznej stają 
się coraz ważniejsze 

Fortum posiada, eksploatuje i rozwija 
regionalne i lokalne sieci elektroenergety-
czne i dostarcza energię elektryczną  łącznie 
do 1,6 miliona odbiorców w Finlandii, 
Szwecji i Norwegii. Łączna długość sieci 
firmy wynosi 156000 km, prawie cztery 
razy więcej niż wynosi obwód ziemi. Stale 

inwestuje się w modernizację, utrzymanie 
i dalszą poprawę niezawodności sieci. W 2011 
roku zainwestowano 289 milionów euro 
w nowe linie elektroenergetyczne, izolację 
linii napowietrznych, przewody podziemne 
i automatyzację krytycznych części sieci, tj. 
wykonano krok kierunku rozwoju inteligent-
nej sieci, z mniejszą liczbą krócej trwających 
przerw w dostawie prądu. 

Silne burze pod koniec 2011 roku, 
jedne z najsilniejszych w ciągu ostatnich 
30 lat w Finlandii, zniszczyły sieć Fortum 

Najważniejszymi elementami w obszarze 
obsługi klienta Fortum są produkty i usługi, 
które odpowiadają na jego potrzeby, 
zabezpieczające dostawę energii elektry-
cznej i ciepła. Kluczowe są też rozwiązania 
dla przyszłego systemu energetycznego 
oraz stałe badanie poziomu satysfakcji 
klienta.  W 2011 roku Fortum kontynuowało 
rozwój swojej oferty, ale także ucierpiało 
z powodu silnych burz, które zniszczyły sieć 
elektroenergetyczną  i spowodowały prze-
rwy w dostawie prądu dla wielu klientów 
w Finlandii.

przyjazne dla klimatu 
produkty dla odbiorców 
energii elektrycznej

Od r. 2009, Fortum oferuje tylko energię 
elektryczną wolną od emisji CO2 odbiorcom 
prywatnym w Finlandii i Szwecji. Coraz 
więcej odbiorców prywatnych i firm chce, 
by energia elektryczna, którą kupują miała 
gwarantowane pochodzenie, tj. infor-

macje o tym, jak została wyprodukowana. Cała 
energia elektryczna sprzedawana przez Fortum 
jest gwarantowana Europejskim Certyfikatem 
Gwarancji Pochodzenia. W Szwecji niektóre 
produkty mają także certyfikat Bra Miljˆval 
w Finlandii SLL Ekoenergia. 

W Finlandii, wszyscy prywatni klienci 
Fortum automatycznie otrzymują 100% 
energii wodnej lub wiatrowej. Energia elek-
tryczna sprzedawana małym i średnim 
przedsiębiorstwom to miks energii jądrowej 
i wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych: 
energii z biopaliw, wiatrowej i wodnej. 
W Szwecji klienci wybierają pomiędzy energią 
jądrową, wodną lub  wiatrową. Klienci w Nor-
wegii otrzymują ofertę produktu całkowicie 
wolnego od CO2 wyprodukowanego całkowicie 
ze źródeł odnawialnych.

W Finlandii w 2011 roku Fortum stworzyło 
w trzech miastach punkty sprzedaży i doradz-
twa w sprawach energii elektrycznej w trzech 
miastach w r. 2011. Doradcy w punktach 
sprzedaży pomagają klientom w znalezieniu 
najodpowiedniejszej dla nich umowy na 
dostawy energii.  

obłsuga klienta

• obsługa klienta
• personel - działania na rzecz 

pracowników

% ENERGII ELEKTRyCZNEj WODNEj 
LUB WIATROWEj DLA KLIENTóW 
INDyWIDUAlNyCH 
W Finlandii, wszyscy odbiorcy indywidualni Fortum 
automatycznie otrzymują 100% energii elektrycznej 
pochodzącej z elektrowni wodnych lub wiatrowych. 

100

najważniejszymi elementami w obszarze obsługi klienta Fortum są produkty i usługi, 
które odpowiadają na jego potrzeby i zabezpieczają dostawę energii elektrycznej 
i ciepła. kluczowe są też rozwiązania dla przyszłego systemu energetycznego oraz stałe 
badanie poziomu satysfakcji klienta.  w 2011 roku Fortum kontynuowało rozwój swojej 
oferty, ale także ucierpiało z powodu silnych burz, które zniszczyły sieć elektroenergetyczną 
i spowodowały przerwy w dostawie prądu dla wielu klientów w Finlandii.
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Rozwiązania w zakresie magazynowania 
energii , wypracowywane są w projekcie bada-
wczym Fortum Elastyczna Energia. Jednym 
z przykładów takich rozwiązań jest integracja 
infrastruktury do ładowania pojazdów elek-
trycznych z systemem energetycznym w celu 
umożliwienia wykorzystania akumulatorów 
samochodowych do magazynowania ener-
gii. Inne rozwiązanie to magazynowanie 
ciepła lub chłodu w dużych zbiornikach do 
momentu, kiedy będzie potrzebne. Dzięki 
temu możliwe jest ogrzewanie miasta 
w mroźny zimowy dzień za pomocą ciepła 
wyprodukowanego w ciepły letni dzień. 

Postępy w kierunku inteligentnych 
sieci umożliwiają także przedsiębiorstwom 
sprzedającym energię elektryczną detalicznie, 
oferowanie klientom zupełnie nowych usług. 
Poza instalowaniem inteligentnych liczników 
w 2010 roku, Fortum wprowadziło w Szwecji 
domowe wyświetlacze, aby umożliwić odbior-
com śledzenie zużycia energii w czasie rze-
czywistym. Klienci otrzymują bezpośrednią 
informację zwrotną na temat efektywności 
energetycznej, kosztach zużytej energii 
oraz konsumpcji (kWh). 

elektryfikacja transportu

Kolejny krok w kierunku bardziej inteli-
gentnej konsumpcji to elektryfikacja 
transportu. Transport to główne źródło 
emisji  w społeczeństwach zurbanizowanych.  
Wprowadzenie pojazdów elektrycznych 
ograniczy znacznie emisje CO2. Fortum przy-
gotowuje się do upowszechnienia pojazdów 
elektrycznych przez projektowanie sieci stacji 

i spowodowały przerwy w dostawie prądu 
dla setek tysięcy odbiorców, zwracając w ten 
sposób uwagę na konieczność rozwoju sieci 
niezawodnej w każdych warunkach pogo-
dowych.

Niezawodność sieci Fortum jest wysoka. 
Przez wiele lat poziom niezawodności sieci 
sięgał 99.98%. Silne burze znacznie wpłynęły 
na niezawodność i wartość ta spadła do 
99.90% w roku 2011. W konsekwencji, średni 
czas przerwy w dostawie prądu  na klienta 
zwiększył się pięciokrotnie. Fortum zwiększy 
inwestycje w sieć bardziej odporną na 
warunki pogodowe, a także wyznaczyło sobie 
cel zredukowania liczby przerw w dostawie 
prądu o połowę. Celem jest także podwojenie 
liczby klientów w zasięgu sieci dystrybucyjnej 
niezawodnej w każdych warunkach pogo-
dowych, do roku 2020.

 

instalacja inteligentnych 
liczników u odbiorców 
energii elektrycznej  

Inteligentne liczniki pozwalają lepiej 
kontrolować zużycie energii elektrycznej 
i stanowią krok w kierunku bardziej 
inteligentnej konsumpcji energii. W  Fin-
landii, ok.  580000 klientów otrzyma nowe 
liczniki  przed końcem roku 2013. W 2011 
roku kontynuowano rozwój inteligentnego 
opomiarowania wśród klientów w Finlandii 
zgodnie z planem. Do końca roku 2011, 
liczniki otrzymało 160 000 klientów. Nowe 
fińskie przepisy, dotyczące godzinnych 
odczytów, wejdą w życie 1 stycznia 2014 
r. W Szwecji instalowanie inteligentnych 

liczników u odbiorców zakończyło się w 2009 
roku.Instalacja nowych liczników w Norwegii 
rozpocznie się w r2013 roku. W sumie 100000 
klientów sieci Fortum zostanie podłączonych 
do systemu do roku 2015. Regulacja dotycząca 
godzinnych odczytów w Norwegii wejdzie 
w życie 1 stycznia 2017 roku. 

Zaletą inteligentnych liczników jest to, że 
duża liczba odbiorców może teraz zobaczyć, 
jakie jest ich rzeczywiste miesięczne zużycie 
energii elektrycznej przez Internet. Korzyści 
z nowego systemu obejmują także fakturo-
wanie, oparte na rzeczywistym zużyciu, lepszą 
kontrolę zużycia i platformę dla nowych 
usług.

w stronę bardziej 
inteligentnej sieci 

Zwiększony udział energii odnawialnej, 
systemów energetyki rozproszonej i zapo-
trzebowanie na efektywność energetyczną – to 
elementy społeczeństwa przyszłości, stawiające 
sieci charakteryzujące nowe wymagania. Inteli-
gentne liczniki i sieci zmienią rynek energii 
elektrycznej w najbliższych latach. Inteligentne 
sieci umożliwią odbiorcom produkowanie 
części energii, którą zużywają, np. poprzez 
instalację paneli słonecznych i odsprzedanie jej 
nadwyżki z powrotem do sieci. 

Fortum aktywnie rozwija rozwiązania 
dla zrównoważonych miast. Skupia się przede 
wszystkim na rozwijaniu sieci elektroener-
getycznej, systemów energetyki rozproszonej 
i rozwiązań dla inteligentnych domów. ( Więcej 
na temat badań Fortum nad inteligentną siecią 
na str. 66.)

do ładowania i systemów pobierania opłat. 
Fortum ma ponad 100 publicznych stacji 
ładowania w Skandynawii. W 2011 roku firma 
kontynuowała prace nad rozwiązaniami 
dla pojazdów elektrycznych i wprowadziła 
nową, kompleksową koncepcję zapewniającą 
usługę ładowania pojazdów dla firm i gmin 
w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Koncepcja  
Fortum obejmuje cały proces: instalację 
słupków do ładowania, dostawę energii ele-
ktrycznej, utrzymanie i usługi na wypadek 
przerw w dostawie prądu. 

Obsługa odbiorców ciepła

Odbiorcy ciepła Fortum to przedsiębiorstwa, 
gminy i odbiorcy prywatni. Firma ma ponad 
1400 km sieci ciepłowniczej w Finlandii, ok. 
2400 km w Szwecji, ok. 860 km w Polsce, ok. 
280 km  w krajach bałtyckich, ok. 480 km  
w Rosji. Niezawodność sieci ciepłowniczych 
poprawiła się dzięki naprawom usterek 
wykrytych podczas zwyklej konser-
wacji i dzięki inwestycjom w nowe moce. 
Wszyscy  odbiorcy ciepła Fortum w Finlandii 
są w zasięgu inteligentnych liczników od 
początku 2010 roku. Przy takich licznikach 
odbiorca otrzymuje dane w czasie rzeczy-
wistym i monitorowanie zużycia ciepła jest 
efektywniejsze. 

Jesienią 2011 roku Fortum uruchomiło 
nowe produkty dla odbiorców ciepła siecio-
wego  w Szwecji i Finlandii. Kliencie mogą 
teraz wybierać pomiędzy różnymi typami 
produkcji ciepła. Fortum pomaga w wyborze 
i oferuje porady energetyczne, aby pomóc 
klientom poprawić efektywność energetyczną. 

Firma opracowała także produkt Fortum dla 
klimatu, dla swoich fińskich i szwedzkich 
odbiorców ciepła sieciowego. Pomysł polega 
na możliwości kompensacji emisji gazów 
cieplarnianych powstających przy produkcji 
ciepła wykorzystując mechanizmy stosowane 
przez linie lotnicze dla swoich pasażerów. 

Fortum aktywnie rozwija usługi 
ciepłownicze dla odbiorców w Rosji 
poprzez modernizację systemów grzew-
czych w rejonie Czelabińska i Tiumenia. 
W listopadzie 2011 Fortum rozpoczęło pierw-
szy etap ambitnego projektu ciepłowniczego 
Czelabiński Pierścień Ciepła. Projekt poprawi 
efektywność energetyczną dostaw ciepła 
w mieście liczącym milion mieszkańców na 
południowym Uralu. Projekt zmieni także 
sposób dostarczania ciepła do domów i firm 
w mieście. Ciepło będzie dostarczane przez 
ciepłociąg pierścieniowy a nie radialny. 
Fortum zainstalowało też zautomatyzowany 
system pomiarowy w Tiumeniu, aby poprawić 
monitorowanie głównej magistrali i sieci 
przyłączy. 

inteligentne rozwiązania w 
obszarze dostaw ciepła i chłodu

Fortum jest właścicielem i operatorem 
największej sieci dostarczającej chłód na 
świecie. W Sztokholmie 440 GWh chłodu 
sieciowego dostarczanych jest do ponad 400 
firm. Fortum posiada 30 megawatów (MW) 
mocy zainstalowanej, a produkcja chłodu jest 
bezemisyjna. Większość chłodu generowana 
jest przez swobodne schładzanie wody morskiej 
wokół Sztokholmu. 

Fortum jest także pierwszym 
przedsiębiorstwem energetycznym w Finlandii, 
które opracowało rozwiązania chłodzące dla 
przemysłu. Na przykład, nowe, przyjazne dla 
środowiska serwerownie i zastosowane w nich 
rozwiązania zapewniające ich chłodzenie to 
przykład rozwiązań inteligentnych. Ciepło 
wydzielane przez serwery jest wykorzystywane 
do ogrzewania jako ciepło sieciowe. W tym 
nowym rozwiązaniu, zużycie paliw kopalnych 
można ograniczyć na tyle, aby zmniejszyć 
emisje CO

2
 o ok. 15 000 ton rocznie. Lokalny 

wpływ na środowisko jest także zredukowany 
w związku z niższymi emisjami NOx, SO

2 

i cząstek stałych. Rozwiązanie to całkowicie 
eliminuje negatywne skutki ciepła odpadowego 
z serwerowni, które wcześniej było uwalniane 
do środowiska.  

Burza z 26 grudnia 2011 r., jedna z najsil-
niejszych od  30 lat w Finlandii oraz mniejsze 
burze, które miały miejsce następnego 
dnia spowodowały duże zniszczenia w sieci 
elektroenergetycznej Fortum w Finlandii. 
Fortum przygotowywało się na trudne 
warunki pogodowe zwiększając czterokrotnie 
liczbę techników na dyżurze. Jednak warunki 
atmosferyczne znacznie przerosły prognozy. 
W najgorszym momencie ponad 190000 
klientów Fortum w Finlandii było jednocześnie 
pozbawionych prądu. Poza Finlandią, 
burze spowodowały przerwy w dostawie 
prądu i zniszczenia także w Szwecji.

Od tego czasu, Fortum staranie przea-
nalizowało swoje działania i wyznaczyło 
obszary wymagające poprawy. Na 
przykład stwierdzono, że niezbędne jest 
wprowadzenie usługi smsowej i rozwój 
systemów IT. Długoterminowym celem 
Fortum jest zmniejszenie liczby przerw 
w dostawach prądu o połowę i podwoje-
nia liczby klientów znajdujących się w 
zasięgu sieci dystrybucji niezawodnej w 
każdych warunkach pogodowych. Zosta-

nie on osiągnięty poprzez przyspieszenie 
okablowania podziemnego i przesunięcie linii 
napowietrznych  z lasów na obrzeża dróg. 
Niezawodność sieci w każdych warunkach 
pogodowych można także poprawić poprzez 
lepszą gospodarkę przylegającymi do sieci 
lasami i automatyzację sieci. 

Przykład:

Grudniowe burze zniszczyły sieć 
elektroenergetyczną w Finlandii
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W latach 2010 - 2011 w ramach programu 
na rzecz pracowników ForCARE - Fortum 
przeprowadziło badania projektu Fortum 
Core, we współpracy z Uniwersytetem Aalto. 

Celem Fortum Core jest stworzenie 
takich warunków pracy w dyspozytorowni, 
które wpływają na dobre samopoczucie 
operatorów, na ich ocenę sytuacji i są ogólnie 
inspirujące, co przyczynia się do osiągania 
dobrych wyników, maksymalizacji zysku 
oraz wydłużania okresu funkcjonowania 
elektrowni.

Koncepcja ta opiera się na badaniach, 
przeprowadzonych z operatorami trzech 
dyspozytorni w trzech elektrowniach 
w Finlandii, Szwecji i Estonii. Badania 
pokazały, że ludzie, którzy dobrze czują się 
w swoim miejscu pracy, są zwykle bardziej 
wydajni. Projekt przyczynił się do opraco-
wania podręcznika i konkretnych 
wskazówek, jak planować nowe 
dyspozytornie przy budowie elek-
trowni i jak ulepszać te istniejące. 

Dyspozytornia  Fortum 

Core - to połączenie różnych stref dla 
różnych działań. Działania te są częścią 
codziennych zadań wszystkich osób 
zaangażowanych w jej pracę. Poza tym, 
że jest to główne miejsce pracy operatora, 
dyspozytornia Fortum Core to także miejsce, 
gdzie spożywa się posiłki, miejsce działań 
aktywizujących, miejsce, do którego może 
wejść odwiedzający nie przeszkadzając 
operatorom w pracy.

Koncepcja Core będzie wykorzystywana  
w dużym programie inwestycyjnym Dywizji 
Ciepłownictwo, a elementy tej koncepcji 
zostaną wykorzystane w istniejących elek-
trowniach. W ramach projektu Core są jeszcze 
inne inicjatywy promujące dobre samopo-
czucie, motywację i wydajność personelu 
pracującego w elektrowniach. 

Przykład: 

Dyspozytornia to ludzkie 
serce elektrowni

personel – działania na rzecz pracowników 

Celem Fortum jest osiągnięcie pozycji 
preferowanego pracodawcy, który zatrudnia 
kompetentnych pracowników na wszystkich 
szczeblach.  W 2011 roku w Fortum pracowało 
średnio 11010 pracowników (2010: 11156). 
Największa liczba pracowników zatrudniona 
była w Rosji, średnio 4432 osoby. Pracownicy 
podwykonawców pracowali w obiektach 
Fortum przez łącznie ok. 1769000 dni w ciągu 
roku. Ok. 1230 (2010: 1,052) pracowników 
zostało zatrudnionych w Fortum  w 2011 roku.  

przywództwo w wydajności 
i wzroście -wsparciem dla 
otwartego i angażującego 
środowiska pracy

Fortum uważa, że wyniki i rozwój można 
poprawić, dzięki otwartemu i angażującemu 
środowisku pracy, gdzie wszyscy pracownicy 
czują się odpowiedzialni za pracę i gotowi 
do wzięcia na siebie odpowiedzialności. 
W 2011 roku Fortum kontynuowało inicjatywę 
Leading Performance and Growth (LPG) 
(Doskonalenie Jakości Pracy i Rozwój), której 
celem jest poprawa wydajności firmy i jej 
rozwój poprzez zwiększanie zaangażowania 

pracowników we wdrażanie strategii firmy, 
przez rozwijanie planowania biznesowego 
i umacnianie przywództwa i kultury orga-
nizacyjnej. W trakcie r. 2011, inicjatywa LPG 
skupiała się na zwiększaniu świadomości 
i zrozumienia kluczowych zachowań Fortum: 
stawianie sobie wyzwań, współtworzenie, 
dzielenie się wiedzą i świętowanie sukcesów. 
W całej firmie organizowane były imprezy, 
mające pokazywać, co  te  zachowania powinny 
znaczyć w codziennej pracy. W Rosji przepro-
wadzono ponad 65 warsztatów dla ponad 3000 
pracowników. Na warsztatach pracownicy 
mieli okazję porozmawiać o kluczowych zacho-
waniach i ich przełożeniu na realizację strate-
gii. Pracownicy Fortum mieli także okazję 
porozmawiać o inicjatywie  z kierownictwem 
podczas spotkań dla pracowników w ramach 
tzw. Fortum Dialog.

Program rozwoju pod nazwą Leader-
ship Impact, skierowany do wszystkich 
menedżerów Fortum, został uruchomiony  
w r. 2011. Zapewnia on liderom możliwość 
pogłębienia zrozumienia  umiejętności, 
potrzebnych do wspierania inicjatywy LPG. 
W 2011 roku ponad 200 menedżerów wyższego 
szczebla rozpoczęło program i będzie go 
kontynuować w r. 2012.

pracownicy wg dywiZji, 31 grudnia

dane statystycZne odnośnie pracowników, wg krajów 

2011 2010 2009

Energetyka 1,847 1,819 3,063
Ciepłownictwo 2,504 2,394 2,246
Rosja 4,379 4,294 4,090
ESD 1,417 1,487 1,699
Inne 633 591 515
ogółem 10,780 10,585 11,613

Finlandia Szwecja Rosja estonia polska Norwegia inne 

Pracownicy na koniec roku 2,683 2,040 4,376 331 859 139 352
Pracownicy, średnia 2,689 2,076 4,432 336 1,009 137 331
Liczba nowych umów 
z pracownikami 172 157 775 14 31 9 72
Liczba zakończonych umów 
z pracownikami  (1 114 250 694 34 322 6 7
Procent odejść, % 4.2 12.3 15.9 10.3 37.5 4.3 2
Wydatki na pracowników, 
w 1000 Euro 209,462 180,786 79,752 7,426 20,945 13,620 16,620

Wydatki na osobę, w 1000 Euro 77.9 87.1 18.0 22.1 20.8 99.2 50.2

1) wliczając działalność sprzedaną i outsorcowaną

 Kluczowe zachowania zostały włączone do 
procesu planowania biznesowego  w szerszym 
stopniu w 2011 roku poprzez stworzenie 
możliwości rzucania wyzwań i współtworzenia 
wśród zespołów i jednostek. Ponadto rozpoczęto 
prace na integracją rezultatów inicjatywy 
LPG w istniejących procesach, praktykach 
i narzędziach – na przykład w rekrutacji, 
wstępnym szkoleniu i doskonaleniu pra-
cowników.

ankieta sensor mierzy wdrażanie 
strategii i kluczowych zachowań

Na początku 2011 roku, wprowadzono w Fortum 
narzędzie rozwoju zespołu pod nazwą Sensor. 

Sensor obejmuje ankietę, przeprowadzaną 
dwa razy do roku, która ma pomóc zespołom 
w rozpoznaniu i omówieniu własnych 
obszarów rozwoju. 

Podczas drugiej rundy Sensora, 4227 
pracowników Fortum przekazało informację 
zwrotną na temat swoich zespołów, 
odpowiadając na ankietę Sensor on-line. Wy-
niki wskazują na poprawę stosowania pomocy 
w formie coachingu i stawiania wyzwań w celu 
poprawy wydajności, a także pokazują jak 
świętuje się sukces w różnych zespołach. 

Ankieta dla wszystkich pracowników 
Fortum – Fortum Sound – mająca mierzyć  
zaangażowanie pracowników – była ostatnio 
przeprowadzana w r. 2009. W latach 2010–
2011, priorytetem Fortum było rozwijanie 

Fortum uważa, że dobre przywództwo ma fundamentalne 
znaczenie dla dobra pracowników, ich zaangażowania 
i wyników, i że jest niezbędne dla wspierania realizacji 
strategicznych celów firmy. na koniec roku 2011, w 
Fortum pracowało 10 800 osób.

% KOBIET NA STANOWISKACH 
KIEROWNICZyCH 
Kobiety stanowią 34% członków zespołów 
kierowniczych Fortum na poziomie Grupy 
i dywizji.

34
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pielęgniarskim i usługami pierwszej pomocy.
Pracownicy Fortum w Finlandii mogą 

przystąpić do funduszu ubezpieczeniowego 
Enerkemi. Fundusz oferuje świadczenia zgod-
nie z fińską ustawą o ubezpieczeniach zdro-
wotnych oraz świadczenia dodatkowe, zgodnie 
z własnymi regulacjami. Ponad 90% of fińskich 
pracowników Fortum uczestniczy w funduszu. 
Inne kraje nie mają tego typu rozwiązań.

program Forcare 
promuje dobrobyt

Model dobrobytu Fortum ForCARE, stanowi 
wspólny mianownik dla wszystkich działań  
Fortum, promujących dobro swoich pra-
cowników. Cele programu to promowanie 
bezpieczeństwa, wspieranie możliwości pra-
cowników przez cały okres ich kariery i przy-
czynianie się do funkcjonalności społeczności 
miejsc pracy w Fortum. Promowanie korzyści 
dla wszystkich stron: pracowników, praco-
dawcy i społeczeństwa wokół.

Program ForCARE rozpoczął się 
w Finlandii w 2010 roku i był wprowadzany 
w Szwecji i Norwegii  w 2011 roku. Celem 
jest wprowadzenie go we wszystkich krajach, 
w których Fortum działa. Będzie on przys-
tosowany do lokalnych warunków, zgodnie 
z prawem danego kraju, we współpracy 
z organizacjami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, działem kadr i kierownictwem. 

W Finlandii, Fortum uruchomiło 
trzyletni program dobrobytu w pracy razem 
z Varma Mutual Pension Insurance Company. 
W 2011 roku szczególne obszary programu 
zostały wyznaczone, dzięki rozmowom 

z kierownictwem oraz personelem. Obszary 
te obejmują starzenie się, wyzwania związane 
z pracą zmianową, w tym żywienie, sen 
i odzyskiwanie sił, a także  wyzwania związane 
z pracą mobilną. 

prewencyjne działania bHp 
pozwalają dłużej pracować  

Fortum zachęca pracowników do pozostawania 
jak najdłużej w aktywności zawodowej. W 2011 
roku łącznie w Fortum odeszło na emeryturę 
151 pracowników. Liczba ta obejmuje odejścia 
związane z wiekiem, wcześniejszą emeryturą 
i rentą. W 2011 roku Fortum miało 773 (2010: 
758) pracowników  w wieku powyżej 60 lat
.

proaktywne środki 
bezpieczeństwa

W Dywizji Energetyka w Fortum, pozyty-
wna tendencja rozwoju wskaźników 
bezpieczeństwa zatrzymała się w 2010 roku 
i cele bezpiecznej działalności operacyjnej 
nie zostały zrealizowane. Dywizja zaczęła 
pracować nad tym problemem na wiosnę 
2010 roku organizując dyskusje w zespołach 
we wszystkich miejscach pracy, aby zebrać 
opinie od wszystkich na temat tego, co dzieje 
się z bezpieczeństwem. W 2011 roku Dywizja 
Power uruchomiła program zmian pod nazwą  
“365 bezpiecznych dni”. Za bezpieczeństwo 
odpowiadają wszyscy pracownicy i program 
cieszył się poparciem kierownictwa Dywizji 
pod samego początku. Jednym z głównych 

OPINIA INTERESARIUSZ A:

anna andeRSSon, 
Asystent marketingu, 
Heat Scandinavia, Szwecja

Myślę, że jeśli chodzi o nasze kluczowe za-
chowania, to  wszystkie one wskazują na jeden 
punkt: promowanie poczucia wspólnoty. Musimy 
pracować ponad różnymi granicami – granicami 

pomiędzy państwami, pomiędzy jednostkami czy 
naszymi własnymi biurami. Razem jesteśmy silną 

organizacją, miejscem, w którym spotykają się 
niesamowite pomysły na przyszłość.

zespołów poprzez narzędzie Sensor. Następna 
ankieta Fortum Sound zostanie przeprowadzo-
na jesienią 2012 roku.  

kompetentny personel 
warunkiem sukcesu

Celem Fortum jest stworzenie atrakcyjnych 
możliwości rozwoju i kariery dla pracowników, 
po to, by stale doskonalili swoje umiejętności 
zawodowe i poszerzali know-how. Rozwój 
pracowników wspierany jest przez: coroczne 
oceny wyników i rozwoju, którymi objęci są 
wszyscy pracownicy Fortum, szkolenia dla 
pracowników i wewnętrzną rotację stanowisk 
pracy. 

W pierwszej połowie 2011 roku Fortum 
przeprowadziło dwa programy szkoleniowe 
dla liderów, Fortum Manager i Fortum Expert. 
Szkolenie  Fortum Manager przeznaczone jest 
dla wszystkich kierowników  potrzebujących 
podstawowych umiejętności związanych 
z codziennym zarządzaniem. Program For-
tum Expert zaprojektowany jest na potrzeby 
w zakresie umiejętności menedżerskich, 
komunikacyjnych i współpracy na poziomie 
eksperckim. Poza Finlandią i Szwecją, kursy 
Fortum Master, które są skierowane do wszyst-
kich menedżerów Fortum, zorganizowane 
zostały w krajach bałtyckich i w Polsce. 
W 2011 roku. uczestniczyło w tych kursach 
w sumie 347 pracowników,, a łączna liczba  dni 
szkoleniowych Fortum Master wyniosła 38.

Fortum Forerunner to program dla 
stażystów, niedawnych absolwentów uniwer-
sytetów. Podczas 18-miesięcznego szkolenia 
stażyści mają możliwość pracować nad 
różnymi zadaniami w różnym otoczeniu 

stanowiły 39% (2010: 36%) wizyt w ramach 
opieki BHP w Finlandii. Prewencja była również 
jednym z głównych działań w obszarze  BHP 
w Szwecji. 

Fortum pokrywa koszt opieki BHP dla 
wszystkich pracowników w Szwecji, Norwegii, 
Polsce i Niemczech, zgodnie z wymogami prawa. 
W Rosji pracownicy są objęci programem 
ubezpieczenia kosztów medycznych i mogą  
korzystać z prywatnych usług medycznych. 
Poza tym, każdy zakład produkcyjny w Rosji 
ma swój punkt medyczny z opieką na poziomie 

biznesowym i zapoznać się z działalnością 
operacyjną Fortum oraz branżą energetyczną. 
Obecna edycja programu rozpoczęła się w sty-
czniu 2011 r., zaś stażyści pochodzą z Finladii, 
Szwecji, Rosji, Polski i Łotwy. 

stale budowany wizerunek 
pracodawcy

Dobry wizerunek pracodawcy jest bardzo 
ważny aby przyciągnąć nowych i zatrzymać 
obecnych pracowników. W 2011 roku Fortum 
było wśród 10 najlepszych pracodawców 
w Finlandii. Wśród studentów uczelni techni-
cznych Fortum jest na ósmym miejscu wśród 
idealnych pracodawców w Finlandii (2010: 
6.) i na 26. w Szwecji (2010: 34.).

 Ważnym działaniem, poprawiającym 
wizerunek pracodawcy wewnątrz i na 
zewnątrz, jest Sieć Ambasadorów Fortum. 
Ambasadorzy Fortum pracują np. podczas 
targów, imprez i dają studentom konkretne 
przykłady możliwości kariery w Fortum. 
Sieć Ambasadorów Fortum obejmuje 130 
pracowników  z różnych dywizji i zawodów 
w Estonii, Finlandii, Szwecji i Polsce.

Nacisk na kwestie 
bezpieczeństwa i pracy

Celem Fortum jest zapewnienie bezpiecznego 
miejsca pracy pracownikom i usługodawcom. 
Fortum stale inwestuje w dobro i bezpie-
czeństwo  pracowników i podwykonawców na 
swoich obiektach. 

W 2011 roku średnio 2700 (2010: 2700) 
pracowników w Finlandii znajdowało się 
pod opieką służb BHP Fortum. Ok. 80% (2010: 
75%) z nich korzystało z własnych usług BHP 
firmy a ok. 20% (2010: 25%) korzystało z usług 
zakontraktowanych przychodni. Łączny koszt 
opieki BHP Fortum w Finlandii wyniósł ok. 
1,2 miliona EUR (2010: 1,1 miliona). Koszty 
opieki BHP na osobę, wyliczone na podstawie 
udziału wpłaconego przez Fortum, wyniosły 
560 EUR (2010: 501) w Finlandii, i 92 EUR 
(2010: 99) w Szwecji. Działania prewencyjne 

OPINIA INTERESARIUSZ A:

natalia SMoRyakova, 
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju,  
OAO Fortum, Rosja

Fortum, jako firma oferuje mi rozmaite możliwości;. W Fortum 
mogę w pełni wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Rok 
2011 był dla mnie niezwykły: wdrażaliśmy system zarządzania 

środowiskowego w OAO Fortum i w grudniu przeszliśmy 
pierwszą fazę certyfikacji ISO 14001. Widzę to tak: certy-
fikacja otwiera nam możliwości dokonania  pozytywnych 
zmian wśród personelu Fortum w Rosji: ludzie nauczą się 
patrzeć na działalność operacyjną i zarządzać nią przez 

pryzmat zrównoważonego rozwoju. To samo dotyczy 
bezpieczeństwa . Głos naszych pracowników jest 

niezmiernie ważny przy realizowaniu projektów 
rozwojowych.
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zarządzania środowiskowego i BHP w Zabrzu 
i Bytomiu i certyfikowanie działalności 
operacyjnej z godnie z systemem zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 oraz systemem 
zarządzania BHP OHSAS 18001 do roku 2013. 
W krajach bałtyckich  Dywizja Ciepłownictwo 
skupiła się na bezpiecznym działaniu nowych 
bloków, bezpieczeństwie na placach budowy 
oraz opracowaniu procesu zarządzania EHS. 
W Dywizji Rozwiązania Elektroenergetyczne 
i Dystrybucja, główny nacisk położono na 
poprawę bezpieczeństwa podwykonawców. 
Opracowano pakiet e -learningowy, 
poprawiono proces kontroli podwykonaw-
ców i zwiększono nacisk na kwestie 
bezpieczeństwa w kontraktach. 
W Dywizji Rosja, kontynuowano wdrażanie 
planu działań EHS. Wiele wysiłku włożono 
w poprawę bezpieczeństwa podwykonawców, 
w tym celu między innymi przeszkolono 
menadżerów  28 firm. Ponadto skupiono się 
na przygotowaniach do certyfikacji OHSAS 
18001, efektywnej komunikacji przez intranet 
i radach ds. bezpieczeństwa. Eliminacja 
zagrożenia azbestem jest jednym z celów 
planu działań EHS w Rosji. Około 340 ton 
azbestu usunięto w trakcie roku, wdrożono 
także ulepszenia w procedurach obchodzenia 
się z azbestem i usuwania go. Zewnętrzna 
ocena obchodzenia się z azbestem została 
przeprowadzona w 2011 roku. 

narzędzi zmian było szkolenie. Przeprowad-
zono odświeżający kurs BHP, skupiający się 
na bezpiecznych zachowaniach i skierowany 
do personelu całej Dywizji Energetyka. Infor-
macje zwrotne były dobre. Przykłady zdarzeń 
z własnej Dywizji uznano za przydatne, 
podnoszące świadomość i mające zastoso-
wanie do własnej pracy. Szkolenie zachęciło 
także ludzi do myślenia o bezpieczeństwie 
w domu i w wolnym czasie. Szkolenie będzie 
kontynuowane w 2012 roku. Poza szkoleniem 
położono nacisk na wdrażanie uzgodnionych 
działań i procedur.
Ogólnie,  rok 2011 okazał się bardzo dobry dla 
dywizji, z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Prawie wszystkie cele ochrony środowiska, 
i BHP (EHS), zawarte w planie biznesowym 
Dywizji Energetyka na rok 2011 zostały 
osiągnięte. Nie było przypadków naruszenia 
warunków licencji, incydentów jądrowych 
odnotowywanych w skali INES czy incy-
dentów z postępowaniem na rynku. Łączna 
liczba pożarów, wycieków i innych incydentów 
środowiskowych  w Dywizji Energetyka 
wyniosła trzy; celem było osiągnięcie liczby 
poniżej dziesięciu. Jednakże częstotliwość 
urazów u podwykonawców była wyraźnie 
powyżej celu i w 2011 roku będzie to jeden 
z obszarów specjalnej uwagi Dywizji.

Dywizja  Ciepłownictwo wprowadziła 
nowy, proaktywny indeks bezpieczeństwa, 
obejmujący patrole bezpieczeństwa, 
wykonywane przez menedżerów, kontrole 
bezpieczeństwa, używanie sprzętu ochron-
nego i zarządzanie pozwoleniami na pracę 
w Szwecji. W Finlandii, dywizja opracowała 
wspólne narzędzie szkolenia BHP dla nowych 
pracowników, przeprowadzała regularne 
oceny zarządzania bezpieczeństwem w elek-
trowniach, stworzyła sieć ekspercką do sty-
mulowania wspólnego podejścia do poprawy 
bezpieczeństwa i rozpoczęła behawioralne 
szkolenie bezpieczeństwa w elektrociepłowni 
Joensuu. 
W Polsce jednym z głównych działań 
była integracja elektrociepłowni Zabrze 
i Bytom. Kompleksowy plan integracji 
został opracowany, z głównymi działaniami 
skupiającymi się na szkoleniach BHP, 
raportowaniu i działaniach dochodzenio-
wych, osobistym wyposażeniu ochron-
nym, bezpieczeństwie podwykonawców, 
patrolach bezpieczeństwa wykonywanych 
przez menedżerów i procedurach dla prac 
wysokiego ryzyka. Wyniki obu zakładów 
znacznie się poprawiły: liczba utraconych dni 
pracy spadła ze 144  w 2011 roku do 12  2011 
roku. Celem Fortum jest ogólna poprawa 

Elektrociepłownia Fortum w Grang-
emouth, w Szkocji od 10 lat, tj. od początku 
jej komercyjnego funkcjonowania,  nie 
miała ani jednego wypadku, związanego  
pracą. Grangemouth, to miejsce pracy 23 
pracowników Fortum. 

Ponadto, dyspozycyjność elektrowni 
jest  wysoka: średnio 98.6%. Elektrownia 
zaspokaja  prawie połowę rocznego zapo-
trzebowania firmy Ineos (dawniej BP) na 
parę.  

Dla klientów Grangemouth 
niezawodność i wysoka dyspozycyjność 
mają kluczowe znaczenie. Ścisła współpraca 
z Ineos w zgłaszaniu sytuacji grożących 
wypadkiem, efektywne zarządzanie ryzy-
kiem, stały rozwój procesów i praktyk w 
zakresie ochrony środowiska oraz BHP, to 
wszystko stoi za doskonałymi wynikami. 
Ocena ryzyka dokonywana jest zwykle 
razem z klientem, po to, by przez cały czas 

Przykład:

Elektrociepłownia Grangemouth – 
ani jednego wypadku

osiągać jak największą dyspozycyjność. 
W 2011 roku pracownicy Grang-

emouth otrzymali Nagrodę Fortum za 
Bezpieczeństwo, w uznaniu za bezpieczną 
i niezawodną działalność. Nagroda Fortum 
za Bezpieczeństwo jest przyznawana co 
roku jednej osobie i jednemu zespołowi, 
którzy wykazali się zaangażowaniem 
w kwestie bezpieczeństwa i przyczynili się 
do rozwoju bezpiecznego środowiska pracy 
w Fortum. Zespół Grangemouth wdrożył 
szereg praktyk, w celu zapobiegania wypad-
kom: pozwolenia na pracę, surowe wymogi, 
co do używania wyposażenia ochronnego 
i dążenie do budowania środowiska pracy 
nie skupiającego się na oskarżaniu, to tylko 
niektóre z tych działań.

Znakomite wyniki Grangemouth zostały 
zauważone także w Wielkiej Brytanii. Od 
roku 2006 zakład otrzymał szereg nagród 
od Royal Society za zapobieganie wypad-
kom. 

OPINIA INTERESARIUSZ A:

katarina Von troil,
Wiceprezes,  
Corporate Talent Development 

Marsz drogą programu Doskonalenie Jakości Pracy 
i Rozwój trwał przez rok 2011 koncentrując się 

na zrozumieniu naszej strategii i kluczowych 
zachowań. Narzędzie budowy zespołów Sensor 
zostało wykorzystane do pogłębienia dyskusji 
w zespołach i przygotowania naszych liderów 
do roli wzorców na tej drodze zmian.

RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011 angażowanie Się w SpRawy ludzi 83   82 angażowanie Się w SpRawy ludzi RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011



Zagadnienia doty-
czące zrówno-
ważonego rozwoju  
W tej części omówione zostały 
najważniejsze kwestie związane 
ze zrównoważonym rozwojem, 
w oparciu o ocenę istotności, 

kwestionariusz One Fortum oraz wizję gospodarki solarnej 
przyszłości: rola energetyki wodnej, jądrowej oraz skojarzonej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej w gospodarce solarnej; 
inwestycje oraz działalność badawczo-rozwojowa Fortum, paliwa 
i zaopatrzenie, klienci i personel Fortum. Praktyczne przykłady 
naszego oddziaływania na społeczeństwo oraz zaangażowanie 
interesariuszy przedstawiane są  w całym raporcie poprzez różne 
przykłady oraz wypowiedzi interesariuszy.  

• Rola energetyki wodnej 
w gospodarce solarnej

• rola energetyki jądrowej 
w gospodarce solarnej

• Rola skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła 
w gospodarce solarnej

W STRONĘ 
BARDZIEJ INTELIGENTNEJ 

PRODUKCJI ENERGII

46 w StRonę BaRdziej inteligentnej pRodukcji eneRgii RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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Przewodnik Czytelnika

Fortum w roku 2011 
Ta część raportu zawiera ogólne 
informacje na temat wyników 
Fortum w roku 2011. Podsumowuje 
kraje, w których Fortum prowadzi 
działalność oraz najważniejsze 
wskaźniki  dotyczące zdolności 
produkcyjnych, klientów, perso-
nelu, certyfikowanych systemów 

zarządzania oraz emisji dwutlenku węgla. Przedstawiono w niej 
także strukturę biznesową Grupy według Dywizji oraz zestawienie 
głównych osiągnięć w roku 2011. Po tym następują dane o sprzedaży 
i produkcji Grupy, pozycji rynkowej oraz kluczowe dane finansowe, 
środowiskowe i społeczne. Tę część raportu kończy wywiad 
z Prezesem i Dyrektorem Generalnym.

Strategia
Zagadnienie zrównoważonego 
rozwoju znajduje się w samym 
centrum strategii Fortum. W tej 
części raportu przedstawione 
są szczegóły realizacji strategii 
w odniesieniu do hydroenergetyki, 
energetyki jądrowej oraz skoja-
rzonej produkcji energii elektry-

cznej i ciepła w roku 2011 oraz główne cele i osiągnięcia w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. W części poświęconej rozwojowi rynku, 
omówiony został problem rosnącej niepewności gospodarczej, 
dominujących megatrendów  oraz polityki dotyczącej klimatu 
i energii na poziomie globalnym, unijnym oraz w Rosji. Część tę 
kończy wprowadzenie do głównego tematu raportu: W stronę 
gospodarki solarnej.

Fin
an
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W STRONĘ  

RAPORT O ZRóWNOWAżONym 
rozwoju za rok 2011
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Fortum Corporation
Keilaniementie 1, Espoo | POB 1 | 00048 FORTUM | FINLAND
tel. +358 10 4511 | fax +358 10 45 24447 | www.fortum.com
Domicile Espoo, Business ID 1463611-4

W Fortum wierzymy, że w przyszłości 
produkcja i konsumpcja energii będzie odbywać się w sposób 
inteligentny. W naszej opinii istnieje potrzeba przechodzenia 
od tradycyjnej produkcji energii opartej o paliwa kopalne 
w stronę Gospodarki Solarnej, w której większość energii 
pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze słońca.

Niniejszy Raport Zrównoważonego Rozwoju omawia 
działalność Fortum w 2011 roku oraz bieżącą opinię 
Fortum dotyczącą przyszłych systemów energetycznych 
z uwzględnieniem tematu “W stronę gospodarki solarnej”. 

RapoRt o zRównoważonym 
rozwoju za rok 2011

Sprawozdania 
finansowe 
2011  
Część finansowa raportu 
Fortum obejmuje spra-
wozdanie operacyjne 
i finansowe, skonsoli-

dowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
finansowe spółki dominującej, oświadczenie o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego oraz raport na temat pen-
sji i wynagrodzeń.

raport roczny 2011 
Raport Roczny Fortum online to połączona wersja Raportu 
o zrównoważonym rozwoju oraz sprawozdań finansowych, 
zawiera także przeglądy poszczególnych dywizji. 
http://annualreporting.fortum.com

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do raportu rocznego online 
skorzystaj z kodu QR.

Finlandia
Szwecja

Norwegia

Estonia

Rosja  
TGC-1

Rosja  
OAO Fortum

Łotwa

Wielka Brytania

Polska

Działalność Fortum koncentruje się na krajach 
nordyckich, Rosji, Polsce i krajach bałtyckich. 
W przyszłości dalsza integracja rynku europejskiego 
i szybki rozwój azjatyckiego rynku energii zapewnią 
dodatkowe możliwości wzrostu.

Finlandia
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,157 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 4,003 MW
Klienci dystrybucyjni 627,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 14%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,683
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 72%
Certyfikat ISO 9001 44%
Emisja CO2 5.8 Mt

Rosja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 3,404 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 14,107 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 4,376
Certyfikat ISO 140011) 70%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 0%
Emisja CO2

14.7 Mt

Łotwa
Moce wytwórcze energii elektrycznej  4 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 192 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 90
Certyfikat ISO 14001 93%
Certyfikat OHSAS 18001 93%
Certyfikat ISO 9001 93%
Emisja CO2 0.06 Mt

Litwa
Moce wytwórcze energii cieplnej 36 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 94
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 100%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Polska
Moce wytwórcze energii elektrycznej  198 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 1,403 MW
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 859
Certyfikat ISO 14001 90%
Certyfikat OHSAS 18001 90%
Certyfikat ISO 9001 90%
Emisja CO2 1.1 Mt

Estonia
Moce wytwórcze energii elektrycznej  49 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 801 MW
Klienci dystrybucyjni 24,000 2)

Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 331
Certyfikat ISO 14001 68%
Certyfikat OHSAS 18001 56%
Certyfikat ISO 9001 68%
Emisja CO2 0.2 Mt

Norwegia
Moce wytwórcze energii cieplnej 167 MW
Distribution customers 101,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 3%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 139
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 0%
Certyfikat ISO 9001 100%
Emisja CO2 0.01 Mt

Wielka Brytania
Moce wytwórcze energii elektrycznej 140 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 250 MW

Klienci dystrybucyjni: 627,000
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 58

Certyfikat ISO 14001 89%

Certyfikat OHSAS 18001 89%
Certyfikat ISO 9001 89%
Emisja CO2 0.8 Mt

Szwecja
Moce wytwórcze energii elektrycznej 5,875 MW
Moce wytwórcze energii cieplnej 3,773 MW
Klienci dystrybucyjni  893,000
Udział odbiorców energii elektrycznej 12%
Zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2011 r. 2,040
Certyfikat ISO 14001 100%
Certyfikat OHSAS 18001 66%
Certyfikat ISO 9001 33%
Emisja CO2 0.9 Mt

Litwa

1) Działalność przeszła pierwszy etap audytu certyfika-
cyjnego ISO 14001 w grudniu 2011 r.
2) Działalność dystrybucyjna Fortum w Estonii została 
sprzedana na początku 2012 r.

Zakres certyfikacji opiera się na sprzedaży w ramach 
certyfikowanej działalności w każdym z krajów.

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard 
zarządzania środowiskowego stosowany w certyfikacji 
działalności spółek.

OHSAS 18001 to międzynarodowy standard 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stosowany 
w certyfikacji działalności spółek.

ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania 
jakością stosowany w certyfikacji działalności spółek.

 
Fortum w skrócie

Sieć dystrybucyjna

4 FoRtum w 2011 RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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• Strategia Fortum 
• rozwój rynku
• w stronę gospodarki solarnej

ZRóWNOWAżONy ROZWóJ 

STRATEGII
JAKO INTEGRALNA CZĘŚć 

24 zRównoważony Rozwój jako integRalna częŚć StRategii RapoRt zRównoważonego Rozwoju 2011
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tel. 010 4511 | fax 010 45 24447 | www.fortum.com
Domicile Espoo, Business ID 1463611-4
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Lacium ipsanditatis di doluptis nusandu 
ciendicid magnati non pori optibus.  
Olo illenit eum endelec aborum reperup 
tiosamus, velessi molupta tianis 
resto cuptate nihiciendae. Magnis ut 
perumquates sent vitatec turestiae 
omnis et la vendaest et aut et pa dolupta 
tibuscias num estorum aperitiat.
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Słownik skrótów 
i terminologii użytej 
w niniejszym raporcie

Informacje dotyczące 
zrównoważonego
 rozwoju

 
Informacje kontaktowe
Zrównoważony rozwój

Ulla Rehell
Vice President, Sustainability
tel. +358 10 45 29251
ulla.rehell@fortum.com
 

Informacje online

Pirjetta Soikkeli
Vice President,  
Internal and  Sustainability   
Communications
tel. +358 10 45 32240
pirjetta.soikkeli@fortum.com

Komentarze

Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze pod adresem: 
sustainability@fortum.com.

Komunikacja finansowa 

Helena Aatinen
Vice President,  
Financial communications 
tel. +358 40 54 86675 
helena.aatinen@fortum.com

Lotta Ala-Kulju
Manager,  
Financial communications 
tel. +358 40 35 41494 
lotta.ala-kulju@fortum.com

relacje z inwestorami  

Sophie Jolly
Vice President, Investor Relations
tel. +358 10 45 32552
sophie.jolly@fortum.com

Rauno Tiihonen
Manager, Investor Relations
tel. +358 10 45 36150
rauno.tiihonen@fortum.com

Raport Roczny Fortum za rok 2010 (składający się z opisu 
działalności, raportu finansowego i zrównoważonego 
rozwoju) znalazł się na 4 miejscu światowego rankingu 
raportów rocznych wg. e.com’s Report Watch.

raport Zrównoważonego rozwoju
Projekt graficzny i ilustracje: Neutron Design
Produkcja i koordynacja: kreab Gavin anderson
Zdjęcia: Shutterstock (okładka), Tomi Parkkonen (17, 18, 20), Topi Saari (24, 
58), Getty images (44), Gorilla (72), Fortum (inni fotografowie)
Papier: Papier Olin Absolute White 350g / Papier Olin Absolute White 100g
Drukarnia: Firma Poligraficzno - Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o.
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W stronę  

raport o zróWnoWażonym 
rozwoju za rok 2011
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W Fortum wierzymy, że w przyszłości 
produkcja i konsumpcja energii będzie odbywać się w sposób 
inteligentny. W naszej opinii istnieje potrzeba przechodzenia 
od tradycyjnej produkcji energii opartej o paliwa kopalne 
w stronę Gospodarki Solarnej, w której większość energii 
pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze słońca.

Niniejszy Raport Zrównoważonego Rozwoju omawia 
działalność Fortum w 2011 roku oraz bieżącą opinię 
Fortum dotyczącą przyszłych systemów energetycznych 
z uwzględnieniem tematu “W stronę gospodarki solarnej”. 
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