
Informacje na temat Certyfikacji ORed 
 
 

Definicje  

ORed - Obiekt Redukcji  

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP 

Usługa DSR – usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej 
(OSP)  

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć 
dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP  

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć 
dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP 

Tryb podstawowy - uproszczony tryb certyfikacji ORed przeprowadzany bez konieczności 
składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Tryb 
podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w 
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w 
sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, 
wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne. 

Tryb dodatkowy – tryb certyfikacji ORed przeprowadzany na wniosek Odbiorcy w ORed lub 
podmiot przez niego upoważniony  

Certyfikat dla Obiektu Redukcji – dokument wydawany przez właściwego operatora 
systemu elektroenergetycznego. Certyfikat wydany w trybie podstawowym 
rejestrowany jest ze statusem  „ORed nieaktywny”. Certyfikat wydany w trybie 
dodatkowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed aktywny” co umożliwia ORed 
uczestniczyć w usłudze DSR  

Certyfikacja 

W związku z wprowadzeniem przez PSE S.A. nowego modelu usług DSR oraz wejściem w 
życie zapisów Karty aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej PSE S.A. i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) 
wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora 
Systemu Przesyłowego (OSP), ORLEN Południe S.A. informuje, że wnioski o wydanie 
certyfikatów dla ORed, wnioski o aktualizację Certyfikatu dla ORed oraz oświadczenia, o 
których mowa w pkt. A.6.1.12 i A.6.1.14. KA 1/2018 IRiESD OSDn przyłączonych do sieci 
ORLEN Południe S.A. należy składać w niżej podany sposób: 

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed dostępne są na 
stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/dokumenty. Weryfikacja spełnienia 
kryteriów certyfikacji odbywa się według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie 
Certyfikatu.  

https://www.pse.pl/dokumenty


Wniosek należy przesłać w dwóch wersjach:  
- jako edytowalny plik Word jako skan wniosku podpisanego zgodnie z zasadami  
reprezentacji Odbiorcy w ORed  
- wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: orlenpoludnie.pl 
 

Na każde żądanie ORLEN Południe S.A., Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć do 
ORLEN Południe S.A. w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał 
wniosku o wydanie certyfikatu, albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego 
przedstawiciela Odbiorcy w ORed. 

Dodatkowe informacje 

Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Karcie Aktualizacji nr 
1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ORLEN Południe S.A. dostępnej na 
stronie orlenpoludnie.pl 
 
 

 


