
  Certyfikacja w trybie podstawowym: 

1/ jest przeprowadzana w celu umożliwienia jak największej liczbie odbiorców świadczenia 

spółce Polskie Sieci Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.) pełniącej na terenie kraju 

funkcję operatora sytemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), usługa 

Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (zwanej „Interwencyjną 

Redukcją Poboru”)*, polegającej na zmniejszeniu lub przesunięciu poboru mocy przez 

odbiorców energii elektrycznej; 

2/ dotyczy 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 (tj. odbiorców o mocy umownej powyżej 300kW);  

3/ jest realizowana przez operatorów systemów elektroenergetycznych, do których 

przyłączeni są ww. odbiorcy; 

4/ polega na weryfikacji czy urządzenia odbiorcy, zwane Obiektami Redukcji w skrócie 

„ORed”, spełniają kryteria techniczne umożliwiające świadczenie usługi DSR. 

* Interwencyjna Redukcja Poboru wykorzystywana jest przez OSP w celu niedopuszczenia do wprowadzenia 

ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej, zatem dotyczy wyjątkowych sytuacji w systemie 

elektroenergetycznym i jedynie wybranych godzin doby (np. godzin szczytowego zapotrzebowania na energię 

elektryczną)  

  Certyfikat dla ORed: 

1/ jest to dokument wydawany przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego  

w oparciu o dane będące w posiadaniu tego operatora, potwierdzający że urządzenia 

odbiorcy spełniają kryteria techniczne umożliwiające świadczenie Interwencyjnej Redukcji 

Poboru; 

2/ jest przekazywany do odbiorcy jako zanonimizowany z uwagi na przepisy o ochronie 

danych osobowych;  

3/ jest nieaktywny do czasu podjęcia przez odbiorcę działań wskazanych poniżej, w przypadku 

niepodjęcia żadnych działań pozostaje nieaktywny; 

4/ nie skutkuje żadnymi obowiązkami dla odbiorcy i jest pierwszym krokiem do uczestnictwa 

odbiorcy w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru. 

  Co dalej, jeżeli odbiorca jest zainteresowany uczestnictwem w świadczeniu usługi 

Interwencyjnej Redukcji Poboru: 

1/ po otrzymaniu zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed odbiorca powinien aktywować  

ten certyfikat, a w tym celu należy:  

 

✓ pobrać wzór „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” ze strony 

internetowej PSE S.A. pod adresem https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr, 

✓ przekazać wypełnione „Oświadczenie odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu  

dla ORed” do operatora systemu, od którego otrzymał informacje o wydaniu tego 

certyfikatu (każdy operator określa sposób przekazania na swojej stronie internetowej); 

2/ sama aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi 

Interwencyjnej Redukcji Poboru ponieważ świadczenie odbywa się na podstawie zawartej 

z PSE S.A. „umowy o świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy 

przez odbiorców”.  

3/ odbiorca ma dwie możliwości uczestniczenia w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji  

Poboru : 

a. może samodzielnie świadczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru i w drodze 

przetargu zawrzeć umowę o świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru z PSE 

https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr


S.A. (opcja dla odbiorcy mogącego dokonać redukcji poboru mocy na poziomie  

min. 1 MW),  

b. może oddać do dyspozycji swój/swoje ORed innemu podmiotowi (tzw. agregatorowi), 

który w drodze przetargu zawrze z PSE S.A. umowę o świadczenie usługi DSR (opcja 

dla wszystkich odbiorców, którzy nie są zainteresowani samodzielnym zawarciem 

umowy na świadczenie usługi DSR), 

  „Oświadczenie o aktywacji Certyfikatu dla ORed”: 

 

Dokument ten w części C, zawiera następujące oświadczenia: 

   

− są to zgody odbiorcy na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych pomiędzy 

operatorami systemu elektroenergetycznego i ewentualnym podmiotem, którego 

odbiorca upoważni do dysponowania swoim ORed na potrzeby świadczenia usługi 

Interwencyjnej Redukcji Poboru  (agregatorem, który będzie miał zawartą umowę  

z PSE S.A. na świadczenie usługi DSR),   

− dotyczą przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych między podmiotami, 

których uczestnictwo w procesie rozliczania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru jest 

konieczne, 

− są niezbędne aby móc dokonać rozliczania usługi DSR, które opiera się na danych 

pomiarowych z liczników energii elektrycznej; 

 

 
− jest to zgoda na wprowadzenie do systemu zarządzanego przez OSP i obsługującego 

usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru , danych ORed (nawa, adres) i danych odbiorcy 

(nazwa, adres), 

− jest niezbędna w celu właściwej identyfikacji ORed i Certyfikatu dla ORed, 

− dzięki niej odbiorca może otrzymać Certyfikat dla ORed, zawierający wszystkie 

niezbędne dane (niezanonimizowany), 



− umożliwia odbiorcy posługiwanie się Certyfikatem dla ORed w kontaktach  

z podmiotami świadczącymi usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru , którym odbiorca 

może udostępnić swój ORed; 

 

 

− jest to zobowiązanie odbiorcy do bieżącego informowania właściwego operatora 

systemu elektroenergetycznego w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie 

dla ORed oraz zmian odnośnie złożonych oświadczeń, 

− jest ono niezbędne aby Certyfikat dla ORed mógł być na bieżąco aktualizowany; 

 

 
− jest to oświadczenie odbiorcy czy ORed posiada generację wewnętrzną z możliwością 

wprowadzenia energii elektrycznej do sieci operatora systemu elektroenergetycznego,  

czy nie posiada takiej możliwości, 

− jest ono niezbędne, aby usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru została poprawnie 

rozliczona; 

 

 
− jest to potwierdzenie odbiorcy, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, wielkość energii elektrycznej 

pobranej z sieci przez urządzenia odbiorcy składające się na ORed, przewyższa 

wielkość energii wprowadzonej do sieci z tego ORed, 

− to potwierdzenie jest konieczne dla odbiorców posiadających generację wewnętrzną, 

jeśli odbiorca nie posiada generacji wewnętrznej, wówczas warunek ten jest zawsze 

spełniony,   

− niezbędne w celu potwierdzenia, że ORed co do zasady ma charakter odbiorczy,  

a nie wytwórczy; 

 

 
− jest to oświadczenie odbiorcy potwierdzające, że PPE (Punkty Poboru Energii 

elektrycznej) lub MD (Miejsca Dostarczania energii elektrycznej) do ORed, wskazane 

w Certyfikacie dla ORed, składają się na kompletny układ zasilania tego ORed,  

czyli że urządzenia odbiorcy w ORed nie posiadają innych miejsc zasilania  

nie wskazanych w certyfikacie, 

− jeśli PPE/MD wskazane w Certyfikacie dla ORed, nie stanowią kompletnego układu 

zasilania ORed, odbiorca powinien wskazać innych operatorów systemu 

elektroenergetycznego, którzy dostarczają energię elektryczną do tego ORed w innych 

PPE/MD, 

− to oświadczenie jest niezbędne aby móc właściwie skonfigurować układ zasilania 

ORed i móc właściwie rozliczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru  ; 

 

 

 

 



 
− jest to oświadczenie, że odbiorca pełni (lub nie) funkcję OSDn dla certyfikowanego 

ORed,  

czyli czy odbiorca jest jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego nie przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, 

− to oświadczenie jest niezbędne aby móc właściwie skonfigurować układ zasilania 

ORed i móc właściwie rozliczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru ;  

 

 
− w tym miejscu odbiorca wskazuje adres e-mail do kontaktów na potrzeby zarządzania 

Certyfikatem dla ORed, 

− na wskazany adres e-mail odbiorca będzie otrzymywał informacje dotyczące 

Certyfikatu dla ORed, np. o aktywacji certyfikatu bądź jego wygaszeniu, 

− jest to niezbędne w celu wymiany informacji w sprawach dotyczących Certyfikatu  

dla ORed; 

 

 
− jest to oświadczenie odbiorcy, że dane zawarte w Certyfikacie dla ORed są (nie są) 

poprawne, 

− jeśli dane zawarte w Certyfikacie dla ORed nie są poprawne, odbiorca powinien 

wskazać zakres koniecznej aktualizacji, 

− jest to niezbędne aby móc zweryfikować poprawność wydanego Certyfikatu dla ORed; 

 

 
− jest to zgoda na publikację na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu przez 

odbiorcę Certyfikatu dla ORed,  

− zgoda ta nie jest obowiązkowa, jeżeli jednak odbiorca chce aby strony trzecie, takie jak  

np. podmioty świadczące usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru (agregatorzy), mogły 

pozyskać informacje, że odbiorca dysponuje ORed mogącymi również wziąć udział  

w świadczeniu tej usługi, 

− ta zgoda jest kluczowa dla odbiorców, którzy chcą uczestniczyć w świadczeniu usługi 

Interwencyjnej Redukcji Poboru , a ich potencjał redukcji poboru mocy jest niższy  

niż 1 MW (tacy odbiorcy nie mogą samodzielnie świadczyć usługi i zawrzeć umowy  

z PSE S.A., mogą ją świadczyć za pośrednictwem innego podmiotu, który ma zawartą 

umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru , któremu udostępnią 

swoje odbiory na potrzeby świadczenia tej usługi),  

− dzięki tej zgodzie podmioty świadczące usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru mogą 

dowiedzieć się, do kogo mogą składać swoje oferty dotyczące wykorzystania ORed  

w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru . 

 

 

 

 


