
ZASTRZEśONE (po wypełnieniu) 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594). 
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a) Niepotrzebne skreślić. b) Kierunek dostaw określić za pomocą odpowiednich oznaczeń cyfrowych, tj. MON – „2”, MSWiA – „5”, MS – „6”, 

pozostałe resorty – „7”, eksport – „4”. c) Podać dane od początku roku. 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 DS-01 

Sprawozdanie z przyjętych 
zamówień na towary o znaczeniu 
strategicznym i zrealizowanych 

dostaw 

 

Główny Urząd Statystyczny 

Biuro Dyrektora Generalnego 

Wydział Spraw Obronnych 

al. Niepodległości 208  

00-925 Warszawa 

Numer indentyfikacyjny – REGON 
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(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 
(miejscowość, data) 

 
(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 



 

 
 
 

Objaśnienia do formularza DS-01 
 
 
 

1. Rubrykę 0, 1 i 2 wypełnić zgodnie z przyjętą listą wyrobów, na które dokonano zamówienia i zrealizowano 

dostawy. 

2. W sprawozdaniu za półrocze w rubrykach 4 i 5 podać ilość i wartość przyjętych zamówień na rok bieŜący, 

w sprawozdaniu za rok w rubrykach 4 i 5 podać ilość i wartość przyjętych zamówień na rok następny. 


