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1. Wstęp
W polskim systemie ochrony zdrowia od wielu lat dostrzega się wyzwania związane z ograniczeniem 
dostępności oraz problemami z wytwarzaniem i sprowadzaniem do Polski określonych grup produk-
tów leczniczych w opakowaniach obcojęzycznych.

Na trudności z zapewnieniem dostępności leków na poziomie adekwatnym do potrzeb pacjentów 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach wpływ miały zarówno zjawiska global-
ne (takie, jak pandemia COVID-19), jak i przyjęte w ostatnich latach zmiany wspólnotowych przepisów 
i wytycznych. W szczególności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 
2011 r. oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 z 2 października 2015 r., które wprowadziły 
Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków i nałożyły na producentów leków nowe obowiązki, 
związane z serializacją. Wpłynęło to zasadniczo na skomplikowanie procesów i na zmianę priorytetów 
produkcyjnych. 

Powyższe okoliczności spowodowały, że aktualnie produkcja niszowych produktów leczniczych w krót-
kich seriach na potrzeby krajów, w których zapotrzebowanie na dany lek nie jest duże, staje się szcze-
gólnie problematyczna i potencjalnie, przy wystąpieniu jakichkolwiek dodatkowych utrudnień, może 
doprowadzić do ograniczenia dostępności konkretnych leków. Dotyczy to w szczególności szczepionek, 
dla których zmiany w popycie następują gwałtowanie i wymagają elastycznego reagowania producenta 
na zapotrzebowanie. 

W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na produkt leczniczy w danym kraju, np. w Polsce, jest ograniczone 
lub trudne do przewidzenia (może gwałtownie wzrosnąć w krótkim czasie), konieczność wprowadza-
nia produktu do obrotu w polskim opakowaniu i z ulotką w języku polskim jest szczególnie trudna do 
realizacji dla wytwórcy.

Większość krajów europejskich przyjęło systemowe rozwiązanie tego problemu zbliżone do regulacji 
art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE (o którym mowa poniżej), poprzez wprowadzenie przepisów do 
prawa krajowego. Pozwoliło to na bezterminowe zwolnienie leków nieprzeznaczonych do udostępnie-
nia bezpośrednio pacjentom w celu samodzielnego podawania, z obowiązku posiadania opakowań 
i ulotek oznakowanych w języku danego kraju. 

Niestety w Polsce, procedura uzyskiwania zgody właściwego organu na wprowadzenie do ob-
rotu produktów w opakowaniach w językach obcych jest długotrwała i trudna, z uwagi na:

	★  ograniczenia związane z czasowym charakterem wydawanej przez Prezesa Urzędu Rejestra-
cji zgody na obcojęzyczną treść opakowania i ulotki leku,

	★  konieczność każdorazowego uzyskiwania zgody na konkretne serie i ilości produktu wraz 
z podaniem przyczyny ubiegania się o tę zgodę.

Dotyczy to w szczególności trzech kategorii szczepionek obecnych na polskim rynku:

	★  produkty niszowe (szczepionki stosowane przeciw chorobom zakaźnym w podróży, m.in. 
przeciw durowi brzusznemu, WZW typu A, żółtej gorączce czy wściekliźnie),

	★  nowo wprowadzane na rynek szczepionki,

	★  szczepionki dostarczane na rynek publiczny, w sytuacji, gdy Ministerstwo Zdrowia oczekuje 
dostaw produktu w wielu, małych transzach. 
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Reasumując, wprowadzanie ww. produktów do obrotu w obcojęzycznych (chociażby częściowo) opa-
kowaniach, bez konieczności ubiegania się każdorazowo (do każdej partii) o specjalną zgodę na obco-
języczną treść druków, pozwoliłaby na znaczące zwiększenie i stabilizację ich dostępności dla pacjen-
tów w Polsce. Obecnie trudna sytuacja międzynarodowa spowodowana wojną w Ukrainie i napływem 
do Polski uchodźców z terenów nią objętych uwydatniła, poprzez dynamiczną zmianę liczby osób 
potrzebujących szczepień, zagrożenia dostępności leku wynikające z niedopuszczania na rynek Polski 
produktów leczniczych w opakowaniach międzynarodowych. 

Podobne rozwiązania legislacyjne zostały przyjęte w wielu krajach Unii Europejskiej (i nie tylko), co 
szczegółowo przedstawia poniższy raport.

2. Dyrektywa 2001/83/WE
Art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w spra-
wie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi dopusz-
cza zwolnienie pewnych kategorii produktów leczniczych z obowiązku oznakowania opakowań i ulo-
tek w języku urzędowym danego Państwa Członkowskiego. 

Przepis ten, co do zasady, nie narzuca Państwom Członkowskim obowiązku wprowadzenia stosownych 
regulacji krajowych, pozwalających na zwolnienie niektórych produktów z obowiązku posiadania dru-
ków informacyjnych oznakowanych w językach urzędowych poszczególnych państw niemniej, takie 
rozwiązania są dopuszczalne i przez wiele krajów stosowane. 

Zgodnie z tym przepisem, władze mogą wyłączyć niektóre etykiety oraz ulotki informacyjne 
z obowiązku umieszczenia niektórych szczegółów, a także z obowiązku sporządzenia ulotki 
w języku lub językach urzędowych Państwa Członkowskiego, w którym dany produkt jest wpro-
wadzany do obrotu, w przypadku, gdy produkt ten nie jest przeznaczony do udostępniania 
bezpośrednio pacjentom do samodzielnego stosowania we własnym zakresie.

W kontekście problemów opisanych powyżej należy wskazać, że Dyrektywa 2001/83/WE, której 
implementacją jest polska ustawa – Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001r., daje podstawy 
do wprowadzenia w przepisach krajowych rozwiązania pozwalającego na zwolnienie - w szcze-
gólności szczepionek, produktów aplikowanych pacjentowi przez personel medyczny - z obo-
wiązku posiadania opakowania i ulotki w języku polskim, na czas nieokreślony i bez koniecz-
ności wskazywania konkretnych serii / ilości produktu, objętych zwolnieniem.
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3. Stan prawny w Polsce
W polskim porządku prawnym wskazany przepis dyrektywy został zaimplementowany w art. 4c ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021 r. poz. 1977), którego aktualne brzmienie 
jest następujące:

Art. 4c. W przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują poważne trudności 
w zakresie dostępności produktu leczniczego, który posiada kategorię dostępności, o której mowa w 
art. 23a ust. 1 pkt 3 i 5 [tj. Rpz i Lz], lub produktu leczniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 30 lit. a, z wy-
łączeniem przypadku, gdy jest on przeznaczony do przeprowadzania szczepień, o których mowa w art. 
17 i art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120), Prezes Urzędu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego, może na czas określony wyrazić zgodę na zwolnienie: 
1) z obowiązku umieszczenia na opakowaniu i w ulotce dołączanej do opakowania niektórych danych 

szczegółowych lub 
2) w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do 

opakowania w języku polskim.

Powyższa regulacja jest mocno niedoskonała i nie rozwiązuje systemowo problemów z dostępnością 
produktów, produkowanych w krótkich seriach i przeznaczonych do podawania pacjentom przez per-
sonel medyczny (np. szczepionek). 

Przepis ten przewiduje procedurę uzyskiwania zgody Prezesa URPL na zwolnienie produktu z obowiąz-
ku oznakowania opakowania i ulotki produktu w języku polskim, która to zgoda jest czasowa i jest 
wydawana na określone partie (serie) produktu. Konieczność ubiegania się każdorazowo o wydanie 
takiej zgody powoduje, że producent nie ma możliwości zareagowania szybko na przykład na braki 
produktu w Polsce. Zanim bowiem będzie mógł sprowadzić do Polski partię produktu oznakowaną 
w innym języku niż polski, musi każdorazowo przejść przez procedurę wnioskowania i uzyskiwania 
zgody Prezesa URPL.

Jednocześnie, wprowadzona w ubiegłym roku zmiana w treści art. 4c Prawa farmaceutycznego, pole-
gająca na dodaniu (obok produktów posiadających kategorię dostępności Lz i Rpz) szczepionek (pro-
duktów, o których mowa w art. 2 pkt 30 lit. a PF) do katalogu tych, w stosunku do których może być 
wydana zgoda Prezesa URPL na obcojęzyczne oznakowanie opakowania i ulotki leku, jest dalece nie-
wystarczająca i przez to nie rozwiązuje problemów opisanych we wstępie do niniejszego opracowania. 

Artykuł 4c ustawy Prawo farmaceutyczne z założenia miał rozszerzyć katalog produktów, wo-
bec których może być wydana zgoda Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na 
zwolnienie z obowiązku oznakowania opakowania i ulotki w języku polskim, o szczepionki. 
Niestety w obecnie obowiązującym jego brzmieniu, zapis „z wyłączeniem przypadku, gdy pro-
dukt leczniczy [o którym mowa w art. 2 pkt 30 lit. a] jest przeznaczony do przeprowadzania 
szczepień, o których mowa w art. 17 [obowiązkowe szczepienia ochronne] i art. 19 [zalecane 
szczepienia ochronne] ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi”, ograniczył zastosowanie tego artykułu wyłącznie do szcze-
pionek przeciw COVID-19 oraz szczepionki przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu. Tylko bo-
wiem te produkty, spośród wszystkich dostępnych i stosowanych w Polsce szczepionek, nie 
są przeznaczone do wykonywania szczepień obowiązkowych i zalecanych zgodnie z polskim 
Programem Szczepień Ochronnych.
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4. Stan prawny w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej implementowała art. 63 ust. 3 zd. 2 Dyrektywy 
2001/83/WE do krajowych porządków prawnych, przyjmując w tym zakresie różne rozwiązania legi-
slacyjne. Do krajów tych należą Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Sło-
wacja, Szwecja, Węgry oraz Włochy. Analogiczne przepisy istnieją również w prawodawstwach Norwe-
gii, Islandii oraz Wielkiej Brytanii. 

W ramach poniższej analizy nie udało się zidentyfikować przepisów regulujących problematykę języka 
opakowania i ulotki dołączonej do opakowania produktu leczniczego w systemach prawnych Czech, 
Danii i Irlandii.

Jedynymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co do których zidentyfikowano przepisy okre-
ślające wymóg korzystania z języka urzędowego i nie zidentyfikowano przepisów określających wyjątki 
od tego obowiązku są Estonia i Holandia. 

W żadnym kraju Unii, które zaimplementowały art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE, poza Polską, nie 
wyjęto explicite spod uprawnień właściwych władz krajowych szczepionek, ani nie ograniczono tych 
uprawnień do konkretnych kategorii leków sprecyzowanych na podobnym poziomie szczegółowości jak 
w Polsce. 

5. Stan prawny w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii
Spośród krajów nienależących do Unii Europejskiej, a uwzględnionych w poniższym raporcie, dwa kra-
je (Wielka Brytania, Norwegia) umożliwiają sporządzanie etykiet produktów leczniczych w językach 
innych niż urzędowy przynajmniej w takim samym stopniu jak jest to przewidziane w art. 63 ust. 3 
Dyrektywy 2001/83/WE.

Z kolei zarówno Islandia, jak i Szwajcaria umożliwiają sporządzanie etykiet produktów leczniczych 
w językach innych niż urzędowy, jednak ograniczają tą możliwość tylko do konkretnych języków, w tym 
języka angielskiego.

W większości przypadków przepisy krajowe państw członkowskich UE dopuszczają beztermi-
nowe zwolnienie z obowiązku oznaczania opakowań i ulotek w języku krajowym w odniesieniu 
do leków, które nie są przeznaczone do bezpośredniego wydania pacjentowi do samodzielnego 
przyjmowania.
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Rycina 1. Stan prawny implementacji art. 63 Dyrektywy 2001/83/WE w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

Możliwość odstąpienia, w całości lub części, od wymogu sporządzenia etykiety w języku urzędowym, jeżeli produkt leczniczy 
nie jest przeznaczony do bezpośredniego udostępniania pacjentom (zgodnie z art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE) lub jeżeli 
istnieją poważne trudności z dostępnością produktu leczniczego (lub przepisy są bardziej bądź podobnie liberalne)

Rozwiązania bardziej restrykcyjne niż regulacja z art. 63 ust. 3

Nie zidentyfikowano przepisów regulujących przedmiotową kwestię
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Istota przepisów krajowych Kraj implementacji

Możliwość odstąpienia, w całości lub części, od wymogu sporzą-
dzenia etykiety w języku urzędowym.
Warunki:
	★  Liczba produktów farmaceutycznych importowanych dla każ-
dego pojedynczego opakowania produktu farmaceutycznego 
nie przekracza 500 sztuk rocznie, oraz
	★  produkt leczniczy jest dostępny wyłącznie na receptę; oraz
	★  na rynku nie ma odpowiedniego produktu farmaceutycznego, 
który spełniałby wymagania etykiety i ulotki dołączonej do 
opakowania pod względem językowym, oraz spełniony jest 
jeden z poniższych warunków:
	✩ do produktu leczniczego dołączona jest ulotka dołączona do opakowania 

zbiorczego, zawierająca instrukcje w języku greckim, znajdująca się w opa-
kowaniu zbiorczym zewnętrznym lub przymocowana do zewnętrznej części 
opakowania zbiorczego zewnętrznego, albo dostarczana osobno farma-
ceucie; lubprodukt leczniczy jest oznakowany w języku angielskim i ulotka 
dołączona do opakowania jest również w języku angielskim.

Cypr

Możliwość odstąpienia, w całości lub części, od wymogu sporzą-
dzenia etykiety w języku urzędowym.
Warunek: tekst etykiety sporządzonej w języku innym niż urzę-
dowy musi być sporządzony w języku angielskim lub języku nor-
dyckim.

Islandia

Stan prawny w Polsce (opisany w rozdziale 3) Polska

W drodze wyjątku, w porozumieniu z indywidualnymi użytkowni-
kami profesjonalnymi, substancja lub preparat mogą być ozna-
kowane w celu dostarczenia im tylko w jednym języku urzędo-
wym (de/fr/it) lub w języku angielskim.

Szwajcaria

Istota przepisów krajowych Kraj implementacji

Możliwość odstąpienia, w całości lub części, od wymogu sporzą-
dzenia etykiety w języku urzędowym, jeżeli produkt leczniczy nie 
jest przeznaczony do bezpośredniego udostępniania pacjentom 
(zgodnie z art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE) lub jeżeli istnie-
ją poważne trudności z dostępnością produktu leczniczego (lub 
przepisy są bardziej bądź podobnie liberalne).

Austria, Belgia, Bułgaria, 
Chorwacja, Finlandia, Francja, 
Grecja, Łotwa, Litwa, Hiszpania, 
Luksemburg, Malta, Niemcy, 
Norwegia, Portugalia, Rumunia, 
Słowenia, Słowacja, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Rozwiązania bardziej restrykcyjne niż regulacja z art. art. 63 
ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE, szczegółowo opisane w Tabeli 2.

Cypr, Islandia, Polska, Szwajcaria

Nie zidentyfikowano przepisów regulujących przedmiotową 
kwestię.

Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, 
Holandia

Tabela 1. Stan prawny implementacji art. 63 Dyrektywy 2001/83/WE w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

Tabela 2. Indywidualne rozwiązania warunkowo dopuszczające opakowania międzynarodowe
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6. Proponowane nowe rozwiązanie legislacyjne
Problem z dostępnością w Polsce produktów leczniczych, wytwarzanych w krótkich seriach, na które 
zapotrzebowanie może ulegać istotnym zmianom, może rozwiązać zmiana systemowa w przepisach 
prawa. Zmiany powinny umożliwić zwolnienie z obowiązku posiadania polskojęzycznego opakowania 
i ulotki określonych kategorii produktów leczniczych (nieprzeznaczonych do udostępniania bezpo-
średnio pacjentom w celu samodzielnego przyjmowania), w tym szczepionek, na czas nieokreślony, 
bez konieczności każdorazowo ubiegania się o to zwolnienie np. w trybie zgody właściwego organu. 
Zmiana ta mogłaby być wprowadzona na przykład w artykule 26 Prawa farmaceutycznego, który już 
obecnie przewiduje dopuszczalność zwolnienia podmiotu odpowiedzialnego w pewnych przypadkach 
i w określonym zakresie z obowiązków dotyczących treści opakowania leku i ulotki dołączonej do opa-
kowania. W tym zakresie proponowane jest dodanie ustępu 1f, w poniższym brzmieniu:

Art. 26. Prawa farmaceutycznego

1.  Opakowanie, jego oznakowanie oraz treść ulotki informacyjnej produktu leczniczego po-
winny odpowiadać danym zawartym w dokumentach zgodnie z art. 23 ust. 2.

1a.  Nazwę produktu leczniczego umieszcza się na opakowaniu zewnętrznym produktu leczni-
czego w systemie Braille’a.

1b.  Przepisu ust. 1a nie stosuje się do produktów leczniczych posiadających kategorię dostęp-
ności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5, oraz produktów leczniczych weterynaryjnych.

1c.  Podmiot odpowiedzialny zapewnia, aby treść ulotki była dostępna na życzenie pacjenta za 
pośrednictwem organizacji pacjentów, w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowi-
dzących.

1d.  Prezes Urzędu może zwolnić podmiot odpowiedzialny z obowiązku umieszczenia na opa-
kowaniu niektórych informacji oraz zezwolić na wprowadzenie ulotki w języku innym niż 
polski, jeżeli produkt jest przeznaczony do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
Prezes Urzędu informuje o takiej decyzji Głównego Lekarza Weterynarii.

1e.  Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, określić kategorie 
produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy 
produktu leczniczego w systemie Braille’a, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania 
produktu leczniczego, sposób jego podania lub wielkość jego opakowania.

1f. Prezes Urzędu może zwolnić podmiot odpowiedzialny z obowiązku umieszczenia na opa-
kowaniu niektórych informacji, a także zezwolić na wprowadzenie ulotki w języku innym 
niż polski oraz na oznaczenie opakowania bezpośredniego i zewnętrznego w języku innym 
niż polski, jeżeli produkt ten nie jest przeznaczony do udostępniania bezpośrednio pa-
cjentom do samodzielnego stosowania.

2.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania doty-
czące oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki oraz zakres dostępności 
treści ulotki w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących, uwzględniając 
w szczególności specjalne wymagania dotyczące właściwego stosowania produktów leczni-
czych, w tym produktów radiofarmaceutycznych, produktów leczniczych homeopatycznych 
oraz tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych.

3.  Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rol-
nictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące oznakowania opakowań pro-
duktu leczniczego weterynaryjnego i treści ulotki, uwzględniając w szczególności specjalne 
wymagania dotyczące właściwego stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. 
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Ponadto, dla zachowania wewnętrznej spójności legislacji, proponowana jest również zmiana w zakre-
sie rozporządzenia wykonawczego. 

Proponowana zmiana § 17 Rozporządzenia z 20 lutego 2009r. w sprawie wymagań dotyczących oznako-
wania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki:

Należy zauważyć, że powyżej zaproponowana zmiana w art. 26 ustawy – Prawo farmaceutyczne będzie 
implementować art. 63 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE w sposób najbardziej precyzyjny, najlepiej oddający 
sens przepisu źródłowego i pozwoli na przyznanie bezterminowego zwolnienia z obowiązku posiadania 
polskojęzycznego opakowania i ulotki leku, który nie może być samodzielnie przyjmowany przez pa-
cjenta. To rozwiązanie zostało zaimplementowane w niemalże wszystkich krajach członkowskich Unii 
Europejskiej; podczas, gdy obecnie obowiązujące w naszym prawie rozwiązanie jest znacznie bardziej 
restrykcyjne od przepisu Dyrektywy i od przepisów krajowych w większości państw UE. Ta restrykcyj-
ność polskiej regulacji bezzasadnie ogranicza możliwość reagowania przez producentów i przez organy 
administracji publicznej na dynamikę potrzeb medycznych i związane z tym trudności w dostępności 
leków, w przypadku których brak oznakowania opakowań w języku polskim nie stwarza zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pacjentów, jako, że nie są one przeznaczone do samodzielnego przyjmowania.

Przyjęcie proponowanego rozwiązanie w postaci nowego art. 26 ust. 1f ustawy – Prawo farmaceutycz-
ne mogłoby być wprowadzone niezależnie od już obowiązującego art. 4c tej samej ustawy. Przepis 
art. 4c jest przepisem wprowadzającym nadzwyczajny tryb zwalniania podmiotów odpowiedzialnych 
z obowiązku wprowadzania do obrotu polskojęzycznych opakowań leków, który może być zastosowany 
tylko wyjątkowo, na czas określony, w sytuacjach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego. Z kolei 
proponowany art. 26 ust. 1f Prawa farmaceutycznego umożliwiałby uzyskanie zwolnienia z obowiązku 
oznakowania opakowania i ulotki leku w języku polskim bezterminowo (na czas nieokreślony), jeżeli 
przeznaczenie produktu (nie do samodzielnego podawania) powoduje, że nie będzie się to wiązać 
z zagrożeniem dla bezpieczeństwa farmakoterapii, bez konieczności każdorazowo uzasadniania, że 
istnieje potrzeba uzyskania zwolnienia z uwagi na szczególne względy ochrony zdrowia publicznego. 

§ 17. Oznakowanie opakowań oraz ulotkę sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 1f ustawy. Dopuszcza się równoczesne podanie informacji w innych językach urzędo-
wych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
pod warunkiem zachowania zgodności treści podanej w języku polskim.






