
REGULAMIN GIEŁDY 

 
Regulamin giełdy przeznaczony jest dla sprzedawców zwierząt na giełdzie i ustala warunki korzystania z giełdy przez sprzedawców i 
odwiedzających. Tak sprzedawca, jak odwiedzający, zobowiązani są do przestrzegania warunków ustalonych w niniejszym 
regulaminie, a swą obecnością na giełdzie wyrażają zgodę na te warunki. 
 

Przeznaczenie i cel regulaminu 
Regulamin giełdy określa warunki dla sprzedawców poszczególnych gatunków zwierząt – ptaków egzotycznych, gołębi, drobiu, 
królików, zwierząt futerkowych, drobnych gryzoni, rybek akwariowych oraz zwierząt terrariowych.  

 

Prawa i obowiązki organizatora giełdy zwierząt  

1. Organizatorem giełdy ptaków egzotycznych, gołębi, drobiu, królików, zwierząt futerkowych, drobnych gryzoni, rybek akwariowych, 
zwierząt terrariowych oraz akcesoriów do hodowli (zwanej dalej „giełda”) jest „agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. P., Nitra” 
oraz „Slovenský zväz chovateľov” (Słowacka Unia Hodowców), stowarzyszenie hodowców.  
2. Organizator zapewni miejsca do handlu – wielofunkcyjne pawilony. Organizator udostępni zadaszone pawilony „N”, „G” oraz „M5” 
na własnych terenach wystawowych. W razie wielkiego zainteresowania ze strony sprzedawców zwierząt organizator udostępni 
następne lokale.  
3. Organizator zapewni przygotowanie, przebieg, sprzątanie, dezynfekcję i dezynsekcję lokalów handlowych wyznaczonych dla giełdy 
zwierząt, nie zapewni kontenerów do transportu zwierząt, a również nie ponosi odpowiedzialności za przewóz zwierząt na/z miejsca 
handlu.  
4. Organizator zapewni nadzór weterynaryjny – w pawilonie „N” będzie do dyspozycji lekarz weterynarii.  
5. Obecny lekarz weterynarii ma prawo odmówić przyjęcia chorego zwierzęcia lub podejrzanego o wystąpienie choroby zakaźnej lub 
nakazać opuszczenia giełdy z takim zwierzęciem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 
dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego), do utylizacji padłych zwierząt kosztem własnym zobowiązany jest hodowca.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub zgonu zwierzęcia podczas trwania giełdy, 
sprzedawcy ani odwiedzający nie mają prawa żądać od organizatora odszkodowania.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie kradzieży, uszkodzenia lub zaginięcia towaru, środków transportu, mienia 
sprzedawców i odwiedzających giełdy.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania giełdy. Jedną z przyczyn odwołania giełdy jest zakaz organizowania giełdy przez 
nadzór weterynaryjny. W razie odwołania giełdy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty sprzedawców 
związane z przewozem zwierząt i towarów na giełdę oraz z rezerwacją stołów.  
9. Najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem giełdy, organizator powinien zawiadomić publiczność o odwołaniu giełdy za 
pośrednictwem swojej strony internetowej. 
10. Pracownicy organizatora lub nim upoważnione osoby mają prawo do sprawdzania przestrzegania zasad niniejszego regulaminu 
giełdy oraz do wymagania jego przestrzegania przez uczestników giełdy.  
11. Odwiedzający i sprzedawcy mają obowiązek wykupienia od organizatora biletu wstępu i/lub wniesienia opłaty za miejsce 
sprzedaży. 
 
Regulamin organizacji giełdy  
1. Giełda odbywa się w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu. Najpóźniej 7 dn i 
przed wyznaczonym terminem, organizator zawiadomi publiczność o zmianie terminu za pośrednictwem swojej strony internetowej.  
Terminy ustalane są zazwyczaj na rok do przodu.  
2. Sprzedawca na giełdzie to sprzedawca zwierząt, towaru i usług. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia 
zwierząt oraz jakość oferowanego towaru i usług.  
3. Wstęp dla sprzedawców jest możliwy od godz. 4.00 przez bramę B2, gdzie należy uiścić właściwą opłatę. Dla sprzedawców bez 
pojazdu przeznaczone jest wejście w pawilonie „G”, kasa jest czynna od godz. 4.30. Wykupieniem biletu wstępu sprzedawca wyraża 
zgodę z zasadami regulaminu giełdy i zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.  
4. Wstęp dla publiczności ograniczony jest na godz. 6.00 – 10.00, należy korzystać z bram B1, B2 oraz kasy biletowej w pawilonie G.  
5. Giełda będzie czynna do godz. 10.00.  
6. Do celów niniejszej giełdy przeznaczono pawilony "N”, „G” oraz „M5”, jak również otaczającą pawilony przestrzeń zewnętrzną. 
Pawilon N przeznaczony jest do sprzedaży ptaków egzotycznych i ozdobnych, do skupu ptaków, bez możliwości wjazdu pojazdów, 
dalej do sprzedaży rybek akwariowych, zwierząt terrariowych oraz drobnych gryzoni. Wyżej wymienionymi gatunkami można 
handlować wyłącznie na terenie pawilonu „N”. Pawilon G przeznaczony jest do sprzedaży drobiu, gołębi, królików oraz zwierząt 
futerkowych bez możliwości wjazdu pojazdów. Hale przeznaczone są wyłącznie do sprzedaży żywych zwierząt. Pawilon M5 
przeznaczony jest dla sprzedawców akcesoriów do hodowli oraz targów farmerskich z możliwością wjazdu pojazdów.  
7. Organizator giełdy zastrzega sobie prawo do trzymania rezerwacji miejsca sprzedaży w pawilonie „M5” maksymalnie do godz. 
5.30. Po upływie ustalonego czasu, organizator umożliwi wynajem danego miejsca innemu sprzedawcy. Organizator giełdy zastrzega 
sobie prawo do trzymania rezerwacji miejsca sprzedaży w pawilonie „N” maksymalnie do godz. 7.00. Po upływie ustalonego czasu 
może dane miejsce zająć inny hodowca.  
8. Miejsc na zewnątrz nie można zarezerwować, należy przestrzegać instrukcji organizatora.  
9. Miejsce sprzedaży oznacza przestrzeń o powierzchni 5 × 3 m, tzn. 15 m2. 
10. Opłaty za miejsce sprzedaży:  
– sprzedaż produktów towarowych (w pawilonie)14,00 €  
– sprzedaż produktów nietowarowych (w pawilonie) 10,00 €  
– sprzedaż poza pawilonem 5,00 €  
– rezerwacja miejsca na stole w paw. „N“ 1 × 0,5 m/giełda 1,00 €  
Pozostałe opłaty: – cena biletu 2,00 € 
– opłata za parkowanie / samochód osobowy 2,00 
– opłata za parkowanie / autobus 20,00 €  
Dodatkowo do wynajmu przestrzeni, każdy sprzedawca zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu i uiszczenia opłaty za 
parkowanie.  
Wszelkie zmiany opłat zostaną opublikowane w cenniku na dany rok. 
11. Sprzedawcy i odwiedzający mogą parkować wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. 
12. Po zakończeniu giełdy, sprzedawca zobowiązany jest do opuszczenia terenów wystawowych najpóźniej do godz. 12.00.  
13. Każdy sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania nie tylko „Regulaminu Giełdy”, lecz również „Regulaminu Targowiska” – 
zobacz www.agrokomplex.sk 

 

Gatunki zwierząt:  
1. Gatunki zwierząt przeznaczone do sprzedaży na giełdzie to ptaki egzotyczne i ozdobne, gołębie, drób, króliki, drobne gryzonie, 
zwierzęta terrariowe, rybki akwariowe, zwierzęta futerkowe (fretka, lis fermowy, szop pracz, norka, nutria, szynszyla). 
2. Do handlu zostaną dopuszczone tylko zwierzęta zdrowe oraz w dobrej kondycji. Nie dopuszczalny jest handel ciężarnymi samicami 
w drugiej połowie ciąży oraz samicami karmiącymi. 

 
Sposób obchodzenia się ze zwierzętami: 
1. Korzystający z giełdy prowadzą handel poprzez wymianę, kupno oraz sprzedaż zwierząt między uczestnikami giełdy. Sprzedaż i  
kupno zwierząt zapewniają sami uczestnicy giełdy, w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność. 
2. Do kontaktu ze zwierzętami dochodzi tylko w razie dokonania zakupu – sprzedaży zwierzęcia, kiedy należy przemieścić go z jednej 
klatki transportowej (klatki wystawowej lub kontenera) do drugiej. Hodowcy zobowiązani są do traktowania zwierząt w sposób 
łagodny, nie powodując im zbędnego bólu oraz do zmniejszenia ryzyka obrażeń do minimum zgodnie z ustawą nr 38/2007, § 22 o 
ochronie zwierząt. 
3. Osoby obchodzące się ze zwierzętami muszą podczas trwania giełdy czuwać nad zachowaniem zwierząt i liczyć na to, że w 
nieznanym otoczeniu mogą one wykazywać reakcje obronne. 
4. Na terenie giełdy obowiązuje zakaz przeprowadzania na zwierzętach testów, wyścigów, tresury lub ćwiczeń.  
5. Organizator ma prawo do usunięcia z giełdy osób, które naruszają niniejsze zasady (np. stosują niedozwolonych pomocy, 
wyposażenia i sprzętu, nadmiernie karzą zwierzęta, przeciążają zwierzęta, stosują pomocy, które powodują obrażenia lub stres,  nie 
przyprowadzą zwierzę do kontroli weterynaryjnej, nie posiadają potrzebnego zaświadczenia weterynaryjnego).  

 
Sprzęt, wyposażenie, pomoce do obchodzenia się ze zwierzętami. 
1. Giełda odbywać się będzie na terenach wystawowych „agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Nitra” w pawilonach, które 
spełniają warunki przestrzenne oraz higieniczne dla większej koncentracji osób, zwierząt i towarów.  
2. Pawilony wyposażono w stoiska służące do umieszczenia klatek lub kontenerów wystawowych. Ze względu na krótki czas trwania  
giełdy (do 6 godzin) nie ma potrzeby przemieszczania zwierząt z klatek lub kontenerów transportowych w klatki/kontenery 
wystawowe lub boksy stajenne. Sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za dobre poczucie swoich zwierząt, a szczególnie za 
napojenie, karmienie, udzielenie pomocy lekarskiej oraz nadzór.  
3. Klatki transportowe, klatki wystawowe oraz kontenery przeznaczone dla poszczególnych gatunków zwierząt powinny mieć takie 
rozmiary, by zmniejszyć na minimum ryzyko spowodowania obrażeń, stresu i cierpienia zwierząt. 
4. Należy bezwarunkowo przestrzegać minimalnych rozmiarów klatek wystawowych i boksów stajennych podanych w załączniku nr 1 
do niniejszego regulaminu.  
5. Pomoce do obchodzenia się ze zwierzętami zapewniają hodowcy kosztem własnym. 

 
Transport zwierząt na giełdę 
1. Transport zwierząt na giełdę i z powrotem zapewni hodowca. Transport należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające  
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. 
2. Do celów transportu zwierząt należy korzystać wyłącznie ze środków, których konstrukcja zapewnia zwierzętom komfort, 
minimalizuje ryzyko powstania obrażeń podczas transportu, umożliwia regularne sprawdzanie stanu i komfortu zwierząt, odpowiada 
warunkom technicznym oraz posiada odpowiednie wyposażenie. 
3. Wewnątrz środków transportu przewożących zwierzęta obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia, równoczesnego 
przewożenia rzeczy, które mogłyby spowodować naruszenie komfortu lub obrażenie zwierząt, a szczególnie substancji drażniących i 
łatwopalnych. 
4. Hodowcy zobowiązani są dopilnować, by dostarczone na giełdę zwierzęta nie miały widocznych objawów choroby.  
 
Pierwsza pomoc, opieka weterynaryjna oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt 
1. Pierwszą pomoc, opiekę weterynaryjną oraz nadzór weterynaryjny zapewnia lekarz weterynarii obecny w wyznaczonym miejscu w 
pawilonie „N”. Lekarzowi weterynarii stworzono odpowiednie warunki do właściwego wykonywania badań zwierząt oraz 
ewentualnych zabiegów. 
2. Hodowcy zobowiązani są do przekazania pracownikom nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt wszelkich 
dokumentów, informacji, udzielenia im niezbędnej pomocy rzeczowej i osobistej, w tym przyprowadzenia zwierząt w miejsce 
wyznaczone przez pracownika nadzoru. 
3. Do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt upoważnieni są inspektorzy weterynarii, którzy 
powinni okazać się hodowcy legitymacją służbową. 

 

Pouczenie osób w sprawie ochrony zwierząt i pozostałe postanowienia 
 
1. Niniejszy regulamin giełdy jest dostępny na tablicach informacyjnych przy wejściu głównym, w pawilonach „N”, „G”, „M5” oraz na 
stronach internetowych www.agrokomplex.sk, www.szch.sk.  
2. Uczestnikami giełdy mogą zostać hodowcy lokalni i zagraniczni pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych wymagań 
weterynaryjnych i zasad giełdy ustalonych przez organ administracji „Regionálna veterinárnou a potravinová správa Nitra” (zwaną 
dalej „RVPS Nitra“):  
l W ramach czynności związanych z giełdą organizator i hodowca zobowiązani są do przestrzegania ustalonych wymagań 
weterynaryjnych i higienicznych, regulaminu giełdy oraz innych aktualnie ważnych przepisów.  
l Obecne na giełdzie zwierzęta muszą spełniać wymagania weterynaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa słowackiego, 
europejskiego oraz regulaminem giełdy.  
l Na polecenie lekarza weterynarii organizator ma prawo do usunięcia zwierzęcia z giełdy w wypadku stwierdzenia objawów choroby,  
stresu lub innych negatywnych objawów, które mogłyby być przyczyną cierpienia zwierzęcia.  
l Organizator ma prawo do usunięcia odwiedzającego lub sprzedawcy z giełdy w wypadku naruszenia lub nieprzestrzegania 
regulaminu giełdy, a to bez prawa do zwrócenia kosztów biletu wstępu. 
 

 
 
 
 
 
 

Ważność i skuteczność Regulaminu giełdy 
1. Regulamin giełdy staje się ważnym i skutecznym z dniem 1 grudnia 2012 r.  
2. Regulamin giełdy jest wiążący dla sprzedawców, odwiedzających oraz uczestników giełdy.  
3. Wszelkie zmiany regulaminu giełdy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.agrokomplex.sk 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU GIEŁDY 
Minimalne zalecane rozmiary do ustajnienia poszczególnych gatunków zwierząt ustalone przez lekarzy weterynarii to 

A) Drób 

Kategoria zwierząt 
Przybliżona waga zwierząt  
w kg 

Minimalna wysokość klatki  
dla zwierzęcia w m 

Min. powierzchnia podłogi  
klatki na jedno zwierzę w m2 

Kury – małe plemiona 0,5 0,4 0,16 

Kury – średnie plemiona 3 0,5 0,25 

Kury – duże plemiona 4 0,6 0,36 

Perliczka 2 0,6 0,36 

Indyczki 6 - 12 1 1 

Kaczki – małe plemiona 1 - 1,5 0,4 0,16 

Kaczki – duże plemiona 2 - 4 0,7 0,49 

Gęsi 4 - 9 1 1 

B) Króliki 

Kategoria zwierząt 
Przybliżona waga zwierząt  
w kg 

Minimalna wysokość klatki  
dla zwierzęcia w m 

Min. powierzchnia podłogi  
klatki na jedno zwierzę w m2 

Rasy miniatur 1,2 0,3 0,14 

Małe plemiona 3 0,35 0,2 

Średnie plemiona 4 – 5 0,4 0,3 

Duże plemiona ponad 6 0,4 0,36 

C) Gołębie 

Kategoria zwierząt 
Przybliżona waga zwierząt  
w kg 

Minimalna wysokość klatki  
dla zwierzęcia w m 

Min. powierzchnia podłogi  
klatki na jedno zwierzę w m2 

Małe plemiona 0,5 0,25 0,0625 

Średnio duże plemiona 0,5 – 0,75 0,3 0,09 

Duże plemiona ponad 0,75 0,4 0,16 

D) Zwierzęta futerkowe 

Kategoria zwierząt 
Przybliżona waga zwierząt  
w kg 

Minimalna wysokość klatki  
dla zwierzęcia w m 

Min. powierzchnia podłogi  
klatki na jedno zwierzę w m2 

Norka 3 0,4 0,255 

Fretka 2 0,4 0,255 

Lis fermowy 15 0,7 0,8 

Szop pracz 18 0,7 0,8 

Nutria 5,5 0,5 0,8 

Szynszyla 0,5 0,21 0,059 

 
E) Sprzęt, wyposażenie, pomoce do obchodzenia się ze zwierzętami. 

 
a) Klatki wystawowe, klatki transportowe oraz kontenery przeznaczone dla poszczególnych gatunków zwierząt powinny być czyste i 
mieć takie rozmiary, by zmniejszyć na minimum ryzyko spowodowania obrażeń, stresu i cierpienia zwierząt. 
b) Ptaki można sprzedawać maksymalnie po 2 sztukach, wyłącznie w klatkach wystawowych, które powinny być czyste, wyposażone 
w miski z wodą i karmą, dwa drążki do siedzenia. Ptaki można na giełdę przynieść również w transporterze, który powinien być 
czysty, nie musi być wyposażony w miski z wodą i karmą, ale nie może być przepełniony. Bezpośrednio z transportera można 
sprzedawać ptaki wyłącznie w celach skupu. Nie można sprzedawać ptaków bezpośrednio z transportera, a ten powinien być 
położony pod stołem tyłem do przejścia. Z transportera można uzupełniać liczbę ptaków w klatce wystawowej (jeśli znajdują się  w 
niej mniej niż dwa lub cztery ptaki). 
Na stołach, jak również poza stołami, można wystawiać / sprzedawać ptaki wyłącznie w klatkach wystawowych – skrzyniach o niżej 
podanych rozmiarach zewnętrznych: 
 
MAŁA KLATKA WYSTAWOWA: 
a) klatki dla kanarków, zeberek oraz ptaków podobnych rozmiarów  
szerokość – 30 cm, głębokość – 18 cm, wysokość – 24 cm 
b) klatki dla papużek falistych, wróbliczek, ptaków neophema oraz ptaków podobnych rozmiarów  
szerokość – 35,5 cm, głębokość – 16,5 cm, wysokość – 30,5 cm  
W wypadku gatunków – rodzajów, jak: papużka falista, kanarek, zeberka, wróbliczka, agapornis, neophema oraz drobnych ptaków 
egzotycznych do wielkości gołąbka diamentowego, można w klatce wystawowej trzymać do 4 sztuk. 
ŚREDNIA KLATKA WYSTAWOWA: 
c) klatki dla średnio dużych papug – rozelli, amazonek, żak, barwnic oraz papug podobnych rozmiarów  
szerokość – 51 cm, głębokość – 24,5 cm, wysokość – 46 cm 
DUŻA KLATKA WYSTAWOWA: 
d) klatki dla dużych papug – kakadu moluckiej, ary niebieskogłowej oraz papug podobnych rozmiarów  
szerokość – 62 cm, głębokość – 30,5 cm, wysokość – 61 cm 
e) metalowa klatka woliera, dla dużych i średnio dużych ptaków – araraun, amazonek i im podobnych, o takich rozmiarach, by ptak 
siedząc na drążku nie zahaczał głową o sufit ani ogonem o dno klatki. 
Podczas giełdy będzie można kupić wszystkie typy klatek wystawowych od sprzedawców klatek wystawowych, lub hodowca może 
kupić klatki w innym miejscu, czy też własnoręcznie je skonstruować. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU GIEŁDY 
Wymagania weterynaryjne 
RVPS Nitra jako organ miejscowej administracji publicznej, oddział opieki weterynaryjnej, na podstawie § 8 ustawy nr 39/2007 Z. z. [Dz.U.] 
o opiece weterynaryjnej i zmianie niektórych powiązanych ustaw ustalił niniejsze wymagania weterynaryjne dla „giełdy ptaków 
egzotycznych, gołębi, drobiu, królików, zwierząt futerkowych, drobnych gryzoni, rybek akwariowych, zwierząt terrariowych oraz 
akcesoriów do hodowli“: 
1/ Wymagania dla zwierząt z Republiki Słowackiej  
– wszystkie zwierzęta muszą posiadać dokument przewozowy, w którym prywatny lekarz weterynarii w miejscu hodowli wyznaczy, że 
zwierzęta nie mają żadnych objawów klinicznych chorób, a szczególnie chorób zakaźnych zagrażających dany gatunek zwierząt (ptaki 
egzotyczne, gołębie, drób, króliki, zwierzęta futerkowe – fretki, lisy fermowe, szopy pracze, norki) 
– właściciel zwierząt futerkowych (fretki, lisy fermowe, szopy pracze, norki) powinien w razie kontroli weterynaryjnej okazać się 
dokumentem (legitymacją lub paszportem zdrowotnym) stwierdzającym spełnienie następnych wymagań weterynaryjnych: 
zwierzęta starsze niż 3 miesiące – legitymacja powinna zawierać potwierdzenie o wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie nie starsze 
niż 3 tygodnie, a zastosowana szczepionka musi być zarejestrowana na Słowacji, nieaktywna, a zgodnie ze standardem zawierać co 
najmniej 1 międzynarodową jednostkę antygenu (WHO) 
w potwierdzeniu wykonania szczepienia przeciwko wściekliźnie należy wskazać nazwę szczepionki oraz numer partii 
– w kontekście wścieklizny, fretki młodsze niż 3 miesiące powinny spełniać ogólne wymagania wskazane w dokumencie weterynaryjnym, 
wymagane jest również potwierdzenie pochodzenia z hodowli oraz trzymania w danej hodowli od urodzenia. 
Zwierzęta futerkowe (fretki) urodzone od 1 listopada 2011 r. muszą mieć zaimplantowany transponder – mikroczip spełniający wymagania 
normy ISO 11784. Oznakowanie powinno zawierać unikalny numer zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 998/2003. 
2/ Zwierzęta z innych krajów UE 
– Drób musi spełniać wymagania Dyrektywy Rady 2009/158/WE oraz posiadać świadectwo weterynaryjne w systemie TRACES 
zaświadczone przez właściwe władze weterynaryjne. 
– zwierzęta wrażliwe (fretki, lisy fermowe, szop pracz, norki) muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie najpóźniej 3 tygodnie przed 
terminem giełdy, a zastosowana szczepionka musi być zarejestrowana na Słowacji, nieaktywna, a zgodnie ze standardem zawierać co 
najmniej 1 międzynarodową jednostkę antygenu (WHO). W potwierdzeniu wykonania szczepienia przeciwko wściekliźnie należy wskazać 
nazwę szczepionki oraz numer partii. 
– Zwierzęta futerkowe (fretki) urodzone od 1 listopada 2011 r. muszą mieć zaimplantowany transponder – mikroczip spełniający 
wymagania normy ISO 11784. Oznakowanie powinno zawierać unikalny numer zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 998/2003. 
3/ Zwierzęta z innych krajów UE muszą spełniać wymagania Dyrektywy Rady 92/65/EWG implementowane w Rozporządzenie Rządu RS nr 
313/2003 Z. z. [Dz.U.] dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i 
zarodków w brzmieniu późniejszych zmian oraz posiadać świadectwo weterynaryjne w systemie TRACES zaświadczone przez właściwe 
władze weterynaryjne. Wymagania weterynaryjne dla poszczególnych gatunków zwierząt wskazano w certyfikatach wydanych na 
potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego.  
Hodowcy i właściciele zwierząt zobowiązani są do przestrzegania warunków transportu zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1/2005 dotyczącym ochrony zwierząt podczas transportu. 

 
Na giełdzie obowiązuje zakaz handlowania niżej wymienionymi gatunkami zwierząt: 
– psy 
– koty 
– przeżuwacze 
– parzystokopytne 
– nieparzystokopytne 
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