
 

 

REGULAMIN HODOWLANY 
Stowarzyszenia Hodowców Kotów 

Supreme Cat Club  
 

1. Przepisy ogólne  

a) Na podstawie Regulaminu Hodowlanego i Rejestracyjnego FIFe (wydanego w dniu 

01.01.2023r.) wprowadza się w życie niniejszy Regulamin Hodowlany celem stosowania go 

przez wszystkich członków Stowarzyszenia Hodowców Kotów Supreme Cat Club w Łodzi. 

 

b) Dbałość o zdrowie, komfort życia, dobro i właściwą opiekę każdego kota jest podstawowym 

obowiązkiem każdego hodowcy i właściciela kotów.  

 

c) Odpowiedzialna hodowla musi opierać się na prawach genetyki, stosować zasady profilaktyki i 

leczenia chorych kotów, zapewniać prawidłowe warunki bytowania.  

 

d) Hodowca lub właściciel kotów zobowiązany jest prowadzić dokładny rejestr zdrowia oraz 

podjętych działań profilaktycznych w stosunku do kotów jak i narodzonych w hodowli kociąt.  

 

e) Wszystkich członków Supreme Cat Club obowiązują regulaminy i przepisy FIFe oraz Felis 

Polonia.  

2. Hodowla i jej warunki bytowe  

2.1. Opieka ogólna  

 
a) Koty dorosłe i kocięta muszą być regularnie szczepione, odrobaczone oraz mieć zapewnioną 

opiekę weterynaryjną. 

 

b) Należy bezwzględnie podejmować wszelkie kroki mające na celu zapobieganie występowaniu 

i rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, włącznie z 

aplikowaniem zwierzętom dostępnych szczepionek.  

2.2. Warunki bytowe  

 
a) Pomieszczenia, w których trzymane są koty, ale także posłania, miski, kuwety, itp., muszą być 

utrzymywane w czystości.  

 

b) Koty muszą mieć przez cały czas dostęp do świeżej wody i właściwego pożywienia w 

odpowiednich ilościach.  

 

c) Koty muszą mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą swobodne poruszanie 

się, zabawę.  

 

d) Koty muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz odpowiednie 

naturalne i sztuczne oświetlenie.  

 



 

 

e) Należy unikać zbyt dużego zagęszczenia kotów, ponieważ może to prowadzić do stresu i 

agresji, a co więcej, może zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób.  

 

f) Pomieszczenia, w których przebywają koty muszą spełniać następujące warunki:  

 minimum 6 m2 podłogi , o wysokości co najmniej 1,80 m na każdego kota,  

 w pomieszczeniu musi być co najmniej jeden dodatkowy poziom, i miejsca do spania i 

schronienia,  

 wszystkie przestrzenie muszą być dostępne dla człowieka i zabezpieczone przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

 

W przypadku pomieszczeń zewnętrznych dodatkowo:  

 koty muszą mieć zapewnione odpowiednio zacienione miejsce, w którym będą mogły 

schronić się przed bezpośrednim działaniem słońca,  

 w przypadku takich pomieszczeń, koty muszą mieć zapewniony dostęp do 

domu/budynku, aby móc schronić się przed deszczem lub śniegiem,  

 wszystkie przestrzenie muszą być tak zaprojektowane, aby umożliwić szybkie 

odprowadzanie wody i osuszanie.  

2.3. Przekazywanie kotów do nowych domów  
 

a) Aby uniknąć nieporozumień, należy sporządzać z kupującymi kocięta, bądź użytkującymi 

kocury reproduktory umowy na piśmie, w których zawarte będą wszelkie uzgodnienia i 

ograniczenia.  

 

b) Zakazuje się sprzedawania lub oddawania w jakiejkolwiek innej formie kotów z rodowodami 

FIFe na targowiskach, do sklepów zoologicznych lub podobnych instytucji, jak również do 

jakiejkolwiek organizacji w celach eksperymentalnych bądź do przeprowadzania testów.  

 

c) Zabrania się oferować/sprzedawać koty, bądź inne usługi, takie jak usługi reproduktora, na 

aukcjach lub podobnych imprezach, zarówno w formie elektronicznej, jak i fizycznej. Sprzedaż 

kotów na aukcji internetowej allegro i innych tego typu jest zakazana. 

 

d) Niedozwolona jest sprzedaż kotów/kociąt bez rodowodu.  

 

e) Kociąt nie wolno wydawać do nowych domów przed ukończeniem przez nie 14 tygodni i 

przeprowadzeniem pełnego programu szczepień przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi 

zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów weterynaryjnych.  

 

 

3. Warunki hodowlane  

3.1. Ogólne  

 

a) Za hodowcę uważa się członka Supreme Cat Club prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych 

niniejszego regulaminu, posiadającego jedną lub więcej kotek, które są lub mają być 

przeznaczone do hodowli i są zarejestrowane w Stowarzyszeniu Hodowców Kotów Supreme 

Cat Club.  

 



 

 

b) Hodowca powinien posiadać oficjalnie zarejestrowany w FIFe przydomek hodowlany.  

 

c) Niedozwolone jest rozmnażanie kotów obciążonych wadami genetycznymi, głuchych kotów 

białych oraz kotów z przepukliną pępkową.  

 

3.2. Obowiązki hodowcy  

 

a) Hodowca zobowiązany jest otoczyć opieką kotkę hodowlaną i zabezpieczyć ją przed 

przypadkowymi kryciami, stworzyć higieniczne warunki bytu kotce i jej potomstwu.  

 

b) Wszystkie porody powinny odbywać się pod nadzorem człowieka, na wypadek pojawienia się 

powikłań.  

 

c) Kotce ciężarnej, rodzącej oraz karmiącej należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie warunki, 

takie jak spokój i specjalnie przygotowane oraz odseparowane miejsce.  

 

d) Zabrania się sprzedaży i/lub przekazywania kotek w zaawansowanej ciąży i karmiących do 12 

tygodni po porodzie.  

 

e) Dopuszczać do krycia można jedynie kotkę zdrową w doskonałej kondycji fizycznej.  

 

f) Kotki nie wolno pokryć innym reproduktorem przed upływem minimum 3 tygodni od 

poprzedniego krycia.  

 

g) Kotka nie może mieć więcej niż 3 mioty w ciągu dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, w której 

hodowca uzyskał pisemną zgodę lekarza weterynarii i powiadomił niezwłocznie o tym fakcie 

Supreme Cat Club.  

 

h) Kotka, która wymaga powtarzających się cesarskich cięć, nie może być używana do dalszej 

hodowli.  

 

i) Hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu, gdy kocięta ukończą minimum 10 

tygodni. Istnieje możliwość przeprowadzenia przeglądu hodowlanego miotu u hodowcy – koszty 

związane z dojazdem Komisji Hodowlanej pokrywa w 100% hodowca. W uzasadnionych 

przypadkach hodowca zamiast przeglądu hodowlanego może przedstawić oświadczenie 

weterynaryjne potwierdzające ilość kociąt w miocie oraz ich płeć – wg druku weterynaryjnego 

przeglądu miotu.  

 

j) Po 3 latach członkostwa w Supreme Cat Club i po wyhodowaniu minimum 4 miotów hodowca 

zwolniony jest z przeglądów miotów. Po spełnieniu w/w kryteriów hodowca może przedstawić 

miot do przeglądu, ale nie jest to obligatoryjne.  

 

k) Wydawanie rodowodów kociąt następuje po okazaniu przez hodowcę imiennych książeczek 

zdrowia kociąt z udokumentowanym przez lekarza weterynarii odrobaczeniem i wymaganymi 

szczepieniami.  

 

 



 

 

l) Komisja Hodowlana ma prawo przeprowadzić kontrolę hodowli. Termin wizyty musi być 

uzgodniony z hodowcą.  

 

m) Obowiązkiem hodowcy jest umożliwienie kontroli hodowli przez Komisję Hodowlaną. Odbywa 

się ona na koszt Supreme Cat Club.  

3.3. Kotki hodowlane  

 
a) Do rozrodu (data krycia) dopuszcza się kotkę, która ukończyła 10 miesięcy, jest zarejestrowana 

w Supreme Cat Club.  

 

b) W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczona kotka, która nie spełnia 

wymogów w pkt. a. Każdorazowo wniosek rozpatruje Komisja Hodowlana Supreme Cat Club 

po przedstawieniu przez hodowcę pisemnej opinii lekarza weterynarii.  

 

c) W przypadkach, jeżeli właściciel kotki hodowlanej narusza obowiązki hodowcy zawarte w 

niniejszym regulaminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Komisję 

Hodowlaną. Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania się do Sądu 

Koleżeńskiego Supreme Cat Club w terminie 14 dni. 

 3.4. Obowiązki właściciela kocura  

 
Właściciel kocura zobowiązany jest do:  

  

a) Udostępnienia kocura wyłącznie do krycia kotek zarejestrowanych w organizacjach 

zrzeszonych w WCC (FIFe, WCF, TICA, CFA)  

 

b) Supreme Cat Club rekomenduje sporządzanie umów krycia. Każda umowa, porozumienia lub 

ograniczenia muszą mieć formę pisemną, aby zapobiec późniejszym nieporozumieniom.  

 

c) Przedstawienia kocura do przeglądu na żądanie komisji hodowlanej.  

 

Obowiązki właściciela kocura wobec kotki przywiezionej do krycia:  

 

a) Zapewnienie kotce optymalnych warunków bytowania na czas krycia.  

 

b) Stworzenie możliwości separacji, czyli dostęp kotki wyłącznie do kocura kryjącego bez 

możliwości kontaktu z pozostałymi kotami w hodowli.  

 

c) Zabrania się przyjmowania jednocześnie więcej niż jednej kotki do krycia.  

3.5. Kocury hodowlane  

 
a) Kocurem hodowlanym – reproduktorem, może zostać kot, który jest zarejestrowany w Supreme 

Cat Club.  

 



 

 

b) Przed dopuszczeniem do pierwszego krycia, kot reproduktor musi uzyskać zaświadczenie 

lekarza weterynarii stwierdzające, że oba jądra są normalne i zstąpiły do worka mosznowego. 

Zaświadczenie należy przedłożyć w Supreme Cat Club.  

 

4. Obowiązki i uprawnienia Komisji Hodowlanej  

4.1. Obowiązki  

 

a) Udzielanie porad w zakresie kojarzenia, wychowu kociąt, żywienia i pielęgnacji oraz pomoc w 

rozwiązywaniu problemów hodowlanych.  

 

b) Respektowanie od hodowców przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie 

Hodowlanym i Rejestracyjnym FIFe oraz niniejszym regulaminie hodowlanym.  

 

c) Dokonywanie przeglądów hodowlanych miotów oraz innych przeglądów hodowlanych, jeśli o 

takowe poprosi właściciel kota.  

 

d) Na życzenie i koszt hodowcy przeprowadzanie przeglądów hodowlanych miotów w miejscu 

zamieszkania hodowcy.  

4.2. Prawa   

 

a) Komisja Hodowlana może wystąpić do Zarządu SCC o okresowe zawieszenie działalności 

hodowli, jeżeli:  

 z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości sprawdzenia potomstwa kotki 

hodowlanej lub trzykrotnie nie otrzymała stosownego oświadczenia lekarza weterynarii 

pkt. 3.2 l.  

 po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanego kota, hodowca nie 

zastosował się do tego wymogu. 

 

5. Przepisy końcowe  

1. W przypadku przekazania kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona na piśmie w ciągu 

1 miesiąca do Zarządu Supreme Cat Club, którego członkiem jest odstępujący i zaznaczona w 

dokumentacji.  

 

2. W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić 

o stracie Supreme Cat Club. Biuro Rodowodowe Felis Polonia unieważnia zaginiony dokument 

i wydaje właścicielowi duplikat rodowodu.  

 

3. W wyjątkowych przypadkach losowych Komisja Hodowlana może odstąpić od przepisów 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 


