REGULAMIN HODOWLANY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOTÓW „JEDYNKA”
Na podstawie regulaminu hodowlanego i rejestracyjnego FIFe z dnia 01.01.2005 r.
wprowadza się w życie niniejszy Regulamin celem stosowania go przez wszystkich członków
Stowarzyszenia Miłośników Kotów Jedynka.
Dbałość o zdrowie i zapewnienie właściwej opieki jest podstawowym obowiązkiem każdego
hodowcy i właściciela. Hodowla opiera się na rozwijaniu wiedzy genetycznej, stosowaniu zasad
profilaktyki oraz zapewnieniu optymalnych warunków życia kotom.
Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela i hodowcy kotów jest zapewnienie zwierzętom
godziwych warunków życia, dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo, oraz poszanowanie ich prawa
do życia.
Wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Kotów Jedynka w Warszawie obowiązują
regulaminy FIFe oraz Felis Polonia.
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Hodowcą jest każdy członek SMK JEDYNKA, który jest właścicielem minimum jednej kotki
zarejestrowanej w Felis Polonia, który posiada przydomek hodowlany i prowadzi hodowlę zgodnie
z regulaminem SMK JEDYNKA.
§2
Pomieszczenie, w którym mieszka kot nie może być mniejsze niż 6 m2 podłogi i nie niższe niż 1.8
m, przynajmniej 2 m2 powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. W pomieszczeniu tym
musi być specjalnie przygotowana przestrzeń do spania.
W miejscu stałego przebywania kotów musi być utrzymywana czystość przez cały czas oraz
zabezpieczone światło dzienne i sztuczne. Koty muszą mieć stały dostęp do świeżej wody oraz
otrzymywać właściwe jedzenie. Koty muszą mieć zabezpieczoną odpowiednią przestrzeń do
zabaw i aktywnego życia
§3
Hodowca zobowiązany jest do zapewnienia indywidualnego kontaktu każdemu kotu i kociakowi w
ciągu każdego dnia.
§4
Hodowca zobowiązany jest wystąpić o wydanie rodowodu dla wszystkich żywych kociąt w miocie.
Wszystkie kocięta ze zgłoszonych miotów posiadają rodowód FIFe. W karcie zgłoszenia miotu
hodowca winien wpisać wszystkie narodzone kocięta, również martwe.
§5
Niedozwolona jest sprzedaż kociąt BEZ RODOWODU.
§6
Niedozwolona jest sprzedaż kotów z rodowodem FIFe do sklepów zoologicznych, na aukcjach
internetowych oraz organizacjom prowadzącym jakiekolwiek testy i eksperymenty na zwierzętach.
§7
Kocięta mogą być oddane nowemu właścicielowi po ukończeniu 12 tygodnia życia i po
dwukrotnym szczepieniu, co najmniej przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi oraz po
wcześniejszym odrobaczeniu kociąt.
§8
Przy dopuszczaniu kotów do rozmnażania należy przestrzegać Regulaminu Hodowli i Rejestracji
Kotów FIFe.
Niedozwolone jest rozmnażanie kotów posiadających wady dyskwalifikujące i wykluczające
przyznanie certyfikatu wymienione w Regulaminie Wystawowym FIFe.
§9
1. Zarząd SMK JEDYNKA za naruszenie regulaminu odpowiednio do przewinienia zastosuje:
a) ostrzeżenie;
b) zawieszenie w prawach członka na czas określony;
c) skreślenie z listy członków.
2. Decyzję o ukaraniu Zarząd SMK JEDYNKA podejmuje na podstawie głosowania większością 2/3
głosów i sporządza ją na piśmie, a gdy względy wychowawcze za tym przemawiają upublicznia
przyczyny na stronie JEDYNKI, a w uzasadnionych przypadkach także na innych stronach

internetowych.
3. Jeżeli w okresie zawieszenia w prawach członka dopuści się on ponownie naruszenia
regulaminu zostanie automatycznie usunięty z SMK JEDYNKA z upublicznieniem przyczyn.
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ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI HODOWCY
§ 10
Hodowca zobowiązany jest otoczyć opieką każdego kota i zabezpieczyć kotki przed
przypadkowymi kryciami.
Dopuszczać do krycia koty zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej.
Przed spodziewaną rują kotki, jeśli planowane jest krycie, hodowca powinien zwrócić się do
SMK JEDYNKA po skierowanie do krycia, które jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia
w sytuacji, gdy planowane jest krycie własnym kocurem, nie jest konieczne pobieranie
skierowania.
Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru odpowiedniego kocura do krycia. Kocur do
krycia może być wybrany z pośród kocurów hodowlanych zarejestrowanych w Felis Polonia
lub reproduktorów z innych klubów FIFe, bądź klubów niezależnych uznawanych przez
FIFe i Felis Polonia, o ile nie koliduje to z ogólnymi zasadami kojarzeń wg FIFe. Jeżeli
kocur pochodzi z klubu nie należącego do FIFe, hodowca musi przedstawić ocenę
doskonałą kota, którą otrzymał jako kot dorosły od sędziego na wystawie organizowanej
przez członka FIFe, nie starszą niż 2 lata.
Hodowca winien zgłosić miot w ciągu 8 tygodni od daty urodzenia kociąt na dokładnie i
czytelnie wypełnionej karcie miotu wraz z załączonym skierowaniem i kartą krycia
otrzymaną od właściciela kocura.
Wydawanie rodowodów kociąt następuje po okazaniu przez hodowcę książeczek zdrowia
kociąt z udokumentowanym przez lekarza weterynarii kompletem szczepień.
Hodowca zobowiązany jest poinformować nabywców kociąt o sposobie ich żywienia i
pielęgnacji, oraz konieczności kontynuowania szczepień ochronnych.
Hodowca powinien zachęcić właścicieli do nawiązania współpracy ze stowarzyszeniami
zrzeszonymi w FPL w rejonie ich zamieszkania.
Wice Prezes ds. hodowlanych w uzasadnionych przypadkach ma prawo przeprowadzić
kontrolę hodowli. Termin wizyty powinien być uzgodniony z hodowcą. Obowiązkiem
hodowcy jest umożliwienie przeprowadzenia tej kontroli. Odbywa się ona na koszt SMK
JEDYNKA.

ROZDZIAŁ III
KOTKI HODOWLANE
§ 11
1. Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest zarejestrowana w FPL
§ 12
W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczona kotka, która nie spełnia
wymogów zawartych w § 11.
§ 13
W przypadkach kiedy dorosła kotka jest przerejestrowana do innego stowarzyszenia zrzeszonego
w FPL jako kotka hodowlana, cała dokumentacja kotki musi być przekazana do nowego
stowarzyszenia.
§ 14
Na wniosek Wice Prezesa ds. hodowlanych kotka może być skreślona z listy kotek hodowlanych,
jeżeli:
• potomstwo kotki po trzech różnych kocurach wykazuje niepożądane wady dyskwalifikujące,
lub występują komplikacje przy kolejnych porodach ( cesarskie cięcia.)
• Wice Prezes ds. hodowlanych z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości sprawdzenia
jej potomstwa lub po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanej kotki,
hodowca nie zastosuje się do tego wymogu.

Od tej decyzji przysługuje hodowcy prawo odwołania się do Zarządu SMK JEDYNKA w terminie 14
dni.
ROZDZIAŁ IV
OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA KOCURA
§ 15
Właściciel kocura zobowiązany jest do:
1. Utrzymania kocura w odpowiedniej kondycji.
2. Stworzyć kocurowi odpowiednie warunki bytowania zgodne z § 2.
3. Udostępnić kocura wyłącznie do krycia kotek skierowanych pisemnie przez Komisje
Hodowlane FPL
4. Wykupić karty krycia w klubie macierzystym
5. Sporządzania umów krycia. Zaleca się pisemne ich sporządzanie.
6. Na żądanie Wice Prezesa ds. hodowlanych przedstawić kocura do przeglądu.
7. Wraz z kartą krycia przekazać właścicielowi kotki kserokopię rodowodu kocura.
8. Stosować się do zaleceń niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ V
KOCURY HODOWLANE
§ 16
Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesięcy życia, jest zarejestrowany
w stowarzyszeniu zrzeszonym w FPL.
§ 17
W szczególnych przypadkach, do rozrodu może być dopuszczony kocur, który nie spełnia
wymogów zawartych w § 16.
§ 18
W przypadkach kiedy dorosły kocur jest przerejestrowany do innego stowarzyszenia zrzeszonego
w FPL cała dokumentacja kocura musi być przekazana do nowego stowarzyszenia.
§ 19
W przypadkach, jeżeli właściciel kocura udostępnił kocura do krycia kotki nie zarejestrowanej
w żadnym klubie Felinologicznym na wniosek Wice Prezesa ds. hodowlanych może zostać
ukarany przez Zarząd SMK JEDYNKA.
§ 20
Na wniosek Wice Prezesa ds. hodowlanych kocur może być skreślony z listy reproduktorów, jeżeli:
• jego potomstwo po trzech różnych kotkach wykazuje niepożądane wady dyskwalifikujące,
• Wice Prezes ds. hodowlanych z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości zobaczenia
kocura lub po trzykrotnym wezwaniu hodowcy do okazania wskazanego kocura, hodowca
nie zastosuje się do tego wymogu.
Od tej decyzji przysługuje hodowcy prawo odwołania się do Zarządu SMK JEDYNKA w terminie 14
dni.
ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTACJA
1. FPL prowadzi następującą dokumentację rodowodową:
a) Jedną Polską Księgę Rodowodową LO/PKR
b) Jedną Polską Księgę Eksperymentalną RIEX/PKEx
2. Wszystkie przepisy dotyczące Księgi Rodowodowej i Księgi Eksperymentalnej oraz
uznawanie nowych ras i odmian barwnych zgodne są z przepisami FIFe.
3. Przy przyjęciu kota pochodzącego z importu z klubu członka FIFe musi być respektowany
jego oryginalny rodowód.
4. Każdy kot importowany z klubu FIFe musi posiadać transfer.
5. Przyjęcie rodowodów kotów pochodzących z klubów nie będących członkami FIFe:
rodowody te mogą zostać uznane (przepisane). Tytuły wpisywanych kotów są przenoszone
wraz z dopisaną nazwą klubu lub związku, w którym tytuły te zostały uzyskane np. CH
WCF, jednak tytuły te nie są uznawane przez FIFe, natomiast tytuły ich przodków zostają
przeniesione wg oryginalnego rodowodu. Dopuszcza się uzupełnienia tytułów po
przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

§ 21
1. Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje wyciąg z
odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli tzw. Rodowód.
2. Rodowody kotów wpisanych do Polskich Ksiąg Rodowodowych są ważne we wszystkich
krajach, których organizacje felinologiczne należą do FIFe.
ROZDZIAŁ VII
PRZYDOMKI HODOWLANE
§ 22
1. Właściciel hodowli ma obowiązek ubiegać się o przydomek hodowlany FIFe za
pośrednictwem Federacji Felis Polonia.
2. Przydomek ten będzie używany przy nazwach wszystkich kociąt wyhodowanych przez
polskiego hodowcę, bez względu na liczbę ras, jakie hoduje.
3. Zaleca się zgłaszanie przydomków o polskim brzmieniu.
4. Używanie nazw hodowli kotów nie zarejestrowanych w Międzynarodowej Księdze Nazw
Hodowli Kotów – BCN FIFe przez poszczególnych członków jest zakazane ( par. 2 Zasad
Nazewnictwa Hodowli Kotów FIFe).
§ 23
Zarejestrowany przydomek hodowlany jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu hodowli lub po
śmierci właściciela, przekazaniu lub przeniesieniu, poza okolicznościami wymienionymi w par.
12 przepisów FIFe.
§ 24
1. Nazwa przydomka może zostać przekazana tylko prawowitemu spadkobiercy, będącemu
członkiem FPL.
2. Jeżeli nazwa hodowli kotów została zarejestrowana w imieniu spółki, żaden ze wspólników
nie może nabyć odrębnej nazwy hodowli kotów. W przypadku rozwiązania spółki należy
powiadomić Sekretarza FIFe poprzez Zarząd Główny FPL o tym, który ze wspólników
zatrzyma nazwę hodowli.
ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 25
Zaleca się sporządzanie pisemnych umów kupna – sprzedaży kociąt.
§ 26
Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia na przykład według
jednego z niżej podanych wariantów.
1. Krycie za kocie lub jego równowartość. W przypadku pełnego miotu (min. 3 kocięta)
właściciel kocura ma prawo wyboru jednego kociaka, ale zawsze po właścicielu kotki, który
może wybrać jedno kocie przeznaczone do własnej hodowli. O swej decyzji właściciel
kocura ma obowiązek powiadomić hodowcę przed ukończeniem 4 tygodnia życia kociąt. O
ile rezygnuje z wyboru kociaka należy się jego równowartość. W przypadku urodzenia się 2
kociąt właściciel kocura otrzymuje ½ wartości kociaka. W przypadku urodzenia się 1
kociaka właściciel kocura otrzymuje ¼ wartości kociaka.
2. Krycie za ekwiwalent pieniężny. Po pokryciu właściciel kotki wypłaca właścicielowi kocura
¼ wartości kociaka, pozostałą część np. do ukończenia przez kocięta 2 miesięcy. Wartość
kociaka powinna być uzgodniona przed kryciem.
3. Dopuszcza się inny tryb rozliczeń o ile tak postanowią strony, zaleca się jednak
sformułowanie tych warunków pisemnie.
§ 27
Wszelkie rozliczenia powinny być uregulowane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia
kociąt.
§ 28
Imiona kociąt z tego samego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę. Następne mioty danej
hodowli winny być zgłaszane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
§ 29
W przypadku odstąpienia kota, zmiana właściciela powinna być zgłoszona na piśmie w ciągu

1 miesiąca do SMK JEDYNKA i zaznaczona w dokumentacji oraz rodowodzie kota. Nowy
właściciel otrzymuje kota wraz z rodowodem i powinien zarejestrować go na własne nazwisko.
§ 30
Właściciel kota jest zobowiązany zawiadomić o jego zgonie w ciągu 1 miesiąca SMK JEDYNKA i
przedstawić rodowód, w którym komisja hodowlana odnotowuje ten fakt.
§ 31
W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić
o stracie SMK JEDYNKA, które unieważni zaginiony dokument i wyda właścicielowi duplikat
rodowodu.
§ 32
Jeżeli hodowca narusza zalecenia zawarte w niniejszym rozdziale, na wniosek Wice Prezesa ds.
hodowlanych może zostać ukarany przez Zarząd SMK JEDYNKA.
§ 33
Wice Prezes ds. hodowlanych zobowiązany jest do udzielania w miarę możliwości wszystkim
właścicielom kotów zarejestrowanych w SMK Jedynka porad w zakresie kojarzenia, wychowu
kociąt, żywienia i pielęgnacji.
§ 34
Regulamin wchodzi w życie 21.02. 2010 r.
/zmiany uchwalone na WZC SMK Jedynka w dniu 20.02.2010r./

