
Procedura wyrabiania rodowodów dla kociąt, tj. złożenie elektronicznej karty miotu 

 

W procesie wystawiania elektronicznej karty miotu występują 4 strony: 

- hodowca, 

- klub w którym jest zarejestrowany hodowca, 

- klub właściciela kocura – ojca  

- Biuro FPL. 

 

Występując o rodowody należy opłacić wszystkie rodowody o które występujemy (zgodnie z tabelą opłat 

dostępną pod tym linkiem http://kkf.info.pl/?s=1,oplaty  

Rodowody nieopłacone nie zostaną zlecone do realizacji (tzn. nie zostanie zaakceptowana karta miotu) 

W tytule przelewu proszę koniecznie podać nazwę hodowli oraz za rodowody którego miotu płacimy (np. 

hodowla Kotek*PL, rodowody miotu „D”) 

Proszę nie zapomnieć o dodaniu opłaty pocztowej do płatności! 

 

1. Hodowca wypełnia kartę miotu 

potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki 

miotu. Celem wypełnienia elektronicznej karty miotu należy wejść w link: 

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php 

i wypełniać dokument zgodnie z instrukcjami. 

Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku nadania przydomka! (nie należy 

dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL) 

Po wypełnieniu dokumentu przez hodowcę wszystkie strony procesu (hodowca, klub hodowcy, klub właściciela 

kocura-ojca, Biuro FPL) otrzymują maila z krótką informacją o złożonej karcie miotu oraz link do niej. 

Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu. Hodowca dokonujący komentarz do 

dokumentu powinien podpisać komentarz imieniem i nazwiskiem. 

 

2. Kluby hodowcy i właściciela kocura akceptują dokument lub go odrzucają. Kluby (oraz Biuro FPL) mogą 

dokument odrzucić, np. w przypadku zalegania ze składkami, braku opłaty za rodowody, itp. 

W momencie zaakceptowania dokumentu przez Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, dokument jest 

automatycznie kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania. 

 

3. Biuro FPL sprawdza i wykonuje rodowody lub odrzuca dokument.  

W przypadku przynajmniej jednej odmowy (Kluby, Biuro FPL) proces jest zatrzymany, hodowca jest 

powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie. 

Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych) 

http://kkf.info.pl/?s=1,oplaty
https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

