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Regulamin hodowlany 
Krakowskiego Klubu Felinologicznego 

 
Niniejszy regulamin wprowadza się w życie na podstawie regulaminu hodowlanego  
FIFe z dnia 01.01.2019 r. w celu przestrzegania go przez wszystkich członków 
Krakowskiego Klubu Felinologicznego.  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Członkiem Krakowskiego Klubu Felinologicznego jest osoba, która złożyła 
deklarację przystąpienia do klubu, została do niego przyjęta oraz regularnie opłaca 
składki członkowskie  

2. Zarząd może nie przyjąć kandydata w poczet członków Krakowskiego Klubu 
Felinologicznego na podstawie decyzji, od której przysługuje zażalenie do Zarządu 
Klubu. 

§2 

1. Hodowla musi być prowadzona zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu 
hodowlanego KKF oraz regulaminu hodowlanego FIFe, którego aktualną, 
przetłumaczoną na język polski wersję ogłasza Felis Polonia.  

 2. Hodowla musi być prowadzona w oparciu o wiedzę genetyczną, przy zachowaniu 
odpowiednich środków mających na celu zapobieganie chorobom zarówno 
genetycznym, jak i wywoływanym przez drobnoustroje chorobotwórcze oraz 
nieszczęśliwym wypadkom 

3. Kotom należy stworzyć komfortowe warunki bytowania, zgodne z regulaminem 
hodowlanym FIFe 

§3 

1. Miejsce stałego przebywania kotów musi posiadać światło dzienne i sztuczne oraz 
być utrzymywane przez cały czas w czystości.  

2. Koty muszą mieć stały dostęp do świeżej wody oraz otrzymywać odpowiednio 
zbilansowany pokarm. Kotom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do zabaw i 
aktywnego życia. 
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§4 

1. Każdy hodowca zobowiązany jest do stworzenia kotom takich warunków życia, 
aby miały z nim zapewniony stały kontakt, ponadto muszą być regularnie szczepione, 
badane i odrobaczane.  

2. Chorym kotom należy zapewnić opiekę weterynaryjną. Szczególną opieką należy 
otoczyć koty stare, chore i kotki ciężarne.  

3. Kotkom ciężarnym należy stworzyć odpowiednie warunki do porodu i wychowania 
kociąt.  

§5 

Hodowca powinien posiadać oficjalnie zarejestrowany w FIFe przydomek hodowlany. 
 

§6 

1. Zakazuje się: 

a) trzymania kotów w klatkach 

b) sprzedaży kotów i kociąt w sklepach zoologicznych, targowiskach, aukcjach 
(w tym aukcjach elektronicznych), przetargach lub w innych podobnych miejscach. 

c) przekazywania lub sprzedaży kotów i kociąt do laboratoriów weterynaryjnych na 
testy, eksperymenty, badania naukowe itp. 

 
Rozdział II 

Kotki Hodowlane 
 

§7 

1. Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 10 miesięcy, jest zarejestrowana 
w KKF  i ma odpowiednie dla rasy wymagane badania.  

§8 

1. Dla kotki hodowlanej może być wydane skierowanie do krycia o ile wymaga 
tego właściciel kocura.  

2. Kotka hodowlana powinna mieć zapewnioną przestrzeń bytową zgodną z 
regulaminem hodowlanym FIFe 

3. zarząd KKF wykreśla z listy kotek zarejestrowanych w KKF  kotkę pokrytą 
przez kocura nie zarejestrowanego w żadnym klubie felinologicznym 
należącym do World Cat Congress  
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§9 

1. Nie wolno kryć kotki częściej niż trzy razy w ciągu 24 miesięcy.  

2 .Między kolejnymi porodami zaleca się odstęp co najmniej 6 miesięcy.  

3. Hodowca, w którego hodowli w ciągu 24 miesięcy odnotowano więcej niż 2 mioty 
pozaregulaminowe zostaje skreślony z listy członków KKF. 

§10 

Hodowca jest zobowiązany dołożyć starań, aby nie dopuścić do nieplanowanego 
krycia kotki. 

§11 

Kotce ciężarnej, rodzącej oraz karmiącej należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie 
warunki, takie jak spokój i specjalnie przygotowane oraz odseparowane miejsce. 

§12 

1. W przypadkach, jeżeli właściciel kotki hodowlanej narusza obowiązki hodowcy 
zawarte w tym regulaminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez 
Zarząd zgodnie z Regulaminem Kar. 

2. Od decyzji Zarządu przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania się do Sądu 
Koleżeńskiego w terminie 14 dni. Odpowiedź Sądu Koleżeńskiego otrzymuje w ciągu 
30 dni. 

 
Rozdział III 

Kocury hodowlane 
 

§13 

Kocurem hodowlanym – reproduktorem, może zostać kot, który ukończył 10 miesięcy 
życia i jest zarejestrowany w KKF. 

§14 

1. Właściciel kocura zobowiązany jest do utrzymania kocura w odpowiedniej kondycji 
zdrowotnej oraz stworzenia kocurowi odpowiednich warunków bytowych zgodnych z 
regulaminem hodowlanym FIFe. 

2. Właściciel kocura zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego miejsca do 
przeprowadzenia  krycia. 

3. Pomieszczenie, w którym odbywa się krycie, musi być odseparowane od 
pozostałych pomieszczeń, w których przebywają inne koty. 
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§15 

1. Kocur hodowlany może kryć tylko kotki zarejestrowane w klubie felinologicznym. 
należącym do World Cat Congress.. 

2. Zarząd KKF wykreśla z listy reproduktorów KKF  kocura, który pokrył kotkę bez 
wymaganych dokumentów lub kotkę nie zarejestrowaną w żadnym klubie 
felinologicznym należącym do World Cat Congress  

3. W przypadkach, jeżeli właściciel kocura hodowlanego narusza obowiązki hodowcy 
zawarte w tym regulaminie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez 
Zarząd zgodnie z Regulaminem Kar. 
 
4. Od tej decyzji od decyzji Zarządu przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania 
się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni. Odpowiedź Sądu Koleżeńskiego 
otrzymuje w ciągu 30 dni 

Rozdział IV 

Kocięta 

§16 

1.Kocięta mogą opuścić hodowlę po ukończeniu 14 tygodni życia. 

2. Wszystkie kocięta powinny być dwukrotnie odrobaczone i dwukrotnie  
zaszczepione szczepionkami ochronnymi przed wydaniem do nowego domu. 

3. Zakazuje się sprzedaży kociąt bez rodowodów pod karą usunięcia z Klubu 

§17 

1. Hodowca może się ubiegać o wydanie rodowodów dla kociąt do momentu 
ukończenia przez nie 12 tygodni życia oraz złożeniu wymaganych 
dokumentów ( karta miotu, kopie wymaganych badań rodziców kociąt, dowód 
wpłaty należności za rodowody). 

 

2. Rodowody są wydawane wyłącznie dla kociąt urodzonych po dacie 
przystąpienia przez Hodowcę do KKF, z wyjątkiem Hodowców zmieniających 
przynależność klubową w ramach WCC. 

 

3. Rodowody są wydawane przez Biuro Rodowodowe Felis Polonia, za 
pośrednictwem KKF 
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§18 

1. Obowiązkiem hodowcy jest przekazanie nowemu właścicielowi wszelkich 
informacji na temat opieki i żywienia kota, o terminach kolejnych szczepień, stanie 
zdrowia, oraz wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój kota. 

 

Rozdział V 

KSIĘGI RODOWODOWE 

§19 

1. Zarząd Główny Felis Polonia prowadzi następującą dokumentację rodowodową: 

Jedną Księgę Rodowodową FPL LO/KR FPL 

Jedną Księgę Eksperymentalną FPL RX/KR FPL 

§20 

1. Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje wyciąg 
z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli tzw. Rodowód. 

2. Rodowody kotów wpisanych do Ksiąg Rodowodowych FPL są ważne we 
wszystkich krajach, których organizacje felinologiczne należą do FIFe. 

 
Rozdział VI 

 
PRZYDOMKI HODOWLANE 

 
§21 

1. Właściciel hodowli, ubiegający się o przydomek hodowlany FIFe, składa i opłaca 
dokumenty za pośrednictwem Krakowskiego Klubu Felinologicznego do Felis 
Polonia. 

2. Zarząd KKF przyjmuje i przesyła do Zarządu Głównego Felis Polonia zgłoszenie 
przydomka. 

3. Przydomek ten będzie używany przy nazwach wszystkich kociąt wyhodowanych 
przez polskiego hodowcę, bez względu na liczbę ras, jakie hoduje. 

4. Zgłaszając przydomek, hodowca powinien mieć na względzie fakt, iż nazwa kota 
w pełnym brzmieniu, tzn. imię własne wraz z przydomkiem, a także odstępy między 
wyrazami, w tej samej nazwie, liczone łącznie nie mogą przekroczyć 28 znaków. 
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5. Używanie nazw hodowli kotów nie zarejestrowanych w Międzynarodowej Księdze 
Nazw Hodowli Kotów – BCN FIFe przez poszczególnych członków jest zakazane 
(par. 2 Zasady Nazewnictwa Hodowli Kotów FIFe). 

 

 

§22 

Zarejestrowany przydomek hodowlany jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu 
hodowli lub po śmierci właściciela, przekazaniu lub przeniesieniu, poza 
okolicznościami wymienionymi w §12 przepisów FIFe. 

§23 

1. Nazwa przydomka może zostać przekazana tylko prawowitemu spadkobiercy, 
będącemu członkiem FIFe na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. 

 
Rozdział VII 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§24 

1. W przypadku zagubienia rodowodu właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie 
zawiadomić o stracie KKF. Biuro Rodowodowe Felis Polonia wydaje właścicielowi 
duplikat rodowodu. 

§25 

1. Właściciel kota hodowlanego jest zobowiązany zawiadomić o jego zgonie, 
sprzedaży lub wycofaniu z hodowli w ciągu 1 miesiąca Krakowski Klub 
Felinologiczny. 

 
§26 

Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących sprzedaży, przekazania, 
krycia itp. w celu uniknięcia możliwych nieporozumień. 

§27 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 10 lipca 2022 


