Regulamin Hodowli Kota Rasowego
Rozdział I - Przepisy Ogólne
§1
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kotów „ PFA” zwanego dalej "PFA" wprowadza w życie niniejszy
Regulamin Hodowlany celem stosowania go przez wszystkich członków.
§2
Hodowla kotów rasowych prowadzona w PFA jest hodowlą amatorską, w związku z czym zabrania
się prowadzenia działalności gospodarczej opartej na hodowli kotów rasowych.
§3
Celem hodowli kotów rasowych jest oparte na naukowych podstawach dążenie do uzyskiwania
kotów rasowych o najwyższym standardzie, rozszerzanie liczby ras i wariantów kolorystycznych, a
także popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa.
§4
Za hodowcę w rozumieniu PFA uważa się członka PFA, który prowadzi hodowlę zgodnie z
obowiązującymi przepisami hodowlanymi i posiada zarejestrowane w PFA koty. Rejestracji kotów
dokonuje się na podstawie oryginału rodowodu wystawionego przez władny organ felinologiczny.
§5
Warunkiem otrzymywania przez hodowcę dokumentów hodowlanych jest przestrzeganie
obowiązujących przepisów hodowlanych oraz regularne płacenie składek członkowskich.
§6
Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez PFA za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.
§7
Dbałość o zdrowie oraz zapewnienie właściwiej opieki oraz warunków bytowych każdemu
posiadanemu kotu i jego potomstwu jest podstawowym obowiązkiem każdego hodowcy i
właściciela kotów.
§8
Poprzez odpowiednie warunki bytowe rozumie się (zgodnie z regulaminem hodowlanym FIFe) jak
poniżej:
• Pomieszczenia, w których trzymane są koty, posłania, miski, kuwety itd. należy zawsze
utrzymywać w czystości. Należy zadbać o dostępność środków do czyszczenia i
dezynfekcji podłogi, ścian i mebli.
• Koty muszą mieć nieskrępowany dostęp do świeżej wody pitnej, odpowiedniego
pożywienia (włącznie z przepisanymi lub zalecanymi dietami), wygodnego posłania,
zabawek dostarczających kotom zajęcia oraz drapaków lub podobnych konstrukcji.
• Koty powinny mieć do dyspozycji odpowiednią przestrzeń, umożliwiająca swobodne
poruszanie się i zabawę, powinny być także trzymane w warunkach domowych. Jeśli koty
przebywają w pomieszczeniach oddzielonych od domu, należy zadbać o odpowiednie
wyposażenie tych pomieszczeń, umożliwiające zachowanie jak najlepszych warunków
bytowych dla kotów.
Pomieszczenia muszą spełniać następujące warunki:
- na każdego kota musi przypadać przynajmniej 6 metrów kwadratowych podłogi, pomieszczenie
musi mieć przynajmniej 1,80 m wysokości. Kotom należy zapewnić przynajmniej dwa poziomy
oraz legowisko/schronienie;
- wszystkie części pomieszczenia muszą być dostępne dla człowieka i odporne na czynniki
zewnętrzne.
W przypadku pomieszczeń na zewnątrz:
- koty muszą mieć dostęp do zacienionego miejsca, zapewniającego ochronę przed promieniami
słońca.
- koty muszą dysponować dostępem do pomieszczeń wewnętrznych na wypadek opadów

atmosferycznych. Pomieszczenia muszą być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwe ich
osuszanie.
• Dla kotów nieprzyzwyczajonych do ekstremalnych temperatur dopuszcza się temperaturę
w zakresie od 10 do 35°C. Temperatury niższe lub wyższe wymagają zainstalowania
odpowiednich urządzeń grzewczych lub chłodzących.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację i obieg świeżego powietrza (za pomocą okien,
drzwi lub klimatyzacji), aby ograniczyć nieprzyjemne zapachy, wilgoć i przeciągi.
• Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, naturalne i sztuczne.
• Chociaż koty często czują się dobrze w towarzystwie innych kotów, należy unikać
zbytniego tłoku, ponieważ może przepełnienie wywoływać stres, agresję i zwiększać ryzyko
chorób.
• Każdemu kotu i kociakowi należy codziennie poświęcać indywidualną uwagę, obejmuje to
również działania mające na celu regularną kontrolę zdrowia zwierzęcia.
Rozdział II - Przydomki hodowlane
§9
Właściciel zarejestrowanej w PFA hodowli może ubiegać się o przydomek hodowlany za
pośrednictwem Zarządu PFA.
§10
Hodowca ubiegający się o rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli/ powinien podać,
co najmniej 3 propozycje jego brzmienia, najlepiej polskiego i nie przekraczającego 15 znaków
wraz z odstępami. Hodowca ubiegający się o rejestracje przydomka hodowlanego winien mieć na
względzie fakt, że nazwa kota w pełnym brzmieniu tzn. imię kota wraz z przydomkiem, a także
odstępy między wyrazami w tej samej nazwie, liczone łącznie nie mogą przekroczyć 25 znaków.
§11
Zarząd PFA może odmówić rejestracji przydomka hodowlanego, którego nazwa jest zastrzeżona,
zbyt długa lub obraźliwa.
§12
Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub inne osoby
mające wspólny adres zamieszkania.
§13
Przydomek hodowlany zarejestrowany w PFA jest niezbywalny i podlega jedynie prawu
spadkowemu. Spadkobierca, który powinien być członkiem PFA, występuje do Zarządu PFA z
pisemną prośbą o przeniesienie własności na jego nazwisko.
§14
Zarejestrowany w PFA przydomek jest chroniony przez 20 lat po wygaśnięciu hodowli.
Rozdział III - Ogólne warunki dopuszczenia kotów do hodowli i rozrodu
§15
Do hodowli w rozumieniu PFA mogą zostać dopuszczone jedynie koty rasowe zarejestrowane w
PFA.
§16
Wszystkie koty hodowlane muszą być wyposażone w identyfikator w postaci mikrochipa lub
tatuażu. Kod identyfikacyjny obydwojga rodziców powinien być wpisany lub wklejony w rodowody
potomstwa.
§17
Nie dopuszcza się do hodowli kotów posiadających wady takie jak:
• anomalia budowy jąder i kocurów powyżej 10 miesięcy, w tym manorchizm/kryptorchizm;
• polidaktylizm/olidaktylizm;
• głuchota, ślepota i zez;

• deformacje w budowie kośćca;
• załomki na ogonie z wyłączeniem ras dopuszczających ich występowanie;
• silne skrzywienie żuchwy;
• przepuklina pępkowa
oraz
• kotów, u których stwierdzono pozytywny wynik testu FIV i FELV;
• kotów z amputowanymi pazurami;
• kotów po przeprowadzonych operacjach mających na celu usunięcie lub zamaskowanie
wad.
Koty o umaszczeniu białym mogą być dopuszczone do hodowli po przedstawieniu atestu
słuchu.
Specjalne zastrzeżenia dotyczące niektórych ras obowiązują zgodnie z regulaminem hodowlanym
FIFe.
Zatajenie wad dyskwalifikujących kota z hodowli może być przyczyną złożenia przez Komisję
Hodowlaną wniosku o wykluczenie z PFA.
§18
Do rozrodu nie dopuszcza się kotów chorych i w złej kondycji fizycznej.
§19
Zarejestrowany w PFA kot powinien posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z informacjami o
przeprowadzonych, aktualnych szczepieniach i zabezpieczeniu przed pasożytami.
Zaleca się przeprowadzenie testów FIV i FELV.
Zaleca się poddanie dostępnym testom kotów ras obarczonych ryzykiem choroby genetycznej.
§20
Przy kryciu w pokrewieństwie hodowca musi zwrócić się o pisemną zgodę na takie krycie do
Komisji Hodowlanej. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi
hodowlanemu. Nie dopuszcza się krycia bezpośredniego rodzeństwa.
§21
PFA nie ingeruje w treść umów cywilno-prawnych dotyczących krycia i sprzedaży kociąt. Zaleca
się sporządzanie takich umów w formie pisemnej w celu uniknięcia nieporozumień.
ROZDZIAŁ IV - Kocury hodowlane
§22
Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesiąc życia, jest zarejestrowany w
PFA, nie wykazuje wad genetycznych oraz anatomicznych.
Kocur otrzymuje licencję hodowlaną na podstawie:
1) przeglądu hodowlanego kocura, dokonanego przez Komisję Hodowlaną na koszt hodowcy;
lub
2) minimum 1 oceny sędziowskiej "Excellent" w klasie otwartej z wystawy organizowanej pod
auspicjami FIFe;
lub
3) opinii lekarza weterynarii , wydanej na koszt hodowcy.
§23
Krycie kocurem hodowlanym odbywa się na podstawie wydanego przez Komisję Hodowlaną
skierowania do krycia. Skierowanie nie jest wymagane, jeżeli zarejestrowany kocur we własnej
hodowli jest używany do krycia własnych kotek hodowlanych.
§24
Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania właścicielowi kotki kartę krycia wraz z
kserokopią rodowodu oraz kserokopią uzyskanych tytułów.

§25
Obowiązkiem hodowcy jest stworzenie kocurowi jak najlepszych warunków bytowania. Kocur nie
może być nadmierne używany do krycia, co może wpłynąć na znaczne pogorszenie jego formy.
§26
Na wniosek Komisji Hodowlanej hodowca ma obowiązek przedstawić kocura do przeglądu
hodowlanego.
§27
Dopuszcza się możliwość krycia kocurem zarejestrowanym w PFA kotek z innych organizacji
felinologicznych kraju lub zagranicą, na podstawie pisemnego skierowania do krycia wydanego
przez władze danej organizacji.
§28
Zabrania się celowego dopuszczania kocura do krycia kotek nie posiadających odpowiednich
dokumentów stwierdzających pochodzenie (rodowód) i nie zarejestrowanych w żadnej organizacji
felinologicznej.
§29
Zarząd PFA na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych,
jeżeli:
• jego potomstwo po trzech różnych kotkach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikujące;
• jeżeli Komisja Hodowlana z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania
przeglądu hodowlanego kocura;
• w przypadku naruszenia przepisów hodowlanych przez hodowcę.
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kocura prawo odwołania się w ciągu 14 dni od
momentu doręczenia.
Rozdział V - Kotki hodowlane
§30
Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest zarejestrowana w PFA, nie
posiada wad genetycznych i anatomicznych, jest w dobrej kondycji fizycznej.
Maksymalny wiek kotki hodowlanej ustala się na ukończone 8 lat.
Kotka otrzymuje licencję hodowlaną na podstawie:
1) przeglądu hodowlanego kotki, dokonanego przez Komisję Hodowlaną na koszt hodowcy;
lub
2) minimum 1 oceny sędziowskiej "Excellent" w klasie otwartej z wystawy organizowanej pod
auspicjami FIFe;
lub
3) opinii lekarza weterynarii , wydanej na koszt hodowcy.
§31
W szczególnych przypadkach ze względu na wskazania zdrowotne, dopuszcza się do rozrodu
kotkę nie młodszą niż 10 miesięcy /pierwsze krycie/. Hodowca zobowiązany jest do wystąpienia z
pisemną prośbą o zezwolenie na takie krycie do Komisji Hodowlanej PFA, po przedstawieniu opinii
lekarza weterynarii o konieczności wcześniejszego krycia kotki.
§32
Krycie kotki hodowlanej zarejestrowanej w PFA odbywa się na podstawie wydanego skierowania
do krycia. Skierowanie nie jest wymagane, jeżeli hodowca jest jednocześnie właścicielem
kotki/kotek i kocura/kocurów hodowlanych, a krycie następuje we własnej hodowli.
§33
Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru odpowiedniego kocura do krycia z klubu
felinologicznego w kraju lub zagranicą, który posiada licencję hodowlaną oraz ma obowiązek
uzyskania od hodowcy kocura dokumentów wymaganych do wydania rodowodów dla kociąt /xero
rodowodu, xero tytułów/. Kotka nie może zostać pokryta przez innego reproduktora w ciągu 3

tygodni po poprzednim kryciu.
§34
Kotka nie może mieć więcej niż 3 mioty w ciągu 2 lat i zaleca się, aby odstęp między kolejnymi
porodami kotki nie był mniejszy niż 8 miesięcy.
§35
Hodowca ma obowiązek otoczyć ciężarną kotkę należytą opieką oraz stworzyć kotce i jej
potomstwu jak najlepsze warunki bytu. Kotka powinna rodzić pod nadzorem na wypadek
wystąpienia powikłań. Kotka bliska porodu lub rodząca oraz kocięta ssące matkę muszą mieć
zabezpieczone odpowiednie warunki, takie, jak spokój i specjalne, odseparowane miejsce.
§36
Na wniosek Komisji Hodowlanej hodowca ma obowiązek przedstawić kotkę i jej potomstwo do
przeglądu hodowlanego.
§37
Zarząd PFA na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej, jeżeli:
• jej potomstwo po trzech różnych kocurach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikujące;
• jeżeli Komisja Hodowlana z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania
przeglądu hodowlanego potomstwa;
• w przypadku komplikacji przy kolejnych porodach (np. cesarskie cięcie);
• w przypadku naruszenia przepisów hodowlanych przez hodowcę.
Od tej decyzji przysługuje właścicielowi kotki prawo odwołania się w ciągu 14 dni od
momentu doręczenia.
ROZDZIAŁ VI - Kocięta
§38
Za pełny miot uważa się, co najmniej 3 kociaki urodzone z jednej pary rodziców.
§39
Obowiązkiem hodowcy jest zgłoszenie "karty miotu" narodzonych kociąt najpóźniej do 12 tygodnia
po porodzie.
§40
Imiona nadawane narodzonym kociętom powinny być nadawane w kolejności alfabetycznej.
§41
Hodowca nie może wydać kociąt nabywcom wcześniej niż po ukończeniu przez nie 12 tygodnia
życia.
§42
Obowiązkiem hodowcy przed wydaniem kociąt z hodowli nowym właścicielom jest ich
odrobaczenie i zaszczepienie oraz poinstruowanie nabywcy kociaka o zasadach żywienia i
sposobie jego pielęgnacji, konieczności dokonania dalszych szczepień ochronnych i ich terminie.
Po przeprowadzonych szczepieniach profilaktycznych kociąt hodowca zobowiązany jest do
poddania ich min. 7-dniowej kwarantannie.
§43
Na wniosek Komisji Hodowlanej, hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu
hodowlanego.
§44
Zabrania się sprzedaży kociąt bez dokumentu potwierdzającego pochodzenie (rodowodu).
Zabrania się hodowcom sprzedaży kotów i kociąt w miejscach stwarzających zagrożenie
epidemiologiczne dla zwierząt lub w miejscach, w których warunki są sprzeczne z przepisami o
poszanowaniu praw zwierząt, jak również sprzedaży kotów i kociąt do sklepów lub na aukcjach
(np. internetowych).

Zabrania się sprzedawać lub przekazywać koty i kocięta na cele badawcze lub do prowadzenia
testów i eksperymentów.
§45
Trzykrotne uniemożliwienie dokonania przeglądu miotu i nieprzestrzeganie postanowień
niniejszego Regulaminu może być przyczyną odmowy wydania hodowcy dokumentów
hodowlanych, a w szczególnych przypadkach może być powodem wykluczenia z PFA.
Rozdział VII - Komisja Hodowlana
§46
Komisja Hodowlana PFA składa się z członków PFA
§47
Komisja Hodowlana PFA zobowiązana jest do udzielania w miarę możliwości wszystkim członkom
PFA porad w zakresie kojarzenia kotów, wychowu kociąt, żywienia i pielęgnacji.
§48
Komisja Hodowlana PFA ma prawo do przeprowadzenia kontroli warunków prowadzenia hodowli.
Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli oraz nieprzestrzeganie postanowień niniejszego
Regulaminu może być przyczyną odmowy wydania hodowcy dokumentów hodowlanych, a w
szczególnych przypadkach może być powodem do wykluczenia z PFA.
§49
W przypadku podejrzenia o występowanie w hodowli chorób zakaźnych lub rażących zaniedbań
sanitarnych Komisja Hodowlana może nakazać przeprowadzenie badań kontrolnych kotów
będących w hodowli. W tym celu Komisja Hodowlana wyznacza do przeprowadzenia badania
lekarza weterynarii, z którym zawarła odpowiednią umowę. W przypadku potwierdzenia
podejrzenia Zarząd na wniosek Komisji Hodowlanej może zawiesić hodowlę i wstrzymać
wydawanie hodowcy wszelkich dokumentów hodowlanych do czasu ustąpienia przyczyny
zawieszenia lub na czas określony od 1 do 12 miesięcy. Zawieszenie hodowli ustaje po
przedstawieniu zaświadczenia, że koty są zdrowe, wydanego przez lekarza weterynarii
wskazanego przez Komisję Hodowlaną. Od decyzji Zarządu przysługuje hodowcy odwołanie,
jednak do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja jest prawomocna.
§50
Komisja Hodowlana mając na względzie dobro kotów, w wyjątkowych i zaopiniowanych przez
lekarza weterynarii przypadkach, ma prawo do czynienia wyjątków dotyczących postanowień
niniejszego Regulaminu.

