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Zanim kupisz kota… 
 

Zanim kupisz kota istnieje tysiące 

spraw, o których nawet nie pomyślałeś. 

Ta lista służy właśnie po to – by pomóc 

Ci odpowiedzieć na najważniejsze 

pytania i pomóc w podjęciu decyzji.  

 
 
 
 

Spis treści 
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Gdy decydujesz się na kociaka, bierzesz odpowiedzialność na około 14-16 lat, a nawet 

dłużej. Większość ludzi chciałoby kociaka, który jest otwarty i przyjazny. Dla niektórych 

ważne są interakcje z rodziną i dziećmi, a także innymi zwierzętami. Jak jednak takiego 

znaleźć? Jak wybrać kociaka, który będzie dobrym towarzyszem na całe życie i sprawi Ci 

przyjemność? 

 

 

Jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, by do Twojego domu trafił kociak zdrowy, z którym 

spędzisz szczęśliwie kilkanaście lat. Pytania tu zawarte są jedynie przewodnikiem, ale pomogą Ci 

odpowiedzieć na najważniejsze kwestia związane ze zdrowiem i dobrobytem kociaka. To drogowskaz w 

waszych przyszłych relacjach. Odpowiedzi, które sugerują ostrożność nie są wyraźnym ostrzeżeniem do 

tego, by kociaka nie kupować, ale mogą zawierać istotne informacje co do tego, czego możesz się 

ewentualnie spodziewać (częstsze wizyty u weterynarza, szczepienie, kastracja itp.). 

 
Wprowadzenie 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ats Protection 

 
 
 
 

 

Rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim odwiedzisz kociaka  

Pierwszym kontaktem z osobą sprzedającą kota jest zazwyczaj kontakt albo telefoniczny albo 

mailowy – to podstawowe źródło do zebrania informacji, czy to o hodowli czy o samym kocie. 

Pamiętaj – jeśli już zobaczysz kociaka na własne oczy będzie trudno oprzeć się małej puchatej 

kuleczce. Dlatego tak ważne jest zebranie wszystkich informacji zanim zdecydujesz się na zakup. 

Wizyta zapoznawcza również może pomóc w podjęciu decyzji czy chcesz kota z danej hodowli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kociak może opuścić hodowlę w wieku, gdy ma co najmniej 12 tygodni. Niektóre federacje podwyższyły ten wiek do 14 
tygodni. 

 
 

 

2. CZY MOŻESZ ZOBACZYĆ KOCIAKA Z MAMĄ? 
 

 

Ważne, bo: 

Odwiedź kociaka co najmniej raz zanim zabierzesz go do domu. Odwiedzenie hodowli pozwoli Ci naocznie 

zobaczyć warunki, w jakich kocięta są wychowywane. Zapobiegnie to wybraniu kociąt trzymanych w klatkach, 

wychowywanych bez mamy czy też (co się zdarza) importowanych nielegalnie. Pozwoli zobaczyć też czy kociaki 

są czyste, zadbane itp. 
 

 

 

3. CZY KOCIAK BYŁ WYCHOWYWANY Z MAMĄ? 
 

Ważne, bo: 

Kocięta uczą się wielu zachowań od swojej mamy, stąd ważne jest, by były przez nią odchowane. 

 
ZANIM ODWIEDZISZ KOCIAKA 

ODPOWIEDŹ: 

1. KIEDY URODZIŁ SIĘ KOCIAK? 

Ważne, bo: 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŻ: 

GDZIE URODZIŁ SIE KOCIAK I GDZIE SPĘDZIŁ PIERWSZE 9 TYGODNI ŻYCIA?  

  

4.  
 

 

Ważne, bo: 

Idealnym rozwiązaniem jest, gdy kociak urodzi się w domu, gdzie jest oczekiwany, kochany. Gdzie jego mama nie 

ma stresu, gdzie on od początku życia nie jest narażony na strach i lęk. Dlatego na hodowcy spoczywa olbrzymia 

odpowiedzialność, by zapewnić właściwe warunki kotom w swojej hodowli. Podobnie odpowiedzialni hodowcy mają 

swoje procedury jeśli chodzi o wybór przyszłych domów, gdzie trafią ich kocięta.  
 

 

5. CZY KOCIĘ MA RODZEŃSTO DO INTERAKCJI?  
 

 
Ważne, bo: 

Kociak, który wychowywał się z innymi kociętami w stadzie jest bardziej otwarty na zachowania prospołeczne. Jest 

bardziej prawdopodobne, że w przyszłości będzie lepiej dogadywać się z innymi kotami, a także ludźmi. Zabawa z 

rodzeństwem nauczy go odpowiedniej zabawy, więc jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości nie będzie gryzł i 

drapał podczas zabawy.  
 

 

6. CO WIEMY O OJCU KOCIĄT? 
 

Ważne, bo: 

Zbadano, że przyjazny ojciec zazwyczaj ma przyjaźniejsze kocięta. Więc taka informacja może być bardzo 

przydatna dla przyszłego właściciela kociaka. 
 

 

7. CZY KOCIAK JEST PRZYJAZNY? 
 

 
Ważne, bo: 

Nawet jeśli nie masz możliwości zobaczenia kociaka, odpowiedź na to pytanie da Ci możliwość podjęcia decyzji czy 

w ogóle chcesz pojechać i zapoznać się z kociakiem czy nie.  
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JAK KOCIAK REAGUJE NA DŻWIĘKI, ZAPACHY, BODŹCE (ODKURZACZ, TV, 

INNE OSOBY)?  

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŻ: 

ODPOWIEDŹ: 

  

8.  
   
 
 

Ważne, bo 

Krótkie i częste interakcje z różnymi osobami (mężczyźni, kobiety, dzieci w różnym wieku), podnoszenie, zabawy 

różnego rodzaju itp. Powoduje, że kociak jest bardziej otwarty w stosunku do ludzi. Dom to miejsce, gdzie jest wiele 

różnych bodźców, takich jak dźwięki, zapachy itp. I ważne by kociak był z nimi zapoznany i się ich nie bał.  
 

 

 

9. JAKI POKARM ZJADA KOCIAK? 
 

 

 
Ważne, bo: 

Kociak powinien być całkowicie odstawiony od matki tzn. powinien samodzielnie jeść pokarm stały.  

 

 

10. CZY KOCIAK BYŁ DOKARMIANY? 

 

Ważne, bo 

Dokarmiane lub karmione przez człowieka kocięta mogą zachowywać się nieco inaczej niż kocięta całkowicie 

wykarmione przez kotki w gnieździe. Mogą być bardziej hałaśliwe i mniej opanowane w sytuacjach stresowych.   
 

 

11. CZY KOCIAK JEST ZDROWY? 
 

 

 
Ważne, bo 

Jeśli nie odwiedziłeś kociaka, warto dopytać o jego zdrowie. Problemy ze zdrowiem to sygnał ostrzegawczy. 

Może to oznaczać, że kociak w dorosłym życiu będzie chorowity, a to pociągać będzie znaczne wydatki.  

ODPOWIEDŹ: 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

 
Pamiętaj, że gdy zobaczysz kociaka, może być trudno 

mu się oprzeć, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się 

jak najwięcej przed wizytą. „Wizyta wstępna” bez 

nastawienia się na zakup pomoże również zapoznać się 

z hodowlą i może pozwolić ci przemyśleć zakup, jeśli 

masz wątpliwości. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biorąc pod opiekę kota długowłosego musisz wziąć pod uwagę to, że sierść łatwo się kołtuni. Koty długowłose 

wymagają więcej pielęgnacji, czesania. Tak więc albo będziesz musiał poświęcić na to więcej czasu albo będziesz 

musiał skorzystać z pomocy zawodowego groomera.  

 

 
 

 

13. JAKIEJ KOCIAK JEST RASY? 
 

 
Ważne, bo? 

Jeśli kociak nie jest kociakiem konkretnej rasy, a jedynie mieszańcem ras lub jeśli kociak pochodzi od dwóch 

rodowodowych rodziców tej samej rasy, dwóch rodowodowych rodziców różnych ras lub jednego rodzica 

rodowodowego i jednego rodzica nierodowodowego, może to mieć wpływ na wymagany poziom opieki. 

Niektóre rasy mają bardzo gęstą sierść wymagającą pielęgnacji, inne mają bardzo rzadką sierść (i mogą 

wymagać regularnych kąpieli), a niektóre mogą wymagać więcej. U niektórych kotów mogą również 

występować wady dziedziczne, które są związane z tą konkretną rasą. Znalezienie tych informacji pozwoli ci 

zbadać te rzeczy i zadać hodowcy określone pytania. 
 

 

 

14. CZY KOCIAK WYCHOWYWANY BYŁ Z PSAMI? 
 

Ważne, bo 

Jeśli planujesz mieć psa w przyszłości lub już go masz, prawdopodobnie ważne będzie, by kociak 

przyzwyczajony był do obecności psa i by był pewniejszy w ich obecności.  

 

 

 

 
 

12. J A K I  K O C I A K  M A  W Ł O S ?   

Ważne, bo 

ODPOWIEDŹ: 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

 
CZY KOCIAK JEST ZAREJESTROWANY W WCC (WCF, FIFe, TICA, CFA)? 

 
 
 
 

Dodatkowe pytania do hodowcy przed zakupem kociaka z rodowodem  
 
 

1.  
 

 

Ważne, bo  

Jeśli kociak jest zarejestrowany w World Cat Congress i jednej z organizacji: WCF, FIFe, TICA, CFA, istnieją 

zasady, których hodowca powinien przestrzegać. Organizacje te mają zasady dotyczące etycznej hodowli i zdrowia 

oraz rasy, które będą rozpoznawać i rejestrować. Wszyscy powinni być w stanie zagwarantować, że kot jest rasą, o 

której mówi hodowca. Kociak powinien posiadać określone dokumenty potwierdzające jego rodowód, powinien być 

w pełni zaszczepiony i zaczipowany. W większości organizacji wymagane będą również dokumenty potwierdzające 

badania genetyczne rodziców kociaka. 
 

 

 

 

2. JEŚLI KUPUJESZ KOCIAKA PRZEZ INTERNET, CZY MASZ MOŻLIWOŚĆ 

OTRZYMANIA ZDJĘĆ, FILMÓW?  

 

Ważne, bo 

Jeśli ogłoszeniodawca twierdzi, że kociak jest określonej rasy, możesz sprawdzić, czy zdjęcie kociaka odpowiada 

zdjęciom tej rasy – czasami reklamodawca twierdzi, że kociak jest określonej rasy, ale tak nie jest. Może nie być 

dla ciebie ważne, czy kociak jest danej rasy, czy mieszanką ras. Jednak czasem cena, którą płacisz jest ceną za 

kociaka w standardzie rasy, więc upewnij się jaki jest ten standard. I czy najzwyczajniej nie przepłacasz. 
 

 

 

3. CZY RASA MA JAKIEŚ WRODZONE PROBLEMY I CZY ISTNIEJE BADANIE NA TĘ 

KONKRETNĄ CHOROBĘ? CZY MATKA LUB OJCIEC MAJĄ JAKIEŚ WRODZONE 

CHOROBY/PROBLEMY LUB CZY SĄ BADANI POD KĄTEM TYCH PROBLEMÓW? JEŚLI 

TAK, JAKIE BYŁY WYNIKI? CZY KOCIAK ZOSTAŁ PRZEBADANY? 
 

Ważne, bo 

Po wybraniu określonej rasy sprawdź czy może mieć ona jakiekolwiek problemy genetyczne i inne problemy 

zdrowotne. Dowiedz się też jakie badania genetyczne można przeprowadzic i wymagaj ich wyników od hodowcy.  
 

 
ZANIM ODWIEDZISZ HODOWLĘ 
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ODPOWIEDŹ: 

Polski Związek Felinologiczny 
https://www.pzf.pl/pl/jak-dolaczyc 

 

 

  

 

4. CZY MATKA LUB OJCIEC MIAŁ JAKIEKOLWIEK ZABIEGI CHIRURGICZNE W CELU 

KORYGOWANIA CECH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DZIEDZICZNE PRZEZ KOTA? 

 

Ważne, bo 

Jest to bardziej powszechny problem u psów, ale bardzo rzadko niektóre koty rasowe mogą wymagać operacji z 

powodu problemów fizycznych, które mogą być odziedziczone. Problemy te mogą powodować ból i dyskomfort i 

mogą wymagać chirurgicznej korekty.  
 

 

 

5. CZY PLANUJESZ ZAŁOŻENIE HODOWLI? 
 

Ważne, bo 

Jeśli planujesz hodowlę rodowodowego kociaka, powinieneś sprawdzić, czy jest on zarejestrowany przez 

odpowiednią organizację (WCAF, FIFe, TICA, CFA) i czy dostępne będą dokumenty rodowodowe. Hodowca mógł 

nałożyć ograniczenia na to, co możesz zrobić z kociakiem (np. rozmnażanie). Jeśli kupujesz kociaka 

rodowodowego do wykorzystania jako kot hodowlany, musisz zadać o wiele więcej pytań, ponieważ będziesz 

odpowiedzialny za zdrowie i dobro potomstwa, w tym za problemy, które mogą być odziedziczone, i będziesz 

odpowiedzialny za to, aby kocięta znalazły kochające domy.  
 

 

 
 
 
 
 

 

PRZYDATNE LINKI 
 

ODPOWIEDŹ: 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

 
 
 
 
 
 

 Rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i zapytać, kiedy odwiedzasz kociaka 
 
 

1. CZY MOŻESZ ZOBACZYĆ KOCIAKA Z MATKĄ? (PATRZ P. 2) 
 

 

Ważne, bo 

ISTOTNE jest, aby zobaczyć kociaka z matką, aby mieć pewność, że kociak rzeczywiście został tam wyhodowany, 

a nie sprowadzony lub przywieziony z hodowli („produkcji”) kociąt. (Wyjątkiem może być dom tymczasowy, w 

którym przyjęto kocięta bez matki lub gdy matka została umieszczona w domu po odstawieniu kociąt) 

 

 

2. CZY MATKA KOCIĄT JEST ZDROWA? 
 

 
Ważne, bo 

Niezdrowa, czy wręcz chora kotka  może nie dbać o swoje kocięta tak dobrze, jak to możliwe lub może 
przekazywać kociętom choroby lub problemy zdrowotne. Chora matka jest również powodem do niepokoju co do 
opieki ze strony właściciela/hodowcy. Czy matka była szczepiona/odrobaczona/odpchlona? 

3. CZY KOCICA DOBRZE REAGUJE NA INTERAKCJĘ CZŁOWIEKA Z 

KOCIAKAMI?  

Ważne, bo 

Pewna siebie, szczęśliwa kotka dobrze reaguje na kontakty z ludźmi i kontakty ludzi z kociętami. 

 

 

4. CZY W DOMU JEST WIELE INNYCH KOTÓW LUB MIOTÓW KOCIĄT? 

 

 

Ważne, bo 

Duża liczba kotów i kociąt może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się choroby i zmniejszać zdolność 

właściciela/hodowcy do utrzymywania wszystkiego w czystości, aby zminimalizować to ryzyko i poświęcić 

każdemu kociakowi tyle uwagi, ile potrzebuje. Może również zwiększać stres wśród kotów, co zmniejsza ich 

zdolność do zwalczania chorób. 

 
ODWIEDZINY U KOCIAKA 
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ODPOWIEDŹ: 

 
CZY ŚRODOWISKO KOTKA JEST CZYSTE? MISKI NA WODĘ I KARMĘ, 

POSŁANIE I OGÓLNE ŚRODOWISKO 

  

 

5.  
 

 

 

Ważne, bo 

Utrzymywanie kociąt i otoczenia w czystości zmniejsza ryzyko rozwoju i rozprzestrzeniania się chorób oraz 

pokazuje, że właściciel/hodowca pomaga w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu kota i kociąt. 
 

 

 

6. CZY KOCIAK WYGLĄDA ZDROWO? 
 
 
 
 

Czy uszy są czyste? 

W uszach nie powinno być 

brudu. 

TAK / NIE 

 

 
Czy futro jest czyste i nie ma 

pcheł oraz innych 

pasożytów? 

Skóra oraz futro powinny być 

wolne od pasożytów. Kociak nie 

powinien się nadmiernie drapać.  

TAK / NIE 

 
 

 
Czy kociak ma problem z 

poruszaniem się?  

Kociak powinien być ruchliwy I nie 

mieć problemów z poruszaniem  

się. 

TAK / NIE 

Czy oczy kociaka sa czyste I 

przejrzyste? 

Oczy powinny być czyste bez 

przebarwień. 

TAK / NIE 

 

 
Czy nos kociaka jest czysty? 

Nos powinien być czysty, bez 

wydzieliny. 

TAK / NIE 

 
 
Czy obszar pod ogonem jest 

czysty?  

Okolica pod ogonem powinna 

byc czysta. Biegunki spowodują, 

że ta okolica będzie zwykle 

zaczerwieniona i opuchnięta.  

TAK / NIE 

 
 
Czy kociak jest bystry I zywy? 

Kociak wyglądający na 

smutnego lub zaspanego może 

być po prostu chory. 

TAK / NIE 
 

 

Są to ogólne wskazówki dotyczące zdrowia kociaka i wskazują, jak dobrze się nim opiekowano. Chociaż kilka 

pcheł może nie przeszkodzić w zakupie, warto wiedzieć, że tam są. Inne rzeczy, takie jak rozstrój żołądka, 

łzawienie oczu lub problemy z poruszaniem się, mogą być poważniejsze i mogą skłonić cię do rezygnacji z  

zakupu. Przyjrzyj się również zdrowiu innych kociąt w miocie pod kątem tych problemów. 
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CZY KOCIAK: 

Został odrobaczony? 

Został odpchlony? 

TAK / NIE 
TAK / NIE 

INNE INFORMACJE: 

ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

  

 

7.  
  
 
 

Ważne, bo 

Kociak mógł być leczony na pasożyty i może mieć pchły lub nie. Dowiedz się i skorzystaj z porady lekarza 

weterynarii, jeśli przygarniesz kociaka. Jeśli kociak był leczony, zapisz kiedy i jakimi produktami, abyś mógł 

powiadomić lekarza weterynarii. 

 

8. CZY KOCIAK ZOSTAŁ ZASZCZEPIONY?  
 

 
Ważne, bo 

Jeśli kupisz rodowodowego kociaka od renomowanego hodowcy, będzie on miał co najmniej 12/13 tygodni i 

będzie w pełni zaszczepiony. Jeśli kupujesz kociaka bez rodowodu, prawdopodobnie będzie on miał około 8/9 

tygodni i może nie być szczepiony. Niektóre organizacje charytatywne również szczepią kocięta. To nie jest 

problem – oznacza to po prostu, że będziesz odpowiedzialny za zapewnienie kociakowi pełnego cyklu szczepień 

chroniących go przed chorobami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli kociak pochodzi od hodowcy lub ze schroniska, może być już wykastrowany. Jeśli nie, to Twoim 

obowiązkiem jest zrobić to jak najszybciej. Kocięta zwykle osiągają dojrzałość płciową w wieku około 5 do 6 

miesięcy i mimo tego, że same nadal będą wyglądać jak kocięta – bardzo ważne jest, aby zostały wykastrowane, 

aby zapobiec niechcianym miotom. 
 

 

10. CZY KOCIAK BĘDZIE ZACZIPOWANY?  
 

 
Ważne, bo 

Czipowanie jest najlepszą formą identyfikacji Twojego kota i każdego właściciela zachęca się do wszczepienia 

mikroczipu swojemu kotu. Jeśli twój kot zaginie, a następnie zostanie znaleziony, może to znacznie zwiększyć 

szanse na identyfikację go. Obecnie wszystkie kocięta czipowane są przez hodowców. Jeśli kociak ma 

wszczepiony mikroczip, upewnij się, że otrzymałeś informację na ten temat, zachowaj je w bezpiecznym miejscu, 

zarejestruj kociaka pod swoim adresem i upewnij się, że zaktualizujesz informacje, jeśli się przeprowadzisz. 

ODPOWIEDŹ: 

9. CZY KOCIAK BĘDZIE WYKASTROWANY?  

Ważne, bo 
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ODPOWIEDŹ: 

ODPOWIEDŹ: 

INNE OBSERWACJE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie, które obejmuje ochroną twojego zwierzaka, gdy 

zachoruje. Ubezpieczenie to pomaga pokryć koszty opieki weterynaryjnej i nie będzie utrudniać leczenia ze względu 

na koszty. 

 

12. JAKI RODZAJ KARMY ZJADA KOCIAK? 
 

 
Ważne, bo 

Kiedy kociak trafia do nowego domu, jest to poważna zmiana w jego życiu i może być stresująca. Jeśli są pewne 

rzeczy, które pozostaną niezmienione, takie jak jedzenie, zmniejszy to stres i pomoże zapobiec rozstrojom 

żołądka. Poproś o informacje na temat normalnego pożywienia kociaka i zapytaj hodowcę, gdzie można te karmę 

kupić. 
 

 

 

13. Z JAKIEGO ŻWIRKU KORZYSTA KOCIAK? 
 

 

Ważne, bo 

Kociak będzie nauczony korzystania z kuwety i prawdopodobnie będzie preferował rodzaj kuwety i żwirku, z 

których nauczył się korzystać. Trzymanie tego samego rodzaju żwirku i kuwety będzie uspokajające i pomoże mu 

rozpoznać nową miejsce oraz zminimalizuje stres. Jeśli chcesz zmienić żwirek, możesz to robić stopniowo. 
 

 

14. CZY NA KONIEC WIZYTY KOCIAK: 

Chętnie podszedł do ciebie? TAK / NIE 

Chętnie był głaskany I dotykany? TAK / NIE 

Chętnie bawił się zabawkami z tobą? TAK / NIE 
 

Ważne, bo 

Na początku kocięta mogą być ostrożne/nieufne wobec ciebie i to jest normalne. Jeśli jednak kociak zrelaksuje się 

i będzie szczęśliwy zgodnie z opisem, prawdopodobnie tak będzie nadal w twoim domu. 

11. CZY KOT JEST UBEZPIECZONY? 

Ważne, bo 

ODPOWIEDŹ: 



 

ODPOWIEDŹ: 

Porada 
Jeśli zdecydujesz się zabrać kociaka, poproś o jego posłanie, 

zabawkę, ponieważ znajomy zapach będzie uspokajający, gdy 

wszystko inne się zmienia, i pomoże kociakowi w podróży i 

zaaklimatyzowaniu się w nowym domu. Zabierz go do domu w 

bezpiecznym transporterze (najlepiej takim, który ma otwór z 

przodu i z góry, co pomoże w przyszłych wizytach u 

weterynarza. 

  
 

15. CZY POD KONIEC WIZYTY KOCIAK BYŁ NERWOWY?  
 

Ważne, bo 
Jeśli kociak nie odpręża się i nadal jest zdenerwowany pod koniec Twojej wizyty (zakładając, że  
zachowałeś się delikatnie i cicho i dałeś mu szansę poznania ciebie), może to wskazywać, że kociak jest bardziej  
podatny na nerwy. Może to oznaczać, że kociak potrzebuje odpowiedniego środowiska, aby czuł się bezpiecznie  
– może to nie być dom z mnóstwem dzieci i innych zwierząt. 

 

 

16. CZY NA KONIEC WIZYTY KOCIAK NADAL BYŁ PRZESTRASZONY -  CHOWAŁ 

SIĘ, WARCZAŁ?  

 
 
 
 
 

Ważne, bo 
Zastanów się bardzo dokładnie nad przyjęciem tego kociaka. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że nigdy nie 

stanie się przyjaznym, pewnym siebie kotem domowym. Może nigdy nie być zwierzakiem domowym, a więc 

będzie miał złą jakość życia, jeśli się tego od niego oczekuje. Zastanów się dobrze, czego chcesz od posiadania 

kota domowego i przyszłego dobrostanu kota. 
 

 

 
 

 

ODPOWIEDŹ: 

Dane osoby, od której kupujesz kota 

Imię: .................................................................................. 

Adres:  ................................................................................... 

 
................................................................................... 

 
................................................................................... 

Tel: ................................................................................... 

Email: ................................................................................... 


