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I. PROCES 

Elektroniczny System Transferowy został wprowadzony przez FIVB w 2010 roku w celu uczynienia procedur 
transferowych bardziej efektywnymi i przejrzystymi dla wszystkich stron – federacji, klubów oraz 
zawodników. 
CEV w ścisłej współpracy z FIVB wprowadził dalsze ulepszenia dotyczące opłat administracyjnych                           
i transferowych uiszczanych do europejskich federacji narodowych. 
Od sezonu 2013/2014 opłatę administracyjną za transfery w obrębie federacji zrzeszonych w CEV należy 
uiszczać w walucie EUR poprzez PZPS lub bezpośrednio do CEV (w tym wypadku klub nie otrzyma faktury 
za transfer).  
 
Dane konta EUR PZPS: 
Polski Związek Piłki Siatkowej 
Bank Millennium 
Ul. Stanisława Żaryna 2a 
02-593 Warszawa 
SWIFT/ BIC CODE: BIGBPLPWXXX 
IBAN/ ACCOUNT NO: PL29 1160 2202 0000 0000 4936 1351 
 
Dane konta EUR CEV: 
Beneficjent: Conféderation Européenne de Volleyball – 488 route de Longwy – L-1940 Luxembourg 
Euro Bank Account:     IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00 Swift: BGLLLULL 
 
Za transfery między federacją zrzeszoną w CEV oraz inną Konfederacją opłatę transferową należy uiszczać w 
walucie CHF poprzez PZPS lub bezpośrednio do FIVB (w tym wypadku klub nie otrzyma faktury za 
transfer).  
 
Dane konta CHF PZPS: 
Polski Związek Piłki Siatkowej 
Bank Millennium 
Ul. Stanisława Żaryna 2a 
02-593 Warszawa 
SWIFT/ BIC CODE: BIGBPLPWXXX 
IBAN/ ACCOUNT NO: PL71 1160 2202 0000 0000 6537 3258 
 
Dane konta CHF FIVB: 
Beneficjent: Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) - Chemin Edouard-Sandoz 2-4 - 1006 Lausanne 
CHF Bank account: UBS SA - Case Postale - CH-1002 LAUSANNE / Switzerland  
   Account: 0243-146146.04A 
 BIC Code (Swift Address): UBSWCHZH80A  
   IBAN: CH98 0024 3243 1461 4604A 
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Dla Państwa wygody CEV skonstruował dwa kalkulatory za transfery dokonywane pomiędzy europejskimi 
krajowymi federacjami, jeden dotyczący opłat administracyjnych, drugi dotyczący opłat do krajowych 
federacji. Linki do każdego z nich znajdują się poniżej: 
- http://www.cev.lu/Transfers-Area/AdminFeeCalculator.aspx opłaty administracyjne 
- http://www.cev.lu/Transfers-Area/TransferFeeCalculator.aspx opłaty do krajowych federacji 
 
Od sezonu 2016/2017 nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących opłaty administracyjnej: w przypadku, 
gdy transfer jest zwolniony z opłaty administracyjnej do FIVB/CEV, to opłata transferowa do federacji 
macierzystej lub klubu macierzystego nie należy się. 
 
Opłaty transferowe do CEV i FIVB: 

 
 

II. ZASADY NALICZANIA OPŁAT TRANSFEROWYCH ZA ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ 
KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ: 

  
1. ZASADY OGÓLNE i DEFINICJA:  
1.1. OPŁATA TRANSFEROWA:  
W sytuacji, gdy zawodnik zobowiązany jest do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego, 
obie federacje – macierzysta i przyjmująca – mogą wystąpić o uiszczenie opłaty administracyjnej za 
transfer, zwanej dalej opłata transferową. 
 
Opłata ta powinna być rozumiana, jako pokrycie kosztów administracyjnych i inwestycyjnych 
dokonywanych przez federacje. 
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Jest ona jedyną, o którą wystąpić mogą federacje i jej członkowie za transfer zawodnika, z wyjątkiem 
zawodników, którzy w momencie dokonania transferu mają wciąż ważny kontrakt ze swoim poprzednim 
klubem. 
 
Obliczana opłata jest kwotą maksymalną za transfer zawodnika pomiędzy dwoma federacjami zrzeszonymi 
w CEV. Krajowe Federacje mają prawo ustalić inne kwoty za transfery, jednak nie mogą one przekraczać 
maksymalnych sum ustalonych przez CEV, a metody ich naliczania nie powinny być różne od tych 
określonych regulacjami niniejszego rozporządzenia. 
 
1.2. ZAWODNICY KLUBOWI i ZAWODNICY KADR NARODOWYCH:  
Zawodnicy powyżej 40 roku życia nie podlegają opłatom administracyjnym. 
Zawodnik jest członkiem kadry narodowej w przypadku, gdy jego nazwisko znajduje się na formularzu O-2 
lub O-5 podczas zawodów FIVB i CEV. Pod uwagę brane są jedynie formularze O-2 i O-5 z roku 
poprzedzającego transfer i roku, w którym transfer jest dokonywany. 
 
1.3. KATEGORYZAJCJA FEDERACJI KRAJOWYCH:  
Kategoryzacja Federacji Krajowych określana jest na podstawie oceny ich osiągnięć dokonywanej przez 
FIVB. 
 
Kategorie krajowych federacji zrzeszonych w CEV znajduje się poniżej: 
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1.4. POZIOM LIGOWY, W KTÓRYM WYSTĘPUJE KLUB TRANSFERUJĄCY ZAWODNIKA:  
To liga, w której występuje, bądź ma wystąpić klub w momencie dokonywania transferu. 
 
2. METODY KALKULACJI:  
2.1. OPŁATY TRANSFEROWE – DOKONYWANE DO FEDERACJI MACIERZYSTEJ:  
Oprócz kategorii federacji przyjmującej i ligi, w której klub występuje, następujące czynniki modyfikują 
ustaloną kwotę:  
- fakt, że zawodnik jest członkiem reprezentacji narodowej  
- wiek poniżej 25 lat  
- liczba sezonów spędzonych w ligach zagranicznych 
 
2.1.1. REPREZENTANT KRAJU:  
W przypadku reprezentantów narodowych opłaty transferowe wzrastają w zależności od kategorii federacji 
macierzystej zawodnika:  
* kategoria 5: + 45% wcześniejszej kwoty  
* kategoria 4: + 40% wcześniejszej kwoty  
* kategoria 3: + 25% wcześniejszej kwoty  
* kategoria 2: + 10% wcześniejszej kwoty  
* kategoria 1: + 0% wcześniejszej kwoty 
 
2.1.2. ZAWODNIK PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA:  
Opłata za zawodników poniżej 25 roku życia wzrasta o 30% kwoty ustalonej i kwoty obliczonej w punkcie 
2.1.1. 
 
2.1.3. LICZBA SEZONÓW SPĘDZONYCH W LIGACH ZAGRANICZNYCH:  
Zgodnie z punktem 1.2. niniejszego rozporządzenia, poniższym kryteriom nie podlegają reprezentanci 
narodowi. 
W przypadku pozostałych zawodników kryterium jest następujące:  
* 1 – 4 sezony: 100% wcześniejszej kwoty  
* 5 – 7 sezonów: 75% wcześniejszej kwoty  
* 8 – 10 sezonów: 50% wcześniejszej kwoty  
* 11 i więcej sezonów: 25% wcześniejszej kwoty 
Podczas obliczania liczby sezonów spędzonych w klubach zagranicznych brana jest pod uwagę cała kariera 
zawodnika. Sezon spędzony w lidze federacji macierzystej nie zeruje licznika. W przypadku wątpliwości, 
ilość wydanych dotąd certyfikatów udowodni liczbę sezonów spędzonych poza granicami kraju. 
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2.2. OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZA TRANSFERY – DO FEDERACJI PRZYJMUJĄCEJ:  
  
Zgodnie z decyzją Zarządu CEV z 30 maja 2015 roku, opłata manipulacyjna dla federacji przyjmującej, za 
każdy typ transferu, nie może przekroczyć równowartości 50 EUR wraz z podatkiem.  
 
 

III. ZASADY NALICZANIA OPŁAT TRANSFEROWYCH ZA ZAWODNIKÓW SPOZA EUROPEJSKIEJ 
KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ:  

 
W przypadku transferów zawodników Polskich poza kontynent europejski, opłaty za transfer są 
następujące: 
 
5000 EUR – Reprezentanci Polski  
2500 EUR – Zawodnicy Plus Ligi, Orlen Ligi  
2000 EUR – Zawodnicy I ligi  
500 EUR – Zawodnicy II ligi  
100 EUR – Zawodnicy III i IV ligi; amatorzy 
 
Opłatę oblicza się w następujący sposób:  
- od 1 do 4 sezonów: 100% pierwotnej kwoty  
- od 5 do 7 sezonów: 75% pierwotnej kwoty  
- od 8 do 10 sezonów: 50% pierwotnej kwoty  
- od 11 sezonów i więcej: 25% pierwotnej kwoty 
 
Liczba sezonów spędzonych zagranicą powinna zostać ustalona na podstawie przebiegu całej kariery 
zawodnika. Sezon spędzony w międzyczasie w kraju Federacji Macierzystej nie zeruje licznika. 
 
 
 

IV. SPORY 
Na potrzeby procesu rozstrzygania sporów i zgodnie z FIVB Regulacjami Sportowymi FIVB powierzyła swoje 
kompetencje i uprawnienia CEV, aby Europejska Konfederacja mogła rozstrzygać spory dotyczące 
europejskich zawodników, trenerów oraz klubów.  
 
Należy pamiętać, że wszelkie spory z udziałem zawodników, trenerów i klubów spoza Europy powinny być 
przekazywane do FIVB. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie FIVB (www.fivb.org). 
  
Poniżej znajduje się przewodnik „krok po kroku” procedur dot. uchwały odnośnie sporów finansowych: 
 
KROK 1: W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy: 
 * zweryfikować Art. 45.11 FIVB Sports Regulations 
 * zweryfikować FIVB Tribunal Regulations 
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 * pobrać szablon reklamacyjny 
 
 Spór: 
 * może być natury finansowej 
 * może mieć wymiar międzynarodowy 

* może zaistnieć pomiędzy klubem/ trenerem a zawodnikiem (lub wszystkimi stronami) 
 * dodatkowo również może zaistnieć pomiędzy trenerem a krajową federacją 
 
KROK 2: Wypełnij szablon reklamacyjny 
Reklamacja powinna zawierać: 
* imiona i nazwiska, pełne dane kontaktowe powoda i pozwanego oraz ich adwokata (jeśli takiego 
posiadają) 
* streszczenie faktów 
* argumenty prawne (jeśli istnieją) 
* wniosek o pomoc 
* dane bakowe powoda 
* kopia umowy (przetłumaczona na język angielski, jeśli kontrakt jest w innym języku) oraz wszystkie 
pisemne dowody (korespondencja, wyciągi bankowe itp.) – powód ma obowiązek udowodnienia zarzutów! 
 
KROK 3: Plik reklamacji 
Należy ustalić, czy FIVB, czy CEV są właściwym organem do orzekania w sprawie skargi. Jeśli obie strony 
pochodzą z Europy, CEV będzie zarządzał i decydował w sprawie. Jeśli obie strony pochodzą z Północno – 
Środkowej Ameryki i Karaibów, podmiotem decydującym będzie NORCECA. We wszystkich innych 
przypadkach w sprawie skargi decydować będzie FIVB. 
 
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać mailem lub faksem do: 
Email: transfers@cev.lu - Fax: +352 25 46 46 10 – w przypadku gdy obie strony pochodzą z Europy 
  
KROK 4: Wszczęcie postępowania 
  Po otrzymaniu skargi FIVB/ Konfederacja: 
* potwierdza powodowi, że skarga została przyjęta i czy nie brakuje jakiejś dokumentacji 
  * odczytuje akta 
UWAGA: Na każdym etapie procesu FIVB/ Konfederacja może zdecydować o skierowaniu sprawy do 
Trybunału FIVB  
 
KROK 5: Pozwany jest informowany 
* FIVB/ Konfederacja informuje pozwanego o skardze 
* ustalany jest termin wniesienia odpowiedzi i zakomunikowany respondentowi (2 tygodnie maksimum) 
UWAGA: na każdym etapie procesu FIVB/ Konfederacja może pomóc stronom w dojściu do kompromisu 
 
KROK 6: Pozwany składa odpowiedź 
 Odpowiedź powinna zawierać: 
* nazwisko i szczegółowe dane kontaktowe respondenta i jego doradcy (chyba, że informacje te zostały już 
określone w skardze) 
* oświadczenie o faktach 
* argumenty prawne (jeśli istnieją) 
* wniosek o udzielenie pomocy 
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* każde powództwo wzajemne i wszystkie pozostałe dowody, którymi pozwany planuje się podpierać 
 
 KROK 7: Decyzja FIVB/ Konfederacji 
  FIVB/ Konfederacja ocenia, wyciąga wnioski i podejmuje decyzję: 
* opartą o rachunki prawdopodobieństwa oraz zastosowanie ogólnej zasady sprawiedliwości i uczciwości 
Decyzja  może: 
* ustalić termin ostatecznej ugody stron 
* ustalić, że brak ugody doprowadzi do sankcji (zob. listę sankcji w kroku 10) 
 
 KROK 8: Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał FIVB 
  Jeśli decyzja została podjęta przez FIVB/ Konfederację: 
* każda poszkodowana osoba może zażądać rozpatrzenia sprawy przez Trybunał FIVB 
* strona musi złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Sekretariatu Trybunału FIVB w terminie do 14 dni od 
doręczenia decyzji 
* zobacz w regulacjach Trybunały FIVB procedury odwoławcze 
 
KROK 9: Apel przed CAS 
Od decyzji Trybunału FIVB można się odwołać do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie 
(Szwajcaria) 
W CAS można się odwoływać tylko od decyzji Trybunału FIVB (brak bezpośredniej możliwości odwołania od 
decyzji FIVB/ Konfederacji) 
Odwołanie wnosi się w terminie do 21 dni od daty otrzymania decyzji Trybunały FIVB 
 
KROK 10: Sankcje dyscyplinarne 
Niedostosowanie się przez krajową federację, Klub, trenera lub zawodnika do przestrzegania decyzji FIVB/ 
Konfederacji/ Trybunału FIVB/ CAS może zostać ukarane poprzez: 
* ostrzeżenie 
* Kwotę 50 000 CHF 
* zakaz wydawania certyfikatu ITC zawodniczych (dot. klubów) lub zakaz transferowania (dot. zawodników) 
* zakaz rejestracji zawodników zagranicznych w rozgrywkach międzynarodowych 
* zakaz uczestnictwa w zawodach międzynarodowych 
 
Powyższe sankcje mogą być stosowane więcej niż jeden raz. 
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