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System wprowadzony przez FIFA do finalizowania transferów 
międzynarodowych – uzyskanie ITC (certyfikatu do gry dla zawodnika) 

 System wprowadzony we wszystkich krajach zrzeszonych w FIFA 

 Standaryzacja dokumentacji 

 Transparentność dotycząca płatności 

 Standaryzacja procesu transferowego 

 
 

 
 

 

 

 

 

Co to jest FIFA TMS 
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Kiedy używamy 
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amator 

profesjonalista 

amator 

profesjonalista 

NIE 

TAK 

Status  
zawodnika w  

poprzednim klubie 

Status 
zawodnika w 

nowym klubie 

Czy transfer  
przez TMS? 



 

 
 

 

 

 

 

Kiedy używamy 
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Piłka męska 
11 osobowa 

Beach 
Soccer 

Futsal 
Piłka 

Kobieca 

TAK NIE NIE NIE 
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 „…Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych jednego zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej o 
statusie amatora…” 

 

 „…W przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach I, II, III ligi i 
niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN na boisku 
może występować 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii 
Europejskiej, przy czym w klubie uprawnionych może być dowolna ilość…” 

 

 

 

Po co nam system FIFA TMS w B klasie 
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§ 

Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie określania liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej  
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych z późniejszymi zmianami  



 
                          Wystąpienie o zawodnika poza oknem transferowym   

 

                         Okna transferowe 
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Kontrakt wygasł lub został rozwiązany 
za porozumieniem stron najpóźniej 

ostatniego dnia minionego okna 
transferowego 

Zawodnik miał status amatora bądź nigdy nie był 
zarejestrowany lub kontrakt wygasł/został 

rozwiązany za porozumieniem stron po 
minionym oknie transferowym 

TAK NIE 



 

 

…I jeszcze o  
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§ 

Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu 
Zawodników Aneks 3, Art. 1, par. 5 i 6: 

 „Korzystanie z TMS jest obowiązkowe przy wszystkich transferach międzynarodowych 
zawodowców w ramach piłki nożnej jedenastoosobowej, a jakakolwiek rejestracja 
takiego zawodnika bez wykorzystania TMS zostanie uznana za nieważną…” 

 
 „Transfer międzynarodowy należy wprowadzić do TMS kiedy zawodnik ma zostać 

zarejestrowany jako zawodnik o statusie profesjonalisty przez nowy związek.” 



 
 
 

 

 

 

 

                         Okna transferowe 
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Zimowe okno 
transferowe 

1 – 28 (29) lutego 

Letnie okno 
transferowe 

1 lipca – 31 sierpnia 

Okno transferowe dla wszystkich zawodników profesjonalnych  
(z zagranicy) bez względu na klasę rozgrywkową 

! 



 
 
 

 

 

 

 

                         Okna transferowe 
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Zimowe okno 
transferowe 

1 – 28 (29) lutego 

Letnie okno 
transferowe 

1 lipca – 31 sierpnia 

14.02 
wygaśnięcie 

kontraktu 

15.05 
wystąpienie o zawodnika 

TAK 

Zimowe okno transferowe 
1-28 (29) lutego 

Letnie okno 
transferowe 

1 lipca – 31 sierpnia 

NIE 

12 marca 
rozwiązanie kontraktu  

za porozumieniem stron 

15.05 
wystąpienie o zawodnika 
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LOGOWANIE 

Logowanie do sytemu: 
https://prod.fifatms.com 

System testowy do szkolenia 
https://test.fifatms.com 
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TEST LOGIN DETAILS 
HTTPS://TEST.FIFATMS.COM 

Country Club username 
Association 
username 

Password 

San Marino SMR-Clubtest Asso-SMRtest TMStest@1 

Seychelles SEY-Clubtest Asso-SEYtest TMStest@1 

Solomon Islands SOL-Clubtest Asso-SOLtest TMStest@1 

St Lucia LCA-Clubtest Asso-LCAtest TMStest@1 

Suriname SUR-Clubtest Asso-SURtest TMStest@1 

Tahiti TAH-Clubtest Asso-TAHtest TMStest@1 

Tonga TGA-Clubtest Asso-TGAtest TMStest@1 

Vanuatu VAN-Clubtest Asso-VANtest TMStest@1 

If the account you are using appears to be taken by another user, be patient and try another account.  
 

Note that TMS test accounts are available for all TMS users to share. 
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ZAPOMNIAŁEM HASŁA 

W przypadku, gdy zapomnieliśmy hasło, zawsze można wygenerować nowe poprzez 
użycie przyciku: “Lost password”. 

Nazwa użytkownika NIGDY się nie zmienia. 



LaczyNasPilka.pl 

Jaką instrukcję wybrać 
 

Transfer 
definitywny/wypożyczenie? 

Zawodnik wolny? 

Czy zawarto umowę transferową 

pomiędzy klubami? 

Transfer gotówkowy? 
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FIFA TMS-jak wprowadzić transfer 
Zawodnik wolny 

Zawodnik 
wolny 

Brak umowy 
transferowej 

Instrukcja: 
„engage 

permanently” 
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Co musimy mieć przygotowane, by wprowadzić transfer do systemu 
FIFA TMS 

Kontrakt 
podpisany 

przez klub oraz 
zawodnika 

Zwolnienie z 
poprzedniego 

klubu 

Deklaracja 
TPO 

Dokument 
tożsamości 
zawodnika 
(paszport) 
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Kotrakt 

 Język: POL lub ENG 

Plik: PDF (max. 3 MB) 

Zwolnienie z poprzedniego klubu  
 (jeśli zawodnik miał status profesjonalisty/miał podpisany kontrakt) 

 Język: POL lub ENG 
 Plik: PDF (max. 3 MB) 

 Musi zawierać informacje: 
 imię, nazwisko i data ur. zawodnika 

 Powód zakończenia kontraktu: wygaśniecie/rozwiązanie za porozumieniem stron 
 Datę zakończenia kontraktu 

 Podpisy: były klub + zawodnik (w przypadku rozwiązania za porozumieniem stron) 

Deklaracja TPO 
 Zawodnika 
 Byłego klubu 

 wzór  



LaczyNasPilka.pl 

Deklaracje TPO 



LaczyNasPilka.pl 

Zwolnienie z poprzedniego klubu 
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Pomoc, 
instruktaż 
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Wprowadzenie transferu 
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Wprowadzanie transferu 
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Wprowadzanie transferu 
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Słowniczek pojęć z FIFA TMS 

Pending 

• Nie zakończono wprowadzania transferu, nie został jeszcze potwierdzony 

• Sprawdź czy wprowadziłeś wszystkie dane oraz załączyłeś wszystkie wymagane 
dokumenty 

Awaiting counter 
instruction 

• Drugi klub transakcji (umowy transferowej) nie wprowadził jeszcze danych do systemu 

• Jeśli pozyskujesz zawodnika wolnego, a pojawił się ten komunikat oznacza to, że 
wprowadziłeś złą instrukcję 

Awaiting 
confirmation of 

player 

• Nowy zawodnik został manualnie dodany do systemu 

• Dane zawodnika muszą zostać potwierdzone przez Federację klubu odstępującego 
zawodnika 
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Słowniczek pojęć z FIFA TMS 

Matching 
exception 

• Instrukcje wprowadzone przez oba kluby różnią się od siebie ( w przypadku umowy 
transferowej między dwoma klubami) 

• Należy skontaktować się z drugim klubem i ustalić jedną wersję zgodną z umową 
transferową 

Awaiting ITC 
request 

• Pomyślnie wprowadzono prośbę o certyfikat zawodnika 

• Transfer oczekuje na wystąpienie przez PZPN 

Awaiting ITC 
delivery 

• PZPN wystąpił o certyfikat zawodnika 

• Oczekiwanie na wydanie certyfikatu przez Federację klubu odstępującego zawodnika 
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Słowniczek pojęć z FIFA TMS 

Awaiting ITC 
receipt 

• Certyfikat został wystawiony przez Federację klubu odstępującego 

• Oczekuje na potwierdzenie przyjęcia przez PZPN 

Awaiting 
response to the 

ITC rejection 

• Federacja klubu odstępującego odmówiła wydania certyfikatu 

• PZPN musi potwierdzić odmowę lub ją zakwestionować 

Awaiting 
confirmation of 

provisional 
registration 

• Federacja klubu odstępującego zawodnika nie odpowiedziała na prośbę o wydanie 
certyfikatu przez 15 dni – system automatycznie wygenerował certyfikat prowizoryczny 

• Oczekiwanie na potwierdzenie przyjęcia przez PZPN 
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Słowniczek pojęć z FIFA TMS 

Closed 
• Transfer zakończony  

• Certyfikat został wydany  
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Minors – zawodnicy niepełnoletni z zagranicy 

Art. 19  Regulaminu FIFA dotyczących Statusu i Transferu Zawodników: 
 
„…transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 
18 lat przez zawodnika…” 

§ 
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Minors – zawodnicy niepełnoletni z zagranicy 

Art. 19/2a  
Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, w którym siedzibę ma nowy klub z przyczyn 
niezwiązanych z piłką nożną, np. w celu podjęcia pracy. 
 

Art. 19/2b  
Transfer odbywa się w ramach terytorium Unii Europejskiej, a zawodnik znajduje się  między 16 a 18 
rokiem życia. W takim przypadku klub musi spełnić następujące minimalne zobowiązania: 
a/ zapewni zawodnikowi odpowiednie kształcenie/szkolenie piłkarskie. 
b/ Zagwarantuje zawodnikowi możliwość kształcenia/szkolenia akademickiego lub szkolnego, co pozwoli 
zawodnikowi kontynuować pozapiłakrską karierę zawodową po ukończeniu zawodowej gry w piłkę nożną. 
c/ Poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia, że zawodnik otrzyma najlepszą możliwą 
opiekę (optymalny standard życia w rodzinie przyjmującej lub zakwaterowanie klubowe) 
 

Art. 19/2c 
Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 km od granicy państwowej, a klub, w którym zawodnik chce zostać 
zarejestrowany w Związku sąsiedniego kraju także zlokalizowany jest w odległości 50 km od granicy. 
Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika, a siedzibą klubu wynosi 100 km. 
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Minors – zawodnicy niepełnoletni z zagranicy 

Art. 19/3 i 4 
Zawodnik przebywa na terenie kraju, w którym chce zostać zarejestrowany minimum 5 lat, co należy 
udokumentować.  
 

Oraz 
Wymiana studencka 

Powody humanitarne (uchodźcy) 
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Minors – zawodnicy niepełnoletni z zagranicy 

Art. 19  Regulaminu FIFA dotyczących Statusu i Transferu Zawodników: 
 
„…transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 
18 lat przez zawodnika…” 

§ 
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Joanna Misiewicz 

FIFA TMS Manager 
 

Tel. kom.: +48 502 737 381 
Tel. stacjonarny: +48 22 55 12 247 (243) 

E-mail: joanna.misiewicz@pzpn.pl 
 
    
                    

Polski Związek Piłki Nożnej 
Adres ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa  

Tel +48 (22) 55 12 300 
Fax +48 (22) 55 12 240 


