
Oświadczenie Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie działań medialnych 

podejmowanych przez klub LKS Korona Krępna w związku z odmową przyznania licencji na 

grę w klasie okręgowej na sezon 2021/2022. 

 

W odpowiedzi na działania podejmowane przez klub LKS Korona Krępna w związku  

z nieotrzymaniem licencji na grę w klasie okręgowej, jak również na pojawiające się w tej sprawie 

publikacje medialne prezentujące często tylko stanowisko klubu i narzucające jednoznaczny sposób 

interpretacji i oceny działań Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd OZPN publikuje poniżej 

chronologiczną listę zdarzeń związanych z odmową przyznania licencji klubowi LKS Korona Krępna. 

Wykaz ten jasno obrazuje stan faktyczny i pozwala na obiektywną ocenę całej sytuacji. Jednocześnie 

informujemy, że wszystkie wskazane niżej decyzje komisji OZPN były publikowane na stronie 

internetowej Związku.  

1) Decyzja nr 1/KL/N/2020 z dnia 26.11.2020 r. 

Sankcja za zadłużenie wobec Opolskiego Związku Piłki Nożnej. 

Decyzja została wysłana za pośrednictwem skrzynki mailowej w dniu 26.11.2020 godz. 18:30 

2) Wezwanie do zapłaty sankcji finansowej (Decyzja 1/KL/N/2020) z dnia 09.02.2021 r. 

Pismo zostało przesłane za pośrednictwem skrzynki mailowej w dniu 09.02.2021 r. godz.11:24 

3) Decyzja nr 1/D/KL/2021 z dnia 03.02.2021 r. 

Sankcja za niespełnienie wymogu posiadania drużyn młodzieżowych. 

Decyzja została wysłana za pośrednictwem skrzynki mailowej w dniu 11.02.2021 r. godz. 11:49 

4) Spotkanie z Zarządem OZPN – 18.02.2021 r. godz. 15.00, siedziba OZPN 

Uczestnicy spotkania: 

Wiceprezesi OZPN (Waldemar Antkowiak, Marek Curyło) 

Przewodniczący Wydziału Dyscypliny, p. Franciszek Dudek 

Przewodniczący Wydziału Gier, p. Piotr Głowacki 

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych, p. Ireneusz Urbaniec 

Prezes Klubu LKS Korona Krępna, p. Michał Pola 

Temat spotkania: bieżąca sytuacja klubu – zaległości finansowe, brak grup młodzieżowych, 

sprawy licencyjne w przypadku awansu do IV ligi. 

5) Informacja dotycząca procesu licencyjnego. 

W dniu 24.03.2021 r. o godz. 12:50 za pośrednictwem skrzynki mailowej została wysłana 

informacja do wszystkich Klubów objętych obowiązkiem licencyjnym. 

Również w dniu 24.03.2021 r. na stronie Opolskiego Związku Piłki Nożnej wydany został 

Komunikat nr II Komisji ds. Licencji Klubowych, informujący o zbliżającym się procesie 

licencyjnym: 

http://pilkaopolska.pl/komunikat-nr-ii-2021-komisji-ds-licencji-klubowych-z-dnia-24-03-2021r/ 

 

6) 10.05.2021 r. godz. 13:45, za pośrednictwem skrzynki mailowej Sekretarz Komisji wysłał 

przypomnienie o trwającym procesie licencyjnym 

7) 25.05.2021 r. – czyli 10 dni po obowiązującym terminie - złożenie wniosku licencyjnego przez 

Klub LKS Korona Krępna. Wniosek został przesyłany za pośrednictwem skrzynki mailowej o 

godz. 15:34 bez wymaganych załączników! 

8) 27.05.2021 r. godz. 9:15 Wezwanie do uzupełnienia wniosku licencyjnego 

Sekretarz Komisji ds. Licencji Klubowych wezwał Klub do uzupełnienia brakujących załączników 

za pośrednictwem skrzynki mailowej 

9) 27.05.2021 r. o godz. 13:54 za pośrednictwem skrzynki mailowej Klub przesłał tylko część 

dokumentów uzupełniających wniosek licencyjny 

http://pilkaopolska.pl/komunikat-nr-ii-2021-komisji-ds-licencji-klubowych-z-dnia-24-03-2021r/


10) 27.05.2021 r. godz. 15:07 Sekretarz Komisji za pośrednictwem skrzynki mailowej potwierdził 

otrzymanie wiadomości. 

11) 27.05.2021 r. Sekretarz Komisji wezwał Klub do uzupełnienia wniosku licencyjnego (brak 

aktualnej umowy użyczenia obiektu pomiędzy Klubem a Gminą) w terminie do dnia 31.05.2021r. 

do godz.12.00 z uwagi na zaplanowane posiedzenie Komisji 

12) Decyzja nr 10/KL/2021 z dnia 28.05.2021 r. 

Sankcja finansowa za złożenie wniosku po terminie. Decyzja została wysłana za pośrednictwem 

skrzynki mailowej w dniu 31.05.2021 r. godz.9:10 

13) Decyzja nr 20/O/2021 z dnia 31.05.2021 r. 

Komisja ds. Licencji Klubowych w sposób jednogłośny podjęła Decyzję o odmowie przyznania 

Licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej.  

14) 31.05.2021 r. o godz. 15.30 czyli już po posiedzeniu Komisji Klub przesłał: 

- oświadczenie, że Klub będzie posiadał w sezonie 2021/2022 dwie grupy młodzieżowe; 

- skan umowy użyczenia boiska pomiędzy Gminą Leśnica a klubem LZS Sokół Leśnica.  

Zgodnie jednak z otrzymanym dokumentem (paragraf 6): „Biorący do używania nie może 

podnająć nieruchomości lub oddać jej do bezpłatnego użytkowani osobom trzecim bez zgody 

użyczającego”. Tym samym przesłana umowa i tak nie spełniała obowiązujących wymogów 

licencyjnych. 

15) Decyzja nr 20/O/2021 została wysłana do Klubu za pośrednictwem skrzynki mailowej w dniu 

01.06.2021 r. godz. 8:08. z pouczeniem, że Klub ma 5 dni na złożenie ewentualnego odwołania do 

Komisji Odwoławczej z zachowaniem obowiązujących procedur odwoławczych  

16) 03.06.2021 r. godz. 09.33 za pośrednictwem skrzynki mailowej Klub złożył odwołanie od 

Decyzji nr 20/O/2021.  

17) 07.06.2021 r. godz. 9:47 

- za pośrednictwem skrzynki mailowej Sekretarz Komisji przekazał otrzymane odwołanie do 

Komisji Odwoławczej i poinformował Klub o jego przekazaniu do Komisji Odwoławczej. 

18) 07.06.2021 godz. 12.01 za pośrednictwem skrzynki mailowej Sekretarz Komisji Odwoławczej 

ds. licencji Klubowych poinformował Klub o niespełnieniu wymogów regulaminowych odwołania 

19) 08.06.2021 r. godz. 15:01 

Klub za pośrednictwem skrzynki mailowej przesłał ponowne odwołanie do Komisji Licencyjnej 

oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.  

20) 10.06.2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej Klub otrzymał postanowienie wydane przez 

Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych informujące o nierozpatrzeniu przesłanego 

odwołania  

Wobec powyższego klub LKS Korona Krępna nie otrzymał licencji na grę w klasie okręgowej na 

sezon 2021/2022. 

 

Ponadto informujemy również, że Komisja ds. Licencji Klubowej OZPN, wezwała  w dniu 

11.06.2021 LKS Koronę Krępna do złożenia wniosku na licencję klubową w Klasie A na sezon 

2021/2022. Mimo wyznaczonego 5-dniowego terminu, żaden wniosek od klubu nie wpłynął do tej 

pory.   

 

Wszystkie przytoczone powyżej fakty pokazuję, wbrew temu, co sugerowane jest przez Klub  

w przekazach medialnych, że OZPN zrobił ze swojej strony wszystko żeby klub mógł dopełnić 

formalności związanych z otrzymaniem licencji w terminie. Sekretarz Komisji ds. Licencji 

Klubowych był w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z przedstawicielem Klubu LKS 

Korona Krępna i na bieżąco informował o brakach w złożonym wniosku licencyjnym. Oprócz tego, 

że w dniu 13 maja odbyła się rozmowa telefoniczna Sekretarza Komisji z Prezesem Klubu  w sprawie 



upływającego terminu złożenia wniosku licencyjnego, dodatkowo, ponadstandardowo w dniu 

27.05.2021 r. o godz. 17:25 podczas trwającego posiedzenia Komisji Licencyjnej, Sekretarz Komisji, 

w obecności członków Komisji, po raz kolejny poinformował Klub o konieczności pilnego przesłania: 

* skanu umowy użyczenia obiektu pomiędzy Klubem a Gminą; 

* wyjaśnienia dot. braku posiadania 2 drużyn młodzieżowych. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wszystkie Kluby będące członkami Opolskiego Związku 

Piłki Nożnej obowiązują takie same zasady, wyrażamy nadzieję, że tak szczegółowe wyjaśnienie 

sprawy pozwoli na obiektywną i pozbawioną emocji ocenę całej sytuacji. 

 

 

 

 

 


