
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiej Federacji Scrabble 

za rok 2016

Informacje o stowarzyszeniu:

nazwa: Polska Federacja Scrabble (zwana dalej PFS)

adres siedziby: 02-792 Warszawa, Lasek Brzozowy 18/77

KRS: 0000125204

REGON: 012 745 363

NIP: 534-226-06-52

Władze stowarzyszenia:

do 9.04.2016:

Karol Wyrębkiewicz – prezes Zarządu

Justyna Górka – wiceprezes Zarządu

Krzysztof Bukowski – skarbnik

Kamil Górka

Joanna Jewtuch

Krzysztof Mówka

Krzysztof Obremski

od 9.04.2016

Rafał Wesołowski – prezes Zarządu

Kamil Górka – wiceprezes Zarządu

Krzysztof Bukowski – skarbnik

Jolanta Chłopińska

Grzegorz Koczkodon

Miłosz Wrzałek

Celem działalności Polskiej Federacji Scrabble jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw

i  działań  sprzyjających  znajomości  języka  polskiego  i  innych  języków,  upowszechnianie

tej znajomości poprzez grę Scrabble, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych

i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 

Polska Federacja Scrabble realizuje cele poprzez:

1. wszechstronne propagowanie umiejętności gry Scrabble,

2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,



3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i  wymiany doświadczeń

związanych z grą Scrabble,

4. organizowanie i prowadzenie:

a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów regionalnych, krajowych, pucharowych,

treningowych,  propagandowych  i  innych  zgodnie  z  ustalonym  systemem

współzawodnictwa sportowego,

b) centralnej krajowej klasyfikacji sportowej,

c) obozów i wczasów rekreacyjno-scrabblowych,

5. ustalanie kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek,

6. rozwijanie umiejętności gry wśród młodzieży,

7. prowadzenie ewidencji graczy oraz sekcji i klubów,

8. prowadzenie rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji , dokumentacji i sprawozdawczości

sportowej i organizacyjnej,

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,

rekreacyjną i towarzyską,

10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

W 2016 roku Polska Federacja Scrabble realizowała następujące działalnia

1. Organizacja  lub współorganizacja Mistrzostw Polski w Scrabble,  Pucharu Polski w Scrabble,

Klubowych Mistrzostw Polski  oraz  Turnieju  24h „Le Mans”.  To najważniejsze  i  najbardziej

prestiżowe zawody w corocznym kalendarzu turniejów Scrabble. W Mistrzostwach Polski wzięło

udział 98 osób, w Pucharze Polski – 57, w turnieju Le Mans – 65, a w Klubowych Mistrzostwach

Polski 18 cztero- lub pięcioosobowych drużyn z 15 klubów.

2. W  2016  PFS  zorganizowała  po  raz  kolejny  cykl  turniejów  Grand  Prix.  W  stosunku

do lat ubiegłych zmieniony został  podział  na  grupy rankingowe (dokonano podziału  na dwie

kategorie:  ogólną i  dla osób z rankingiem poniżej  140,00).  Utrzymana została  liczba sześciu

turniejów  w  cyklu  –  celem  takiego  działania  jest  docenienie  i  wyróżnienie  najlepszych

i najliczniejszych turniejów na przestrzeni całego roku.

3. W 2016 PFS kontynuowała organizację cyklu Mistrzostwa Regionów. Rozgrywki te dają przede

wszystkich możliwość rywalizacji wewnątrz lokalnych środowisk, z których wiele osób nie ma

możliwości  uczestnictwa  w  imprezach  odbywających  się  w  dalszych  zakątkach  Polski.

W stosunku do roku ubiegłego nieznacznie zmodyfikowano podział na regiony. W 2016 roku

były  to  regiony:  Pomorze  i  Mazury,  Górny Śląsk  i  Małopolska  oraz  Pas  Centralny.  Każdy

z regionów obejmował 5, wyróżniających się w swoich regionach, turniejów.

4. Dodatkowo  w  2016  roku  PFS  współorganizowała  i/lub  wsparła  finansowo  /  sprzętowo  /



organizacyjnie XIV Mistrzostwa Szkół,  IX Turniej Mikołajkowy, VI Turniej Scrabble o Puchar

Gimnazjum  Niepublicznego  nr  12  im.  Lotników  Amerykańskich,  II  Turniej  Scrabble  Szkół

Podstawowych  i  Gimnazjów  dzielnicy  Praga  Południe  pod  patronatem  senatora  Marka

Borowskiego,  IV Turniej  Scrabble na Wielkiej  Wyspie "Marcowe harce na planszy",  festiwal

Cały  Kazio,  festiwal  Planszówki  na  Narodowym,  Scrabble  w  Empikach  a  także  kilkanaście

innych loklanych turniejów i imprez okołoscrabblowych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

5. Pod egidą Polskiej  Federacji  Scrabble w 2016 roku odbyło się  45 turniejów ogólnopolskich,

z czego 35 to turnieje rankingowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym frekwencja na turniejach

wzrosła  (w sumie  ponad 2500 uczestników).  Na scrabblowej  mapie  pojawiły się  dwa nowe

miejsca:  Wadowice-Jaroszowice  oraz  Wilga.  Po  kilkuletniej  przerwie  na  turniejową  mapę

powrócił Poznań (i to od razu z rekorodową frekwencją – 101 osób). Najliczniejszym turniejem

były  XIV  Ogólnopolskie  Mistrzostwa  Szkół  w  Kutnie  w  których  udział  wzięło

120 przedstawicieli kółek scrabblowych uczestniczących w programie Scrabble w szkole.

6. W 2016 roku kontynuowana była współpraca z firmą Mattel przy realizacji programu „Scrabble

w Szkole”, którego celem jest popularyzacja gry w Scrabble wśród dzieci i młodzieży, a także

pogłębianie znajomości języka polskiego w tym środowisku. Kontynuowano aktywny sposób

prowadzenia programu, który oprócz dwóch, stałych turniejów w ciągu roku zakłada aktywne,

comiesięczne wyzwania w postaci zadań scrabblowych dla uczestników programu. Z ramienia

PFS koordynatorem programu jest Sławomir Wolski.

7. Liczba członków Polskiej Federacji Scrabble na koniec roku 2016 wyniosła 153 osoby. W roku

2016 przyjęto do tego grona 17 nowych osób, natomiast 8 osób usunięto wskutek nieopłacania

składek. Składki członkowskie przeznaczane są na realizację celów statutowych PFS.

8. Zarząd PFS opracował i ujednolicił zasady dotyczące członkostwa w stowarzyszeniu.

9. Zarząd PFS w 2016 roku podjął decyzję o podniesieniu wysokości składki członkowskiej oraz

wpisowego do turniejów. Zmieniono również zasady opłat od organizatorów turniejów na cele

statutowe PFS. Z pozyskanych w ten sposób środków realizowane są cele statutowe PFS.

10. W roku  2016  kontynuowana  jest  współpraca  z  firmą  Mattel.  W ramach  "podziękowania"

za pomoc przy organizacji turniejów w ramach programu Scrabble w szkole oraz przy promocji

marki Scrabble PFS otrzymała 30 nowych zestawów (w nowej szacie graficznej). W 2017 roku

mamy  obiecane  kolejną  partię  i  w  przypadku  otrzymania  sprzętu  w  ilości  pozwalającej

na obsłużenie wszystkich turniejów (w sumie minimum 60 zestawów) planowane jest przejście

na  nowe  zestawy.  Współpracę  utrudniają  częste  zmiany  osoby  odpowiedzialnej  za  Scrabble

oraz agencji PR odpowiedzialnych za markę Scrabble i program Scrabble w szkole.

11. Zarząd PFS powołał nową Komisję Językową w składzie: Miłosz Wrzałek, Jakub Szymczak,

Mariusz Skrobosz, Krzysztof Obremski, Iwona Skubis – Galus, Michał Alabrudziński. Komisja



Językowa  opracowała  nowe  Zasady  Dopuszczalności  Słów  oraz  przygotowała  nowy update

OSPS.

12. W związku z wprowadzonymi w 2015 roku nowymi regulaminami (turniejowym, sędziowskim

i  rankingowym)  została  opracowana  i  zatwierdzona  nowa  pula  pytań  na  cześć  teoretyczną

egzaminu  sędziowskiego.  Na  koniec  2016  roku  11  osób  posiadało  uprawnienia  sędziowskie

(z czego uprawnienia jednego sędziego zostały zawieszone w związku ze skreśleniem z listy

członków PFS). W 2016 roku jedna osoba zrezygnowała z pełnienia funkcji sędziego i poprosiła

o wykreśleniu z listy sędziów,. W 2016 roku jedna osoba rozpoczęła staż sędziowski.

13. W 2016 roku Zarząd PFS określił i ujednolicił zasady prowadzenia klasyfikacji medalowej PFS.

14. W prowadzonym Rejestrze Klubów na koniec 2016 roku znajdowały się 34 kluby,  z czego

aktywnych (tj. organizujących regularne spotkania) jest 28 klubów. 

15. W  celu  uatrakcyjnienia  informacji  zawartych  na  stronie  internetowej  PFS  Zarząd

stowarzyszenia  ogłosił  konkurs  "Relacja  z  turnieju".  Osoba której  relacja  z  turnieju zostanie

opublikowana  na  stronie,  otrzymuje  zwolnienie  z  wpisowego  do  jednego  z  turniejów

rankingowych.

Sporządził:

Rafał Wesołowski

Warszawa, 31.05.2017r.


