
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Polskiej Federacji Scrabble

w 2010 roku.

1. Informacje na temat Stowarzyszenia Polska Federacja Scrabble (dalej PFS):

adres siedziby: do 24.04.2010 

ul. Puławska 266 m.179

02-684 Warszawa

od 24.04.2010

ul. Lasek Brzozowy 18/77

02-792 Warszawa

adres e-mail: zarzad@pfs.org.pl

telefon: 691 664 325 (Prezes)

604 279 573 (Wiceprezes)

REGON: 012 745 363

NIP: 534 22 60 652

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu 

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Okres sprawowania

Karol Wyrębkiewicz Prezes Zarządu 1.01.2010 – 24.04.2010

Krzysztof Sporczyk
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

24.04.2010 – 31.12.2010

1.01.2010 – 24.04.2010

Rafał Wesołowski
Skarbnik

Wiceprezes Zarządu

1.01.2010 – 31.12.2010

24.10.2010 – 31.12.2010

Jakub Koisar Członek Zarządu 1.01.2010 – 24.04.2010

Jarosław Puchalski Członek Zarządu 1.01.2010 – 24.04.2010

Weronika Rudnicka Członek Zarządu 1.01.2010 – 24.04.2010

Mariusz Skrobosz Członek Zarządu 1.01.2010 – 24.04.2010

Mariola Osajda – Matczak Wiceprezes Zarządu 24.04.2010 – 6.10.2010

Mariusz Makuch Członek Zarządu 24.04.2010 – 6.10.2010

Urszula Solarska Członek Zarządu 24.04.2010 – 16.10.2010

Robert Wagner Członek Zarządu 24.04.2010 – 31.12.2010
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Kamil Kister Członek Zarządu 24.04.2010 – 31.12.2010

Justyna Górka Członek Zarządu 7.10.2010 – 31.12.2010

3. Cele działalności 

Polskiej Federacji Scrabble jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjają-

cych znajomości języka polskiego i innych języków, upowszechnianie tej znajomości poprzez grę 

Scrabble, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyj-

nych, które podejmują takie działania.

4. 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 współzawod-

nictwa 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.
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5. W 2010 roku Polska Federacja Scrabble realizowała następujące działania:

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

w Scrabble, Pucharu Polski w Scrabble oraz Turnieju 24h „Le Mans”. To najważniejsze i naj-

bardziej prestiżowe zawody w corocznym kalendarzu turniejów Scrabble. W Pucharze Polski 

udział wzięło 71 osób, w Mistrzostwach Polski – 126, w turnieju Le Mans 24h – 63, a w Klubo-

wych Mistrzostwach Polski – 8 pięcioosobowych drużyn klubowych. 

2. Współorganizacja Mistrzostw Polski Gimnazjów (18 dwuosobowych drużyn) oraz Mistrzostw 

Polski Szkół Ponadgimnazjalnych (13 dwuosobowych drużyn). 

3. Współorganizacja cyklu imprez scrabblowych pod szyldem Grand Prix 2010 (12 turniejów).

Czołówka klasyfikacji GP

4. Pod egidą Polskiej Federacji Scrabble odbyły się w roku 2010 ponad 40 ogólnopolskich turnie-

jów (w tym 32 rankingowe), w których łącznie wzięło udział ponad 2100 osób..

Statystyki turniejowe
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Najliczniejsze turnieje

5. W Rejestrze Klubów na koniec 2010 roku znajdowało się 27 klubów. W każdym z nich regular-

nie (w niektórych klubach nawet dwa razy w tygodniu) odbywają się rozgrywki w których bie-

rze udział do kilkunastu osób na każdym spotkaniu.

Miasta w których działają kluby scrabble’owe

6. Pod egidą Polskiej Federacji Scrabble odbyły się w roku 2010 trzy tygodniowe zjazdy integra-

cyjne pogłębiające umiejętności gry w Scrabble – wczasy scrabblowe. Wczasy odbywały się w 

lutym w Zakopanem, w lipcu w Sudomiu (Kaszuby) i we wrześniu we Władysławowie. Pod-

czas wczasów, codziennie odbywa się szereg rozgrywek w Scrabble, połączonych z aktywnym 

wypoczynkiem.

7. Liczba członków Polskiej Federacji Scrabble na koniec roku 2010 wyniosła 162 osoby. Ze skła-

dek członków PFS realizowane są cele statutowe.

8. Aktywnie rozwija się program „Scrabble w szkole”, którego celem jest popularyzacja gry w 

Scrabble wśród dzieci i młodzieży, a także pogłębianie znajomości języka polskiego w tym śro-
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dowisku. Na koniec 2010 roku w ramach programu działało 58 szkolnych kół scrabble. Więk-

szość kół jest wspieranych i współfinansowanych ze środków samorządowych. Przez cały rok w 

zajęciach organizowanych w ramach programu wzięło udział ponad 1000 dzieci.

9. W ramach programu „Scrabble w szkole” w 2010 roku po raz trzeci odbyły się ogólnopolski 

turniej dla uczestników programu. W III Turnieju Mikołajkowym wzięło udział 70 dzieci repre-

zentujących koła z całej Polski.

10. Polska Federacja Scrabble we współpracy z firmą Mattel zorganizowała dwa turnieje specjalne. 

W marcu (przy współpracy Grupy Żywiec) w ramach akcji „Walczymy o słowa” zorganizowa-

no turniej w browarze w Warce, natomiast w październiku zorganizowano charytatywny turniej 

„Dziennikarze kontra Celebryci” z którego dochód został przeznaczony na Fundację Spełnio-

nych Marzeń.

11. W 2010 Polska Federacja Scrabble wraz z polskim oddziałem firmy Mattel podjęła działania 

mające na celu przyznanie Polsce roli gospodarza Mistrzostw Świata w Scrabble w roku 2011 

(działania te zostały zakończone sukcesem).

Sporządził:

Rafał Wesołowski – skarbnik PFS

Warszawa, 12.04.2011
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