
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Polskiej Federacji Scrabble 

za rok 2020 

 

 

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: 

Rafał Wesołowski – prezes Zarządu (do 25.05.2020 i od 5.09.2020) 

Kamil Górka – wiceprezes Zarządu 

Szymon Płachta – skarbnik (do 5.09.2020) 

Łukasz Tuszyński – skarbnik (od 5.09.2020) 

Grzegorz Koczkodon – członek Zarządu (do 5.09.2020) 

Marcin Kurowski – członek Zarządu (od 5.09.2020) 

Bartosz Morawski – członek Zarządu (do 5.09.2020) 

Mariusz Skrobosz – członek Zarządu (od 5.09.2020) 

Miłosz Wrzałek – członek Zarządu 

 

 

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 2020 roku Polska Federacja Scrabble realizowała następujące działania 

1. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 i związane z nią ograniczenia w 2020 roku nie odbyły się 

żadne imprezy centralne, odwołany został cykl Grand Prix i Mistrzostwa Regionów. 

2. Pod egidą Polskiej Federacji Scrabble w 2020 roku odbyło się 9 ogólnopolskich turniejów 

rankingowych. Pomimo odwołania większości imprez na scrabblowej mapie pojawiło się jedno 

nowe miejsca - Puszczykowo. Najwyższą frekwencję odnotowano na II Mistrzostwach Dąbka w 

Warszawie – 83 uczestników). 

3. Liczba członków Polskiej Federacji Scrabble na koniec roku 2020 wyniosła 197 osób. W  roku 

2020 przyjęto do tego grona 9 nowych (bądź powracających) osób. Składki członkowskie 

przeznaczane są na realizację celów statutowych PFS. 

4. Wysokości składki członkowskiej oraz opłaty od organizatorów turniejów pozostały na 

ubiegłorocznym poziomie. Z pozyskanych w ten sposób środków realizowane są cele statutowe 

PFS. Wpisowe do turniejów również pozostało niezmienione w stosunku do ubiegłego roku. 

Z uwagi na spowodowany sytuacją pandemiczną znaczny spadek liczby turniejów Zarząd PFS 

podjął decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacania składki członkowskiej za 2021 rok, wszystkich 

nieposiadających zaległości członków. 

5. W roku 2020 kontynuowana była współpraca z firmą Mattel. W ramach "podziękowania" za 



promowanie marki Scrabble PFS otrzymał ok. 2000 notesów scrabblowych przeznaczonych do 

zapisywania wyników gry. Notesy sukcesywnie rozdawane są uczestnikom większości turniejów 

rankingowych. 

6.  Cały czas aktywnie działa Komisja Językowa PFS, która w 2020 roku przygotowała kolejny duży 

update OSPS. 

7. Na koniec 2020 roku 13 osób posiadało uprawnienia sędziowskie (z czego uprawnienia jednego 

sędziego zostały zawieszone w związku ze skreśleniem z listy członków PFS). Projekt zmiany 

zasad nadawania uprawnień sędziowskich oraz organizacji weekendowego kursu sędziowskiego 

dla większej liczby kandydatów został odłożony na kolejny rok. 

8. W prowadzonym Rejestrze Klubów na koniec 2020 roku znajdowały się 36 klubów. Z uwagi na 

pandemię spotkania większości klubów odbywały się nieregularnie lub zostały zawieszone. 

9. W celu uatrakcyjnienia informacji zawartych na stronie internetowej PFS kontynuowany jest 

konkurs "Relacja z turnieju". 

 

 

 

 

Sporządził: 

Rafał Wesołowski 

Warszawa, 8.11.2021r. 


