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Plan prac stowarzyszenia IPMS Polska  
Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych w roku 2021,  

 
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym, które stawia sobie za cel: 

- propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski. 

- szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, równieŜ wiedzy 

dotyczącej państwa Polskiego. 

- wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości. 

- promocję Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą. 

 

Dla osiągnięcia statutowych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące działania: 

a. wspiera członków Stowarzyszenia w działaniach propagujących cele oraz dorobek Stowarzyszenia; 

b. współpracuje z międzynarodowymi strukturami IPMS - International Plastic Modellers’ Society, 

oraz innymi strukturami modelarskimi celem promocji polskiego modelarstwa poza granicami 

Polski; 

c. organizuje i współorganizuje imprezy modelarskie; 

d. informuje swoich członków o imprezach modelarskich na terenie Polski i za granicą za pomocą 

strony internetowej i mediów społecznościowych; 

e. promuje Państwo Polskie poprzez organizację i uczestnictwo w cyklicznie odbywających 

się imprezach modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym, bądź poprzez uczestnictwo 

w takich inicjatywach. 

f. prowadzi konsultacje dla wszystkich osób i organizacji zajmujących się modelarstwem 

redukcyjnym – budujących modele, prowadzących lub organizujących modelarnie. 

W 2021 r. Członkowie Stowarzyszenia będą brali udział w festiwalach, konkursach i wydarzeniach 

modelarskich oraz w imprezach rocznicowych upamiętniających wydarzenia z historii Państwa 

Polskiego, organizując wystawy modelarskie, uczestnicząc w rekonstrukcjach historycznych, bądź 

pomagając w inny sposób w organizacji takich imprez – wg moŜliwości wynikających z sytuacji 

epidemicznej w kraju i za granicą. 

W 2021 r. Stowarzyszenie wypracuje ostateczną formę i szatę graficzną wystawy Stowarzyszenia 

co uzaleŜnia się od moŜliwości jej prezentacji na wystawach i konkursach modelarskich. 

W 2021 r. Stowarzyszenie kontynuować będzie prace mające na celu zapewnienie finansowania 

realizacji celów statutowych w tym działalności popularyzującej modelarstwo redukcyjne, lokalnie 

i na szczeblu krajowym, w szczególności na: 
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-  zakup i dystrybucję garderoby organizacyjnej, 

-  pozyskanie materiałów promocyjno-reklamowych, 

-  organizację wystaw, festiwali i konkursów modelarskich *), 

-  organizację wyjazdów na wydarzenia modelarskie *). 

 

W 2021 r. planuje się trzy walne zebrania Członków Stowarzyszenia: 

1/  w dniu 20.02.2021 r. w Warszawie w celu terminowego podjęcia uchwał wymaganych statutem 

i obowiązującymi przepisami, 

2/  w dniu 13.06.2021 r. w Warszawie – Konwencja Krajowa IPMS Polska *), 

3/  we wrześniu 2021 r. – w celu podjęcia uchwał wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym 

przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia. 

 

Ponadto w 2021 r. planuje się: 

1/  uczestnictwo w wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą. W szczególności 

Stowarzyszenie będzie współorganizować Warszawski Festiwal Modelarski Babaryba 2021, 

w trakcie którego odbędzie się Konwencja Krajowa IPMS Polska *); 

2/  doskonalenie formy strony internetowej Stowarzyszenia i treści na niej zamieszczanych, jak: 

galerii prac członków Stowarzyszenia, informacji o wydarzeniach modelarskich, propozycji 

regulaminów modelarskich i innych, 

3/  wypracowanie zasad udzielania dofinansowania do róŜnych form działalności statutowej 

Stowarzyszenia i jego członków, 

4/  opracowanie materiałów promocyjno - reklamowych Stowarzyszenia wg potrzeb. 

*) w zaleŜności od ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej 
 
Warszawa, 20.02.2021 r. 
 

Zarząd Stowarzyszenia  

IPMS Polska Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

 

Członek Zarządu, Sekretarz Członek Zarządu, Skarbnik Przewodniczący Zarządu 
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