
IPMS POLSKA - Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

  http://www.ipmspolska.org.pl/ 1 

e-mail: ipms@ipmspolska.org.pl 

 

             
         KRS: 0000388113    NIP: 634-278-79-92    REGON: 241987643    NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI  81 1050 1214 1000 0023 5631 8382 

Plan prac stowarzyszenia IPMS Polska  
Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych w roku 2022,  

 
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 2022 r. Członkowie Stowarzyszenia będą brali udział w festiwalach, konkursach i wydarzeniach 

modelarskich oraz w imprezach rocznicowych upamiętniających wydarzenia z historii Państwa 

Polskiego, organizując lub współorganizując wystawy modelarskie, ekspozycje muzealne, 

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 2022 r. Stowarzyszenie prezentować będzie swój dorobek, m.in. na stoisku Stowarzyszenia, 

na wybranych wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą, min. w Mosonmagyaróvár 

(H), w Warszawie, Inowrocławiu, Koszalinie, Berlinie (D), Szczecinie i we Włocławku. Organizację 

wyjazdu na IPMS UK SMW Telford uzaleŜnia się od sytuacji epidemicznej i uwarunkowań 

organizacyjno - logistycznych w pierwszej połowie listopada 2022 r. 
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W 2022 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: 

-  zakup i dystrybucję garderoby organizacyjnej, 

-  pozyskanie materiałów promocyjno-reklamowych, 

-  organizację wystaw, festiwali i konkursów modelarskich *), 

-  organizację wyjazdów na wydarzenia modelarskie *). 

 

W 2022 r. planuje się przy najmniej dwa walne zebrania Członków Stowarzyszenia: 

1/  w dniu 05.03.2022 r. w Warszawie w celu terminowego podjęcia uchwał wymaganych statutem 

i obowiązującymi przepisami, 

2/  w dniu 12.06.2022 r. w Warszawie – Konwencja Krajowa IPMS Polska *), 

 

Ponadto w 2022 r. planuje się: 

1/  objęcie patronatem wybranych krajowych wydarzeń modelarskich, w szczególności 

Stowarzyszenie będzie współorganizować Warszawski Festiwal Modelarski Babaryba 2022, 

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

2/  doskonalenie strony internetowej i profilu Stowarzyszenia na Facebooku, w szczególności 

prezentacji prac członków Stowarzyszenia, informacji o wydarzeniach modelarskich, propozycji 

regulaminów modelarskich i innych, 

3/  opracowanie materiałów promocyjno - reklamowych Stowarzyszenia wg potrzeb. 

*) w zaleŜności od ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej 
 
Warszawa, 05.03.2022 r. 
 

Zarząd Stowarzyszenia  

IPMS Polska Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

 

Członek Zarządu, Sekretarz Członek Zarządu, Skarbnik Przewodniczący Zarządu 
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Andrzej Ligocki Tomasz Mańkowski Piotr Wit 

 


