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Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska  

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych  

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

 

Nazwa Stowarzyszenia :  IPMS Polska Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

Siedziba :  ul. Jana Sobieskiego 1/28, 05-510 Konstancin Jeziorna 

Strona internetowa: www.ipmspolska.org.pl 

 

Stowarzyszenie IPMS Polska - Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych zostało założone 

w dniu 26 lutego 2011 r. podczas festiwalu modelarskiego „Bytom 2011” jako stowarzyszenie 

zrzeszające osoby zajmujące się modelarstwem redukcyjnym. 

W czerwcu 2011 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS 0000388113. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo 

o Stowarzyszeniach (Dz. U.  z 1989 nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz własnego statutu. 

Stowarzyszenie posiada nr  NIP 634-278-79-92 i nr  REGON 241987643 

 

Zarząd Stowarzyszenia na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z wpisem w KRS składał się z nw. osób: 

Prezes : Piotr Wit  

Skarbnik:  Tomasz Mańkowski 

Sekretarz : Andrzej Ligocki 

 

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

- propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

- szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży, w tym 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; 
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b. współpracuje z międzynarodowymi strukturami IPMS - International Plastic Modellers’ Society, 

oraz innymi organizacjami i klubami modelarskimi celem promocji polskiego modelarstwa poza 

granicami Polski; 

c. organizuje i współorganizuje imprezy modelarskie; 

d. informuje swoich członków o krajowych i zagranicznych imprezach modelarskich za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, strony internetowej, mediów społecznościowych, itp.; 

e. promuje Państwo Polskie poprzez organizację lub współorganizację w cyklicznych imprez 

modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz poprzez uczestnictwo w takich 

inicjatywach. 

f. prowadzi konsultacje dla osób i organizacji wykonujących modele, prowadzących 

lub organizujących modelarnie. 
 

Na dzień 31.12.2021 r. ilość członków Stowarzyszenia wynosiła 42 osoby. 

W roku 2021, z uwagi na pandemię Covid-19 i powszechnie obowiązujący w pierwszej połowie roku 

zakaz organizacji imprez masowych, w tym imprez modelarskich, członkowie Stowarzyszenia 

realizowali jego cele poprzez uczestnictwo w konkursach modelarskich – on-line, w miarę możliwości 

pracę w modelarniach i spotkania w klubach lokalnych, prezentując swój dorobek modelarski 

na stronie internetowej Stowarzyszenia IPMS Polska a także na wielu stronach internetowych portali 

krajowych i zagranicznych oraz w mediach społecznościowych. Z uwagi na ograniczenia 

pandemiczne nie brano udziału w imprezach zagranicznych. 

W 2021 r. członkowie Stowarzyszenia, wg możliwości wynikających z sytuacji epidemicznej, 

współuczestniczyli w organizacji i brali udział w imprezach rocznicowych upamiętniających 

wydarzenia z historii Państwa Polskiego. 

W 2021 r. opracowano i wykonano wystawę / stoisko Stowarzyszenia z własną szatą graficzną w kilku 

wariantach. Premiera stoiska Stowarzyszenia IPMS Polska miała miejsce w lipcu w wystawie 

modelarskiej w Koszalinie. Stoisko Stowarzyszenia prezentowane było ponadto na festiwalach 

modelarskich w Świdnicy, w Łasku i we Włocławku wzbudzając zainteresowanie zwiedzających. 

W 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia prowadzono galerię prac członków Stowarzyszenia, 

rozbudowując ją o zdjęcia modeli wykonane na poszczególnych wydarzeniach modelarskich i na 

bieżąco publikowano informacje o wydarzeniach modelarskich i pracach Stowarzyszenia, w tym 

w anglojęzycznej zakładce strony. Galerie modeli publikowano też na profilu Stowarzyszenia 

na Facebooku. Pod koniec 2021 r. notowano średnio ok. 50 wejść dziennie na stronę internetową 
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Stowarzyszenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się materiały w zakładkach Kalendarz 

i Galeria. 

W 2021 r. odbyły się dwa walne zebrania Członków Stowarzyszenia: 

1/  w dniu 20.02.2021 r. w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie, 

2/  w dniu 11.09.2021 r. w trakcie Festiwalu Modelarskiego w Łasku. 

W trakcie walnego zebrania w Łasku, w związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

podjęto uchwałę ws udzielenia absolutorium dla ustępujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia IPMS Polska za okres kadencji 2019 – 2021 oraz przeprowadzono wybory do władz 

Stowarzyszenia na kadencję 2021-2025. 

Członkowie Stowarzyszenia IPMS Polska wybrali Zarząd w składzie: Piotr Wit, Tomasz Mańkowski, 

Andrzej Ligocki. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Marcin Matejko, Dariusz Sommerfeld, 

Krystian Szczepański. Podział funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. 

W 2021 r. na bieżąco zamawiano i przekazywano garderobę i materiały informacyjno-reklamowe 

członkom Stowarzyszenia wg zgłoszonych potrzeb i możliwości finansowych. 

W 2021 r. pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w kwotach niezbędnych do prowadzenia 

działalności statutowej w zakresie ograniczonym sytuacją epidemiczną. 

W 2021 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na etatach, nie posiadało lokat bankowych, obligacji, 

nieruchomości ani zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano: 

 

Warszawa, 05.03.2022 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

IPMS Polska Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

 

Członek Zarządu, Sekretarz Członek Zarządu, Skarbnik Prezes Zarządu 

   

….................................... ….................................... ….................................... 

Andrzej Ligocki Tomasz Mańkowski Piotr Wit 

 

 


