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OŚWIADCZENIE 1/2021
Przyjaciele,

w dniu 20 marca 2021 r. (sobota), o godz. 10.00 w Niepokalanowie odbyło sie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński. Na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyło blisko 80% członków Stowarzyszenia,
zostało podjętych szerg uchwał dotyczących m.in. podjęcia uchwały ustanowieniu tytułu
Prezesa Honorowego Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński oraz
wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków przyjeto porządek obrad zgodny z wcześniej
otrzymanym przez Członków Stowarzyszenia zawiadomieniem. Przed głosowaniem odnośnie
przyjęcia bądź odrzucenia każdego punktu w porządku obrad, każdy miał możliwość zabrania
głosu oraz wypowiedzenia się w danej sprawie, tudzież wprowadzenia zmian do danego punktu
obrad. Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków, zaczęły pojawiać się w przestrzeni
medialnej informacje o wątpliwościach związanych z wprowadzoną zmianą przez najwyższą
władzę Stowarzyszenia, tj. Walne Zgromadzenie Członków, dotyczącą §10 ust. 1 Statutu
Stowarzyszenia, stanowiącego o warunkach przystąpienia nowych członków do SMMRK.
Obecnie w strukturach Stowarzyszenia zgodnie z wcześniejszymi założeniami, kiedy MMRK był
jedyną inicjatywą, według najlepszej wiedzy Zarządu są wyłącznie osoby, które spełniły
wymagany warunek uczestnictwa w MMRK. W tej chwili działalność SMMRK nie ogranicza się
tylko do MMRK (który jest oczywiście główną inicjatywą), ale powstało szereg różnych innych
rajdów i przedsięwzięć, które są organizowane cyklicznie i od wielu lat. W związku z tym, mając
na uwadze nieustanny rozwój Stowarzyszenia oraz stanowisko osób, które wytrwale angażują
się w te inicjatywy i bliskie są im cele Naszej organizacji, a z różnych przyczyn nie mogą
uczestniczyć w MMRK, zgłoszono projekt zmiany zapisu Statutu dotyczącego możliwości
złożenia akcesji w struktury Stowarzyszenia.
Zgodnie z zakładanym projektem zmiany Statutu Stowarzyszenia, co zostało wyraźnie
wyartykułowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
możliwość przystąpienia została obwarowana trzema warunkami:
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1. Złożeniem deklaracji przez osobę chcącą wstąpić w szeregi SMMRK (spełniająca warunek §
10 ust.1 Statutu);
2. Złożeniem rekomendacji przez osobę będącą Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia w
stosunku do osoby aspirującej do stania się członkiem Stowarzyszenia;
3. Podjęciem uchwały przez Zarząd SMMRK (w skład wchodzi 6 osób) o przyjęciu danej osoby w
poczet członków (uchwała może przyjmować lub odmawiać przyjęcia w poczet członków danej
osoby), z tym zastrzeżeniem iż zgodnie z literalnym brzmieniem nowo uchwalonego zapisu, w
pierwszej kolejności przyjmuje się uczestników MMRK.
Powyższa procedura zapewnia, iż przyjęci do Stowarzyszenia nowi członkowie będą osobami
zasługującymi na to miano i Stowarzyszenie będzie dalej miało charakter elitarny. Rozkłada ona
również ciężar odpowiedzialności za przyjęcie nowych członków na Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia jak i na Zarząd.
Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że projekt proponowanych zmian do Statutu, został wysłany
do członków Stowarzyszenia w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, więc każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. Podczas obrad, w których
uczestniczyło około 80% Członków, każdy mógł wnieść zmianę do proponowanego projektu, co
w przeciwieństwie do innych punktów porzadku obrad, nie zostało uczynione.
Należy z całą stanowczością podkreślić, iż uchwała została przyjęta bezwzględną
większością głosów i w związku z tym jest prawem wszystkich nas obowiązującym
tj. zarówno członków, jak i organy Stowarzyszenia, a w szczególności
reprezentowany przeze mnie Zarząd.
Wyrażam głęboką nadzieję, iż uchwalone podczas Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia zmiany, będą służyły rozwojowi Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński w oparciu o zapisane w Statucie cele jego działalności.

Życzę Wam dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam!

„Jak długo w sercach Naszych, choć kropla Polskiej Krwi”

W imieniu Zarządu SMMRK
Michał Szeliga – Prezes Zarządu

