
UCHWAŁA 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU 
STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH

1. Składki należy wpłacać nie później  niż do 31 marca roku, za które są uiszczane. Brak  
wpłat  do  wyznaczonego  terminu  eliminuje  Stowarzyszenie  ze  wszystkich  działań 
organizowanych przez MZSA w danym roku kalendarzowym.

2. Mając  na  uwadze  szacunek  dla  członków  Stowarzyszeń,  przy  zorganizowanych 
rocznicach organizacji  oraz forach abstynenckich starajmy się wydelegować na każde takie 
spotkanie przynajmniej dwie osoby z każdego Stowarzyszenia. 

3. Nieobecność przynajmniej jednego przedstawiciela Stowarzyszenia na więcej niż jednym 
spotkaniu roboczym będzie skutkować tym, że dane Stowarzyszenie przy zapisach na wyjazdy 
integracyjne  oraz  konferencję  będzie  brane pod uwagę  w ostatniej  kolejności.  Dotyczy  to 
wydarzeń  organizowanych  przez  kolejne  6  miesięcy,  licząc  od  daty  drugiego  spotkania, 
którego dotyczy nieobecność. 

4. Delegaci są zobligowani do bezwzględnego przekazywania informacji z zebrań roboczych 
wszystkim członkom Stowarzyszenia.

5. Jedynie czynni członkowie Stowarzyszeń oraz ich rodziny (małżonek, dzieci oraz wnuki) 
mają prawo do korzystania  z dofinansowania MZSA oraz zwolnienia z opłat na przejazdy.

6. Członkowie  Stowarzyszeń  biorący  udział  w  wyjazdach  organizowanych  oraz 
dofinansowanych  przez  MZSA  są  zobligowani  do  absolutnego  przestrzegania  programu  i 
uczestniczenia  
we wszystkich zawartych w nich ustaleniach. 

7. Zgłoszenia chętnych na wszystkie wydarzenia organizowane przez MZSA w ciągu całego 
roku  kalendarzowego  muszą  być  przesłane  nie  później  niż  31  stycznia  w  roku,  
na który są planowane.

8. Koszty niewykorzystanych miejsc noclegowych a zarezerwowanych wcześniej pokrywa 
obowiązkowo dane Stowarzyszenie, które się nie wywiąże ze zgłoszonych osób.

9. Terminy  wydarzeń  organizowanych  przez  wszystkie  Stowarzyszenia  podajemy  tak 
wcześnie jak to jest tylko możliwe, z zachowaniem minimum 3-miesięcznego wyprzedzenia.

10. Osoby odpowiedzialne za  powierzone zadania  w MZSA (Prezesi,  koordynatorzy,  inne 
wskazane  osoby  realizujące  poszczególne  działania)  pracujący  społecznie  zasługują  
na szacunek,  wsparcie,  wyrozumiałość i  pomoc w realizacji  pracy na rzecz nas  wszystkich. 
Zwracajmy uwagę na to co mówimy i w jaki sposób mówimy. 

Warunkiem korzystania z projektów realizowanych przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich jest 
wydrukowanie, podpisanie przez upoważnionych Członków Zarządu oraz odesłanie podpisanego regulaminu do 

siedziby MZSA (ul. Brwinów, ul. Biskupicka 2),
 do 31 marca 2020 roku. 
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