
-------- Wiadomość oryginalna -------- 
Temat: pytania z redakcji OKO.press 
Data: 2017-10-05 16:21 
Od: Bianka Mikołajewska <bianka.mikolajewska@oko.press> 
Do: info@romb.org.pl 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z przygotowywaną przez nas publikacją, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania: 
 
1. Czy działalność Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni jest wspierana finansowo przez 
producentów lub dystrybutorów broni palnej, firmy lub osoby prowadzące strzelnice lub inne 
podmioty, których działalność zarobkowa związana jest z bronią palną? A jeśli tak - od kogo ROMB 
otrzymał wsparcie finansowe w latach 2010-17 i w jakiej wysokości? 
 
2. Czy producenci lub dystrybutorzy broni palnej, firmy lub osoby prowadzące strzelnice lub inne 
podmioty, których działalność zarobkowa związana jest z bronią palną wspierają Ruch Obywatelski 
Miłośników Broni w innej formie niż finansowa? A jeśli tak - jakie firmy udzieliły wsparcia 
stowarzyszeniu w latach 2010-17 i w jakiej formie? 
 
3. Czy założyciele stowarzyszenia ROMB lub członkowie jego władz są związani z firmami 
produkującymi lub sprzedającymi broń palną, prowadzącymi strzelnice lub innymi, których 
działalność zarobkowa związana jest z bronią palną? A jeśli tak - którzy założyciele i członkowie władz 
mają takie związki i z jakimi firmami? 
 
4. Czy władze ROMB uzgadniały w przeszłości i uzgadniają obecnie działania prowadzone na rzecz 
zmiany przepisów i zwiększenia dostępu do broni z producentami lub dystrybutorami broni palnej, 
firmami lub osobami prowadzącymi strzelnice lub innymi podmiotami, których działalność zarobkowa 
związana jest z bronią palną? A jeśli tak - z kim i w jakim zakresie uzgadniały te działania? 
 
5. Czy stowarzyszenie ROMB współpracuje z jakimiś politykami w działaniach prowadzonych na rzecz 
zmiany przepisów i zwiększenia dostępu do broni? A jeśli tak - z jakimi politykami i w jakim zakresie 
współpracuje? 
 
6. Czy stowarzyszenie ROMB współpracuje w działaniach na rzecz zmiany przepisów i zwiększenia 
dostępu do broni z posłem Stanisławem Piętą? A jeśli tak - w jakim zakresie? 
 
7. Czy stowarzyszenie ROMB lub członkowie jego władz brali udział w przygotowywaniu poselskiego 
projektu ustawy o broni i amunicji, skierowanego do Sejmu przez posłów Kukiz'15? A jeśli tak - w 
jakim zakresie? 
 
8. Proszę również o udostępnienie sprawozdań merytorycznych i finansowych stowarzyszenia ROMB 
za lata 2011-16. 
 
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 11. października br. 
 
Z poważaniem 
 
Bianka Mikołajewska 
Redakcja OKO.press 
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