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Interpelacja poselska w przedmiocie braku wsparcia dla branży produkujących suknie
ślubne PKD 14.13Z na przykładzie firmy AGNES FASION GROUP ze Świdwina

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 r. nr 73, poz. 350), a także art.
192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam interpelację w
przedmiocie wsparcia dla branży produkującej suknie ślubne.

Grupa polskich producentów sukni ślubnych to firmy reprezentujące wyłącznie polskie marki i
polski kapitał. Od wielu lat z powodzeniem budowały swoje biznesy i ugruntowywany markę na
wielu rynkach zagranicznych. Firma AGNES FASION GROUP ze Świdwina zatrudnia blisko
150 osób i to głównie kobiet. Swój biznes i markę buduje z powodzeniem już 30 lat. Znacząca
część swojej produkcji (60%) sprzedaje poza granicami kraju. Niestety trwająca pandemia
bardzo mocno zachwiała funkcjonowanie tej firmy i całej branży w Polsce. Dziś właściciele
wielu z nich stoją przed dramatycznymi wyborami i decyzjami o zamknięciu firm

Rząd Polski, który wsparł solidarnie ten sektor w tarczy 1.0 dziś nie powinien zostawiać takich
firm bez wsparcia zwłaszcza, że to właśnie ten rząd wprowadził obostrzenia, które
zaskutkowała zamknięcie całej branży „ślubnej” w Polsce na długie miesiące.
Zdobycie znaczącego miejsca na rynkach zagranicznych i krajowym to wieloletni proces,
którego zaprzepaszczenie byłby niewątpliwie niepowetowaną stratą dla gospodarki w tym
również dla Pomorza Zachodniego.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy polityka państwa zmierza do udzielenia wsparcia branży producentów sukien
ślubnych (PKD 14.13.Z.)? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Czy możliwe jest całkowite umorzenie otrzymanej subwencji z tarczy 1.0.
3. Czy w ramach pomocy, którą mógłby ten sektor otrzymać przewidziane jest
wprowadzenie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek wpłacanych na poczet Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, a także dofinansowanie do zatrudnienia oraz do kosztów?
Jeśli nie, to dlaczego?
4. Kiedy sektor producentów sukien ślubnych ma zostać objęty wsparciem ze strony
państwa?
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