
Rolnictwo
z przyszłością





Polska Federacja Rolna jest wiodącą organizacją
w sektorze rolno-spożywczym od 27 lat świadczącą
profesjonalne usługi doradcze. Reprezentujemy
ponad 1000 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw
z sektora agrobiznesu zatrudniających przeszło
500 000 pracowników.

Wspieramy przedsiębiorców, organizacje
regionalne i związki branżowew budowaniu
wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości
sektora rolno-spożywczegowPolsce.

Celem naszej Federacji jest budowanie społecznego
zaufania, ochrona interesów zrzeszonych
podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywanie ich
kluczowych problemów.

Więcej informacji na temat PFR jest
dostępnych nawww.federacjarolna.pl

Budujemy wspólnie z członkami
i partnerami

przyszłość sektora
rolno-spożywczego



Wartości, którymi

kierujemy się na co dzień

Energia do działania Wszechstronność

Realny wpływ Współpraca

Zrozumienie potrzeb Wyczucie trendów



nasz

obszar działania

Umożliwiamy członkom
udział w procesie tworzenia

i nowelizacji prawa
wPolsce – zgłaszamy

własne projekty ustaw oraz
opiniujemy założenia
i projekty aktów
wykonawczych.

Organizujemy debaty
zministrami, posłami,

europosłami, senatorami,
szefami urzędów
centralnych

i przedstawicielami
administracji państwowej.

W imieniu członków
występujemy do organów
administracji publicznej –
rządowej i samorządowej,

a także do agencji
rządowych.

Pomagamy członkom
wpozyskiwaniu partnerów
i kontrahentów poprzez

rozpowszechnianie ich ofert
współpracy.

Organizujemy
ekskluzywne

spotkania biznesowe.

Współpracujemy
ze zrzeszonymi
organizacjami
branżowymi.



Wyznaczaj trendy

i postaw na rozwój!

Nasze doświadczenie

i zrozumienie potrzeb

producentów rolnych pomaga

łagodzić skutki zmian

w strukturach obszarowych

i ekonomicznych polskiego

rolnictwa.

Codziennewidzimy, że nasze działania
przynoszą skutek. To nasmotywuje do

jeszcze cięższej pracy, by głos
przedsiębiorców rolnych był coraz

silniejszy.



Opiniujemy prawo

Opiniujemy prawo i uczestniczymy
w gremiach odpowiedzialnych za
wdrażanie funduszy Unii Europejskiej.

Usuwamy bariery

Usuwamy bariery i obciążenia administracyjne.

Łagodzimy problemy

Łagodzimy problemy strukturalne gospodarstw rolnych
wPolsce.

Kreujemy rolnictwo przyszłości

Wprowadzamy korzystniejsze warunki dla producentów rolnych
opracowujących lubwdrażających innowacyjne rozwiązania.

Analizujemy, badamy i raportujemy

Zlecamy przygotowanie analiz, badań i raportów eksperckich od regulacji po
innowacje, od aktualnych interpretacji prawnych po najnowsze trendy sektora
agrobiznesu i technologie.

Dbamy o to,

co dla Ciebieważne



Jeśli czujesz, że nikt nie
broni Twoich interesów,

dołącz do nas!

Członkami Federacji mogą być
związki pracodawców
i przedsiębiorców, związki
branżowe, federacje i inne
konfederacje oraz zrzeszenia
organizacji pracodawców
i przedsiębiorców działających na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
jak również pracodawcy
i przedsiębiorcy obejmujący swoim
działaniem obszar całego kraju lub
mający szczególną pozycję
gospodarczą.

Członkostwow Federacji jest
dobrowolne i w niczym nie
ogranicza samodzielności
działania członka.

Wiemy, comożemy dla Ciebie zrobić! Postaw na przewagę dzięki

relacjom społecznym.

Wypełnij deklarację dostępną na stronie www.federacjarolna.pl/dolacz-do-nas



Aktualne

Informacje
o działaniach

Federacji

idz.do/twitterfederacjarolna

idz.do/youtubefederacjarolna

idz.do/facebookfederacjarolna

www.federacjarolna.pl



Czekamy na kontakt.

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

Polska Federacja Rolna z siedzibą wWarszawie przy ul. Hożej 66/68/409, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m. st.WarszawywWarszawie XIIWydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000109799, NIP: 5261053268.





www.federacjarolna.pl


