
Budujemy
wspólnie
z członkami
i partnerami
przyszłość sektora
rolno-spożywczego

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
jest wiodącą organizacją w sektorze rolno-spożywczym, od 27 lat świadczącą profesjonalne
usługi doradcze. Reprezentujemy ponad 90 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z sektora
agrobiznesu zatrudniających przeszło 14 000 pracowników.

Wspieramy rolników i przedsiębiorcóww budowaniu wspólnego sukcesu bezpiecznej
przyszłości sektora rolno-spożywczego. Działamy aktywnie w Polsce i Unii Europejskiej. Jako
jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem European Landowners' Organization – instytucji
zrzeszającej narodowe organizacje z ponad 50 krajów.

Cel Związku to budowanie społecznego zaufania, ochrona interesów zrzeszonych podmiotów
gospodarczych oraz rozwiązywanie ich kluczowych problemów. Codziennie widzimy, że nasze
działania przynoszą skutek. To nasmotywuje do jeszcze cięższej pracy, by głos przedsiębiorców
był coraz silniejszy.

Więcej informacji na temat ZPDiWR jest dostępnych na

� www.pracodawcyrolni.pl



Odciążenie

UczestnikówGrupy
w zakresie ryzyka związanego
z brakiemmożliwości
pozyskania dotowanego
ubezpieczenia

Wsparcie

UczestnikówGrupy
w zakresie procedowania
wniosków

Obniżenie

ceny poprzez konsolidacje
zakupu ubezpieczenia upraw
rolnych

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura
zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj
się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Wypełnienie
deklaracji

Kontakt
telefoniczny brokera

Wypełnienie
wniosku

1 2 3 4

Przedstawienie
możliwości ochrony
upraw rolnych

Jak będzie przebiegać proces zakupu w grupie zakupowej Związku?

Czekamy na deklarację.

� +48 570 894 894

✉ info@pracodawcyrolni.pl

� www.pracodawcyrolni.pl

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38/611, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000053078, NIP: 9671080580.

Powyższe czynności wykonywane są na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesóww zakresie ubezpieczeń
i zawarcia umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez Uczestnika Grupy jakichkolwiek kosztów na żadnym z etapówwspółpracy.

w celu umówienia na spotkanie
i krótki wywiad

i decyzja odnośnie ubezpieczenia

Zaproszenie
do współpracy

Grupa zakupowa rolników
Ubezpieczenie upraw rolnych

Badanie potrzeb zakupowychwykonujeGrupa BrokerskaOdys Sp. z o.o.


