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Jako firma z tradycjami od zawsze 
uważamy to za rzecz oczywistą, by 

codziennie na nowo definiować naszą 
odpowiedzialność jako firmy wobec 
naszych współpracowników, partnerów, 
klientów i wszystkich ludzi, dla których 
uprawa kawy, herbaty i kakao stanowi 
podstawę utrzymania. Rok 2020 poka-
zał, jak ważne jest kompleksowe global-
ne myślenie i działanie. W związku
z tym świadomie skierowaliśmy wzrok 
na wspólnotę i – przynajmniej metafo-
rycznie – zbliżyliśmy się do siebie. 
Rozwinęliśmy w tych czasach większą 
świadomość dla znaczenia bliskości,
dla bycia dla siebie i dla wspólnoty, 
chociaż towarzyszyły nam na co dzień 
ograniczenie kontaktów i utrzymywanie 
dystansu. Dla nas także mimo tych 
ograniczeń ważne było, by wspierać 

radą i działaniem - na przykład
za pomocą akcji solidarnościowych dla 
ciężko dotkniętej branży gastronomicz-
no-hotelarskiej. Bo zwłaszcza w cza-
sach, które dla nas też są ciężkie, nie 
możemy zapominać o ludziach, którzy 
muszą walczyć z jeszcze bardziej burz-
liwymi okolicznościami. Z tego powodu 
wzięliśmy jako odpowiedzialny partner 
udział w akcjach FAIR FOR YOU
i #supportlocal  gastronomy, by zwrócić 
większą uwagę i pokazać solidarność
z naszymi długoletnimi partnerami 
z gastronomii i hotelarstwa.
W naszym raporcie za rok 2020 dotyczą-
cym zrównoważonego rozwoju chcemy 
zwrócić uwagę na wszystkie te rzeczy, 
które mimo ograniczeń obowiązujących 
na całym świecie udało nam się zrobić
i dzięki którym pokazaliśmy jasno, że 
tylko wspólnie uda nam się odzyskać 
naszą wolność. Tylko, jeśli będziemy 
trzymać się razem, okażemy gotowość 
do pomocy i odpowiedzialność, może-
my zmieniać świat na lepszy. Mierzymy 
się z wyzwaniami i co dzień idziemy 
krok dalej. 

Życzę Państwu w dalszym ciągu
radości z życia i zdrowia!  
 
 
 
 
Albert Darboven 

Słowo wstępne
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hen we are thrown out of our ed structures o ernight, it is our alues that gi e 
us security. ith a high degree of cohesion and willingness to help, we showed 

our customers, partners and suppliers that they could rely on us in the pandemic year 
. e also took speci c measures for our employees to protect them and their health 

at all times. t the same time, despite all the challenging circumstances in the past year, 
we ha e also always kept our corporate responsibility in terms of sustainability in focus.
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G dy z dnia na dzie  zostajemy pozbawieni naszych stałych struktur, to tylko nasze wartości 
mogą dać nam poczucie bezpiecze stwa. zięki naszym działaniom opartym na wspólnocie

i gotowości do niesienia pomocy pokazaliśmy w tym pandemicznym roku  naszym klientom, 
partnerom i dostawcom, że mogą na nas polegać. Także w odniesieniu do naszych pracowników 
podjęliśmy wiele ukierunkowanych działa , by móc stale chronić ich zdrowie. ednocześnie mimo 
wszystkich wymagających okoliczności ubiegłego roku nie traciliśmy nigdy z pola widzenia 
kwestii zrównoważonego rozwoju.
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Prod kt  sie  dost

Pr eją
odpo ied i l o

do
ie

C oraz więcej klientów chce wiedzieć, 
skąd pochodzą nasze produkty  jak 

się je zbiera, obrabia, transportuje, 
składuje i pakuje. Pandemia koronawi-
rusa przyczyniła się jeszcze bardziej do 
świadomego i pełnego odpowiedzialno-
ści spożycia. Pamiętając o takiej posta-
wie chcemy jeszcze bardziej przejrzy-
ście szkicować drogę, którą przebywają 
nasze napoje gorące. Co może powstać 
z odpowiedzialności rmy i obowiązku 
staranności pokazuje nasza pierwsza 
kawa fairtrade  Caf  ntención. 

 Nasza Darbonka jest już od lat -tych ubiegłego wieku
  ucieleśnieniem radości życia, która zamknięta jest w każdym 
  ziarnie kawy.

Dzięki, ETP!
Program pomocowy 
COVID-19 Response

pomógł ponad
milionowi farmrów

na świecie.

ięcej praw człowieka
w gospodarce
Ust  o le tej st r o i   dost
Rząd niemiecki planował ją od połowy roku , 
teraz jest już uchwalona  ustawa o należytej staranno-
ści w ła cuchu dostaw. Pierwsza przeszkoda dla 
większej uczciwości w światowym handlu została 
pokonana. Ale właściwie dlaczego do tego doszło?
W trakcie rozwoju światowych ła cuchów dostaw
w handlu i produkcji dochodziło do stałego łamania 
podstawowych praw człowieka. iędzy innymi chodzi 
tu o pracę dzieci, głodowe pensje oraz brak praw 
pracy. Także zniszczenie środowiska stało się coraz 
bardziej kontrowersyjnym skutkiem tego rozwoju. 
Nielegalne wycinki lasów w Ameryce Południowej
i stałe zanieczyszczanie wody i powietrza to tylko 
niektóre kwestie, które mają dzięki tej ustawie ulec 
poprawie. 

o iek jest  e tr
Dla nas jako dużej niemieckiej palarni kawy z trady-
cjami jest oczywistością, by przejmować odpowie-
dzialność za prawa człowieka i zachowywanie standar-
dów ochrony środowiska wzdłuż ła cucha dostaw, jeśli 
podlega on naszemu wpływowi. Jesteśmy świadomi 
tego, że przejrzystość i największa możliwa otwartość 
są do tego podstawą. Z tego powodu od lat przestrze-
gamy ustawowych wymogów w odniesieniu do 
wystarczającej, zgodnej z prawdą i pełnej sprawoz-
dawczości wobec pa stwowych instytucji, partnerów 
biznesowych, inwestorów i przede wszystkim opinii 
publicznej. Wierni naszemu mottu „Z radością przez 
życie” szczególną wagę przykładamy do poprawy 
warunków życia i pracy farmerów uprawiających kawę 
w krajach jej pochodzenia. Poprzez certy kację 
produktów i współpracę z różnymi kooperatywami
od lat przyczyniamy się do lepszego przestrzegania 
praw człowieka u źródła. Będziemy tę kwestię
w dalszym ciągu obserwować i rozszerzać. 

asze zaangażowanie u źródła 
T e o d r s Ed tio  i e Proje t E P
Pandemia koronawirusa w ubiegłym roku nie zatrzyma-
ła się także przed drzwiami naszych plantatorów kawy 
w Hondurasie. Ale nie było to jedyne nieszczęście, 
które z całą mocą uderzyło w Honduras w roku  
huragany ota i Eta przeszły przez kraj w październiku 
i listopadzie z nieoczekiwaną siłą. prócz licznych 
zniszczonych domostw mieszka ców Hondurasu całe 
jego okolice były niedostępne. Ta trudność istniała 
wprawdzie już przed oboma tropikalnymi huraga-
nami ze względu na lockdown w kraju i tym samym 
zamknięcie głównych dróg. Część naszych objętych 
projektem H.E. .P. farmerów, mieszkających na 
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ODWAŻ SI  ROBI  KROK WSTE  również w ondurasie
codzienne życie naszych p antatorów kawy zostało ukształtowane 
przez koronawirus.

wyżynach Hondurasu, od marca do listopada miała 
bardzo utrudniony dostęp do opieki medycznej. Nasza 
pomoc nie ko czy się wtedy, gdy robi się trudno. Wielu 
farmerom dostarczyliśmy środki do higieny i dezynfek-
cji pod drzwi ich domostw. Także podczas treningów, 
które w ubiegłym roku organizowane były w miarę 
możliwości, przekazywaliśmy wiedzę o koronawirusie 
i odpowiednich działaniach prewencyjnych. Cieszymy 
się, że poprzez H.E. .P. możemy wspierać i udzielać 
ekonomicznej, ekologicznej i socjalnej pomocy ponad 

 farmerom.

ośrodkom zdrowia. Pandemia niestety nie tylko
z medycznego punktu widzenia negatywnie wpłynęła 
na życie farmerów. Dostawy żywności również ucier-
piały. Jako pomoc ETP dostarczyło sadzonki, by dzięki 
uprawom owoców i warzyw zapewnić farmerom 
niezależność. Ponad .  ludzi na terenach wiejskich 
na świecie, w których uprawia się herbatę, otrzymało 
taką pomoc. Cieszymy się, że dzięki naszej przynależ-
ności do ETP mogliśmy pomóc wspólnotom wokół 
uprawy herbaty. Więcej o kolektywnym zaangażowaniu 
w organizacji mogą Pa stwo przeczytać tutaj  
https www.ethicalteapartnership.org strategy- - -highlights  

Ceniony partner na miejscu
NK  K l  r
W ramach naszych stara  o większą przejrzystość 
wzdłuż całego ła cucha wartości chcemy wykorzystać 
możliwość przedstawienia naszego długoletniego part-
nera w handlu kawą surową  grupę Neumann Ka ee 

ruppe Ka ee- agerei Hamburg. NK  Kala jest wiodą-
cym na świecie specjalistą w dziedzinie kawy surowej
i wspiera nas od lat w handlu tym towarem i logistyce. 

Od port  ko te ero e o do  k  
s ro ej 

dy tylko nasza kawa surowa dotrze do portu przezna-
czenia w Hamburgu, N K zaczyna działać. Dział 
logistyki w N K zajmuje się odpowiednią dokumenta-
cją i dba o efektywną współpracę pomiędzy wszystkimi 
partnerami, którzy są częścią tego procesu  armato-
rem, spedytorem, rzędem Celnym i J.J. Darboven.
Po przybyciu towaru przeprowadzona zostaje kontrola 
przyjmowanego towaru, podczas której pobierane są 
próbki kawy surowej. NK  sprawdza w swoim labora-
torium jakość przyjmowanego towaru i przechowuje 
próbki. 

ilne partnerstwo dla sprawiedliwe-
go przemysłu produkcji herbaty

W ramach naszego zaangażo-
wania na rzecz zrównoważone-
go rozwoju przemysłu produk-
cji herbaty współpracujemy od 

ponad trzech lat z organizacją Ethical Tea Partnership 
ETP . Naszym wspólnym celem jest przyspieszenie 

długofalowych i systematycznych zmian w uprawie 
herbaty, które rozciągną się także na aspekty związa-
ne z równouprawnieniem, ochroną środowiska i gos-
podarką. Kiedy WH   marca  zaklasy kowała 
pandemię koronawirusa jako pandemię globalną, 
rozliczne wspólnoty zbieraczy herbaty i farmerów ją 
uprawiających zostały skonfrontowane z nieznaną im 
wcześniej niepewnością i niebezpiecze stwem utraty 
gospodarstw. Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się 
wirusa Covid-  na farmach herbaty i zająć się jego 
skutkami, ETP podjęło cały szereg działa  z zakresu 
higieny i ochrony. Rozdano .  maseczek i  
przyłbic. Ponadto organizacja w wielu miejscach 
polepszyła dostęp do urządze  sanitarnych.
tworzono w ramach tego działania .  stacji do 

mycia rąk oraz udostępniono środki ochrony osobistej 
ASKINIA PE NA SKARBÓW  magazyn kawy K  Ka a

w amburgu.



W kolejnym kroku sprawdzana jest waga kawy surowej 
na specjalnych skalibrowanych wagach automatycz-
nych. Zanim towar będzie gotowy do składowania
w silosach, workach lub workach typu Big Bag trzeba 
go wyczyścić. Dzięki różnym systemom czyszczenia
i separacji kawa surowa uwalniana jest efektywnie
od kurzu, plew, kamieni, drewna i innych nieczystości. 
Po tym kawa surowa gotowa jest do finalnego składo-
wania. Ten obieg działa perfekcyjnie od lat i przyczy-
nia się do stałej wysokiej jakości naszych produktów.

Więcej bio, więcej dobra!

Jedno jest pewne: produkty certyfikowane stają się 
coraz ważniejsze. Konsumenci zwracają uwagę na 
nieszkodliwość składu i przyjazny naturze proces 
wytwarzania produktów, które kupują. Pandemia stała 
się tutaj też ważnym katalizatorem: w roku 2020 
według Indeksu Konsumenckiego GfK towary bio odnoto-
wały historyczny przyrost.* Jak długa jest droga, którą 
musi pokonać producent napojów gorących do otrzyma-
nia znaku „bio”, jakie kryteria należy spełnić, wyjaśni 
Petra Lahmann, szefowa Działu Jakości w J.J. Darboven.

Pytanie nr 1
Kto ustala przepisy regulujące

uprawy i dalszą obróbkę
produktów bio?

Petra Lahmann: Wymogi dotyczące uprawy, importu, 
przetwarzania, pakowania i sprzedaży produktów „bio“ 
są regulowane w całej UE przez Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych oraz w przyszłości przez 
nowelizację tego Rozporządzenia, która wejdzie
w życie w roku 2022. Oznacza to, że wszystkie

stacje od uprawy poprzez import, aż do obróbki
i sprzedaży podlegają procedurom kontrolnym, których 
wyniki należy przedłożyć.

Pytanie nr 2
Jak wygląda droga produktu

kawowego J.J. Darboven
do certyfikatu bio? 

Petra Lahmann: Najpierw miejsce, w którym uprawia-
na jest kawa, przez pięć lat musi zrezygnować
ze stosowania chemicznych środków owadobójczych
i pestycydów, aby w ogóle można było sprzedawać pro-
dukty jako „bio”. Podczas kontroli plantacji pobierane 
są próbki gleby, by stwierdzić, czy nie ma w niej pozo-
stałości pestycydów. Produkty „bio” muszą ponadto być 
wyraźnie oznaczone jako „organiczne” i być składowa-
ne oddzielnie od innych, konwencjonalnie uprawianych, 
aby wykluczyć możliwość ich mieszania się.
Podczas obróbki konieczne jest staranne zapisywanie 
składu kawy surowej i potem palonej kawy w ziarnach 
czy mielonej oraz ilości towaru końcowego. Decydują-
ce jest to, że my jako firma J.J. Darboven podlegamy 
procedurom kontrolnym Rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007.

Pytanie nr 3
Czy przestrzeganie zaleceń

Rozporządzenia sprawdzane jest także
w Niemczech?

Petra Lahmann: Tak, oczywiście. W tym zakresie 
kompetentne są odpowiednie urzędy w poszczególnych 
krajach związkowych. W Hamburgu odpowiedzialność 
w tym względzie leży na jednostce gospodarczej, która 
autoryzuje dokumenty kontrolne specjalistycznych firm 
certyfikujących. W każdym przedsiębiorstwie wytwarza-
jącym produkty bio jest oprócz tego osoba kontaktowa, 
taki „pełnomocnik ds. bio”, który wewnętrznie steruje 
tymi procesami. Nasza firma 1-2 razy w roku kontrolo-
wana jest przez zewnętrzną firmę certyfikującą, która 
sprawdza, czy zalecenia Rozporządzenia są przestrze-
gane. Gdy kontrola przejdzie pomyślnie otrzymujemy 
nowy certyfikat, który ważny jest przez rok. Certyfikat 
jest jednakże wystawiany tylko dla zakładu produkcyj-
nego, nie dla określonego produktu.
 

*  Źródlo: GfK Consumer Index Total Grocery 01 | 2021; Corona i nie 
ma odwrotu.

POD LUPĄ:  w Dziale Jakości nasze produkty prześwietlane są 
bardzo dokładnie.
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Podwójna certy kacja 
U i  s k k k o   I te i
Caf  ntención, pionier w dziedzinie fairtrade i nr 
w segmencie kaw fairtrade i bio, ma od roku  
nowego partnera u swojego boku  podwójnie certy ko-
wane Cacaó ntención. Trzy warianty  kakao odmiany 
szlachetnej  , kakao odmiany szlachetnej  
o smaku pomara czy i kakao odmiany szlachetnej  
składają się z czystego kakao i najlepszego cukru 
trzcinowego bio. Ziarna kakao bio pochodzą z Republiki 
Dominika skiej, regionu anto Domingo, jednego
z najlepszych terenów uprawy kakao na świecie. Republi-
ka Dominika ska jest drugim, po Haiti, najbiedniejszym 
krajem Karaibów. Dzięki fairtrade Cacaó ntención może 
wyróżnić się na tle innych kooperatyw uprawiających 
kakao, jak C NACAD  i C PR A R . Bo dzięki 
fairtrade można nie tylko dostać uczciwe ceny minimalne, 
które chronią przed spadkami cen na rynkach światowych 
 organizacja wspiera także dodatkowe projekty, takie jak 
budowa dróg, szkół i lokalnych ośrodków zdrowia.

A AÓ INTEN IÓN  Podwójna certy kacja smakuje podwójnie 
dobrze

Café Intención dała J.J. Darboven
w roku 2020 premię fairtrade*

w wysokości 1.593.534 €! To wzrost
do ubiegłego roku o 1,5 % .

 Premia fairtrade to określony dodatek nansowy, który płacony 
jest dodatkowo do ceny sprzedaży produktu. Kooperatywy drob-
nych farmerów decydują wspólnie i samodzielnie o tym, w jakie 
projekty premia ma być zainwestowana, czy na przykład   

  w oświatę, czy w ochronę zdrowia.

asze marki herbat

asze marki kaw

asze marki czekolady pitnej
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Jako firma działająca międzynarodowo traktujemy ochronę środowiska bardzo 
poważnie. Zrównoważony rozwój i ochrona naturalnych zasobów to nasz wkład do 

ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wszyscy pracownicy naszej 
firmy z tradycjami są w związku z tym zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych 
standardów środowiskowych. Ponadto J.J. Darboven pracuje od lat nad różnymi 
formami zmniejszania zużycia energii. Nasze zaangażowanie sięga od redukcji CO2 
w logistyce, aż po efektywną gospodarkę cyrkulacyjną w odniesieniu do odpadów. 

Odpowiedzialność ekologiczna

Krok za krokiem do lepszej
ochrony środowiska w Hamburgu
i Sauerlach

WITAMY NA POKŁADZIE, KATHARINA I  LIV-MERIT!  Obie przyszłe skautki 
energetyczne działają w oddziale w Hamburgu.
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graniczanie emisji poprzez 
logistykę chroniącą zasoby 

Nasz środowiskowy management w oddziałach
w Hamburgu i auerlach już od roku  ma certy kat 
D N EN  . Także zarządzanie energią już 
od roku  posiada certy kat D N EN  . 
Częścią tej certy kacji jest stałe dążenie do poprawy, 
aby w ten sposób zwiększać nasz wkład w ochronę 
środowiska. Traktujemy to jako bodziec, aby jeszcze 
efektywniej wdrażać odpowiednie rozwiązania i jak naj-
lepiej redukować nasze zapotrzebowanie na energię.
W tym celu co roku obliczamy w ramach bilansu 
klimatycznego rmy naszą emisję C .

Centrum zrównoważonego prowadzenia rm Zentrum 
f r nachhaltige nternehmensf hrung, ZN  podało już 
wartości za rok . Dzięki temu widoczne jest nie 
tylko, gdzie leżą nasze słabe punkty w zakresie emisji
C . ożemy także wysnuć wnioski, które pozwolą nam 
na podjęcie celowych działa , i które tym samym 
poprowadzą nas dalej na drodze do lepszej efektywności 
energetycznej. Jak efektywne mogą być podjęte 
działania pokazują nam szczególnie postępy w zakresie 
logistyki z ubiegłego roku  

iej O  leps  kli t! iej O   tr spor ie!

D  krok!ielo  podr  pr ed i!

t O2
r o

Ze względu na częściowe przeniesienie transportu z drogi na szyny 
mogliśmy zaoszczędzić na trasie pomiędzy Hamburgiem
a auerlach  t C .

Wynik bilansu gazów cieplarnianych dla obu oddziałów wyniósł za 
rok  łącznie . .  t C .

%

,  mln t C

dział kupowanych opakowa  z kartonu z recyklingu dla naszych 
oddziałów w Hamburg i auerlach zwiększył się o  w porównaniu 
do roku poprzedniego.

,  mln t C

,  mln t C

 to  O2

 to es O2
z Hamburga do auerlach i z powrotem

z Hamburga do auerlach i z powrotem

Dzięki neutralnym klimatycznie produktom i usługom o reen 
w transporcie i logistyce wraz z grupą Deutsche Post DH  roup 
mogliśmy poprzez projekty ochrony klimatu wyrównać emisję gazów 
cieplarnianych.

t

t

2019

%



Kooperacja Natura 
przedłużona do 2023 
W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami roku 
ubiegłego musieliśmy na nowo ustalić priorytety
i przesunąć działania. Tak więc czasowo wstrzymaliśmy 
wspólny projekt z fundacją Schmidt Stiftung, w którym 
teren naszej firmy przy Pinkertweg miał częściowo 
zostać przekształcony w półnaturalne siedlisko. Z tego 
powodu przedłużyliśmy Kooperację Natura do roku 2023. 
Jednym z kolejnych kroków będzie obsadzenie terenów 
zielonych nad groblą roślinami przyjaznymi dla pszczół. 
Nawet takimi małymi porównywalnie krokami nasza 
firma przyczynia się do ochrony środowiska: kwiaty
i rośliny przyjazne pszczołom oferują tym najbardziej 
pożytecznym zwierzętom na świecie ogromną ilość 
nektaru i pyłków. Z ich pomocą zapylane zostają rośliny 
ważne dla całego ekosystemu. 

się zorganizować transport łusek z oddziału w Hambur-
gu do kompostowni na zachodzie Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego. Pomysł wykorzystania łusek kawy w kompos-
towaniu ma przede wszystkim lokalne podstawy – przed-
tem transportowano je do biogazowni w Niderlandach. 

Uwaga skupiona na ochronie 
klimatu: nasi energetyczni 
skauci 
Rozpoznawać i zwiększać potencjał do oszczędzania 
energii: jasny cel, jaki przyświeca naszym energetycz-
nym skautom. W roku 2020 Katharina Lutz i Liv-Merit 
Johannsson rozpoczęły naukę w oddziale w Hamburgu. 
Zostanie ona uzupełniona dodatkowymi kursami dla 
skautów energetycznych, które zostały zorganizowane 
przez Izbę Handlową. Podczas składających się z trzech 
części warsztatów Katharina i Liv-Merit otrzymają 
teoretyczne przygotowanie do działań skauta energe-
tycznego. Wyposażone w sporą wiedzę o efektywności 
energetycznej pracują aktualnie nad zrównoważonym 
projektem dla J.J. Darboven. Chodzi w nim o optymali-
zację oświetlenia. Katharina Lutz podkreśla:

„Chcemy między innymi w pomiesz-
czeniach konferencyjnych w budyn-
ku administracyjnym i w szatniach
i toaletach na produkcji zainsta-
lować czujniki światła dziennego 
i ruchu. Tutaj tkwi jeszcze spory 
potencjał do oszczędzania. Ponadto 
chcemy znacznie zwiększyć udział 
lamp LED. W ubiegłych latach coś 
się już w tym temacie wydarzyło, 
ale chcemy trochę przyspieszyć ten 
proces. Optymalizacja oświetlenia 
ma nie tylko pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska, ale również 
wymierne korzyści dla firmy.“Zrównoważona gospodarka 

odpadami 
Dzięki odzyskowi odpadów nie tylko chronimy naturalne 
zasoby, ale także przyczyniamy się do zmniejszania 
emisji. Tę drogę wybraliśmy między innymi dla naszych 
łupinek i łusek kawy, które oddzielają się od ziarna
w procesie palenia i nadają się znakomicie na nawóz 
lub źródło energii. W roku 2020 w związku z tym udało 

BLISKO NATURY PRZY PINKERTWEG:  tereny wypoczynkowe 
dla pracowników, dom dla wielu owadów.
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Wykorzystać szanse: cyfrowy 
postęp w kryzysie 
Mimo wszystkich zmian, które pandemia wprowadziła 
do naszego życia i pracy, nasza firma wykorzystała 
kryzys jako szansę, by między innymi zainwestować
w bezkontaktowy program szkoleniowy. Elektroniczne 
kursy przy pomocy nowych narzędzi oferują każdemu 
pracownikowi od roku 2020 możliwość indywidualnego 
dokształcania. Antje Kahlen, zastępca szefa grupy
ds. pandemii w Hamburgu, pełnomocnik ds. BHP:

„Ze względu na pandemię w naszych szkoleniach 
podjęliśmy ważne tematy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Nasi pracownicy administracyjni 
pracowali w większości mobilnie, produkcja w dalszym 
ciągu pracowała w oddziałach. Nasza dotychczasowa 
oferta szkoleniowa oparta na fizycznej obecności 
szybko okazała się niewystarczająca. Dzięki programo-
wi szkoleń online mogliśmy zaoferować wszystkim 
pracownikom indywidualne, dopasowane do nich 
możliwości dokształcania. Rozwiązanie także na 
przyszłość.“ W trakcie wprowadzania programu
w oddziale w Hamburgu urządzono dwie pracownie 
komputerowe dla pracowników produkcji i logistyki, 
aby wszystkim zatrudnionym zagwarantować równe 
warunki.

Ubiegły rok postawił przed nami 
zupełnie nowe wyzwania. Patrząc 

wstecz na rok 2020 widzimy też, jak 
ważne jest partnerstwo w czasach ogra-
niczenia kontaktów, jak ważne jest 
trzymanie się razem i człowieczeństwo. 
Także my w J.J. Darboven daliśmy
z siebie wszystko, by w tych trudnych 
czasach być dla naszych pracowników
i klientów. Pokazaliśmy to i dodawali-
śmy odwagi – po partnersku.

Odpowiedzialność społeczna

Razem przez 
pandemiczny 
rok

By móc na bieżąco oceniać ryzyko w marcu 2020 nasz 
wewnętrzny sztab kryzysowy stał się Grupą ds. pande-
mii, składającą się z ośmiu pracowników z oddziałów
w Hamburgu i Sauerlach. Dzięki jej zaangażowaniu 
mogliśmy podjąć właściwe działania ochronne
i zapewnić stabilność w organizacji przedsiębiorstwa. 
Obok ważnych zasad koncepcji higieny dla naszych 
pracowników, pracowników firm zewnętrznych i gości 
wprowadziliśmy całkowite oddzielenie zmian w produkcji 
i logistyce. Wszyscy pracownicy administracji, którzy 
mogli pracować z domu, zostali zobowiązani do 
przejścia na pracę mobilną. Spotkania odbywały się 
telefonicznie albo poprzez wideokonferencje.
Z ciężkim sercem, by chronić zdrowie naszych pracow-
ników, po raz pierwszy zdecydowaliśmy się odwołać 
nasze uczestnictwo w targach INTERNORGA.
 

SZKOLENIA: czy wewnętrzne, czy dla klientów, odbywały się
w roku 2020 cyfrowo albo na odległość. 
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 10.000 € 
dla branży HoReCa z okazji Dnia kawy 2020

GRATULACJE! Jednym z dziesięciu zwycięzców akcji został Alsterpavillon ALEX w Hamburgu. 

Dwie ważne akcje 
dla gastronomii
#supportlocalgastronomy 
Dzień kawy w roku 2020 Albert Darboven poświęcił 
klientom zewnętrznym. Na znak solidarności i więzi
z gastronomią i hotelarstwem, które bardzo ucierpiały 
w pandemii, zorganizowano dla nich szczególne akcje 
pomocowe. Pod wiodącym hasłem #supportlocalgastro-
nomy firmy z branży HoReCa, które miały w ofercie 
kawę od J.J. Darboven, mogły ubiegać się o podwójne 
wsparcie: obok obecności online wszystkich uczestni-
ków na stronie internetowej J.J. Darboven dziesięć firm 
otrzymało możliwość otrzymania nagrody pieniężnej

w wysokości 1.000,- €. Albert Darboven wylosował 
zwycięzców z całej puli zgłoszeń w Dniu kawy,
01 października 2020. Właściciel J.J.Darboven szczegól-
nie ucieszył się z tego, ze mógł osobiście przekazać 
czek firmie, która również mieści się w Hamburgu. 
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Trasa F  F  
Także pionier w dziedzinie kawy fairtrade, Caf  
ntención, wystartował latem  ze swoją akcją 
solidarnościową dla branży HoReCa, FA R F R .
W ramach tej akcji na trasę ruszył Citro n H , w pełni 
wyposażony, mobilny bar kawowy. H  przejechał od 
początku czerwca do ko ca września  przez 
wszystkie  krajów związkowych i odwiedzał piekar-
nie, kawiarnie i restauracje. Trasę rozpoczął na 
Północy, na półwyspie Priwall koło ubeki, potem 
ruszył do Hamburga.

ODWIED INY NA TRASIE  bert Darboven przed  w Z  agenbeck w amburgu  drugim przystanku trasy R R .

tamtąd pojechał do środkowej, zachodniej i połu-
dniowej części Niemiec, gdzie podróż się zako czyła. 
Dochody ze sprzedawanej w nim kawy przekazywane 
były tym placówkom, przed którymi H  zatrzymywał 
się na tygodniowy postój. tawał się więc mile 
witanym dodatkowym źródłem dochodów w ciężkich 
czasach.  

Po d  orą  
poj  spr ed o l te  

  tr sie FAIR FOR 
YOU  Do od  e spr ed

 tr  e po red io 
do t  pl ek stro
o i  pr ed 

kt r i Y st
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 burzliwych czasach długofalowe stosunki i oparta na zaufaniu współpraca 
pozwalają nam przetrwać. d roku  . . arbo en dzieli te wartości

z rodzinnym hotelem Birke. Hotel ten także w trudnym roku pandemii nie odstąpił
od swojego zrównoważonego modelu biznesu i wykorzystał czas lockdownu, aby 
dopracować aspekty przyjazne środowisku w swoich projektach i procedurach. ego 
dewizą był rozwój w czasach zastoju. ryzys wsparł zrównoważony rozwój  konsu-
menci zwracają większą uwagę na wolne od plastiku opakowania, na przejrzystość 
wzdłuż całego ła cucha dostaw, na możliwie mały ślad węglowy i uczciwe warunki 
produkcji towarów, które kupują. Hotel Birke postawił wiec na długofalową współ-
pracę, regionalne produkty oraz wyszkolonych pracowników patrząc w przyszłość, 
na czasy po lockdownie.

Sil e l r  kt re oprą si  p de ii

Ser is  j ko
i it r o

FUSY NA KO POST! Pracownicy hote u irke wiedzą  że przyroda im podzi kuje. 

OSPODAR E  Rainer irke  Jasmine irke  orian uchebner od prawej

ZR WN WA N  R ZW J RAP RT H D N  J.J. DARB EN A   C . K  



Już od roku  Rainer Birke, dyrektor hotelu Birke, 
wybiera wysokiej jakości produkty i serwis oferowane 
przez J.J. Darboven. d początku mógł w pełni 
identy kować się z wartościami i koncepcją prowadzo-
nej przez właściciela hamburskiej rmy z wieloletnią 
tradycją. zczególnie ważny był dla niego zawsze 
osobisty kontakt, który także w czasach kryzysu jest 
na pierwszym miejscu. Dzięki ekspertyzie przeprowa-
dzonej przez pracowników J.J. Darboven można było 
dobrać dla hotelu odpowiednią ofertę napojów 
gorących, która była zgodna z koncepcją zrównoważo-
nego rozwoju obowiązującą w hotelu. Kawowy pionier 
fairtrade, Caf  ntención, co do którego aspektów 
smakowych i etycznych Rainer Birke jest w pełni 
przekonany, stał się nieodłączną częścią hotelowego 
asortymentu kaw. Jeśli chodzi o herbatę hotel sięga
do szerokiego wyboru, między innymi herbat bio, 
oferowanego przez E E  TEE. „Jako hotel trzeba pod 
koniec dnia zastanowić się, czego się chce. Dla nas 
ważny jest serwis, jakość i humanitarność. Duża grupa 
naszych stałych gości jest potwierdzeniem tego, że 
obrany przez nas kierunek i oferowany produkt są 
właściwe i że jest to właściwa droga”, mówi Rainer 
Birke. 

Os d  ro ią  so
W ramach zrównoważonego rozwoju hotel nie tylko 
kupuje napoje gorące fairtrade, ale już od lat aktywny 
jest w wielu innych dziedzinach. Fundamenty ekolo-
gicznego prowadzenia hotelu powstały już w latach 

-tych, gospodarka przyjazna środowisku nie pojawiła 
się przecież wczoraj. Ważny jest pierwszy krok, na 
który trzeba się odważyć. Przed kilkoma miesiącami 
Rainer Birke podjął kolejną ekologiczną decyzję - kie-
rownik działu technicznego ma sko czyć kurs manage-
ra energetycznego. Dzięki inwestowaniu w personel, 
regularnym serwisom przyjaznych środowisku

instalacji, jak system oszczędzania wody sanitarnej,
oszczędza się nie tylko na kosztach, ale daje się też 
dłuższe życie urządzeniom.

W od ie  pr rodą 
szczędzanie na kosztach przy zachowaniu wysokiej 

jakości są w hotelarstwie i gastronomii potrzebą chwili. 
W hotelu Birke lozo a „zrób to sam  obecna jest od 
lat  począwszy od budowy baru z lokalnych materiałów 
aż po ekologiczną uprawę ziół i owoców we własnym 
ogrodzie i szklarni. Tutaj nie używa się chemikaliów,
by przyspieszyć plony, nawozy pochodzą z własnego 
kompostownika, który znajduje się tuż za rogiem. 
Zasila się go również fusami kawy pochodzącymi
z hotelu i restauracji. Fusy przyspieszają gnicie 
kompostu i wzbogacają glebę na grządkach zielnika
w dobre substancje odżywcze.  zrównoważony obieg 
dba również własna instalacja nawadniająca, która 
zaopatruje zioła i rośliny w zebraną deszczówkę.
To oszczędność w wielu aspektach. 

OSPODAR E  Rainer irke  Jasmine irke  orian uchebner od prawej

AF  INTEN IÓN  wsz dzie w ote u irke goście mogą napi  
si  kawy airtrade.



 

 

        zujemy się odpowiedzialni za młode pokolenie. Za jego zdrowy rozwój i racjonalną
        perespektywę otaczającej rzeczywistości. Ważne jest dla nas zaszczepienie u młodych, 
również poprzez edukację i sport, szacunku do siebie, drugiego człowieka, ale i otaczającej 
nas wszystkich natury. Nasza Akademia Kawy i Herbaty J.J. Darboven oraz Akademia 
Jeździecka J.J. Darboven to miejsca, w których poprzez pielęgnację pasji, realizujemy 
edukacyjną misję.

Społeczna odpowiedzialność
w Polsce

To wyjątkowe miejsce, w którym od blisko 20 lat 
szkolimy bezpłatnie baristów z całej Polski.
W gronie naszych Absolwentów jest już ponad 5000 
pasjonatów przyrządzania kawy pracujących w lokalach 
gastronomicznych.

W myśl zasady, że każdy kiedyś zaczyna szkolimy 
również nieodpłatnie uczniów szkół gastronomicznych, 
którzy niebawem zasilą szeregi kadry obiektów HoReCa.  
Cieszymy się, że dzięki współpracy z placówkami 
edukacyjnymi możemy rozwijać pasję młodych ludzi, 
którzy stoją na progu swojej kariery zawodowej.
W ramach wspólnych warsztatów w Akademii Kawy
i Herbaty J.J. Darboven wprowadzamy uczniów
w fascynujący świat kawy i herbaty. Często tutaj się 
poznajemy, a za kilka lat spotykamy się ponownie, 
kiedy absolwenci gastronomicznych szkół zaczynają 
swoją przygodę w restauracjach czy hotelach w całej 
Polsce. Obecnie przeszkoliliśmy już ponad 2500 
uczniów z trójmiejskich szkół gastronomicznych.

Akademia Kawy i Herbaty J.J. Darboven organizuje 
również coroczny J.J. Darboven Barista Camp
- warsztaty dla wyróżniających się baristów. To często 
czas na spotkanie się, wymienienie doświadczeniami,
ale i praca u boku najlepszych baristów na świecie.
Tu również każdy zainteresowany absolwent może 
pobrać fusy kawy, dając im drugie życie np. jako 
odżywka do roślin domowych czy naturalny środek 
kosmetyczny.

C

Akademia Kawy i Herbaty 
J.J. Darboven

Akademia Jeździecka
 J.J. Darboven
-„Jeżdżę bezpiecznie”

LOGO PROJEKTU
„JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE”

Akademia Jeździecka
J.J. Darboven to miejsce,
które łączy doskonale
dwa największe
zamiłowania Alberta
Darbovena - kawę
i konie, smak i pasję.

Z dumą dzielimy się informacją, że jako pierwsi w Polsce, 
w ramach działalności Akademii Jeździeckiej J.J. Darboven, 
wdrożyliśmy autorski, kompleksowy, oparty na doświad-
czeniach specjalistów w dziedzinie jeździectwa
i fizjoterapii program JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE. Jego celem 
jest uświadomienie istoty i wielowymiarowości problemu 
oraz równoczesne zaproponowanie konkretnych działań, 
które zwiększą bezpieczeństwo podczas uprawiania 
jeździectwa nie zmniejszając przy tym przyjemności
z uprawnia tej pięknej dyscypliny sportu.
Integracja działań na rzecz poprawy ogólnej sprawno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży może przynieść 
wymierne efekty na każdym etapie życia.
Nasz program obejmuje 7 obszarów: Koń, Jeździec, 
Trening dla jeźdźca, Kadra, Sprzęt, Infrastruktura, 
Ubezpieczenie. Stosowanie się do kluczowych zasad
w obrębie wszystkich tych areałów to podstawa pra-
widłowego uprawiania jeździectwa
na każdym jego poziomie.

Widok na część obiektów AKADEMII
JEŹDZIECKIEJ J.J. DARBOVEN
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Akademia Kawy i Herbaty 
J.J. Darboven

Akademia Jeździecka
 J.J. Darboven
-„Jeżdżę bezpiecznie”

LOGO PROJEKTU
„JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE”

Akademia Jeździecka
J.J. Darboven to miejsce,
które łączy doskonale
dwa największe
zamiłowania Alberta
Darbovena - kawę
i konie, smak i pasję.

Z dumą dzielimy się informacją, że jako pierwsi w Polsce, 
w ramach działalności Akademii Jeździeckiej J.J. Darboven, 
wdrożyliśmy autorski, kompleksowy, oparty na doświad-
czeniach specjalistów w dziedzinie jeździectwa
i fizjoterapii program JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE. Jego celem 
jest uświadomienie istoty i wielowymiarowości problemu 
oraz równoczesne zaproponowanie konkretnych działań, 
które zwiększą bezpieczeństwo podczas uprawiania 
jeździectwa nie zmniejszając przy tym przyjemności
z uprawnia tej pięknej dyscypliny sportu.
Integracja działań na rzecz poprawy ogólnej sprawno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży może przynieść 
wymierne efekty na każdym etapie życia.
Nasz program obejmuje 7 obszarów: Koń, Jeździec, 
Trening dla jeźdźca, Kadra, Sprzęt, Infrastruktura, 
Ubezpieczenie. Stosowanie się do kluczowych zasad
w obrębie wszystkich tych areałów to podstawa pra-
widłowego uprawiania jeździectwa
na każdym jego poziomie.

Widok na część obiektów AKADEMII
JEŹDZIECKIEJ J.J. DARBOVEN

Serdecznie zapraszamy do 3 gwiazdkowego Hotelu
J.J. Darboven, gdzie ugościmy każdego gościa pyszną kawą
i herbatą, bogatym śniadaniem i widokiem na padok naszej 
Akademii Jeździeckiej J.J. Darboven. Niezależnie od tego, 
czy jesteś w Rumi przejazdem, czy chcesz zatrzymać się tu 
na dłużej – pobyt u nas będzie wypełniony chwilami pełnymi 
komfortu i relaksu- a wszystko to w duchu „Bądź eko”.
Od samego początku powstania hotelu kładziemy duży 
nacisk na zachowania proekologiczne. Jedną z najważniej-
szych zasad przedsiębiorstwa J.J. Darboven jest branie na 
siebie odpowiedzialności i prowadzenie biznesu w duchu 
zrównoważonego rozwoju, dlatego Hotel J.J. Darboven ma 
również ściśle określone zasady funkcjonowania:

Popularyzowanie odpowiedzial-
nego podejścia do środowiska
w Hotelu J.J. Darboven

• Gościom oferujemy bezpłatną kawę posiadającą
   certyfikat Sprawiedliwego Handlu, czyli tzw. certyfikat
   Fairtrade.
• Dbamy nie tylko o komfort Gości, ale także o nasze wspól-
   ne dobro, dlatego korzystamy wyłącznie z kosmetyków
   przyjaznych środowisku, w uzupełnianych dozownikach.
• Obiekt wyposażony jest w ogólnodostępny dystrybutor
   do wody. To nasz sposób na zminimalizowanie szkodli-
   wej produkcji plastiku. W pokojach na gości czeka woda
   w szklanych butelkach wielokrotnego użytku.
• Plastikowe artykuły jednorazowe, zastąpiliśmy zamien-
   nikami stworzonymi z materiałów biodegradowalnych.
• Gości zachęcamy do rzadszej wymiany ręczników
   kąpielowych.
• Stosowana chemia hotelowa jest w koncentratach,
   umożliwiających redukcję plastikowych opakowań
   nawet 40-krotnie. Ponadto, system "spray & mop"
   znacznie ogranicza używaną podczas sprzątania wodę.
• Artykuły higieniczne (ręczniki papierowe, papier
   toaletowy) pochodzą z recyklingu.
• Na bufecie śniadaniowym minimalizujemy użycie
   plastikowych jednorazowych opakowań dla produktów
   typu ketchup, dżem czy masło.
• Bezpośrednio przed hotelem znajduje się parking dla
   Gości, a także stacja ładowania aut elektrycznych.

Z przyjemnością informujemy, że w styczniu 2020 roku 
rozpoczęliśmy długoterminową współpracę z Uniwersyte-
tem Gdańskim (Wydział Ekonomiczny, Katedra Zrównowa-
żonych Procesów Rynkowych). Nadrzędnym celem tej 
kooperacji jest przekazywanie i wymiana doświadczeń, 
myśli naukowej, wsparcie merytoryczne badań, konsultacji 
i szkoleń zarówno kadry naukowej, pracowników,
jak i studentów, a w przyszłości realizacja wspólnych 
projektów. Wszystkie te zagadnienia realizowane będą
w obszarze CSR – szeroko pojętej społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Zainteresowania badawcze Katedry 
Zrównoważonych Procesów Rynkowych, takie, jak właśnie 
zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami ludzkimi
czy przedsiębiorczość rodzinna, doskonale korespondują
z wieloletnimi wartościami i modelem biznesowym
J.J. Darboven.
Przedmiotem umowy między firmą a Uniwersytetem 
Gdańskim jest między innymi:
• kształcenie i szkolenie studentów UG,
• praktyczne i merytoryczne wsparcie badań naukowych
   prowadzonych przez kadrę akademicką i studentów
   Uniwersytetu Gdańskiego,
• doradztwo, wsparcie, wymiana myśli i doświadczeń
   naukowych, praktycznych i eksperckich między UG
   i J.J. Darboven,
• wzajemne szkolenie personelu (w tym staże dla studentów).

W ramach rozpoczętej współpracy gościliśmy w progach 
firmy grupę studentów wraz z Kierownikiem Katedry 
Zrównoważonego Rozwoju – dr hab. Piotrem Zientarą. 
Zaproszeni goście mieli okazję poznać m.in. historię firmy, 
założenia jej działalności czy realizowany model bizneso-
wy, którego stałym elementem są działania CSR.
Studenci odwiedzili m.in.:
• siedzibę firmy (w tym Akademię Kawy i Herbaty
   J.J. Darboven),
• Akademię Jeździecką J.J. Darboven,
• zakład produkcyjny J.J. Darboven Technika,
• Hotel J.J. Darboven,
• Palarnię Kawy J.J. Darboven (wraz z pokazem palenia
   kawy).

Współpraca z Uniwersytetem
Gdańskim- Katedrą Zrównowa-
żonych Procesów Rynkowych

HOTEL J.J. DARBOVEN - recepcja i bar śniadaniowy

FIRMA J.J. DARBOVEN - Spotkanie studentów wraz z Kierownikiem 
Katedry Zrównoważonego Rozwoju – dr hab. Piotrem Zientarą
z zespołem J.J. Darboven. 17



K ubki  do ka w y
Każdy z nas ma swój ulubiony kubek do kawy i herbaty. 
Dzięki temu ograniczamy do absolutnego minimum 
zużywanie w biurze kubków
jednorazowych. Dodatkowo,
zarówno w biurze, Akademii
Jeździeckiej  J.J. Darboven
jak i w Hotelu J.J. Darboven
umieszczone są dystrybutory
do wody, dzięki czemu mini-
malizujemy, a właściwie
ograniczamy do zera, ilość
używanych butelek
plastikowych.

nergia słoneczna

P a kow a ni e  t ow a r u
W naszym magazynie wykorzystujemy nacinarkę, która 
stare kartony zamienia w naturalny wypełniacz do paczek
z towarem. Również zakupy dokonane w naszym sklepie 
internetowym pakowane są przy użyciu materiałów 
przyjaznych dla natury.
Robiąc zakupy w firmowym sklepie stacjonarnym zachęca-
my do skorzystania z certyfikowanej, bawełnianej torby na 
produkty. Wracając do naszego sklepu kolejny raz, torba 
ta uprawnia do otrzymania   rabatu na cały koszyk.
W ten sposób staramy się zachęcić
klientów do rezygnacji z klasycznych
toreb foliowych, na rzecz toreb
wielokrotnego użytku.

edukcja emisji C
Tak jak i w Niemczech, w Polsce również przyjęliśmy 
restrykcyjne limity dotyczące emisji spalin przez firmowe 
samochody. Dzięki temu znacznie mniej zanieczyszczamy 
środowisko.

Ponadto w Hotelu J.J. Darboven umieściliśmy dla naszych 
gości punkt ładowania aut elektrycznych. soby 
korzystające z noclegu w obiekcie zachęcamy także do 
chwilowej rezygnacji z przemieszczania się autem i do 
wypożyczania na miejscu hotelowych  rowerów i hulajnóg.
Również nasz
dział serwisu
J.J. Darboven

TECHN KA
przemieszcza się
w ramach naszych
obiektów w Rumi
na hulajnogach,
unikając tym samym
konieczności
używania auta.

DYSTRYBUTOR DO WODY
w Hotelu J.J. Darboven

Hotelowy ROWER I HULAJNOGA

bieg dokumentów
graniczamy drukowanie dokumentów

do minimum. Korzystamy z e-faktur.
siągnęliśmy status „biura bez papieru”.

PANE E WO NOSTO E przed magazynem firmy

Cenimy i oszczędzamy energię, dlatego część ścian firmy
w Polsce pokrytych jest panelami słonecznymi, dzięki 
którym wykorzystujemy energię słoneczną.

Posiadamy
również

dodatkowe
 panele

wolnostojące
umieszczone
na trawniku

przed
magazynem.

S OI KI  IODE
z firmowej pasieki

w Hotelu J.J. Darboven

ając świadomość ogromnej roli 
pszczół dla całego ekosystemu 
opiekujemy się pszczelimi 
rodzinami zamieszkującymi na 
terenie Akademii Jeździeckiej
J.J. Darboven. Pszczoły odwdzię-
czają się za otrzymaną troskę 
miodem, który trafia do naszych 
klientów jako ekologiczny upomi-
nek – naturalny, słodki dodatek do 
kawy i herbaty. Naszego miodu 
można spróbować również podczas 
śniadania w Hotelu J.J. Darboven.

Firmowa pasieka

        ównież w Polsce, kontynuując założenia społecznej odpowiedzialności płynące 
        do nas z firmy matki z Hamburga, aktywnie i sumiennie wypełniamy bliskie nam 
korporacyjne założenia troski o jakość, drugiego człowieka i naturę. Te ważne wartości 
spinamy w Polsce symboliczną klamrą w ramach naszego autorskiego projektu „Bądź eko!”.
To swoistego rodzaju kodeks postępowania w zgodzie z naturą i dobrymi praktykami.

Polski projekt „Bądź Eko!”

W portfolio produktowym  J.J. Darboven znajdują się 
kawy, herbaty i czekolady pitne posiadające szereg 
certyfikatów uwiarygadniających zaangażowanie
i troskę zarówno o jakość, naturę, jak i poszanowanie 
pracy drugiego człowieka. 
Z ogromną dumą i radością dystrybuujemy w Polsce 
produkty eko z „zielonym listkiem”, te sygnowane 
znakiem sprawiedliwego handlu - Fairtrade, Tea 

Certyfikaty

Fusy z kawy
Kochamy kawę i pijemy jej naprawdę sporo. Co robimy 
z fusami? Nie wyrzucamy ich, ale wykorzystujemy jako 
naturalną, organiczną odżywkę dla roślin. Będąc
w naszym Hotelu J.J. Darboven, sklepie stacjonarnym 
w siedzibie firmy lub w Akademii Jeździeckiej
J.J. Darboven w Rumi, można zabrać bezpłatną porcję 
fusów do domu.

FUSY KAWOWE w Hotelu J.J. Darboven

R

Ethical Partnership, czy 
będący wyrazem troski
o przyrodę  Rainforest 
Alliance.
Również nasz Hotel
J.J. Darboven w Rumi 
otrzymał wyróżnienie
z organizacji Fairtrade,
w związku z serwowaną 
tam, certyfikowaną kawą 
herbatą i czekoladą. WYRÓŻNIENIE FAIRTRADE

przyznane Hotelowi
J.J. Darboven

®
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Kubki do kawy
Każdy z nas ma swój ulubiony kubek do kawy i herbaty. 
Dzięki temu ograniczamy do absolutnego minimum 
zużywanie w biurze kubków
jednorazowych. Dodatkowo,
zarówno w biurze, Akademii
Jeździeckiej  J.J. Darboven
jak i w Hotelu J.J. Darboven
umieszczone są dystrybutory
do wody, dzięki czemu mini-
malizujemy, a właściwie
ograniczamy do zera, ilość
używanych butelek
plastikowych.

Energia słoneczna

Pakowanie towaru
W naszym magazynie wykorzystujemy nacinarkę, która 
stare kartony zamienia w naturalny wypełniacz do paczek
z towarem. Również zakupy dokonane w naszym sklepie 
internetowym pakowane są przy użyciu materiałów 
przyjaznych dla natury.
Robiąc zakupy w firmowym sklepie stacjonarnym zachęca-
my do skorzystania z certyfikowanej, bawełnianej torby na 
produkty. Wracając do naszego sklepu kolejny raz, torba 
ta uprawnia do otrzymania 10 % rabatu na cały koszyk.
W ten sposób staramy się zachęcić
klientów do rezygnacji z klasycznych
toreb foliowych, na rzecz toreb
wielokrotnego użytku.

 

 

Redukcja emisji CO2
Tak jak i w Niemczech, w Polsce również przyjęliśmy 
restrykcyjne limity dotyczące emisji spalin przez firmowe 
samochody. Dzięki temu znacznie mniej zanieczyszczamy 
środowisko.

Ponadto w Hotelu J.J. Darboven umieściliśmy dla naszych 
gości punkt ładowania aut elektrycznych. Osoby 
korzystające z noclegu w obiekcie zachęcamy także do 
chwilowej rezygnacji z przemieszczania się autem i do 
wypożyczania na miejscu hotelowych  rowerów i hulajnóg.
Również nasz
dział serwisu
(J.J. Darboven
TECHNIKA)
przemieszcza się
w ramach naszych
obiektów w Rumi
na hulajnogach,
unikając tym samym
konieczności
używania auta.

DYSTRYBUTOR DO WODY
w Hotelu J.J. Darboven

Hotelowy ROWER I HULAJNOGA

Obieg dokumentów
Ograniczamy drukowanie dokumentów
do minimum. Korzystamy z e-faktur.
Osiągnęliśmy status „biura bez papieru”.

PANELE WOLNOSTOJĄCE przed magazynem firmy

Cenimy i oszczędzamy energię, dlatego część ścian firmy
w Polsce pokrytych jest panelami słonecznymi, dzięki 
którym wykorzystujemy energię słoneczną.

Posiadamy
również

dodatkowe
 panele

wolnostojące
umieszczone
na trawniku

przed
magazynem.

SŁOICZKI Z MIODEM
z firmowej pasieki

w Hotelu J.J. Darboven

Mając świadomość ogromnej roli 
pszczół dla całego ekosystemu 
opiekujemy się 4 pszczelimi 
rodzinami zamieszkującymi na 
terenie Akademii Jeździeckiej
J.J. Darboven. Pszczoły odwdzię-
czają się za otrzymaną troskę 
miodem, który trafia do naszych 
klientów jako ekologiczny upomi-
nek – naturalny, słodki dodatek do 
kawy i herbaty. Naszego miodu 
można spróbować również podczas 
śniadania w Hotelu J.J. Darboven.

Firmowa pasieka
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„Drogą ku lepszej przyszłości możemy
podążać tylko wspólnie. Światowa pandemia 

koronawirusa pokazała nam to wyraźnie. 
Jestem dumny z naszego zaangażowanego 

zespołu, który na nowo zdefiniował wspólnotę. 
Gotowość do niesienia pomocy i solidarność 

scalają nasze społeczeństwo i są częścią 
odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przez 

J.J. Darboven.“
Albert Darboven
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