
Dostawcy
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Burger
wołowy
z OstródySos

z Warszawy

Sałata
z Niepruszewa
pod Poznaniem

Bułka
ze Strzegomia

Burger Big Mac
składa się z produktów
wyprodukowanych przez
lokalnych dostawców:
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Lokalne pozyskiwanie
produktów
Dostawcy sieci są jednym z kluczowych elementów
systemuMcDonald’s. Bez sprawnego i efektywnego
systemu dostaw setki restauracji w całym kraju nie byłyby
w stanie obsłużyć odwiedzających ich codziennie gości.

ewspółpracy z dostawcamiMcDonald’s buduje partnerskie

relacje, które pozwalają nawspólny rozwój, zarówno samej sieci,

jak i partnerówbiznesowych. Dzięki długotrwałym relacjom,

które zapewniają popyt na stałympoziomie, współpracujące firmy są

W wstanie doskonalić swoje produkty i usługi, co

pozwala na spełnienie najwyższych standardów

dotyczących tak jakości, jak i bezpieczeństwa

żywności. Szczególnieważny z punktuwidzenia

niniejszego raportuwpływu na polską gospodarkę

jest fakt, iż McDonald’s bardzo często decyduje się

nawspółpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,

którzy dostarczająwiele składnikówdo produktów

z oferty sieci. A są to chociażby frytki z ziemniaków

uprawianychwPolsce, warzywa, wołowina, jajka

i wiele innych. Znaczna część dostawców to firmy,

którewspółpracują z siecią odwielu lat, nierzadko

od początku obecnościMcDonald’s w naszym

kraju. Dzięki wieloletniej współpracy, firmy,

z lokalnych przedsiębiorstw, stały się dużymi

biznesami, dostarczającymi produkty do sieci

również za granicą, często prowadzącymi

działalność na skalęmiędzynarodową także

dla innych partnerów.

Ryby
od Espersen
z Koszalina

Frytki od Farm
Frites Poland
z Lęborka

Burgery wołowe
od OSI Food

Solutions Poland
z Ostródy

Sosy
od Develey
zWarszawy

Pieczywo
od Aryzta

ze Strzegomia
i Michałowa-Reginowa

Warzywa i owoce
od Green Factory
z Niepruszewa
koło Poznania

Jajka z Fermy
Niosek „Prawda”
spod Łodzi

oraz od Eisberg
Polska z Legnicy

Wybrani lokalni dostawcy
McDonald's w Polsce
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Ciekawostki dotyczące współpracy
McDonald's z polskimi
dostawcami

6500 ha

ziemi w Polsce trafia
pod uprawę ziemniaków
dla McDonald’s

1500 ha

polskich sadów, z których
pochodzą jabłka dostępne
w naszych restauracjach

600 ha

pól zajmuje sałata, dostarczana
przez firmy Green Factory oraz
Eisberg

ok. 78 000
gospodarstw
współpracuje z firmą OSI – dostawcą
wołowiny do sieci restauracji w Polsce

16 ha

zajmują pola, na których
uprawiane są pomidory trafiające
do produktów w polskich
restauracjach McDonald’s

3000 ha

polski areał upraw pszenicy
niezbędnej firmie ARYZTA
do produkcji bułek i tortilli
dla restauracji McDonald’s
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Czechy
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Słowacja
Szwecja

NiemcyCzechy
Niemcy
Słowacja
Szwecja
Ukraina

Austria
Czechy
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Rosja
Słowacja
Wielka Brytania

Białoruś
Bułgaria
Czechy
Estonia
Gruzja
Litwa
Łotwa
Serbia
Słowacja
Ukraina

Produkty polskiego pochodzenia
są dostarczane i serwowane
w systemie McDonald’s w innych
krajach na terenie Europy

McDonald’s prowadzi na całym
świecie program Flagship Farmers.

Zrzesza onwąskie grono przedsiębiorców, którzy zajmują

się uprawąwybranychwarzyw bądź hodowlą zwierząt,

wykorzystując w tym celu najnowsze rozwiązania

technologiczne oraz różnego rodzaju innowacje, co

przekłada się nie tylko na najwyższe standardy w zakresie

jakości i bezpieczeństwa żywności, ale także na

efektywność prowadzonych upraw.

Takie gospodarstwa znajdują się obecnie tylko

w 12 europejskich krajach. Wśród wszystkich partnerów

zakwalifikowanych do programu jest dwóch

przedsiębiorców zlokalizowanych w Polsce: firma

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o., zajmująca się uprawą

ziemniaków, oraz AdamWarnke, który jest hodowcą bydła.



Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.
Uprawa ziemniaków

60

Żródło:Farm
Frites

Poland
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Od lat stawia na nowoczesne rozwiązania agrotechniczne

i technologiczne, które gwarantują dobrą jakość ziemniaków,

bezpieczeństwo i komfort pracy ludzi oraz większą

neutralność wobec środowiska i otoczenia. Tym samym Farm

Frites Poland Dwa Sp. z o.o. wpisuje się w założenia biznesowe

oraz wartości istotne wewspółpracy z McDonald’s. Ziemniaki

uprawia rokrocznie na powierzchni około 900 hektarów.

Opłacalność ekonomiczna

Podstawą opłacalności ekonomicznej gospodarstwa jest

wzrost efektywności działań na każdym etapie procesu

zarządczego i produkcyjnego. To również ciągła praca nad

jakością oferowanych produktów i oparcie biznesu na pełnym

profesjonalizmie, partnerstwie oraz zaufaniu w relacjach

z kontrahentami.

Agrotechnika przyjazna środowisku

WFarm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. wydajność produkcji idzie

w parze z ochroną zasobów naturalnych. Gospodarstwo

stosuje dobre praktyki rolnicze poprawiające kondycję gleb,

ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz wód,

a także umożliwiające właściwe zagospodarowanie odpadów.

Prace polowe prowadzi z wykorzystaniem najnowszych

technologii i rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym

zmniejsza poziom ingerencji w środowisko oraz chroni

miejscową bioróżnorodność.

Zrównoważone zarządzanie
zasobami ludzkimi

Farm Frites Poland Dwa dba o to, aby praca w gospodarstwie

była bezpieczna i przynosiła pracownikom satysfakcję. Firma

zapewnia komfort pracy, dostęp do najnowszych technologii

w rolnictwie orazmożliwość rozwoju zawodowego

i osobistego. Realizuje również program profilaktyki

zdrowotnej wśród pracowników i inicjuje wydarzenia

wspierające ich wzajemną integrację.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Troska o środowisko naturalne oraz prowadzenie działalności

rolniczej w niekoniktowy sposób, wpływa pozytywnie na

relację gospodarstwa ze społecznością lokalną. Farm Frites

Poland Dwa od lat angażuje się wmiejscowe sprawy, m.in.

w poprawę lokalnej infrastruktury, czy rozwój kulturalny,

naukowy i sportowy okolicznych wsi. Przede wszystkim jednak

aktywuje lokalny rynek pracy i wspiera dzieci orazmłodzież

w realizacji ich pasji i marzeń.

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. dołączyło
do programu Flagship Farmers w 2008 r.
To zrównoważone gospodarstwo rolne,
które efektywność w zarządzaniu biznesem
rolniczym łączy z odpowiedzialnością
za zasoby naturalne i ludzkie.



Źródło:agshipfarm
ers.com
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Adam Warnke

hodowca bydła
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AdamWarnke jest jednym
z hodowców, który dołączył
do programuw ostatnim
czasie. Jego gospodarstwo
zajmuje łączny obszar
72 hektarów (178 akrów).
Posiada stado 75mlecznych krów rasy holsztyńskiej.

Produkcja mleka jest ważnymwspółczynnikiem ze średnią

wydajnością mleka 10 300 kilogramów na krowę na laktację.

Jego celem dla gospodarstwa jest skupienie się na

innowacjach i technologii w celu poprawy dobrostanu

zwierząt i zwiększenia wydajności w całym gospodarstwie.

To właśnie zaangażowanie w te inicjatywy przyniosło

mu wiele pochwał ze strony lokalnej społeczności

i zaopatrywanej przez niego spółdzielni mleczarskiej.

Aby spełniać zobowiązania wobec partnera

biznesowego, jakim jest McDonald’s Polska,

a także wobec swoich współpracowników,

firma działa zgodnie z poniższymi założeniami:

Prawa pracowników
i dbanie o ich dobrobyt

Przechodząc na przyjazny i efektywny system

zrobotyzowanego doju, gospodarstwowyeliminowało

potrzebę dojenia krów dwa razy dziennie. Pozwoliło to

Adamowi przesunąć ten czas na inne potrzeby zawodowe

lub rodzinne, a także zmniejszyło wymagania kadrowe.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Adam zainwestował w kilka systemów poprawiających

dobrostan bydła. Zrobotyzowany system dojumoże być

dostosowany do wydajności i etapu laktacji danej krowy.

Systemma również na celu ograniczenie nadmiernego

dojenia, zmniejszając ryzyko chorób u zwierząt. Szczotka

mechaniczna aktywowana przez krowy, a także zewnętrzny

dostęp do pastwiska dla wszystkich krów, sprzyjają

naturalnym zachowaniom bydła. Wolne stanowiska

wyposażone w gumowąmatę i pokryte trocinami zapewniają

krowommiękkie, wygodnemiejsce, w którymmogą

swobodnie się położyć.

Aby zadbać o dobrostan zwierząt, wszystkie krowymają

zapewnionąmieszankę pokarmową, która pokrywa ich

zapotrzebowanie na składniki odżywcze i wspomaga

produkcjęmleka. Krowy otrzymują także dodatkową paszę

w zależności od wydajności i etapu laktacji. Cotygodniowe

kąpiele racic pomagają zmniejszyć liczbę przypadków

kulawizny i zapobiegać jej.

Współpraca i budowanie relacji

Adam regularnie prowadzi wykłady i dzieli się swoimi

doświadczeniami. Uczestniczy także w spotkaniach

agrotechnicznych, targach rolniczych i pokazach, aby rozwijać

własną wiedzę.

Jest częścią Inno4Grass, trzyletniego projektu finansowanego

z funduszu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt miał

wypełnić lukęmiędzy nauką a praktyką w rozwoju nowych

zasad rolniczych. Zapewniając wdrażanie innowacyjnych

systemóww gospodarstwach hodowlanych, projekt ma na

celu zwiększenie rentowności przy jednoczesnym zachowaniu

wartości przyrodniczej użytków zielonych.

Prowadzenie gospodarstwa jak
najbardziej opłacalnego ekonomicznie

Na szyi każdej krowy znajduje się transponder identyfikacyjny,

dzięki któremu karmienie i dojenie bydła jest zgodne

z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia. Transponder

rejestruje również poziomy aktywności, co pomaga

wwykrywaniu rui. Monitorując te czynniki, można łatwiej

zidentyfikować krowy do inseminacji, zapewniając wyższy

wskaźnik sukcesu reprodukcyjnego.
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Działania na rzecz
poprawy standardów
rynkowych
McDonald’s zaangażowany
jest w liczne inicjatywy
mające na celu wpływ na
poprawę rynkowych standardów.
Jednym z najważniejszych
przykładów jest Polska Platforma
ds. Zrównoważonej Wołowiny.

ajmuje się ona dobrostanem zwierząt, ekonomiką

hodowli, wykorzystaniem antybiotyków itp. Swoje

działania skupia na takich obszarach jak zasoby

naturalne, ludzie i społeczeństwo, zdrowie i dobrostan

zwierząt, żywność, a także efektywność i innowacyjność.

CelemMcDonald’s jest promowanie programów

zrównoważonej produkcji w dziesięciu krajach, które są

największymi dostawcami wołowiny, w tymw Polsce. Podjęte

działaniamają przyczynić się do zaangażowania kluczowych

interesariuszy z branży, aby pomogli opracować inicjatywy

zgodne z zasadami i kryteriami przyjętymi w ramach

zrównoważonej produkcji wołowiny. Najlepszym przykładem

podejmowanych działań jest stworzenie właśnie w Polsce

Platformy ds. zrównoważonej wołowiny. McDonald’s był

wiodącym inicjatorem jej powstania.

Z Polska inicjatywa jest jednym z najlepszych tego typu

formatówwdrożonych w życie, ze względu na szerokie

uczestnictwo należących do niej różnych organizacji –

począwszy od największych organizacji rolniczych, przez firmy

takie jak McDonald’s, firmy dystrybucyjne, przedstawicieli

konsumentów, Ministerstwa Rolnictwa, środowiska

weterynaryjnego (samorządowego oraz centralnego),

a skończywszy na instytutach badawczych. Platforma

w znaczący sposób oddziałuje na zmiany wśród polskich

rolników oraz prowadzi inicjatywy edukacyjne propagujące

wiedzę i najlepsze praktyki.
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Dlaczego wołowina
ma takie znaczenie?
Burgery McDonald’s to jedne z najbardziej kultowych
pozycji wmenu, wykonane w 100% zwołowiny.

ieć restauracji jest jednymznajwiększychna świecie

nabywcówwołowiny,więc choćbezpośrednio nie

posiadagospodarstwani nie hoduje zwierząt, bardzo

poważnie traktuje swoją odpowiedzialność zawspieranie branży

wdążeniu dobardziej zrównoważonychpraktykprodukcyjnych.

McDonald’s wspiera więc produkcję wołowiny, która jest

przyjazna dla środowiska, chroni zdrowie i dobrostan zwierząt

oraz poprawia warunki życia rolników i społeczności.

Inicjatywy w tym zakresie podejmowane są globalnie od

ponad dziesięciu lat. Właściwie zarządzana produkcja

wołowinyma do odegrania ważną rolę w dobrze

prosperującym ekosystemie, amarka, wykorzystując swoją

skalę działania oraz liczne relacje partnerskie, jest w stanie

przyspieszyć tempo i powszechne przyjęcie najlepszych

praktyk i nowych rozwiązań. Ten światowy ruch nabiera

rozpędu dzięki rozmowom, współpracy, programom

pilotażowym oraz globalnym i lokalnym okrągłym stołom,

dzięki czemuwpływa nie tylko na wołowinę w łańcuchu

dostawMcDonald’s, ale także na produkcję wołowiny na całym

świecie, w tym także w Polsce. Oczekuje się, że popyt namięso

znacznie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach. A to

oznacza, że niezbędna jest współpraca w całej branży, aby

znaleźć rozwiązania, które pozwolą produkować więcej

i odpowiadać na powstałe zapotrzebowanie.

S

Żródło: OSI Poland Foodworks
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Program
zrównoważonej
produkcji wołowiny
McDonald’s

Żródło: OSI Poland Foodworks

W 2014 rokuMcDonald's ogłosił swoje globalne
zaangażowanie w zakresie tworzenia standardów
i promocji zrównoważonej produkcji wołowiny.

eklaracjama na celu umożliwienie producentom

poszerzenia wysiłków na rzecz zrównoważonej

produkcji wołowiny w ramach całego łańcucha

dostaw i poza nim. A jednocześnie pomaganie

wewzmocnieniu społeczności hodowcówwołowiny,

w ochronie lasów i innych siedlisk, a także w zmniejszeniu

emisji gazów cieplarnianych z produkcji wołowiny oraz

ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Ścisła współpraca z rolnikami, hodowcami i dostawcami

wołowiny wspiera rozwój zasobów branżowych, aby pomóc

wmierzeniu, porównywaniu i prezentowaniu postępów

w zrównoważonychmetodach produkcji, które stanowią

wartość dodaną dla wszystkich firm. Niezwykle ważna jest

także wzajemnawymiany wiedzy.

Poniżej znajdują się opisy kilkuwybranych dostawcówsieci,

z którymiMcDonald’swspółpracuje odwielu lat, a dostarczane

przez nich produkty spełniają najwyższe normy.

D
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Green Factory

Żródło: Green Factory

Historia powstania firmy związana
jest z rodzinnymi tradycjami
w produkcji ogrodniczej.

oświadczenia wielu pokoleń, własna baza

surowcowa, umiejętne wykorzystanie trendów

rynkowych oraz konsekwentny i stały rozwój

sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat zmałej rodzinnej firmy

o zasięgu lokalnymwyrósł jeden z najbardziej liczących się

producentów świeżych warzyww Polsce.

Przez pierwsze lata XXI wieku wzrost biznesu związanego

ze sprzedażą świeżych, pociętych, umytych i zapakowanych

sałat pozostawał w ścisłej korelacji z rozwojemMcDonald’s

Polska. Skala współpracy była na tyle duża, żemożna było

zrealizować inwestycje pozwalające na dywersyfikację biznesu

w oparciu o klienta obsługującego handel nowoczesny. Dzięki

McDonald’s firma rozwinęła uprawy warzyw liściastych

wcześniej nieznanych polskiemu konsumentowi.

Po ponad 20 latach od rozpoczęcia działalności i wspólnych

latach z McDonald’s Green Factory to lider rynku w kategorii

żywności ominimalnym stopniu przetworzenia.

Cała produkcja odbywa się w trzech zakładach o łącznej

powierzchni 19 000m2. Jeden obiekt zlokalizowany jest ok.

50 km na zachód odWarszawy, drugi znajduje się

w Niepruszewie, niedaleko Poznania, a trzeci obiekt znajduje

się na Ukrainie. Klientami firmy są największe sieci handlowe

w Polsce, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa (w tym

McDonald’s). Najwyższą jakość produktów docenili również

odbiorcy z rynków zagranicznych, m.in. Niemiec, Czech,

Słowacji, Skandynawii, Ukrainy.

D
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Obecnie Green Factoryma dobrze zorganizowane struktury

biznesowewewszystkich ogniwach łańcucha dostaw:

■ gospodarstwa rolne realizujące uprawy w Polsce,

■ wieloletni sprawdzeni zagraniczni

dostawcy wszystkich surowców,

■ PRIMAVEGA jako operator odpowiedzialny za całoroczne

pozyskiwanie surowca posiadający zaawansowane

technologicznie urządzenia do schładzania

i konfekcjonowania warzyw,

■ Departament Agro odpowiedzialny

za kontrolę jakości przed zbiorem,

■ GF Trans – transport międzynarodowy,

■ Green Factory Logistic – logistyka krajowa.

Dobrze zorganizowana struktura łańcucha dostaw jest

kluczowym aspektem biznesu opartego na świeżym

surowcu wGreen Factory.

Green Factory stawia na wzrost zadowolenia i satysfakcji

klientów, a jego realizacja następuje poprzez prace zgodne

ze zintegrowanym systemem zarządzania jakością. Spełnia

wysokie wymogi jakościowew zakresie produkcji, sprzedaży

i dystrybucji oraz obsługi Klientów. Dbając o bezpieczeństwo

żywności: do produkcji używa surowców pochodzących

wyłącznie od krajowych i zagranicznych dostawców

gwarantujących wysoki poziom kultury upraw, posiada

wdrożone i certyfikowane systemyw zakładach

przetwórczych – FSSC 22000, IFS, SQMS, ISO 14001.

Wszelkie działania Firmy są realizowane przy jednoczesnej

trosce o środowisko naturalne. Podejmuje kroki przyczyniające

się do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów

naturalnych. W procesie produkcji stosuje technologie

proekologiczne, które wpływają na redukcję czynników

zatruwających atmosferę, wodę oraz glebę.

W codziennej praktyce produkcyjnej wyznaczono jeden główny

kierunek oddający całą filozofię prowadzenia biznesu przez

Green Factory. Filozofia oparta jest na 3mocnych filarach:

1. Świeży surowiec z tradycyjnych upraw polowych.

2. Produkcja oparta wyłącznie na naturalnych procesach,

przymożliwie najniższym poziomie ingerencji

w przetwarzane płody rolne.

3. Produkt gotowy oddający w pełni wszystko

co najlepsze w surowcu.

Aby sprostać tym ambitnym celom, Green Factory

rygorystycznie przestrzega kilku kluczowych zasad

realizacji produkcji:

1. Wyłącznie certyfikowani dostawcy surowców

gwarantujący brak pozostałości środków

chemicznych w surowcach.

2. Zero chemii na produkcji – żadnych dodatków

funkcjonalnych. W produkcji stosowana jest wyłącznie

krystalicznie czysta woda oraz filtrowane powietrze.

3. Temperatura wody nie wyższa niż 4°C, aby z sałat

wraz z sokiem komórkowym nie wypłukać tego,

co w nich najcenniejsze.

4. Chłodnicze warunki realizacji procesu w każdym

miejscu, gdzie surowce lub produkty trafiają

choćby na chwilę.

5. Wszelkiemożliwe naturalne, bo pochodzące

ze środowiska przyrodniczego rejonu upraw,

zanieczyszczeniamogą być usuwane wyłącznie przez

naturalne procesy –mycie, sedymentacja, inspekcja

oparta na sortownikach optycznych.
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O jakości do pracowników

„Odkrywcy Jakości McDonald’s” to wewnętrzny

program, który skupiał się na angażującej edukacji

pracowników w zakresie pochodzenia

i składu produktów.

Zespoły restauracji w całym kraju otrzymały

materiały edukacyjne w formie żartobliwej

książeczki. Mogli się z niej dowiedzieć, dlaczego

frytki z Maka są tak długie, a wołowina w burgerach

tak soczysta. Ich wiedza została sprawdzona

w konkursie smsowym, do którego zgłosiła się

rekordowa liczba 830 osób. Do finału dotarło

100 osób, które utworzyły #teamODKRYWCÓW

i razem z FilipemChajzerem udały się

do dostawcówMcDonald’s – OSI w Ostródzie i Farm

Frites Poland w Lęborku.

Uczestnicy wyjazdów chętnie dzielili się swoimi

doświadczeniami w social mediach i przekazywali

wiedzę kolegom i koleżankom z restauracji. Dzięki

temu zyskaliśmy prawdziwy zespół ambasadorów

jakości McDonald’s.

Kampania została doceniona przez ekspertów ds.

komunikacji, zdobywając prestiżową nagrodę

Złotego Spinacza.
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Farm Frites

Źródło: Farm Frites Poland

Firma Farm Frites Poland SA od lat dostarcza do sieci
McDonald’s doskonale wszystkim znane frytki.

ą one wytwarzane według najwyższych

standardów jakości produkcji z wykorzystaniem

surowca pochodzącego ze zrównoważonych

gospodarstw rolnych. Tym samym przedsiębiorstwo

gwarantuje w pełni zrównoważony produkt, od pola po stół.

Aby to było możliwe, stawia ono na wieloletnią współpracę

z profesjonalnymi i sprawdzonymi dostawcami.

To nowoczesne, certyfikowane gospodarstwa rolne,

nastawione na rozwój w oparciu o dobre praktyki rolnicze

i zarządcze, wśród których jest również siostrzane

gospodarstwo fabryki, Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.

z Bobrownik. Firma dokłada starań, aby jakość

dostarczanych przez nią ziemniaków była na jak

najwyższym poziomie, dlatego doradza rolnikom w uprawie

i przechowywaniu oraz organizuje specjalistyczne

szkolenia agrotechniczne.

Zrównoważony charakter produkcji frytek w Farm Frites

Poland SAwynika z przekonania, że biznes jest integralną

częścią otoczenia i wywiera na nie określony wpływ. Firma

inwestuje w rozwój proekologicznych rozwiązań, które czynią

jej działalność przyjazną środowisku i lokalnej społeczności.

Pracuje również nad redukcją zużycia energii w procesie

produkcji, zapewnieniemw nim jak największego udziału

energii odnawialnej, czy zmniejszeniem emisji dwutlenku

węgla. Ponadto angażuje się w edukację i promocję w zakresie

ochrony oraz odnowy zasobów naturalnych.

Jakość frytek produkowanych przez Farm Frites Poland jest

efektem precyzyjnego planowania, wieloetapowej kontroli

i doskonalenia procesu ich wytworzenia. Na etapie planowania

produkcji, dokonuje się wyboru stanowisk pod uprawę

S

konkretnych odmian ziemniaka. Odmiany zatwierdzone przez

McDonald’s oraz dopuszczone do produkcji w Polsce

wymagają odpowiednich warunków glebowych

i klimatycznych, a także doświadczenia w zakresie ich uprawy.

Przygotowanie pola pod uprawęw gospodarstwach

współpracujących z Farm Frites Poland polega nie tylko na

wykonaniu niezbędnych zabiegów agrotechnicznych, ale
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również na badaniu gleby na zasobność w składniki

pokarmowe. Uwzględniają one zróżnicowanie gleb w obrębie

pola, co pozwala otrzymać wyniki pokazujące zmienność ich

zasobności w zależności odmiejsca na tym polu. Dostawcy

Farm Frites Poland opierają na nich zabieg nawożenia, dzięki

czemu jest on bardziej precyzyjny, trafiający w szczególne

potrzeby roślin, a co równie ważne, bezpieczny dla środowiska.

Istotną rolę w procesie produkcji ziemniakóww tych

gospodarstwach spełniają najnowsze technologie

i rozwiązania agrotechniczne. Dostawcy ziemniaka dysponują

parkiemmaszyn wyposażonych w system jazdy równoległej,

precyzyjnego sadzenia, czy rozsiewu, wykorzystujący

technologię GPS. Dzięki temu proces sadzenia i pielęgnacji

roślin na ich polach wykonywany jest z jak największą precyzją

i troską o jakość produktu finalnego oraz zasoby naturalne.

Nowe technologie nie zastąpią jednak agronomicznego

doświadczenia rolnika, dlatego Farm Frites Poland kładzie

nacisk na edukację swoich dostawców i profesjonalne

doradztwo, w tym również w zakresie ochrony roślin.

Choć część rolników korzysta z komputerowego

wspomagania decyzji, nieoceniona pozostaje ich szczególna

uwaga i umiejętność w zakresie analizowania czynników

rozwoju potencjalnego zagrożenia w polu. Od niej bowiem

zależy trafne określeniemomentu i dawki aplikowanych

środków ochrony roślin. Systemwspomagania decyzji służy

również w precyzyjnym określaniu czasu oraz intensywności

wykonania zabiegu nawadniania ziemniaków.

W przygotowaniu schematu działań systemwykorzystuje

dane pogodowe oraz informacje dotyczące poziomu

wilgotności gleby, dzięki czemu potrzeby wodne upraw

zaspakaja się optymalną dawką wody.

Wszystkie dane związane z pracą w polu są rejestrowane, co

pozwala Farm Frites Poland na bieżącą kontrolę warunków

wzrostu i rozwoju roślin u swoich dostawców. Na etapie

wzrostu bulw firmawykonuje próby, na podstawie których

ocenia wielkość i jakość spodziewanych plonów, a także

finalny rozmiar ziemniaków. To kluczowy parametr wymagany

przez McDonald’s jako standard. Z tego powodu firma

szczególnie uczula swoich dostawców na uzyskanie

odpowiedniej jakości surowca w trakcie produkcji i jej

zachowanie przy zbiorze, transporcie oraz przechowywaniu.

Bezpieczeństwo tego surowca z kolei oraz jego powtarzalność

i identyfikowalność potwierdzają certyfikacje Global G.A.P.

współpracujących z Farm Frites Poland SA gospodarstw –

100% ziemniaków jest w pełni identyfikowalne: 95% posiada

certyfikat zewnętrzny (Global G.A.P.), pozostałe 5% posiada

wewnętrzny system Farm Frites Poland.
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ARYZTA
Na przestrzeni niemal 30 lat działalności marki
McDonald’s na polskim rynku zaistniało wiele
więcej przykładów owocnej współpracy, która
przyczyniła się do rozwoju lokalnych firm.

ak jest chociażby w przypadku firmy ARYZTA –

piekarni wMichałowie-Reginowie, która dostarcza

restauracjom bułki do burgerów. Firma jest obecnie

nie tylko kluczowym dostawcą całej sieci, ale również jedyną

piekarnią w całej Europie, która produkuje bułki zgodnie

z nowymi recepturami. Za sprawą inwestycji w nowoczesne

technologie w zakładzie funkcjonuje samouczący się system,

który na podstawie bułek odrzucanych na różnych etapach

produkcji przeprowadza analizę przyczyn odrzucenia i wpływa

na cały proces tak, aby wyeliminować pojawiający się problem

lub błąd. Dzięki współpracy z McDonald’s piekarnia wkroczyła

również na arenęmiędzynarodową. Obecnie swoje produkty

dostarcza na rynki bałtyckie, a także do Czech, Rosji, Wielkiej

Brytanii i na Słowację.

T
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BSC Drukarnia
Opakowań
Kolejnym przykładem
polskiego przedsiębiorstwa,
które rozwinęło swoją
działalność wwyniku
współpracy z McDonald’s, jest
BSC Drukarnia Opakowań.

irma jest dziś czołowym dostawcą opakowań z tektury

i papieru. Jej działalność obejmuje nie tylko produkcję,

ale także cały proces tworzenia i logistyki opakowań.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, unikalnych

w skali europejskiej, możliwe jest uzyskiwanie opakowań

o najwyższej jakości oraz wysokim stopniu przetworzenia.

Tomiędzy innymi właśnie za sprawą stabilnej i wieloletniej

współpracy z McDonald’s przedsiębiorstwomogło zwiększać

swój potencjał produkcyjny oraz zaawansowanie

technologiczne. Pozwoliło to założonej w 1991 roku firmie na

rozwój zmałego przedsiębiorstwa do pozycji lidera

rynkowego, który w 2020 roku stał się częścią globalnego

dostawcy opakowań AR Packaging.

F

Szczególnie w kontekście COVID-19 doceniona została

stabilność współpracy z McDonald’s. Podjęte w tym czasie

działania były zgodne zmyślą – „jesteśmy w tymwszystkim

razem” – różni partnerzy byli traktowani indywidualnie.

McDonald’s podczas pandemii wykazał się empatią,

a także udzielał wsparcia poszczególnym dostawcom.

Ponadto, dzięki zachowaniu działalności wtedy, kiedy wiele firm ją

zawiesiło, McDonald’s nieprzerwanie składał zamówienia, a to

pozwoliło normalnie funkcjonować poszczególnym dostawcom.



74

Plany na przyszłość
w obszarze
współpracy
z dostawcami

Żródło: OSI Poland Foodworks

Abymóc dalej rozwijać sieć
McDonald’s, wraz z całym
ekosystememdostawców,
niezbędne są jasno
wyznaczone i ambitne
cele na przyszłość:

Ciągłe skracanie łańcucha dostaw: dzięki długoletniej,

stabilnej współpracy z siecią restauracji McDonald’s, opartej

na wzajemnym zaufaniu, wielu polskich dostawcówmoże

inwestować w rozwój swoich biznesów. Przykładem jest

dostawca wołowiny, który dzięki rozwojowi i powiększeniu

zakresu swoich usług w najbliższym czasie prawdopodobnie

stanie się również dostawcą drobiu.

Dalsza rozbudowa łańcucha dystrybucyjnego: planowana

jest budowa kolejnego centrum dystrybucji, co pozwoli na

jeszcze większe skrócenie drogi między obiektem, z którego

pochodzą dostawy, a siecią restauracji McDonald’s. Dzięki

temumożliwa będzie dalsza redukcja emisji CO2, a także

optymalizacja kosztówwynikających z transportu, które

obecnie stanowią znaczną część wydatków na logistykę.
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HAVI
Wraz z otwarciem pierwszej
restauracji McDonald’s
w Polsce, powstał oddział
firmy HAVI wyspecjalizowany
w obsłudze tych restauracji.

spółdziałanie HAVI i McDonald’s cechuje wysoki

poziom zaawansowania – w efekcie wieloletniej

współpracy powstał unikalny model, w ramach

którego podział zadań i odpowiedzialności między

podmiotami następuje wmożliwie najbardziej efektywny

sposób. Jednym z głównych założeń jest unikanie

dublowania ról i kooperacja w ramach dwóch

zasymilowanych organizmów. Warto podkreślić, że HAVI

świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie zarządzania

łańcuchem dostaw, a nie jest klasyczną firmą transportową.

HAVI dysponuje obecnie czterema centrami dystrybucyjnymi

na terenie całego kraju. Są one zlokalizowane wWarszawie,

Tychach, Poznaniu i Gdańsku.

System składania zamówień funkcjonujący w sieci składa się

z czterech głównych ogniw. Są to: centrala McDonald's,

dostawcy, HAVI i restauracje. ZadaniemHAVI jest maksymalnie

precyzyjne prognozowanie sprzedaży poszczególnych

restauracji oraz zaplanowanie wszystkich składowych

produktówMcDonald’s, a także dostarczenie ich

w odpowiednich ilościach do restauracji. Z jednej strony

HAVI bazuje na danych historycznych, ale z drugiej –

do kompleksowej budowy prognoz niezbędne są informacje

dotyczące planowanych działań promocyjnych (np. okazje

W

Żródło: OSI Poland Foodworks



76

w aplikacji). Inne ważne czynniki to chociażby wydarzenia

lokalne, np. mecze, koncerty, imprezy dla dzieci. Poza

sprzedażą, analizy w ramach prognoz dotyczą stanów

magazynowych, podejścia restauracji do utrzymywania tzw.

safety stock, ale teżmożliwości operacyjnych, czyli np.

wielkości magazynów restauracji.

HAVI przygotowuje propozycje zamówienia dla restauracji,

a częstotliwość dostaw zależy od obrotów i wielkości

magazynów. Kluczowym etapem całego procesu dostawy jest

moment jej przyjęcia do restauracji. Następuje wtedy pomiar

temperatury – kierowca i restauracja go potwierdzają, co jest

niezwykle ważne z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa

dostarczanej żywności.

W działalności firmy HAVI bardzo istotnym elementem jest

także ekologia. Na poziomie globalnymHAVI bardzo ściśle

współpracuje z McDonald’s. Także w tym obszarze obie firmy

łączą wspólne cele, jak np. ograniczanie użycia jednorazowych

opakowań, dbanie o redukcję zużycia papieru itp. Jednak

w przypadku HAVI kluczowym obszarem działalności jest

oczywiście transport. A głównym celem jest tu redukcja emisji

CO2. Równie ważnym aspektem jest chociażby zmniejszanie

liczby przejechanych kilometrów, co obrazuje wskaźnik liczby

kilometrów koniecznych do pokonania, by przewieźć tonę

towaru. Aby osiągnąć założone cele, ustalana jest

częstotliwość dostaw do restauracji McDonald’s, a zadaniem

HAVI jest takie zaplanowanie działań, by w tym procesie

przejechaćmożliwie najmniej kilometrów. Ze względu na

rozbudowaną sieć klientów HAVI łączy dostawy dla różnych

partnerów, co wydatnie zmniejsza liczbę kilometrów

do przejechania oraz redukuje emisję CO2. Istotną różnicę

w tym aspekcie umożliwiło otwarcie czwartego centrum

dystrybucyjnego w Polsce.

Żródło: OSI Poland Foodworks

Bezprecedensowe okoliczności związane z pandemią sprawiły,

że HAVImusiało wykonać wiele dodatkowej pracy w celu

możliwie precyzyjnego przygotowania prognoz. Sukces tego

przedsięwzięcia był możliwy dzięki wzorowej współpracy

z dostawcami oraz restauracjami w całej sieci McDonald's.
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Współpraca
z McDonald's oczami
pracowników
dostawców

oja praca od zawsze związana była z przemysłem spożywczym i cieszyłem

się, żemogłem imogęwspółpracować ze znanymimarkami. Trochę dzięki

przypadkowimoje życie zaprowadziłomnie doOSI Food Solutions Poland Sp.

z o.o. (wówczas ESCA Food Solutions Sp. z o.o.), które zaproponowałomi stanowisko

Menedżera Produkcji. Dodatkowymargumentemprzemawiającym za tym, że

praktycznie bezwahania postanowiłemprzyjąć tą propozycję, byławłaśniemożliwość

współpracy zMcDonald’s. Domoich głównych zadań należałowówczas

zoptymalizowanie i nadzór nad procesemprodukcji wyrobówdrobiowych i wołowych.

Dzięki udziałowi w różnych projektach związanych bezpośrednio z produkcją, a pośrednio

wpływających na jakość produktówMcDonald’s, rozwijałemumiejętności imiałemprzed

sobą ciągle nowe, ciekawewyzwania.W tymczasie nastąpiła reorganizacja firmy i jej

ukierunkowanie tylko na produkcjęwołową.Wiązało się to z przebudową działu produkcji

i wyposażeniemwdodatkowe linie produkcyjne. Gdy byłembezpośrednio zaangażowany

w cały proces, jak i współpracę z naszymi kolegamiwewnątrz firmy, zauważono umnie

pewien potencjał i zaproponowano objęcie stanowiskaMenedżera Produkcyjno-

Technicznego. Ta zmiana pociągnęła za sobą znaczne rozszerzenie odpowiedzialności,

w tymbezpośredni nadzór nadwiększością prac i projektów usprawniających proces

produkcji, jak i wpływających na doskonalenie jakości produktówdlaMcDonald’s. Miałem

też przyjemność uczestniczyć i współtworzyć obecny zakład produkcyjnywGórce koło

Ostródy, który OSI FS Polandwybudowałow 2013 roku.Wnowymzakładzie praca stała

się jeszcze bardziej ciekawa i wymagająca, co bardzomi odpowiadało, a rozwijająca się

współpraca z kolegami zMcDonald ’s była dlamniewyróżnieniem.Można powiedzieć, że

czułem się i wciąż czuję, jakwwielkiej rodzinie. Z biegiemczasu dzięki wytrwałej pracy

i zaangażowaniu, jak również trochę szczęśliwemu zbiegowi okoliczności,

zaproponowanomiw2018 roku objęcie obecnego stanowiskaDyrektora Zarządzającego /

PlantManagera, więc pozostanęw tej rodziniemamnadzieję na dłużej.

M

OSI Food Solutions
Poland Sp. z o.o.

Mariusz
Musiałowski
Obecne stanowisko

Dyrektor Zarządzający | Plant Manager

Staż pracy w firmie

prawie 13 lat
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aczynałem pracę jako pierwsza osoba i twórca Działu Handlowegow BSC

Zakład Poligraficzny Sp. z o.o. w 1996 roku. Wówczas była to firma stworzona

przez trzech polskich współwłaścicieli, braci Schwark i Czysz, zatrudniająca

tylko kilkadziesiąt osób. Następnie, po zmianie siedziby i utworzeniu BSC DRUKARNI

OPAKOWAŃ SA, pełniłem funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, kierując pracą

ciągle rozwijanego działu.

Po stworzeniu joint venture BSC z branżowym partnerem z Niemiec – RLC Packaging

Group – w 2004 roku objąłem stanowisko Senior Sales Managera, zawiadując

największym zespołem handlowym i odpowiadając za najważniejszych klientów firmy.

Po wejściu BSC DRUKARNI OPAKOWAŃ SA na warszawską giełdę w 2011 roku byłem

zaangażowany wewszystkie najważniejsze nowe projekty firmy.

Po przejęciu najpierww listopadzie 2019 roku RLC Packaging Group, udziałowców BSC,

a następnie wykupieniu akcji polskich akcjonariuszy, założycieli firmy, w styczniu 2020

roku przez operujący na całym świecie koncern poligraficzny AR Packaging Group,

czego konsekwencją było wycofanie BSC z giełdy i nadanie jej od lipca 2020 roku nowej

nazwy AR Packaging Poznań SA, pełnię funkcję Dyrektora Sprzedaży na Polskę.

Od 1997 roku współpracuję z McDonald’s Polska, a także z oddziałami McDonald’s/HAVI

w innych krajach europejskich.

Jako sukcesmogęwskazać stworzenie bardzo dobrego zespołu handlowego,

złożonego z ludzi odpowiedzialnych, pracowitych, z pasją i bardzo szeroką wiedzą na

temat produkcji opakowań z tektury litej i papieru.

Z całą pewnością dobrze wyznaczona strategia handlowa i konsekwentna jej realizacja,

przy wsparciu kolejnych właścicieli firmy, doprowadziła do uzyskania jednego

z czołowychmiejsc na rynku produkcji opakowańw Polsce.

Obecnie firmama trzy nowoczesne zakłady produkcyjne w Poznaniu, o bardzo

wysokim standardzie produkcji, spełniające najwyższe normy jakościowe dla

wiodącychmarek i klientów.

Sukces to przyszłość, a nie historia… czyli dalsze bardzo dobre perspektywy rozwoju

dla naszej firmyw ramach AR Packaging Group i bardzo dobra współpraca z takimi

klientami jak McDonald’s Polska.

Z

ARPackaging Poznań SA

Przemysław
Piechowiak
Obecne stanowisko

Dyrektor Sprzedaży Polska

Staż pracy w firmie

24 lata
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racęwFarmFrites PolandSA rozpoczęłamw2004 roku na stanowisku sekretarki.

To była dlamniewielka radość dostać pracęwmiędzynarodowej firmie i to

wczasie, kiedy rynek pracy nie był łaskawydlamłodych ludzi zaraz po studiach.

Był to rok, kiedy firmaobchodziła jubileusz 10-lecia, w który ja również się zaangażowałam,

przygotowując pierwszy firmowybiuletynwewnętrzny, prezentujący sylwetki pierwszych

pracowników i początki firmy. Od tego czasu zaczęłam rozwijać komunikacjęwewnętrzną

wfirmie, a także pogłębiać swojąwiedzę i doskonalićwłasne umiejętnościwobszarze

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.W tymcelu ukończyłampodyplomowe studia

Public Relations.W2008 roku awansowałamna stanowiskomłodszego specjalisty ds. PR,

aw2016 roku na starszego specjalistę ds. PR. Od 2018 roku jestemSzefemds. komunikacji

i zaangażowania społecznego i zarządzam trzyosobowymzespołem. Pełnię również

funkcję rzecznika firmy. Domoich zadań należym.in. tworzenie i realizacja planów

wobszarze komunikacji i zaangażowania społecznego,współpraca z organizacjami

samorządowymi i pozarządowymi przy realizacji projektówCSR-owych, planowanie

i realizacja działań budujących pozytywny klimat i kulturę organizacyjnąwewnątrz FFP.

Bardzo się cieszę, że zaangażowanie FarmFrites Polandwdziałania społeczne zostały

wielokrotnie docenione i nagrodzone,m.in. NagrodąGospodarczą ForumWizja Rozwoju

2020wkategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „GryfemGospodarczym2018”

w kategorii „Lider odpowiedzialności społecznej”, czy też nagrodą „Zdrowypracownik,

zdrowafirma”, przyznanąw2016 roku przez PracodawcówRP.

P

ozpoczęłam swoją karierę w ARYZTA Polska w 2012 roku jako asystentka

w dziale zapewnienia jakości w naszej piekarni wMichałowie-Reginowie.

Następniew2013 roku otrzymałamawans na stanowisko specjalisty ds. jakości.

W 2015 roku dołączyłam do zespołu zarządzania produktemwMichałowie-Reginowie

jako Junior Product Manager z główną odpowiedzialnością za rozwój i opiekę nad

kluczowym klientemMcDonald’s, gdzie z powodzeniem realizowałam stawiane cele,

czego potwierdzeniem był awans na stanowisko Product Managera w 2018 roku. Po

dwóch latach, w 2020 roku, zrobiłam kolejny krok w karierze i objęłam stanowisko

Product Managera QSR. Awans był wynikiemwysokiej oceny pracy – szczególnie

kluczowej roli w projekcie Best Burger, silnej orientacji na klienta, innowacyjności oraz

prowadzenia projektów na najwyższym poziomie.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego na

Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa, a także specjalności inżynieria

żywności i organizacja produkcji naWydziale Nauk o Żywności. W 2019 roku

ukończyłam dodatkowo studia podyplomowew zakresie zarządzaniamarketingowego.

ARYZTA

Agnieszka
Ciećwierz
Obecne stanowisko

Product Manager QSR

Staż pracy w firmie 8 lat

FARM FRITES Poland SA

Katarzyna
Majchrzak
Obecne stanowisko Szef ds. komunikacji

i zaangażowania społecznego

Staż pracy w firmie 16 lat
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