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o 31%
McDonald’s zredukuje emisję
gazów cieplarniach w całym
łańcuchu dostaw do 2030 roku

o ok.
200ton71%
rocznie McDonald’s Polska ograniczył
zużycie plastiku dzięki wymianie
opakowań i słomek na papierowe

restauracji McDonald's
w Polsce korzystało
z zielonej energii w 2019 roku



McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 123McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 123

Środowisko
Odpowiedzialność
za środowisko jest jednym
z kluczowych elementów
globalnej strategii McDonald’s.

Zobowiązania McDonald’s:

a przestrzeni ostatnich lat nastąpiła globalna zmiana

filozofiimyślenia o zrównoważonym rozwoju

i ochronie środowiska. Świat się zmienia na naszych

oczach. Pojawiają się nowewyzwania, którewymagają nie tylko

innowacyjnych rozwiązań, ale równieżwspólnych,

odpowiedzialnych działań. PodmarkąMcDonald’s na całym

świecie działa ponad 38 tysięcy restauracji, które obsługują

69milionówgości każdego dnia.WPolsceMcDonald’s

codziennie odwiedza niemal 800 tysięcy osóbwprawie

450 restauracjach. Dzięki skali działaniaMcDonald’s każda

zmiana, nawet niewielka,ma realny i rzeczywistywpływ na

środowisko. Bazując na efekcie skali, McDonald’s stworzył

globalną strategię, która obejmuje cały systemMcDonald’s.

Głównymi zobowiązaniamiw strategii jest ograniczenie zużycia

plastiku poprzezwymianę opakowań. CelemMcDonald’s jest

wykorzystywaniewyłącznie opakowańwytwarzanych

z surowcówodnawialnych, pochodzących z recyklingu lub

ze źródeł certyfikowanych, a także to, aby 100%opakowań od

gości wewszystkich restauracjachMcDonald’s było poddawane

recyklingowi. Ponadto firma zobowiązała się, że do 2030 roku

zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 36%z biur i restauracji

oraz o 31%wcałym łańcuchu dostaw.

N
Zmiany klimatyczne

i pozyskiwanie wołowiny

ze zrównoważonych

hodowli

Do 2030 roku firma zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 36%

z biur i restauracji oraz o 31%w całym łańcuchu dostaw. Będziemy

także dążyć do pozyskiwania wołowiny z hodowli prowadzonych

w zrównoważony sposób, czyli z poszanowaniem środowiska

naturalnego i dobrostanu zwierząt.

Opakowania i recykling

Od 2025 roku firma będzie korzystała

wyłącznie z opakowań wytworzonych

ze źródeł odnawialnych, pochodzących

z recyklingu lub ze źródeł

certyfikowanych. Wszystkie opakowania

wykorzystywane w restauracjachmają

być poddawane recyklingowi.
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Wszystkie projekty strategii, odpowiadające na zmiany

klimatyczne, są opracowywane i realizowane globalnie,

z uwzględnieniem specyficznych cech i regulacji

poszczególnych regionów. Każdy region podejmuje inicjatywy

w celu zrealizowania założeń i celów strategii. Dzięki ścisłej

współpracymiędzy rynkami imiędzynarodowej wymianie

wiedzyMcDonald’s szuka rozwiązań, które będąmożliwe

do zastosowaniawszędzie i dowdrożeniaw jak najszerszej skali,

z wymierną korzyścią dla środowiska. InwestycjeMcDonald’s

w zielone technologie powodują, że stają się one bardziej

dostępne dla innych uczestników rynku. Skalęwpływu

McDonald’s tworzą nie tylko biura i restauracje, ale również

wszystkie podmioty zaangażowanew łańcuch dostaw.

Za sprawąwymogów systemuMcDonald’s wspólnie

z franczyzobiorcami i dostawcamiwspiera zrównoważony

rozwój i dokonuje zmian prośrodowiskowych.

Źródło: McDonald's Polska

McDonald’s Polska jest jedną
z firm wspierających kampanię
„Zielona Wstążka #DlaPlanety”
inaugurowaną co roku
w Światowym Dniu Środowiska.

Jej organizatorem jest CentrumUNEP/
GRID-Warszawa realizujące w Polsce
misję Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska.
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Ograniczenie
zużycia plastiku
Konsekwentnie od lat McDonald’s
podejmuje działania w trosce
o środowisko. Poszukuje i wprowadza
jeszcze bardziej przyjazne środowisku
rozwiązania, które spełniają wymogi
jakościowe i oczekiwania konsumentów.

iemal 30 lat temuMcDonald’s rozpoczął współpracę

z EDF (Environmental Defense Fund), która miała na

celu zwrot w kierunku ekologicznych opakowań.

Dzięki tej inicjatywie w ciągu pierwszych dziesięciu lat

wyeliminowano ponad 135milionów kilogramów opakowań,

poddano recyclingowi milion ton tekturowych pudełek oraz

o 30% zredukowano ilość produkowanych odpadów. Kolejnym

działaniemmającym na celu dbanie o środowisko był

program NextGen Cup Challenge, współtworzony wraz

ze Starbucksem oraz grupą inwestycyjną Closed Loop

Partners. Projekt zakładał zjednoczenie przedsiębiorców

w celu stworzenia nowej generacji kubków nadających się

do recyklingu i kompostowania.

Te działaniamają także swój wymiar lokalnyw naszymkraju. Na

początku tego rokuwewszystkich restauracjachwPolsce

McDonald’s zrezygnował z plastikowych słomek, zastępując je

N papierowymi odpowiednikami.Wprowadzone zostały również

nowe opakowania lodówMcFlurry oraz patyczki do balonów,

które są przyjazne środowisku.Wszystkie papierowe

opakowaniaw restauracjachMcDonald’s są stworzone

zmateriałów certyfikowanych. Roczniew restauracjach zużywa

się 160milionów słomek, 23miliony kubeczkówMcFlurry oraz

3,5miliona patyczkówdo balonów.Wymiana opakowań

z plastikowych na papierowe ograniczyła zużycie plastiku

o około 200 ton rocznie (201 266 kg).
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Ograniczenie plastiku
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122 898 kg/rok
Słomka papierowa to mniej plastiku o około
122 898 kg/rok. Jest to ilość plastiku
porównywalna do zużycia 3 072 450
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.

70 828 kg/rok
Zmiana opakowania do McFlurry to mniej
plastiku o około 70 828 kg/rok. Jest to ilość
plastiku porównywalna do zużycia 1 770 700
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.

7 540 kg/rok
Papierowe patyczki do balonów to redukcja
plastiku o około 7 540 kg/rok. Jest to ilość
plastiku porównywalna do zużycia 188 500
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.
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Kolejną pozornie niewielką zmianą, która ma jednak wymierne

znaczenie dla środowiska, jest planowana na 2021 rok

wymiana plastikowych sztućców. Wprowadzenie nowych

ekologicznych zamienników ograniczy ilość

wykorzystywanego plastiku o dodatkowe 220 ton (220 217 kg)

rocznie. W pierwszym kwartale 2021 roku planowana jest

również zamiana plastikowych opakowań do sałatek na

bardziej przyjazne środowisku.

Wprowadzenie nowych ekologicznych opakowańwcałej sieci

to element długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju

McDonald’s. Polska jest pierwszym rynkiemwsystemie

McDonald’s, na którymwdrożono tak nowoczesne rozwiązania.

Zużyty olej smażalniczy jest odbierany przez

wyspecjalizowaną firmę i przekazywany do rafinerii, która

przetwarza go na paliwo (biodiesel). Projekt ten został

wyróżniony przez Polską Izbę Ekologii nagrodą EkoLaur.

Jest to najbardziej przyjazny środowisku sposób

zagospodarowania zużytego oleju smażalniczego –

oszczędza nieodnawialne surowce naturalne, a także

wpływa na zmniejszenie emisji do atmosfery.

Źródło: McDonald's Polska
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Obieg zamknięty
Wcelu ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko coraz więcej przedsiębiorstw
dąży do wprowadzenia obiegu zamkniętego.

est to koncepcjamająca na celu racjonalne

wykorzystanie zasobów, ograniczenie zużycia

surowców i powstawania odpadów. Gospodarka

o obiegu zamkniętym skupia się naminimalizowaniu

negatywnego wpływu na środowisko poprzez tworzenie

procesów, tak aby powstające odpady traktowane były jako

surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Poddawanie recyklingowi 100% opakowań dla gości to

założenie, które McDonald’s zamierza zrealizować do 2025

roku. Wszystkie działania McDonald’s mają na celu osiągniecie

zakładanego poziomu recyklingu i wdrożenie gospodarki

o obiegu zamkniętym. Zamiana słomek na papierowe,

wprowadzenie nowych opakowań oraz ciągłe szukanie

innowacyjnych rozwiązań umożliwia McDonald’s stopniowe

domykanie obiegu zamkniętego. W Polsce wszystkie

opakowania McDonald’s oparte namasie celulozowej

produkowane są zmateriałów z certyfikowanych źródeł.

Ponadto McDonald’s był jedną z pierwszych firm, które

kreowały nawyk segregacji śmieci przez gości restauracji.

W ponad 90% restauracji w Polsce znajdują się specjalne

kosze, umożliwiające segregację odpadów. Do końca tego

roku zostaną wymienione kosze wewszystkich restauracjach

sieci. Dzięki selekcji opadów dokonywanej przez gości

możliwe jest odpowiednie rozdzielenie frakcji odpadów

i przekazanie ich do recyklingu. Podział odbywa się na trzy

frakcje: plastik, papier oraz inne. Około 70% odpadów

generowanych przez restauracje McDonald’s to odpady

papierowe, które poddawane są recyklingowi.

J
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Na początku 2020 rokuMcDonald’s nawiązał współpracę

z polską firmąMiklan-Ryza, zajmującą się przetwarzaniem

odpadów generowanych przez branżę HoReCa. Od 25 lat firma

zajmuje się odzyskiwaniemwłókien papierniczych

zmakulatury. Jest innowatorem i liderem na skalę europejską

w odzyskiwaniu włókien papierowych z produktów

powlekanych, impregnowanych farbami i lakierami, które są

trudne do rozwłókniania. Wykorzystuje w tym celu

proekologiczną technologię, ograniczającą zużycie wody

podczas procesu odzyskiwania. Skuteczność odzysku włókien

papierowych z produktów powlekanych jest na poziomie 90%.

Z odzyskanych włókien papierowychMiklan-Ryza produkuje

artykuły higieniczne, takie jak ręczniki papierowe i papier

toaletowy. Wprowadzenie opakowań papierowych oraz

umożliwienie segregacji odpadów przez gości restauracji

pozwala odzyskać włókna papierowe z 70% odpadów

McDonald’s w celu ponownego przetworzenia.

Sieć stale zwiększa liczbę restauracji z których odpady są

poddawane recyklingowi w instalacji papierni Miklan-Ryza.

Firma planuje, że na koniec 2020 roku ponad 100 restauracji

zmieni dotychczasowe systemy zagospodarowania odpadów

opakowaniowych zawierających papier na to rozwiązanie.

Natomiast do końca 2021 roku planowane jest rozszerzenie

współpracy o wszystkie restauracje z sieci McDonald’s, które

posiadają niezależną gospodarkę odpadami. Każda restauracja

miesięcznie generuje średnio około 2,5 tony odpadów, które są

surowcami do recyklingu. Połowamasy to opakowania

kartonowe, a druga połowa to odpady wielomateriałowe,

trudne do rozwłóknienia.

Proceswymiany opakowań plastikowych na

papierowe rozpoczęliśmy odwymiany słomek

i opakowań do lodówMcFlurry w 2020 roku.

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.

Od lat opakowania papierowewMcDonald’s są

produkowane z certyfikowanych źródeł, czyli ich

produkcja nie przyczynia się dowylesienia i innych

szkód środowiska.Włączamy się takżew zmiany

na rzecz zrównoważonegomodelu produkcji

w sektorze spożywczym, by rozwijać nasz biznes

w oparciu o nową europejską strategię

„Od pola do dostaw do stołu”.

Artur Bieńkowski
Dyrektor ds. rozwoju i łańcucha dostaw
McDonald’s Polska
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Źródła energii
w restauracjach
McDonald's zwiększa udział
energii ze źródeł odnawialnych
w restauracjach. W 2019 roku
71% restauracji używało
zielonej energii, co dało
148 639MWh pozyskanej
mocy elektrycznej.

iększość restauracji sieci posiada system

monitorowania zużycia energii elektrycznej.

Wystarczy komputer z dostępem do internetu,

aby z każdegomiejsca w kraju odpowiedzialna za to osoba

mogła dokonać analizy i w przypadku nadmiernego zużycia

dokonać korekt poboru energii.

McDonald’s wdraża również ogólnoświatowy pogram, którego

efektem będzie narzędzie obrazujące poziom zużycia energii,

emisji gazów cieplarnianych, generowanych odpadów oraz

śladu węglowego przez poszczególne restauracje.

W globalnej strategii na rzecz środowiska McDonald’s

zobowiązał się, że do 2030 roku zredukuje emisję gazów

cieplarnianych o 36% z biur i restauracji. Redukcja o 36%

oznacza, że do atmosfery nie trafi 150mln ton gazów

cieplarnianych – to wielkość odpowiadająca rocznej emisji

gazówwytwarzanych przez 32mln aut osobowych. Da to efekt

równy posadzeniu 3,8mln drzew, które rosłyby przez kolejne

dziesięć lat. Ponadto, dzięki współpracy z dostawcami

i wypracowywaniu wspólnych procedur, mających na celu

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, McDonald’s

zmniejszy emisję o 31% w całym łańcuchu dostaw.

W
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Zrównoważona
produkcja wołowiny

Źródło: agshipfarmers.com

Rynek polski jest jednym
z kluczowych rynkówwołowiny
dla McDonald’s. Jednak
produkcja wołowiny wiąże się
z wyzwaniami – począwszy od
dobrostanu zwierząt po
kwestie środowiskowe
związane z emisją gazów
cieplarnianych, pochodzących
z hodowli bydła.

celu promowania dobrych praktyk w zakresie

zrównoważonego rozwoju McDonald’s

zaangażował się w pracę grupy roboczej –

Platformy do spraw zrównoważonej wołowiny – która skupia

wszystkich uczestników rynku wołowiny w Polsce.

Celem Platformy jest opracowanie standardów i kryteriów

dotyczących dobrostanu zwierząt, stosowania antybiotyków

oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W
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1. Do roku2025 zwiększenie o 15% intensywności

redukcji emisji gazówcieplarnianychpochodzących

zgospodarstwhodowlanych, a docelowo

ustanowienie limitu, który będziewskazywał

namożliwąpozytywną rolę hodowli bydła

w łagodzeniu zmian klimatycznych,

dzięki strategiom redukowania śladu

węglowego i sekwestracji.

2. Całkowita ilość stosowanych antybiotyków

poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.

3. Do 2023 roku zmniejszenie o 50%wykorzystania

antybiotyków o krytycznym znaczeniu

i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).

4. Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5%

(w przypadku systemówwykazujących wskaźniki

śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć

redukcję o 20% rok do roku).

8 priorytetów w dziedzinie zrównoważonej wołowiny wypracowanych podczas
prac grupy roboczej Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny:

5. Chówwszystkich zwierząt bez uwięzi

(dla zwierząt utrzymywanych w budynkach)

dostępny od 2030 roku.

6. Podawanie środków przeciwbólowych

(znieczulających) wszystkim zwierzętom

w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych

oraz form kastracji, usuwania rogów

i zawiązków rogów.

7. Zmniejszenie liczby poważnych wypadków

w gospodarstwach oraz zmniejszenie liczby

wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu

zredukowania ich do zera.

8. Rentowne finansowo gospodarstwa działające

w oparciu o biznesplan.

Kryteria przyjęte w ramach przedsięwzięcia są podstawą

do certyfikacji producentów wołowiny. Certyfikacja może być

ważnym atutem polskiej wołowiny na zachodnich rynkach.

Polska Platforma reprezentuje największe organizacje

rolnicze, dystrybutorów, konsumentów, Ministerstwo

Rolnictwa, przedstawicieli środowiska weterynaryjnego,

instytutów badawczych oraz firm wykorzystujących

wołowinę w procesie produkcji. Pracami zespołu kieruje

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Platformama również na celu podejmowanie inicjatyw

edukacyjnych wśród polskich rolników. Dla wszystkich

uczestników Platformy dostępne są filmy prezentujące

wiedzę oraz najlepsze praktyki.

Żródło: zhu difeng/shutterstock.com
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McDonald’s od lat współpracuje z firmą OSI Food Solutions

w zakresie dostawwołowiny. OSI Food Solutions w 2019 roku

wprowadziła program o nazwie „CULTIVATE”, oparty na

najlepszych praktykach hodowlanych i kryteriach

zrównoważonego rozwoju. Program uwzględnia ponadto

wnioski z całego łańcucha hodowli bydła w Polsce. Jego

celem jest kompleksowe oddziaływanie na wszystkie obszary

zarządzania fermą i dążenie do jej zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku 8,5 tysiąca gospodarstw, z którymi współpracuje

McDonald’s, zostały poddane audytowi pod kątem spełniania

wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju. Plan zakłada

zrealizowanie audytów ponad 27 tysięcy partnerskich

gospodarstw do końca 2021 roku.

Dążenie domniej intensywnego rolnictwa,

monitoring łańcucha dostaw i bezpieczeństwo

żywności są istotne dla podnoszenia standardu

usługw całej branży spożywczej. Od latmyślenie

przez pryzmat środowiskowy jest integralną częścią

naszej działalności. Poprzezwspółpracę z rolnikami

i przetwórcamiwPolsce udaje namsię nie tylko

wspierać gospodarkę, ale też zachować stosunkowo

krótkie łańcuchy dostaw. Podejmujemy także

działania, aby energiaw naszych restauracjach

pochodziła z zielonych źródeł. Obecnie 71%

restauracji jest zasilanychw całości energią z OZE.

Cieszymy się, że razem zCentrumUNEP/GRID-

Warszawamożemy pracować na rzecz tego, by skala

naszego działania byławehikułem zmian na lepsze.

Artur Bieńkowski
Dyrektor ds. rozwoju i łańcucha dostaw
McDonald’s Polska


