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25
restauracji rocznie
otwiera średnio
McDonald’s w Polsce

102mln zł

2380

wyniósł łączny koszt usług
budowalnych poniesionych
przezMcDonald’s w 2019 roku

ekranów do samodzielnego
składania zamówień jest
zainstalowanych
w restauracjachMcDonald's*

*Stan na sierpień 2020 roku.
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Restauracje przyszłości
Od kilku lat McDonald’s otwiera
w Polsce średnio 25 restauracji rocznie.
Jest to dynamika, która wyróżnia firmę na tle
rynku gastronomicznego w naszym kraju.

jednej strony charakter inwestycji jest powtarzalny,

ciągły, ale przy nawet najprostszych

do zaadaptowania lokalizacjach pojawiają się

wyzwania oraz potrzeba szukania odpowiednich rozwiązań.

Dlatego McDonald’s współpracuje z wiodącymi pracowniami

architektonicznymi oraz firmami budowlanymi. Sieć jest

ceniona przez architektów za profesjonalne podejście

do inwestycji oraz niestosowanie półśrodków.

Z Wzrost liczby
restauracji w Polsce
w latach 1992-2020
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Podział restauracji
McDonald’s na typ
zabudowy

321 restauracji
z linią McDrive

68
restauracji
z wewnętrznymi
placami zabaw

215
restauracji z McCafé

216
restauracji z zewnętrznymi
placami zabaw

Dane na 27 sierpnia 2020 roku.
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Każda nowa zaproponowana lokalizacja przechodzi

weryfikację pod kątem możliwości adaptacji na cele

restauracji McDonald’s. Oceniane są trzy aspekty: widoczność,

dostępność, a także uwarunkowania lokalne. Istotne jest

odpowiednie skomunikowanie działki oraz analiza warunków

zabudowy pod kątem gruntu, planu zagospodarowania oraz

ochrony konserwatorskiej.

Szczególnie wyjątkowe są inwestycje w lokalizacjach bardzo

wyeksponowanych lub chronionych, np. w budynkach objętych

ochroną konserwatora lub znajdujących się w strefie

konserwatorskiej. Wiąże się to z pozyskaniem wielu dodatkowych

zgód i pozwoleń. Konieczne jest dostosowanie inwestycji

do wymagań konserwatorskich, m.in. dopasowanie projektu

do wytycznych konserwatorskich, dopasowanie znaków marki,

kolorystyki czy wyposażenia do charakteru miejsca.

Źródło: McDonald's Polska

Działalność restauracji w okresie lockdownu była mocno

ograniczona. Po zamknięciu sali jadalnych dla gości McDonald’s

prowadził sprzedaż jedynie w formie na wynos, z dostawą lub

poprzez linię dla zmotoryzowanych McDrive. Na popularności

zyskały dostępne w kilku miastach „okienka na wynos” –

odpowiednik okna McDrive dla niezmotoryzowanych gości.
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Połączenie tradycji
z nowoczesnością

Restauracja przy
ul. Radzymińskiej w Warszawie

Na początku 2020 roku McDonald’s otworzył unikalną pod

względem architektonicznym restaurację, charakteryzującą

się połączeniem zabytkowej architektury z nowoczesnym

budownictwem. Restauracja przy ul. Radzymińskiej 94

w Warszawie stanowi kompleks dwóch budynków,

połączonych ze sobą szklanym łącznikiem. Pierwszy z nich to

budynek dawnego obiektu kolejowego, który został

wybudowany pod koniec XIX wieku na potrzeby rozwijającego

się praskiego węzła kolejowego. Struktura budynku oraz

elewacja z czerwonej cegły licowej wpisane są do rejestru

zabytków. Drugi – to nowoczesna architektura, cechująca się

minimalistyczną, przeszkloną konstrukcją. Jest to przykład

połączenia tradycji z nowoczesnością.

Anna Borys-Karwacka
Dyrektor ds. relacji korporacyjnych
McDonald’s Polska

Realizacja kompleksu na Radzymińskiej stanowiła

wyzwanie pod względem architektonicznym

i urbanistycznym. Zależało nam, aby potraktować

zabytek z należytym szacunkiem. Połączyliśmy go

z nową architekturą, która ma stanowić jedynie tło.

Elementy, które nadawały się do rekonstrukcji,

zostały zabezpieczone i odrestaurowane zgodnie

z wytycznymi konserwatorskimi. Zniszczone

fragmenty budynku zostały odtworzone, również

w oparciu o projekt zatwierdzony przez

konserwatora. To pierwsza tego typu inwestycja

McDonald’s, łącząca historyczny obiekt

z nowym budynkiem.

Źródło:M
cD

onald's
Polska

Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Restauracja przy
ul. Grodzkiej w Krakowie

Lokal McDonald’s przy ulicy Grodzkiej w Krakowie to przykład

współpracy McDonald’s z miejskim konserwatorem zabytków.

Kamienica, w której znajduje się restauracja, powstała

w pierwszych latach XX wieku w centrum Starego Miasta.

Ze względu na to, że budynek jest pod ochroną konserwatora,

wnętrze restauracji zostało zaprojektowane tak, aby zachować

oryginalną architekturę budynku wraz z zabytkową stolarką

drzwiową. W wystrój wnętrza wkomponowano zabytkowe

skrzydła drzwiowe wyeksponowane w gablotach ściennych.

Źródło: McDonald's Polska

Źródło: McDonald's Polska

Wyzwaniem przy tego typu nieruchomościach jest

dopasowanie nowoczesnego wnętrza

do pomieszczeń zabytkowych, stworzenie projektu

nowoczesnej restauracji z poszanowaniem wartości

historycznej. Przed przystąpieniem do realizacji

powstaje kwerenda archiwalna dotycząca wyglądu

budynku w oryginalnym stanie i zmian

wprowadzonych na przestrzeni lat, która umożliwi

jak najlepsze dopasowanie wyglądu restauracji

do charakterystyki miejsca.

JacekWalc
architekt, dyrektor działu budowlanego
w McDonald's Polska
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Restauracje zlokalizowane
w obiektach, będących pod
ścisłą ochroną konserwatorską:

Źródło: McDonald's Polska

Źródło: McDonald's PolskaŹródło: McDonald's Polska

Dworzec PKP w Gdyni ul. Szewska w Krakowie

ul. Floriańska w Krakowie
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Experience
of the future
Na przestrzeni ostatnich lat
restauracje McDonald’s przeszły
zmiany. Mają one na celu
dostosowanie do aktualnych
trendów związanych z rozwojem
technologii, jaki i zaspokojenie
nowych oczekiwań konsumentów.
Strategia zmian opiera się na wizji
restauracji przyszłości.

ostęp umożliwił wdrożenie nowych rozwiązań

technologicznych w obszarze składania zamówień.

Firma rozpoczęła zmiany od wprowadzenia kiosków

samoobsługowych, w których goście restauracji mogą

samodzielnie złożyć zamówienie. Pozwoliło to na

ograniczenie liczby stanowisk kasowych oraz zwiększenie

komfortu gości w restauracji. W 2019 roku w 429

restauracjach sieci znajdowało się 2161 kiosków do składania

zamówień. Od 2016 roku McDonald’s instalował średnio około

300-400 nowych ekranów rocznie.

Pojawienie się kiosków w restauracjach McDonald’s pozwoliło

na wprowadzenie nowych standardów obsługi gości, które nie

były możliwe w poprzednim systemie. Samoobsługa klientów

P wiąże się z nowymi wyzwaniami. W celu pomocy przy złożeniu

zamówienia, zaproponowania odpowiedniej oferty oraz

przedstawienia menu stworzone zostało stanowisko lidera

gościnności. O ile ludzie młodzi preferują zamawianie poprzez

kiosk, o tyle starsi wybierają kontakt personalny.

Lider gościnności jest więc osobą odpowiedzialną

za bezpośrednie kontakty z klientami. W przypadku większych

grup jego zadaniem jest pokierowanie ruchem tak, aby

zachować jak największy komfort wszystkich osób

w restauracji. Może on również zapoznać gości z aplikacją

mobilną oferującą liczne oferty promocyjne.
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McDonald’s wprowadza również zmiany w obszarze obsługi

składania zamówień w linii McDrive. Obecnie w wybranych

restauracjach są już dwie linie umożliwiające składanie

zamówień z samochodów, a w przyszłości planuje się,

w ramach dostępnych możliwości, wyposażenie znaczącej

liczby restauracji w dwie linie obsługi Drive. Ponadto

w ramach aplikacji mobilnej McDonald’s zamierza uruchomić

usługę składania zamówienia z odbiorem w restauracji.

Zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez

wprowadzenie kiosków, aplikacji mobilnej do składania

zamówień oraz podwójnej linii obsługi Drive rodzi szereg

nowych wyzwań związanych z czasem przygotowania

posiłków. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz

realizacji zamówień zgodnie z przyjętymi standardami oraz

w jak najlepszym czasie, McDonald’s nieustannie modernizuje

swoje kuchnie. To właśnie inwestycje w zaawansowane

i nowoczesne technologie pomagają McDonald’s

w zarządzaniu produkcją, jakością i bezpieczeństwem

żywności w restauracjach i całym łańcuchu dostaw.

Lider gościnności odegrał znaczącą rolę podczas pandemii.

Był odpowiedzialny za budowanie bezpieczeństwa na terenie

restauracji McDonald’s. Zarządzał ruchem tak, żeby zostały

zachowane bezpieczne odległości między gośćmi, oraz

zachęcał do płatności zbliżeniowych za pośrednictwem

kiosków. Kioski i inne obszary restauracji były regularnie

dezynfekowane, a odpowiedzialność za regularną kontrolę

i dbanie o dezynfekcję przypadała właśnie liderowi gościnności.

Ponadto informował on gości o dostępności płynu

dezynfekującego oraz o możliwości skorzystania z usługi table

service, czyli bezpiecznego dostarczenia zamówienia do stolika

przez pracowników McDonald’s.

Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Ekologiczne
rozwiązania
w restauracjach
McDonald’s przy budowie restauracji
korzysta z certyfikowanych
materiałów które w dużej części
nadają się do recyklingu.

olejnym ważnym aspektem jest rodzaj wykorzystywanych urządzeń

i źródeł energii. Ze względu na to, że McDonald’s do przygotowania

i smażenia burgerów pobiera znaczące ilości energii, bardzo

ważnym aspektem jest optymalizacja kosztów przy użyciu ekologicznych

nośników energii, takich jak gaz. Jest to tańsze i najbardziej ekologiczne

paliwo, które w wyniku spalania nie zatruwa środowiska. Gaz jest

priorytetowym źródłem energii dla restauracji McDonald’s. Warto także

nadmienić, iż od ponad 4 lat wszystkie dostarczane nowe urządzenia

chłodnicze, w których istnieje technologiczna możliwość,

wykorzystują czynnik R290.

Obróbka termiczna posiłków wymaga dużej ilości energii elektrycznej

i jednocześnie generuje dużo energii cieplnej. Dlatego McDonald’s

w znacznej większości swoich restauracji stosuje system rekuperacji,

czyli odzysku ciepła. Do ogrzewania restauracji sieć używa wymienników

cieplnych. Są one zlokalizowane w urządzeniach grzewczo-chłodniczych

na dachach restauracji. W okresach zimowych wykorzystują one ciepło

emitowane przez urządzenia w restauracji do ogrzania powietrza

pobieranego z zewnętrz.

K

Źródło: McDonald's Polska
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System
rekuperacji
(odzysku ciepła)

Certyfikowanemateriały
do budowy, które
wdużej części nadają
się do recyklingu

Gaz jako
priorytetowe
źródło

Separatory
tłuszczu

Czujniki CO2

automatycznie
regulującenawiew
powietrzana sali

Optymalizacja
zużycia energii

Zielona
energia

Automatycznie
podlewana
roślinność

Urządzenia
chłodnicze
wykorzystujące
ekologiczny
czynnik R290

Pojemniki
do segregacji
odpadów

Pompy
ciepła

Oświetlenie LED

Monitorowanie
zużycia energii

Rozwiązania
przyjazne środowisku
w restauracjach
McDonald’s
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Ponadto każda nowo otwarta restauracja od czerwca

2017 roku posiada czujnik CO2, który automatycznie reguluje

nawiew powietrza na sali w zależności od liczby gości

w restauracji. Czujnik analizuje poziom stężenia CO2

i w zależności od niego reguluje nawiew świeżego

i recyrkulacyjnego powietrza.

Oprócz tego, w większości restauracji McDonald’s

zainstalowany jest system monitorowania zużycia energii. Daje

on możliwość wygenerowania danych wstecz nawet do 5 lat,

w sekwencjach kilkunastominutowych. Pozwala to na

zweryfikowanie, czy wszystkie urządzenia w kuchni zostały

w odpowiedniej kolejności uruchomione bądź wyłączone. Ma to

na celu unikanie tworzenia szczytów energetycznych, bowiem

każde uruchomienie urządzeń w restauracji jest realizowane

zgodnie z odpowiednią sekwencją. Dzięki zdalnemu systemowi

odpowiedzialna za kontrolę osoba może zweryfikować, czy

urządzenia w restauracji zostały wyłączone na noc i czy nie

zużywają energii bez potrzeby. McDonald’s posiada również

system do monitorowania urządzeń wentylacyjno-

klimatyzacyjnych. Pozwala ona na zdalną analizę oraz

ustawianie i regulowanie urządzenia.

Istotny jest także fakt, że całe oświetlenie w restauracji –

na zewnętrz i wewnątrz – oparte jest na technologii LED.

Kolejnym rozwiązaniem wykorzystywanym w restauracjach

sieci są pompy ciepła powietrze-powietrze oraz powietrze -

powietrze/woda. Pompy te wykorzystują energię skumulowaną

w powietrzu do ogrzania powietrza w urządzeniach

wentylacyjnych oraz wody użytkowej.

Każda restauracja McDonald’s posiada również pojemniki

do segregacji odpadów wraz z instrukcjami. Ma to na celu

edukację klientów w zakresie segregacji śmieci. Każdy z koszy

umożliwia segregację na trzy frakcje: plastik, papier oraz inne.

Dzięki budowaniu nawyku segregacji wśród gości restauracji

możliwe jest efektywne realizowanie programu recyklingu.

Posegregowane opakowania traktowane są nie jako odpady,

ale jako surowce nadające się do recyklingu.

Z kolei na zewnątrz realizowane są projekty mające na celu

rezygnowanie z trawników na rzecz kory i żwiru, a także

roślinności, która jest automatycznie podlewana i wymaga

jak najmniejszej ilości wody.

Żródło: alicja neumiler/shutterstock.com
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Fotowoltaika
w restauracjach
McDonald’s
Siedem lat temu jeden z licencjobiorców
McDonald’s ze Śląska zaczął się interesować
fotowoltaiką i przetwórstwem surowców wtórnych.

oznał ekspertów w poszczególnych dziedzinach

i zaczął z nimi współpracować. Obecnie

licencjobiorca prowadzi w swoich restauracjach

franczyzowych pilotaż rozwiązań związanych z fotowoltaiką

i surowcami wtórnymi. 31 maja 2020 roku uruchomiona

została pierwsza instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 92

paneli. Jest ona zlokalizowana na dachu jednej z restauracji

McDonald’s na Śląsku. Od uruchomienia instalacja pozwoliła

na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o prawie 18 ton.

Ponadto umożliwiła oszczędności franczyzobiorcy – przez

dwa miesiące w roku nie płaci on za energię energetyczną

z elektrowni. Celem licencjobiorcy jest zainstalowanie na

wszystkich swoich restauracjach paneli, które dostarczą

własnej czystej energii przez dwa do sześciu miesięcy.

Następnym celem jest budowa wielkiej farmy fotowoltaicznej, tak

aby uniezależnić wszystkie restauracje należące do licencjobiorcy

od dostaw energii od zewnętrznych podmiotów. Efektem będzie

również zmniejszenie emisji CO2 o 200 ton rocznie.

P Licencjobiorca myśli także o wykorzystaniu surowca, jakim są

odpady pochodzące z działalności swoich restauracji. W tym

celu zainteresował się pirolizą i zamierza ją wykorzystać

do pozyskania energii. W ciągu trzech lat planuje budowę

punktu, który na bazie zebranego surowca, w procesie

odgazowywania wytworzy energię cieplną i energetyczną.

Energia cieplna będzie wykorzystywana w szklarniach

do upraw, a elektryczna w połączeniu z fotowoltaiką pozwoli

na całodobową dostawę energii do dystrybutorów. Działania

franczyzobiorcy są w duchu filozofii McDonald’s i mają

pozytywny wpływ na lokalne społeczności oraz środowisko.
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