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Jesteśmy
blisko

Dwa lata po rozpoczęciu działalności
McDonald’s w Polsce, w 1994 roku,
pierwsza restauracja trafiła w ręce
lokalnego przedsiębiorcy. Dziś niemal
90% lokali prowadzonych jest przez
ponad 70 franczyzobiorców. Niektórzy
rozpoczynali z nami współpracę
jeszcze w latach 90. i są z nami do dziś,
zarządzając nawet kilkunastoma
restauracjami.

Od pierwszego dnia pracowaliśmy, aby stać się częścią polskiej

gospodarki i najbliższego otoczenia, harmonijnie łącząc siłę

globalnej marki z działalnością w Polsce. Nasze fundamenty

i lokalną perspektywę tworzą franczyzobiorcy – przedsiębiorcy,

którzy mają znaczący wkład w gospodarkę, rynek pracy,

sąsiedztwo. Drugi z filarów tworzą polscy dostawcy, od których

kupujemy produkty i razem z którymi się rozwijamy

i inwestujemy. Trzeci – ponad 27 tysięcy pracowników, którzy na

co dzień tworzą naszą markę i dbają o zadowolenie gości.

Nasza działalność ewoluuje, dostosowując się do aktualnej

sytuacji społeczno-ekonomicznej i potrzeb gości. Jednak nasze

wartości i fundamenty pozostają bez zmian. Jesteśmy blisko

naszych pracowników, gości oraz partnerów biznesowych –

licencjobiorców i dostawców.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w historii raport

podsumowujący wpływ systemu McDonald’s na gospodarkę

regionów, z uwzględnieniem miejsc pracy czy podatków.

Ale nie tylko liczby świadczą o naszej działalności. Ważną część

naszego wpływu stanowią zaangażowanie w lokalne inicjatywy,

wsparcie społeczności, promocja kultury czy tradycji regionów.

McDonald’s jest globalną marką, ale nasza perspektywa jest

zawsze lokalna. Jesteśmy blisko i jesteśmy dumni, że możemy

być częścią gospodarki regionów.

Magdalena Neuman
Dyrektor ds. operacyjnych
i franczyzy
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Na potrzeby dodatku regionalnego Polska została podzielona na
5 obszarów według województw. Połączenia województw wynikają
z prowadzenia restauracji McDonald’s przez franczyzobiorców
w więcej niż jednym województwie.

Klasyfikacja regionów
według województw

Region Centrum

■ Mazowieckie

■ Łódzkie

■ Kujawsko-Pomorskie

Region Południe

■ Śląskie

■ Opolskie

■ Małopolskie

Region Wschód

■ Podlaskie

■ Lubelskie

■ Podkarpackie

■ Świętokrzyskie

Region Zachód

■ Lubuskie

■ Dolnośląskie

■ Wielkopolskie

Region Północ

■ Warmińsko-Mazurskie

■ Pomorskie

■ Zachodniopomorskie

Mapa przedstawiająca
podział województw
na regiony:

Południe

Centrum

Północ

Zachód

Wschód
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Liczba restauracji
McDonald’s
w poszczególnych
województwach
w podziale regionalnym*:

Liczba dostawców
współpracujących
z siecią McDonald’s
w poszczgólnych
województwach
w podziale regionalnym*:
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Poza dostawcami na mapie zaznaczono również

lokalizację centrów dystrybucyjnych firmy HAVI, która

współpracuje ze wszystkimi restauracjami w kraju

w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Centra znajdują się

obecnie w czterech lokalizacjach w województwach:

mazowiecki, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

* Stan na dzień 31.08.2020.

* Dane za rok 2019.
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Południe
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Podsumowanie
regionu

110

5,8 tys.
przeciętna liczba miejsc pracy

Szacunkowy poziom obrotu
generowany przez restauracje

870
mln PLN

30,4
mln PLN

7

Wartość składek
na ubezpieczenia
społeczne

liczba dostawców z regionu
współpracujących z siecią
MCDonald’s

Wartość podatku od nieruchomości
wygenerowanego przez działalność McDonald’s

1525 tys . PLN

restauracji
McDonald's



McDONALD’S POLSKA | RAPORT WPŁYW SYSTEMU McDONALD'S NA GOSPODARKĘ W POLSCE 13McDONALD’S POLSKA | RAPORT WPŁYW SYSTEMU McDONALD'S NA GOSPODARKĘ W POLSCE – REGION POŁUDNIE 13

W 2019 roku przeciętnie 5,8 tys. miejsc pracy zostało
wygenerowanych przez system McDonald’s w regionie Południe.
Prawie 57% pracowników było zatrudnionych w województwie
śląskim, co stanowiło około 3,3 tys. miejsc pracy.

W województwie małopolskim liczba osób zatrudnionych
w 2019 roku wynosiła przeciętnie około 2,1 tys., co stanowiło
37% pracowników sieci McDonald’s w regionie.

Zatrudnienie

Średnia liczba zatrudnionych
osób według województw*:

0,4 t��.
Opolskie

2,1 t��.

3,3 t��.

Małopolskie

Śląskie

* Dane za 2019 rok.
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W regionie Południe na koniec sierpnia 2020 roku działało
110 restauracji McDonald’s. Około 90% restauracji należało do
franczyzobiorców, pozostałe to restauracje sieci własnej
McDonald's. Około 62% restauracji zlokalizowanych było
w województwie śląskim.

Restauracje
McDonald’s

Liczba restauracji McDonald’s
w podziale na województwa*:

6
Opolskie

36

68

Małopolskie

Śląskie

Restauracje w regionie pod ścisłą ochroną konserwatorską:

■ Restauracja McDonald’s na

ul. Grodzkiej w Krakowie
■ Restauracja McDonald’s na

ul. Szewskiej w Krakowie
■ Restauracja McDonald’s na

ul. Floriańskiej w Krakowie

* Stan na dzień 31.08.2020.
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Pod koniec sierpnia 2020 17 franczyzobiorców
prowadziło w regionie Południe aż 99 restauracji
licencyjnych.

Franczyzobiorcy

Liczba franczyzobiorców
McDonald’s w danym
województwie*:

2
Opolskie

7

12

Małopolskie

Śląskie

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie franczyzobiorców
w wydarzenia sportowe drużyny miniżużlowej w Rybniku, która jest
ważnym elementem życia lokalnej społeczności.

Ponadto w Krakowie McDonald’s wspiera Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Lege Artis, między innymi w zakresie projektu „Muzyka
jest dobra na wszystko. Koncert pamięci Anny German”.

* Stan na dzień 31.08.2020.
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W regionie południowym w 2019 roku działało 7 dostawców sieci
restauracji McDonald’s, którzy zlokalizowani byli w największej
liczbie w województwie śląskim. To również w tym województwie,
w miejscowości Czeladź, znajduje się firma Huhtamaki, która
odpowiada za dostarczanie opakowań wytwarzanych zgodnie
z najnowszymi technologiami nakierowanymi na ochronę
środowiska i ekologię.

W tym regionie znajduje się również jedno z centrów
dystrybucyjnych firmy HAVI, które zlokalizowane jest w Bieruniu.

Dostawcy

Liczba dostawców McDonald’s
w danym województwie*:

0
Opolskie

2

5

Małopolskie

Śląskie

* Dane za 2019 rok.
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Na podstawie danych dotyczących całkowitej liczby transakcji
oraz średniej wartości zamówień w McDonald’s w 2019 roku, można
określić, że sieć wygenerowała szacunkowy obrót o wartości około
870 mln PLN w regionie Południe.

Największy obrót został wygenerowany w województwie śląskim
i wynosił ponad 461 mln PLN, co stanowiło ponad połowę obrotu
wygenerowanego w całym regionie.

Finansowa skala
działalności

Wygenerowany obrót
w poszczególnych
województwach (PLN)*:

54 m��
Opolskie

355 m��

461 m��

Małopolskie

Śląskie

* Dane za 2019 rok.
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Z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku system McDonald’s
zasilił budżety samorządów terytorialnych w regionie Południe
o ponad 1525 tys. PLN. Najwięcej podatku od nieruchomości
w efekcie działalności systemu McDonald’s zostało wygenerowane
w województwie śląskim, gdzie wartość podatku wynosiła ponad
964 tys. PLN, co stanowiło 63% wartości podatku przypadającego na
region.

Podatki oraz
składki
ubezpieczeniowe

Wartość zapłaconego podatku
od nieruchomości
w poszczególnych
województwach (PLN)*:

111 t��.
Opolskie

450 t��.

964 t��.

Małopolskie

Śląskie

* Dane za 2019 rok.
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Dodatkowo z działalnością
McDonald’s związana jest
kategoria składek na
ubezpieczenia społeczne***.
W 2019 roku ich wartość
w regionie Południe osiągnęła
kwotę ponad 30 mln PLN.
Najwięcej składek
odprowadzonych zostało
w województwie śląskim i ich
wartość wyniosła około
18 mln PLN.
*** McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych dot. restauracji licencyjnych
w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem pracowników.

Wartość składek
ubezpieczeniowych zapłaconych
w poszczególnych
województwach (PLN)*:

1,4 m��
Opolskie

10,9 m��

18,1 m��

Małopolskie

Śląskie

* Dane za 2019 rok.
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W regionie Południe na koniec lipca 2020 roku zatrudnionych
było ponad 6,4 tys. osób. Najwięcej osób, około 3,5 tys.,
zatrudnionych było w województwie śląskim.

Prawie 6% pracowników restauracji sieci McDonald ’s w regionie
Południe to osoby z niepełnosprawnością, a około 8% zespołu
stanowią cudzoziemcy.

Ludzie
i różnorodność

Liczba zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością
w poszczególnych
województwach*:

14
Opolskie

162

228

Małopolskie

Śląskie

* Stan na dzień 31.07.2020.
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Liczba zatrudnionych
cudzoziemców w poszczególnych
województwach*:

48
Opolskie

288

168

Małopolskie

Śląskie

* Stan z dnia 31.07.2020.

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
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McDonald’s
w Polsce
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Ciekawostki pokazujące skalę
działalności
McDonald’s w Polsce

Goście restauracji zamawiają
w ciągu roku ponad

20 mln kg frytek
i 176 mln sztuk
McNuggets

Dla McDonald’s w Polsce
rocznie produkuje się niemal

165 mln

bułek

Sieć restauracji McDonald’s w Polsce
obsłużyła w 2019 roku ponad

300 mln

gości

W 2019 roku w każdej z restauracji
sieci dokonywano prawie

1300
transakcji
dziennie

Każdego roku
restauracje McDonald’s
w Polsce zużywają

1,3 mln kg

pomidorów
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estauracja funkcjonowała do 2014 roku

w Spółdzielczym Domu Handlowym „Sezam”,

zlokalizowanym w ścisłym centrum Warszawy, przy

ul. Marszałkowskiej. Otwarcie znanej już wtedy w Polsce sieci

restauracji przypadło na 17 czerwca 1992 roku i było głośnym

wydarzeniem. Pierwszego dnia wśród 45 tysięcy gości

McDonald’s znalazły się postacie z kulturalnej i politycznej sceny

stolicy, m.in. Agnieszka Osiecka, Jacek Kuroń czy Kazimierz

Górski.

R

Działalność
w Polsce
Pierwsza restauracja
McDonald’s w Polsce
powstała na początku lat 90.,
krótko po przemianach
ustrojowych.

* Dane na koniec roku 2019.

Cały system McDonald’s oparty
jest, jak mawiał współzałożyciel
marki Ray Kroc, na trzech
nogach, czyli na korporacji,
franczyzobiorcach
i dostawcach.

Dzięki ich współpracy możliwy jest dynamiczny rozwój przy

zachowaniu najwyższych standardów, a także dostarczanie

gościom możliwie najlepszych usług. Sieć w Polsce liczy już

449* restauracji zlokalizowanych w ponad 150 miastach.

Niemal 90% wszystkich restauracji należy do lokalnych

przedsiębiorców współpracujących z McDonald's w ramach

franczyzy. Ten model działalności pojawił się w Polsce w latach

90. i został spopularyzowany wśród polskich przedsiębiorców

w dużej mierze dzięki McDonald’s.

Źródło:M
cD

onald’s
Polska
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Funkcjonowanie tak dużej sieci restauracji nie byłoby możliwe

bez zaangażowania pracowników. McDonald’s zatrudnia

obecnie w Polsce ponad 27 tysięcy osób, dbając o to, aby

zapewnić im elastyczność w dopasowaniu grafiku do ich

indywidualnych potrzeb, wsparcie w rozwoju zawodowym

i atmosferę, w której tworzy się miejsce dla różnorodności.

Priorytetem dla McDonald’s jest wysoki standard warunków

zatrudnienia, dlatego 100% pracowników zatrudnionych jest

na podstawie umowy o pracę. McDonald’s poprzez swoją skalę

oddziałuje zarówno na rynek pracy, jak i na sytuację budżetu

państwa, będąc płatnikiem podatków.

Sieć McDonald’s to nie tylko franczyzobiorcy i pracownicy,

ale również dostawcy, z którymi firma współpracuje, tworząc

długoterminowe relacje biznesowe. Obecnie sieć restauracji

współpracuje z 47 dostawcami z naszego kraju, co stanowi

prawie 40% całej bazy aktywnych dostawców. Niektóre z tych

relacji sięgają początków istnienia sieci McDonald’s Polska.

Tak jest na przykład w przypadku firmy Farm Frites i polskich

rolników zajmujących się uprawą ziemniaków – owocna

współpraca trwa już ponad 25 lat i została uczczona

uroczystym jubileuszem.

* Stan na sierpień 2020 roku.

Od początku swojej działalności McDonald’s stawia na

współpracę z lokalnymi dostawcami i producentami

półproduktów, wspierając w ten sposób polską

przedsiębiorczość. Pieczywo, mięso wołowe czy warzywa

pochodzą z krajowych zasobów. Długoterminowa, stabilna

współpraca i światowe standardy, jakich od swoich dostawców

wymaga McDonald’s, umożliwiły wielu firmom modernizację

i rozwój działalności nawet na międzynarodową skalę.

Przykładem może być firma Green Factory, dostarczająca

warzywa do sieci restauracji od początku swojej działalności

na polskim rynku.

Celem McDonald’s jest stałe podnoszenie standardów

rynkowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa

produktów, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

w branży gastronomicznej, takich jak samoobsługowe kioski,

aplikacja mobilna czy usługa McDelivery. Od lat McDonald’s

świadomie podejmuje aktywności proekologiczne, dążąc

do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Za tymi zobowiązaniami stoi idea wykorzystywania skali

działalności do pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

McDonald’s kieruje swoje działania do lokalnych społeczności,

m.in. dzięki Fundacji Ronalda McDonalda, która umożliwia

chorym dzieciom i ich rodzinom bycie razem

w trakcie hospitalizacji.

* Źródło: https://www.pb.pl/jestem-przedsiebiorca-976900.

Fundacja Ronalda McDonalda
w 2019 roku

LICZBA NOCLEGÓW
11 731

w pokoju rodzinnym IP-CZD
w Międzylesiu

LICZBA WIZYT
95290

w pokoju rodzinnym w szpitalu
pediatrycznym WUM

LICZBA NOCLEGÓW
10 783

w domu Ronalda McDonalda
w Krakowie

LICZBA WYDARZEŃ
124

w pokoju rodzinnym w szpitalu
pediatrycznym WUM

WOLONTARIUSZY
1 005

we wszystkich
programach Fundacji

Lic��� z���an��h ��i�c�
� am����n�i� � 55 mi����c�

5 851
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Model biznesowy oparty na franczyzobiorcach, a więc

rodzimych przedsiębiorcach, a także współpraca z polskimi

dostawcami pozwalają na rozwój biznesowy i ekonomiczny

tych przedsiębiorstw. Odpowiedzialność McDonald’s sprawia,

że czerpiąc z globalnych strategii, firma ogranicza także

negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Wśród licznych inicjatyw w tym obszarze znalazły się: przejście

McDonald’s w Polsce to przykład
firmy o globalnej skali
działalności, wpływającej na
otoczenie i lokalne społeczności.

na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, segregacja

śmieci (w Polsce 90% restauracji jest wyposażonych

w kosze do segregacji odpadów) czy zmiana materiałów

wykorzystywanych do produkcji opakowań.

Jednym z kluczowych aspektów w ostatnim czasie jest

rezygnacja z plastikowych słomek i zastąpienie ich

papierowymi. Słomki papierowe oznaczają około 122 898 kg

mniej plastiku rocznie – jest to ilość porównywalna

do zużycia 3 072 450 półtoralitrowych butelek plastikowych

o średniej wadze 40 g. Podobne działania, mające na celu

redukcję wykorzystania plastiku, zostały podjęte

w przypadku patyczków do balonów oraz opakowań do lodów

McFlurry. Z pozoru niewielka zmiana wprowadzona w tych

produktach może mieć znaczący wpływ na środowisko

poprzez skalę działalności sieci restauracji McDonald’s.
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Wpływ
ekonomiczny
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Ponad4,1
Ok.40 000

Około 815

miejsc pracy

wartości dodanej

wygenerowanych
w polskiej gospodarce

wynikającego ze sprzedaży
podstawowej generowanej
przez restauracje
McDonald’s

VATmln PLN

mld PLN
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Wpływdziałalności
McDonald’s na polską
gospodarkę
Ponad 4,1 miliarda złotych wartości dodanej, około 40 tysięcy
zatrudnionych i ponad 1,8 miliarda złotych wynagrodzeń.

o najkrótsze podsumowanie łącznego efektu

działalności McDonald’s w Polsce w roku 2019,

odzwierciedlające jego wpływ na gospodarkę.

Jak ten efekt przedstawia się w szczegółach?

Łączny efekt działalności systemu McDonald’s składa się

z trzech głównych elementów: efektu bezpośredniego, efektu

pośredniego oraz efektu indukowanego.

Efekt bezpośredni to wpływ ekonomiczny, wynikający

z podstawowej działalności danej organizacji. A zatem w tym

przypadku wyliczenia obejmują sieć restauracji własnych

i restauracji prowadzonych przez licencjobiorców, a także

wyniki biura McDonald’s Polska. Efekt pośredni obejmuje

wpływ ekonomiczny wynikający z działalności dostawców

i poddostawców danej organizacji. Kalkulacja na tym poziomie

objęła więc zarówno sieć bezpośrednich dostawców

McDonald’s w Polsce, jak też ich poddostawców. Efekt pośredni

powstaje w rezultacie zakupów dokonywanych przez system

McDonald’s. Efekt indukowany oznacza wpływ ekonomiczny

wynikający z popytu wykreowanego przez pracowników sieci

oraz pracowników dostawców i poddostawców, w rezultacie

otrzymanych przez nich wynagrodzeń wygenerowanych na

T
poziomach bezpośrednim i pośrednim. Wreszcie efekt łączny

stanowi sumę tych trzech wskaźników.

Wpływ ekonomiczny działalności McDonald’s na polską

gospodarkę został oszacowany przy wykorzystaniu modelu

Input-Output, inaczej określanego modelem Wassily'ego

Leontiefa. Umożliwia on analizę zależności występujących

między gałęziami gospodarki. Tym samym pozwala na

wskazanie gałęzi gospodarki, na które system McDonald’s

miał największy wpływ ekonomiczny.

Analiza efektu ekonomicznego została przeprowadzona

w oparciu o dane McDonald’s, obejmujące sieć restauracji

własnych (w tym wyniki biura McDonald’s Polska), sieć

restauracji zarządzanych przez licencjobiorców oraz dane

Głównego Urzędu Statystycznego, w tym bilans przepływów

międzygałęziowych opublikowany w roku 2019.
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Schemat łącznego
wpływu ekonomicznego

Efekt
bezpośredni

Efekt
indukowany

McDonald’s

Wartość dodana

Zatrudnienie

Wynagrodzenia

Dostawcy

Popyt powstały
w efekcie
wynagrodzeń
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Efekt McDonald's
2019

Wartość dodana
[mln PLN]

Zatrudnienie
[przeciętna liczba miejsc pracy]

Wynagrodzenia
[mln PLN]

Bezpośredni 1 452 24 740 746

Pośredni 1 344 7 303 550

562

1 858

2,49

Indukowany 1 375 8 816

Łączny 4 171 40 859

Efekt mnożnikowy 2,87 1,65

Wyliczenie wpływu ekonomicznego systemu McDonald’s na

polską gospodarkę w ramach poszczególnych poziomów

obejmuje trzy główne wymiary: wartość dodaną,

zatrudnienie i wynagrodzenia.

Analiza wartości dodanej pozwala na określenie wkładu

systemu McDonald’s w procesie produkcji dóbr i usług

w polskiej gospodarce. W uproszczeniu, wartość dodana

rozumiana jest jako różnica między osiągniętymi przychodami

a wysokością nakładów poniesionych na zakup towarów,

materiałów i usług obcych. Wartość dodana obejmuje zatem

wypłacone wynagrodzenia, zapłacone podatki, amortyzację,

wypłaty dla kapitałodawców oraz wygenerowany zysk.

W wymiarze zatrudnienia celem było określenie liczby miejsc

pracy, powstałych w gospodarce w efekcie działalności

systemu McDonald’s w Polsce. Wyliczona została także

wartość wynagrodzeń wygenerowanych w gospodarce,

w efekcie działalności systemu McDonald’s w Polsce.

Wpływ ekonomiczny działalności systemu
McDonald’s w Polsce w 2019 roku
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Wartość dodana
Biorąc pod uwagę podstawową
działalność sieci wynikającą
z prowadzenia restauracji
zarówno korporacyjnych, jak
i licencyjnych, bezpośrednia
wartość wygenerowana przez
McDonald’s dla polskiej
gospodarki wynosi
1,45 miliarda złotych.

est to niemal tyle, ile wyniosły w 2019 roku wydatki

oświatowe Krakowa (1,54 miliarda złotych).

Po uwzględnieniu zakupów dokonywanych przez sieć

u dostawców i poddostawców, a także efektu

indukowanego, łączna wartość dodana wynikająca

z działalności McDonald’s w Polsce osiąga kwotę ponad

4,1 miliarda złotych. Możemy to porównać do jednej

z największych inwestycji drogowych ostatnich lat – budowy

Południowej Obwodnicy Warszawy, której koszt szacowany

jest na około 4,4 miliarda złotych.

Jako firma z branży gastronomicznej największą część tej

kwoty McDonald’s generuje w sektorze przetwórstwa

spożywczego – 481 milionów złotych. Niewiele mniejszą jednak

w branży robót budowlanych – 419 milionów złotych, średnio co

roku inwestując w 25 restauracji w naszym kraju. Na kolejnych

miejscach znalazły się usługi reklamowe, badania rynku i opinii

publicznej – 303 miliony złotych, energia elektryczna, gaz, para

wodna i gorąca woda – 204 miliony złotych, handel hurtowy –

165 milionów złotych i transport – 143 miliony złotych.

J

Wartość dodana
generowana przez McDonald's
w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

481 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

419 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

303 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorąca woda

204 mln PLN

Handel hurtowy

165 mln PLN

Transport

143 mln PLN
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Zatrudnienie
i wynagrodzenia
McDonald’s wyznacza
rynkowy standard w zakresie
zatrudnienia – wszystkie osoby
pracujące zarówno w restauracjach
licencyjnych, korporacyjnych,
jak i w centrali firmy
związane są z pracodawcą
umową o pracę.

rzeciętnie w 2019 roku w strukturach firmy znalazło

zatrudnienie 24 tysiące osób, to więcej niż liczba

mieszkańców Sandomierza (około 23 tysięcy). Z tytułu

wynagrodzeń firma oraz jej franczyzobiorcy wypłacili

w minionym roku około 750 milionów złotych, co znacznie

przewyższa koszt budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w Warszawie (około 400 milionów złotych).

Na tym jednak nie kończy się wpływ McDonald’s na rynek pracy.

Skala zakupów produktów i usług oraz wymogi stawiane

dostawcom generują konkretne zatrudnienie po stronie

partnerów biznesowych. W 2019 roku, łącznie z zatrudnieniem

w ramach sieci, działalność McDonald’s wygenerowała ponad

40 tysięcy miejsc pracy w polskiej gospodarce. Gdybyśmy chcieli

zebrać te osoby w jednym miejscu, wypełniłyby niemal

całkowicie gdański Stadion Energa. Łączne wynagrodzenie tych

osób w 2019 roku wyniosło ponad 1,8 miliarda złotych. Za tę kwotę

można kupić 213 tramwajów*. Największym beneficjentem

obecności McDonald’s w Polsce pod względem generowanych

miejsc pracy oraz wynagrodzeń jest branża rolno-spożywcza.

* Wartość zakupu 213 tramwajów dokonanego przez Warszawę w 2019 roku
wyniosła ok. 1,8 miliarda złotych netto.

P

Wynagrodzenia
generowane w wyniku działalności
McDonald's w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

230 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

165 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

101 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorąca woda

78 mln PLN

Handel hurtowy

70 mln PLN

Transport

58 mln PLN
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Zatrudnienie
Branże o największym wygenerowanym
poziomie zatrudnienia:

Transport

Artykuły spożywcze (przetwórstwo spożywcze)

2 952 miejsca pracy

Usługi*:

1 648 miejsc pracy

2 702 miejsca pracy

Handel hurtowy

Obiekty budowlane i roboty budowlane

1 023 miejsca pracy

1 683 miejsca pracy

* Usługi prawne i rachunkowo-księgowe; doradztwa w zarządzaniu; usługi architektoniczne i inżynieryjne; usługi
badań i analiz technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; usługi reklamowe; badania
rynku i opinii publicznej; pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne; usługi weterynaryjne.

Warto także pamiętać o efekcie mnożnikowym, który stanowi

iloraz efektu łącznego i efektu bezpośredniego. Mnożnik

informuje, jak zmieniają się poszczególne kategorie pod

wpływem zmiany tej kategorii w McDonald’s. Jedno miejsce

pracy w sieci oznacza 0,65 miejsca pracy w polskiej gospodarce.
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4,1mldPLN
Łączna wartość dodana:

To prawie tyle, ile kosztowała jedna
z największych inwestycji
drogowych ostatnich lat –
Południowa Obwodnica Warszawy

mldPLN
łączne wynagrodzenia

Za tę kwotę można kupić 213 tramwajów

1,8

750
To prawie dwukrotnie więcej niż koszt budowy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bezpośrednie
wynagrodzenia

40 000
miejsc pracy. Tyle osób niemal
całkowicie wypełniłoby
gdański Stadion Energa

mlnPLN
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Podatki
Analizując wpływ ekonomiczny działalności
McDonald’s na gospodarkę, nie można zapomnieć
o określeniu wartości podatków i opłat związanych
z funkcjonowaniem McDonald’s w Polsce.

119,6 m�� P��

63,5 m�� P��

Składki
na ubezpieczenia
społeczne***
Razem 183,1 mln PLN

563,8 m�� P��

251,5 m�� P��

70,9 m�� P��

36,8 m�� P��

VAT*
Razem 815,3 mln PLN

CIT/PIT**
Razem 107,7 mln PLN

Podatki i opłaty związane z działalnością
McDonald’s w 2019 roku w Polsce

McDonald’s Polska Licencjobiorcy

Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowych McDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomu całościowego podatku VAT wynikającego ze zrealizowanej
sprzedaży.

Forma opodatkowania działalności restauracji licencyjnych w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności. Prezentowane dane nie uwzględniają zaliczek na
podatek PIT pracowników restauracji licencyjnych. McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych w tym zakresie.

McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych dot. restauracji licencyjnych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem pracowników.

*

**

***
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McDonald’s niezmiennie od 2012 roku figuruje w wykazach

największych polskich podatników podatku dochodowego od

osób prawnych. Wartość tego podatku od działalności całej sieci

w 2019 roku wyniosła około 94 milionów złotych. Ważną składową

danin publicznych jest podatek VAT wynikający ze sprzedaży

podstawowej generowanej przez restauracje McDonald’s.

W ubiegłym roku wartość VAT powstała w związku

ze zrealizowaną sprzedażą wyniosła około 815 milionów złotych*.

Jako właściciel terenów, na których znajdują się restauracje,

McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, który

zasila budżet samorządów terytorialnych. W 2019 roku firma

zapłaciła z tego tytułu około 7 milionów złotych.

Od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych przez

McDonald’s i licencjobiorców, płacony jest oczywiście podatek

dochodowy od osób fizycznych. W 2019 roku podatek

dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w spółce McDonald’s Polska wyniósł około 14 milionów

złotych. Oprócz podatku od wynagrodzeń pracowników

odprowadzane są także składki związane z ubezpieczeniami

społecznymi pracowników. W 2019 roku ich wartość

przekroczyła 183 miliony złotych (ważne: kwota ta nie

uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne będących

kosztem pracowników zatrudnionych w restauracjach

zarządzanych przez licencjobiorców).

Żródło: Adam Kraska/shutterstock.com* Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowych
McDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomu całościowego
podatku VAT wynikającego ze zrealizowanej sprzedaży.

Podatek od nieruchomości

7,1mlnPLN
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JESTEŚMY
BLISKO

Wpływ systemu McDonald’s
na gospodarkę w Polsce
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