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Witamy w McDonald’s
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Tworzymy lokalny system globalnej marki, na który pod koniec 2021 roku składało się ponad  
40 031  restauracji w  ponad 119 krajach na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Jeste-
śmy w  Polsce od 30  lat, obecnie zatrudniamy 31 tysięcy pracowników i  prowadzimy ponad 
500 restauracji w  całym kraju, a  nasza siedziba główna jest w  Warszawie. Ponad 90% restau-
racji prowadzonych jest obecnie przez 80 franczyzobiorców – lokalnych, niezależnych 
przedsiębiorców, którzy doskonale rozumieją strategię i  wartości naszej organizacji. Wraz  
z pracownikami, franczyzobiorcami i dostawcami budujemy nowoczesne, otwarte dla wszystkich 
restauracje z doskonałą obsługą oraz ofertą produktową, która odpowiada oczekiwaniom gości.

Restauracje 
McDonald’s 
w Polsce

FranczyzobiorcyPoland29lat
w Polsce

489
restauracji

27 966
pracowników

76
franczyzobiorców

279mln
szacowana
liczbagości

odwiedzających
restauracje

179 285
tonproduktów
dostarczonych 
donaszych
restauracji

6,5tys.ha
łącznej 

powierzchni 
upraw 

ziemniaków

1,5mldzł  
przychodu

Pracownik
Restaurant

Corobimy?
Jesteśmy nowoczesną, otwartą na zmiany firmą oferu-
jącą pyszne burgery i kawę oraz najlepszy serwis.

Jakdziałamy?
Serwujemy posiłki w  restauracjach, które są przyjazne 
i otwarte dla każdego. Nasze zestawy są również sprze-
dawane za pośrednictwem linii McDrive czy z  dostawą 
dzięki usłudze McDelivery, realizowanej za  pośred-
nictwem operatorów zewnętrznych Uber Eats, Glovo, 
Pyszne.pl,Stava.

McDonald’sPolskaw liczbach

Tractor
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Cheeseburger Hamburger BigMac McRoyal

WieśMak McChicken VeggieBurger McWrap

BurgerDrwala BurgerMaestro
Supreme 

ChickenBurger Śn
ia
da

ni
a

Śniadaniowy
McWrap Kajzerka McMuffin McTost

McNuggets ChickenBox SupremeTenders

McCafé Frytki

McFlurry Sałatka
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Naszsystem
[ G R I  1 0 2 - 6 ]

System                  McDonald’s na całym świecie – również w  Polsce – oparty jest na  trzech równo-
ważnych filarach. Potocznie nazywamy go „stołkiem na  trzech nogach”. Są to pracownicy, 
franczyzobiorcyorazdostawcy.Dzięki partnerskiej, długofalowej współpracy możliwy jest jego 
dynamiczny rozwój, przy zachowaniu najwyższych standardów, na bazie jednolitych wartości.  
Razem dbamy o to, aby doświadczenia gości były jak najlepsze.

Franczyzobiorcy
Ponad 90% restauracji należy do lokalnych, niezależnych przedsiębiorców współpracujących z                  McDonald’s w ramach 
franczyzy.                   McDonald’s jest prekursorem i  liderem modelu  franczyzowego, który pojawił się w  Polsce w  latach  90.  
Nasza franczyza ma partnerski, wieloletni charakter – o szczegółach przeczytacie w dalszej części tego raportu.

Pracownicy
Razem z  franczyzobiorcami w  2021 r. zatrudnialiśmy 27 966 zaangażowanych w  swoją pracę osób. Dbamy o  to, aby 
zapewnić im elastyczność, wsparcie w rozwoju zawodowym i atmosferę otwartą na różnorodność. Nasz zespół tworzą 
pracownicy w różnym wieku, pełniący różne role społeczne, pochodzący z różnych krajów. Nasz najstarszy pracownik 
w 2021 roku to 85-letni pan Józef, konserwator w restauracji w jednym z łódzkich centrów handlowych. Nasi najmłodsi 
pracownicy to 16-latkowie, których zatrudniamy w czasie wakacji. W ubiegłym roku w restauracjach pod złotymi łukami 
zatrudnieni byli przedstawiciele aż 24 narodowości. Rozumiemy jednocześnie potrzebę stabilizacji zawodowej każdej 
osoby – dlatego 100% pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę.

Dostawcy
W  2021 r. pośrednio współpracowaliśmy z  kilkudziesięcioma tysiącami rolników z  Polski oraz bezpośrednio z  ponad 
100 dostawcami, z czego 30 z nich to dostawcy lokalni. Tworzymy długoterminowe relacje biznesowe. Niektóre z tych 
relacji sięgają początków istnienia sieci                  McDonald’s Polska – tak jest na przykład w przypadku firmy Farm Frites Poland SA  
i rolników zajmujących się uprawą ziemniaków. Owocna współpraca trwa już ponad 25 lat!

Goście
Konsumenci           McDonald’s to osoby w każdym przedziale wiekowym, różnego pochodzenia i preferencji żywieniowych. 
Od zawsze chcieliśmy, aby nasi goście kojarzyli restauracje z miejscem przyjacielskich spotkań i rodzinnych  wypadów. 
Nasi goście to ludzie aktywni, szukający jedzenia dobrej jakości. Grupą, która w Polsce najczęściej konsumuje posiłki 
w           McDonald’s, są osoby w wieku 18–39 lat.

Trochęformalności
Od strony formalnej                  McDonald’s Polska jest spółką z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Warszawie.  
Właścicielem jest londyńska spółka McD EUROPE  LIMITED. Posiadamy status dużego przedsiębiorcy, a w Polsce dzia-
łamy od 1991 roku. Rok później otworzyliśmy pierwszą restaurację. Schemat właścicielski                  McDonald’s Polska pokazu-
jemy na poniższej grafice: 

                 McDonald’s 
Corporation

                 McDonald’s 
Restaurant 
Operations  

Inc. (US)

                 McDonald’s  
Global Markets 

LLC (US)

McD Europe 
Limited (UK)

                 McDonald’s Polska 
Sp. z o.o. (PL)

[ G R I  1 0 2 -1 8 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 3 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 24 ] 
[ G R I  1 0 2 - 2 0 ]
SpółkąMcDonald’sPolskakierujepowoływanyprzez
wspólnikazarząd,któregoprezesemjestAdamPień-
kowski ponoszący odpowiedzialność za wszystkie 
kwestie gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Choć 
umowa spółki umożliwia funkcjonowanie zarządu 
wieloosobowego, w  praktyce jest on jednoosobowy.  
Nie posiadamy rady nadzorczej, a zarząd oraz wspólnik 
to jedyne  formalne organy spółki.

[ G R I  1 0 2 -1 9 ]
W  ramach bieżących potrzeb spółki, konkretnym oso-
bom udzielane są pełnomocnictwa np. do występowania 
przed urzędami lub zawierania umów oraz pełnomocnic-
twa rodzajowe dla osób reprezentujących                  McDonald’s 
w ramach swoich obowiązków pracowniczych. 

McDonald’s 
Corporation
Od początku działalności                  McDonald’s Corporation 
firma stale się rozwija i zmienia, aby odpowiedzieć 
na oczekiwania otoczenia i gości. Jedno natomiast 
pozostaje niezmienne: trzonem kultury firmy 
zawsze było, jest i  będzie zobowiązanie do prze-
strzegania kluczowych wartości określających 
tożsamość i sposób prowadzenia działalności.

Zbiórwartości McDonald’spochodziodzałoży-
ciela–RayaKroca.Ray nieustannie o nich mówił. 
Nigdy ich nie spisał, po prostu żył w zgodzie z nimi. 
Wiedział, że w  systemie, w  którym każda restau-
racja jest wyjątkowa i ważna dla lokalnej społecz-
ności, wartości będą spoiwem, które zjednoczy 
organizację i  najlepiej pokieruje każdą decyzją. 
Wartości były drogowskazem, kiedy                  McDonald’s 
był małą firmą, inspiracją w  cięższych czasach 
i źródłem pokory, gdy odnosił sukcesy.

Na tych wartościach zbudowany został system 
                 McDonald’s na całym świecie, na który pod koniec 
2021 roku składało się ponad 40 tysięcy restau-
racji w  ponad 119 krajach prawie na wszystkich  
kontynentach. Około 93% restauracji                  McDonald’s 
na całym świecie jest zarządzanych przez franczy-
zobiorców – niezależnych przedsiębiorców.

Pierwsza restauracja        McDonald’s w Polsce funk-
cjonowała od 1992 do 2014 roku w  Spółdziel-
czym Domu Handlowym Sezam w  centrum 
Warszawy. Otwarcie lokalu było głośnym wyda-
rzeniem – wśród 45 tysięcy gości znalazły się 
postacie z kulturalnej i politycznej sceny całego 
kraju, m.in. Agnieszka Osiecka czy Jacek Kuroń.

Dobrapraktyka

[ G R I  1 0 2 - 5 ]
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McDonald’sCorporation
Nasząmisjęfeedandfostercommunitiesrealizujemypoprzezinicjatywyw czterechgłównychfilarach:

JesteśmydlaWas
Służymy naszym gościom i  pracownikom, słuchamy ich potrzeb i  dbamy 
o bezpieczeństwo. 

Dbamyo otwartość
Każdy powinien czuć się w  naszych restauracjach swobodnie i  chętnie do 
nich wracać. Różnorodność naszych zespołów jest siłą                  McDonald’s, którą 
każdego dnia doceniamy.

Postępujemyuczciwie
Po prostu robimy to, co do nas należy. Bierzemy odpowiedzialność za każdy 
aspekt naszej działalności, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Działamynarzeczspołeczności
 Jesteśmy dobrymi sąsiadami, dbamy o otoczenie.

Tworzymyrodzinę
Razem jesteśmy silniejsi, co już nie raz udowodniliśmy.

Integrity

WartościMcDonald’s

Chcemy, aby każdy nasz pracownik nie tylko znał nasze 
wartości, ale też wiedział, w  jaki sposób postępować 
zgodnie z  nimi na co dzień. Wiemy, że dopiero wciela-
jąc je w  życie, możemy skutecznie realizować nasz cel 
– to feedand fostercommunities. Ten cel rozumiemy 

nie tylko jako serwowanie gościom pysznych, ciepłych 
posiłków. Restauracje są częścią lokalnych społecz-
ności, dobrze znamy naszych sąsiadów i  ich potrzeby. 
Chcemy więc także na nie odpowiadać oraz brać odpo-
wiedzialność za otoczenie. 

Naszewartości,celi misja
[ G R I  1 0 2 -1 6 ]

Niezależnie od rynku, na  którym działamy, w                   McDonald’s przestrzegamy tych samych global-
nych wartości. Są one naszym fundamentem i drogowskazem. Wierzymy, że postępując zgodnie  
z wartościami, dostrzegając i doceniając je u innych oraz uwzględniając przy podejmowaniu decy-
zji, jesteśmy w stanie osiągać nasz cel oraz realizować misję.

Naszamisja
DeliciousFeelGoodMomentsEasyForEveryone– to coś więcej niż tylko pyszne produkty. Chcemy, aby wizyty 
naszych gości wiązały się z wyjątkowym doświadczeniem, czasem spędzonym w przyjemnej atmosferze.

Jakośći pozyskiwanieżywności
Promujemy jakościową, bezpieczną i zrównoważoną żywność. Wiemy, że sposób produkcji żywności, jej pocho-
dzenie i wybory, które oferujemy w menu, mają znaczenie dla naszych gości, społeczności i środowiska.

Naszespołeczności
Bycie dobrym sąsiadem oznacza wspieranie społeczności na co dzień i  w  czasie kryzysów. Posiadając ponad  
40 tysięcy restauracji na całym świecie, mamy wyjątkową pozycję, aby wykorzystać naszą skalę i przysłużyć się 
społecznościom, wśród których działamy. 

Nasipracownicy
Tworzymy włączające środowisko pracy otwarte na różnorodność.

Naszaplaneta
Współpracujemy z franczyzobiorcami, dostawcami i rolnikami, aby znaleźć innowacyjne sposoby na zmniejszenie 
emisji, redukcję odpadów i ochronę zasobów naturalnych. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc chronić naszą 
planetę dla społeczności dziś i w przyszłości.
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Dzielimysięwiedzą
[ G R I  1 0 2 -1 3 ] 

Jesteśmy członkami wielu stowarzyszeń i  organizacji – nie tylko zrzeszających podmioty z  sektora 
HoReCa, ale również związanych m.in. ze zrównoważonym rozwojem, gospodarką czy rynkiem pracy:

Naszastrategia
podatkowa
[ G R I  2 0 7 -1 ]  •  [ W S K A Ź N I K I  W Ł A S N E ]

Niezmiennie od 2012 roku funkcjonujemy w wykazach największych polskich płatników podatku 
dochodowego od osób prawnych. W  2021 roku zapłaciliśmy z  tego tytułu 74 858 181,32 zł.  
Odprowadzamy również podatek VAT. W 2021 roku wyniósł on 504106769zł. Jako właściciel tere-
nów, na których znajdują się restauracje,                  McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, 
który zasila budżet samorządów terytorialnych. W 2021 roku wyniósł on 8915054,91zł.

Działamy zgodnie ze wszystkimi ustawowymi zobowią-
zaniami i  międzynarodowymi standardami w  zakresie 
prawa podatkowego. Rozliczenia podatkowe                  McDonald’s 
Polska są dokonywane zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami prawa podatkowego i  bilansowego. Kwoty 
zobowiązań są wyliczane na podstawie właściwych 
przepisów i  zgodnie z  rzeczywistymi zdarzeniami 
gospodarczymi oraz są uiszczane w terminach wynika-
jących z przepisów prawa. 

W firmiewdrożyliśmym.in.:
• procedurę przeciwdziałającą niewywiązywaniu się 

z obowiązku przekazywania informacji podatkowych 
o schematach podatkowych MDR, 

• procedurę rozliczania podatku u źródła, 
• procedury dotyczące podatku VAT oraz CIT.

W  2021 roku        w            McDonald’s Polska nie stosowaliśmy 
żadnych dobrowolnych form współpracy z  organami 
Krajowej Administracji Skarbowej. Nie podjęliśmy żad-
nych działań restrukturyzacyjnych oraz nie złożyliśmy 
wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej 
informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzo-
wej. Nasza spółka nie dokonywała też rozliczeń z kon-
trahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosują-
cych szkodliwą konkurencję podatkową. 

• Związek Pracodawców i Przedsiębiorców HoReCa,
• Amerykańska Izba Handlowa (AmCham),
• Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP,
• Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
• Polska Federacja Ziemniaka,
• Sustainable Agriculture,
• Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
• Platforma ds. Zrównoważonej Hodowli Wołowiny,
• Planet Heroes,

• Climate Leadership, 
• Fundacja Business Boutique,
• Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog,
• Diversity HUB,
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
• Polska Organizacja Franczyzobiorców,
• European Franchise Federation,
• World Franchise Council.

          McDonald’s jest jednym z  największych na świe-
cie nabywców wołowiny. Zdajemy sobie sprawę, 
że hodowla bydła nie jest obojętna wobec środo-
wiska, dlatego robimy wszystko, żeby ograniczać 
jej wpływ. Więc choć bezpośrednio nie posiadamy 
gospodarstw ani nie hodujemy zwierząt, to bardzo 
poważnie podchodzimy do odpowiedzialności za 
wspieranie branży w dążeniu do bardziej zrówno-
ważonych praktyk produkcyjnych. W Polsce jeste-
śmy jednym z  inicjatorów powstania Platformy 
ds. Zrównoważonej Hodowli Wołowiny. 

Obszarydziałaniaplatformyto:
• zapewnienie zrównoważonych standardów 

produkcji wołowiny, które ograniczają szkodliwy 
wpływ na klimat,

• dobrostan zwierząt,

• ograniczenie stosowania antybiotyków,

• poprawa warunków funkcjonowania 
i rentowności gospodarstw przy jednoczesnym 
ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych.

Dobrapraktyka

Od 30 lat    McDonald’s jest ważnym elementem polskiego krajobrazu 
ekonomicznego

Jesteśmy aktywnym członkiem Platformy ds. Zrównoważonej 
Hodowli Wołowiny, którą tworzymy razem z  organizacjami 
branżowymi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Działamyetycznie
[ G R I  1 0 2 -1 6 ]  •  [ G R I  1 0 2 -1 7 ]

We wszystkich krajach, w których działa           McDonald’s, firma zobowiązuje się do postępowania 
w sposób etyczny oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów lokalnego prawa.

Nasz Zbiór Zasad Etyki Zawodowej obowiązujący pracowników odpowiada na pytania, jakie zachowania chcemy 
promować, a  jakich tolerować nie będziemy. Daje nam wskazówki i  kieruje nas do różnych zasobów wiedzy, 
by pomóc w podejmowaniu decyzji. Stanowi istotny element polityki personalnej, która definiuje oczekiwane 
postawy. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej porusza najważniejsze kwestie etyczne, m.in. obowiązki kadry kierowni-
czej i pracowników, komunikację i marketing, poufność informacji, prawa człowieka, stosunki z franczyzobior-
cami i dostawcami,  zapobieganie oszustwom i nepotyzmowi. Dodatkowo dla naszych kontrahentów stworzyli-
śmy i wymagamy od nich przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Dostawców           McDonald’s. 

Dobrapraktyka

Chronimy powierzone nam dane osobowe. W  spółce wdrożone i  rygorystycznie przestrzegane są m.in.  
Polityka ochrony danych, Zasady obsługi żądań podmiotów danych oraz Zasady reagowania na naruszenia. 
Każdy pracownik przechodzi obowiązkowe szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych po rozpoczęciu 
pracy. W przypadku awansu na stanowisko, z którym wiąże się szerszy dostęp do danych osobowych, zakres 
szkolenia dostosowywany jest do zakresu obowiązków. Pracownicy biura           McDonald’s przechodzą cykliczne 
szkolenia raz do roku.

Dobrapraktyka

Mechanizmzgłaszaniaobaw
[ G R I  1 0 2 -1 7 ]

Globalna Polityka Antykorupcyjna ma na celu wesprzeć 
pracowników w  przestrzeganiu przepisów i  we właści-
wym postępowaniu. Przestrzeganie litery, jak i  ducha 
przepisów antykorupcyjnych czyni           McDonald’s godnym 
zaufania liderem biznesowym.

Politykakategoryczniezakazujem.in.:
• żądania i przyjmowania łapówek, nielegalnych prowizji 

ani innych niestosownych płatności,
• proponowania i przekazywania korzyści majątkowych, 

niezależnie od wartości pieniężnej, w celu uzyskania 
lub stworzenia niedozwolonej korzyści,

• oferowania prezentów i korzyści majątkowych 
urzędnikom państwowym.

 
Zgodnie z  zapisami Polityki Antykorupcyjnej jesteśmy 
zobowiązani do badania wiarygodności firm przed podję-
ciem współpracy oraz rzetelnego prowadzenia wymaga-
nych przez przepisy ksiąg i rejestrów. 

[ G R I  1 0 2 - 2 5 ]

Za koordynowanie działań przeciwdziałających konflik-
tom interesów odpowiada dział Global Compliance, który 
w Polsce wspierany jest przez Dział Prawny i Dział People. 

Każdypracownikjestzobligowanydo:
• zapoznania się ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej 

oraz Polityką Antykorupcyjną, 

• zgłaszania podejrzeń sytuacji konfliktu interesów,
• zapoznania się raz w roku z formularzem ujawnienia 

konfliktu interesów. Pracownik sam decyduje, czy 
chce go wypełniać, a wątpliwościami może podzielić 
się z przełożonym, Działem People, Prawnym albo 
Global Compliance,

• udziału przynajmniej raz w roku w szkoleniach 
dotyczących konfliktu interesów oraz innych 
aspektów uregulowanych w Zbiorze Zasad Etyki 
Zawodowej.

[ G R I  2 0 5 -1 ] 

Działalność spółki jest cyklicznie kontrolowana. Audyty 
przeprowadzane są w  ramach rocznego sprawozdania 
zarządu i   sprawozdania finansowego. Raz na kilka lat 
odbywa się wewnętrzny audyt korporacyjny na zlecenie 
       McDonald’s Corporation. Audyty obejmują m.in. zagad-
nienia antykorupcyjne i weryfikują prawidłowość szkoleń 
pracowników i wyboru dostawców. Niezależnie od audytu 
korporacyjnego odbywa się proces Risk Assessment.
 
Nie tolerujemy i nie akceptujemy żadnej formy mobbingu. 
Częścią Regulaminu pracy jest Polityka przeciwdziałania 
mobbingowi, dyskryminacji, przemocy, prześladowaniu, 
zastraszaniu czy wykorzystywaniu. Żadne zachowanie, 
które narusza godność i równość pracowników nie będzie 
nigdy tolerowane, a zgłaszający niewłaściwe zachowania 
nie może ponieść w związku z tym konsekwencji. 

W 2021rokuw McDonald’sw Polscenieodnotowaliśmyanijednegoprzypadkukorupcji.
Niewszczętowobecnasrównieżżadnychpostępowańo charakterzeantymonopolowym.

[ G R I  2 0 5 - 3 ]

Pracownikniepokoisięczymślubzadajepytaniezwiązanez przestrzeganiemzasadetykizawodowej.

Pracownik podejmuje świadomą decyzję lub problem zostaje rozwiązany.

Pracownik rozmawia 
z bezpośrednim 

przełożonym lub z innym 
przedstawicielem kadry 

kierowniczej.

Pracownik kontaktuje się bezpośrednio 
z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności 

z Polityką Korporacyjną: osobiście, 
telefonicznie, e-mailowo lub drogą 

pocztową.

Pracownik dzwoni na 
Infolinię Etyki Zawodowej 
(możliwa anonimowość).

Przełożony udziela 
wskazówek lub zwraca 

się do Ogólnoświatowego 
Biura ds. Zgodności 

z Polityką Korporacyjną.

Ogólnoświatowe Biuro  
ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną 

udziela wskazówek lub podejmuje 
dochodzenie w danej kwestii.

Informacje są przekazane 
do Ogólnoświatowego 

Biura ds. Zgodności 
z Polityką Korporacyjną.
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