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Nasza planeta
McDonald’sprowadziswojedziałanianarzeczklimatu,abyminimalizowaćswójwpływnaśrodowisko.
Jesteśmyskupieninatym,abyadresowaćnasząaktywnośćtam,gdziejestmożliwarealnazmiana.
Obecnedziałania McDonald’sPolskaskoncentrowanesąnadalszymrozwojusystemugospodarki
obiegu zamkniętego opakowań (GOZ) obejmującego każdy etap – od projektowania opakowań 
i doboruodpowiednichsurowcóważpoichrecykling.
Redukcjaplastikuw 2021r.wyniosła835toni wynikała,m.in.z rezygnacjiz plastikowychsłomekczy
opakowańdolodówMcFlurry.W 2025roku100%wszystkichopakowańbędziepochodziłoz surow-
cówodnawialnych,zeźródełcertyfikowanych lubz  recyklingu.Jednąz  równoległychaktywności
domykających nasze podejście do GOZ jest dbałość o  sąsiedztwo naszych restauracji i  dążenie 
do tego,abybyłowolneododpadówopakowaniowychponaszychproduktach.Dlategow 2021 r.
uruchomiliśmyprogramzbiórekpracowniczychEcoHeroes.
McDonald’s był pierwszą firmą, która ustanowiła oparty na badaniach naukowych cel znacznego
ograniczeniaemisjigazówcieplarnianych(GHG).Do2030roku,wspólniez franczyzobiorcamii we
współpracyz lokalnymijednostkami,ograniczymyemisjęgazówo 36%z biuri restauracji. Oznacza 
to,żełączymysiłyz lokalnymijednostkamiorazfranczyzobiorcami,abyosiągnąćtencel.

Wsparcie lokalnych społeczności 
Restauracje McDonald’s tworzą ekosystem, któryma realnywpływnapoprawę życia lokalnych
społeczności.McDonald’stosiećrestauracji,któraw Polscew 90%zarządzanajestprzezlokalnych,
niezależnychprzedsiębiorców. W lokalachnietylkoserwowanejestsmacznejedzenie,alezatrud-
niani są ludzie z  sąsiedztwa, a właścicieleaktywnieangażują sięw życie lokalnej społeczności.
Organizująkonkursyjęzykowedlamłodzieżykaszubskiej,turniejekoszykówkidladzieciw Polko-
wicach,wspierają domdzieckaw Bytomiu czywspomagają lokalne instytucje kultury. Dlatego,
żerestauracjeMcDonald’ssączęściąlokalnejspołecznościodlat,dobrzerozumiejąjejpotrzeby
i dziękitemumogąpozytywniewpływaćdokładnienateobszary,któresąważne.W wielurestau-
racjachMcDonald’sznajdująsięinformacjeo lokalnychinicjatywach.

Cztery filary  
wpływu 
McDonald’stowięcejniżmiejscez pysznymiburgerami,doskonałymifrytkamiczypysznąkawą.
Każdarestauracjatorównieżczęśćlokalnejspołeczności– toonanasinspiruje,a mystaramysię
inspirowaćją.Patrzącw przyszłość,wierzymy,żenaszamarkamożemiećjeszczewiększywpływ
na światpoprzezkoncentracjęwysiłkóww czterechkluczowychobszarach,któremająnajwięk-
szeznaczeniedla otoczenia:

Bezpośrednia wartość ekonomiczna                 McDonald’s Polska

2021

Przychody 1585259tys.zł

Kosztyoperacyjne 1223695tys.zł

Wynagrodzenia 177693tys.zł

Dywidenda(podmiotUK) 40000tys.zł

CIT 77338tys.zł

SkładkiodprowadzonedoPPK 2761tys.zł

KwotadofinansowaniaPFRON 3117tys.zł

Kwotadofinansowaniaz WojewódzkiegoUrzęduPracy(COVID-19) 374tys.zł

KwotaskładekZUS 67064tys.zł

KwotapodatkuPITpracowników 11581tys.zł

Farmer

Pracownik

Jakość żywności i źródła surowców
McDonald’sw  odpowiedzialny sposób pozyskuje składniki najwyższej jakości, stawiając na współ-
pracęz lokalnymidostawcami.Skupiamysięnazrównoważonympozyskiwaniuproduktów,zwracając
uwagęnato,gdzietkwinajwiększypotencjałdopozytywnejzmiany.Staramysiępozyskiwaćprodukty
lokalnie i wspólniez naszymidostawcami inwestowaćw zrównoważonyrozwój.Pozostałeskładniki,
takiejakolejpalmowyczykawa,pochodząz wysocecertyfikowanychźródeł.

Praca, rozwój, różnorodność
Dajemyrówneszanse i możliwościrozwojuwszystkimnaszympracownikom.W  McDonald’s
wierzymy w  siłę różnorodności, która czyni nas lepszymi jako społeczność, markę i  miejsce. 
Czerpiąc z  jej siły to, co najlepsze, rozwijamy twórczość, kreatywność, poszerzamy horyzonty,
szybciej się uczymy, mamy większą energię do działania. Kierujemy się  zasadą,  że w  naszych
restauracjachkażdyjestmilewidziany–dotyczytozarównopracowników,jaki gości.Tworzymy
warunki, w  których każdy czuje się swobodnie i  każdy może być sobą. Nie tolerujemy braku 
szacunkui przejawówdyskryminacji.Robimywszystko,żebyw sposóbbezkompromisowypozy-
tywniewpływaćnaotoczenie,w którymfunkcjonujemy.

[GRI 201 -1 ]  •  [GR I 201 -3 ]  •  [GR I 201 -4 ]
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Dużymechemwśródnaszychgościodbiłasięw 2021rokukampaniaz udziałemMaty,popularnegopolskiego
rapera.Jakopierwszypolskiartystazostałonzaproszonyprzez McDonald’sPolskadostworzeniawłasnego
zestawu.To równieżpierwsze tego typupartnerstwomłodego rapera,którydotądniewiązałsięz markami.
W  ramach limitowanej czasowo oferty OkazYEAH! w  menu pojawiła się pozycja sygnowana pseudonimem
Maty.Zestawmożnabyłozamówićod18październikawyłączniepoprzezaplikacjęmobilną–natacyznalazły
siępotrójnycheeseburger,VanillaMatcha(k)Latteorazśredniefrytki.

W                   McDonald’s chcieliśmy połączyć emocjonalną więź, jaką młodzi ludzie czują z  artystą, i  powiązać 
ją z naszą marką. Udało się – Mata zrobił to w sposób, który był autentyczny i stanowił głos pokolenia,  
do którego staraliśmy się dotrzeć z naszą kampanią. 

Eksperciz branżyreklamowejw Polsceoceniliakcjęjakojednąz najciekawszychkampaniii sukcesMcDonald’s,
a samudziałMatyw kampaniidoczekałsiękilkudziesięciutysięcymateriałóww mediach–zarównotradycyj-
nych,jaki społecznościowych.Nieobyłosięjednakżebezkontrowersji.Częśćodbiorcówspotureklamowego
sprzeciwiłasiętemu,żeartystamającytakdużywpływnamłodzieżreklamujewysokokalorycznążywność.

KonceptFamousOrders jestsprawdzonymformatemmarketingowymw globalnymsystemie McDonald’s,
któryodnosi sukcesyna całymświeciedziękiwspółpracy,m.in. z  raperemTravisemScottemw USAoraz 
Aitanąw Hiszpanii.

Dobra praktykaGoście są najważniejsi
Szacujemy, że w  2021 roku nasze restauracje w  Polsce odwiedziło 279 milionów gości.
Chcemy,abykażdawizytaw McDonald’sbyławyjątkowa.Dlategotakdużeznaczeniemajądla
nasopinieosób,któreodwiedzająnaszerestauracje.W 2021rokuśredniow każdejrestauracji 
w całym kraju ankietę satysfakcji wypełniono 395 razy.

79% gości poleciłoby nas przyjaciołom lub rodzinie

94% gości zadeklarowało, że zdecydowanie lub raczej wróci do restauracji                  McDonald’s

96% gości, którzy odwiedzili       restauracje            jest zadowolonych albo bardzo zadowolonych 
ze swojej wizyty

30 nowych restauracji 11 restauracji z nowymi urządzeniami  
do smażenia frytek

38 
nowych linii produkcyjnych,  
które produkują nawet o połowę 
więcej burgerów

5 restauracji z nowymi urządzeniami 
do smażenia kurczaka

4 
restauracje z całkowicie nowym 
wnętrzem w sali jadalnej i kuchni, 
nowe zagospodarowanie na zewnątrz 4 

restauracje franczyzowe z panelami 
fotowoltaicznymi zapewniającymi  
15% rocznego zapotrzebowania na energię

21 restauracji z większym grillem

10 restauracji z większą kuchnią

78% gości było zadowolonych ze sposobu, w jaki dbamy o czystość w restauracjach 
i przeciwdziałamy COVID-19

80% gości było zadowolonych z jakości posiłku i serwowanych napojów

81% gości docenia przyjazność obsługi w restauracji

80% gości ocenia, że czas obsługi w restauracji był zadowalający

Inwestycje w infrastrukturę w 2021 roku: 

*BadaniedotyczyrestauracjiMcDonald’sw Polsceza2021r.
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W  2021 roku rozpoczęliśmy też  testy nowych rozwiązań
w salach jadalnych.Sprawdzaliśmym.in.nowościw spo-
sobiezamawianiai koncepcjęZamówi Odbierz.Dopełnie-
niemstrefyzamówienia jestrównieżnowykonceptcash
recycler – GotówkoMak, który daje możliwość płatności
gotówkowych. Wnioski i  wyniki badań z  doświadczeń
konsumentówbędąpodstawądo rozpoczęcia jużw nie-

dalekiej przyszłości wprowadzenia jednolitych zmian we
wszystkich restauracjach. Chcemy zaoferować ciekawe,
nowoczesne i  dostępnewnętrza z większą liczbą miejsc
siedzących,zmodernizowanyobszarMcCafe.Pracownicy
teżnatymskorzystają–pomieszczeniadospędzaniawol-
negoczasupodczasprzerww pracy zyskają nowewnę-
trza,a szatniepracowniczestanąsiębardziejprzyjazne.

Nazmianyzachodzącew społeczeństwieodpowiadamy
zmianamiw McDonald’s.Abysprostaćrosnącymoczeki-
waniomnaszychgości,rozpoczęliśmyw 2021rokubardzo
ambitny program inwestycyjny we wszystkich istnieją-
cychrestauracjach.Celemjestpodniesieniewydajności
obsługii produkcji,czylidwóchfilarównaszejdziałalno-
ści,któreobokczystości i bezpieczeństwamająbardzo
dużywpływnazadowoleniegościi postrzeganiemarki.
Inwestycje są już widoczne dla gości korzystających
np. z liniiMcDrive.Nakoniec2021rokuw ponad100restau-
racjach można było zamawiać swoje ulubione produkty
napodwójnychliniachMcDrive.Dwapunktyzamawiania

to  o  połowę więcej obsłużonych samochodów, a  z  per-
spektywygościtoszybszeotrzymanieswojegozamówie-
nia.W ciągurokuliczbarestauracjiz podwójnymMcDrive
podwoiła się. Drugim udogodnieniem jest serwowanie
zamówieńdostolika,cowpływanajakośćobsługi.

Każdanaszainwestycjatonietylkolepszedoświadczenie
gości, ale jednocześnie nowe miejsca pracy. Podwójne
linieMcDriveczywydajniejszelinieprodukcyjneoznaczają
potrzebę zatrudnienia w  restauracjach dodatkowych
osób,cobezpośrednioprzekładasięnawzrostzatrudnie-
nia,częstow małychlokalnychspołecznościach.

Dostawy posiłków w  ramach usługi McDelivery stają się coraz bardziej popularne. Dlatego w  dziewięciu 
naszychrestauracjachw 2021rokuzwiększyliśmymożliwościobsługikurierów.Dbamyteżo logistykędostaw
i  ułatwienie pracy stacjonarnej załodze.Dzięki tym zmianomkurierzyw wygodny sposóbmogą odbierać
zamówieniabezingerencjiw płynnośćobsługigościw restauracji.

Dobra praktyka

Jak nam pomaga technologia
McDonald’s–jakcałyświat–rozwijasięw kierunkudigitalizacji.W  2014rokuwprowadziliśmykioski,czyliwolnostojące
ekranydotykowedosamodzielnegoskładaniazamówienia,któreusprawniająruchw lokalach.

Zmiany w naszych restauracjach kosztowały w 2021 roku około 53 mln złotych.

Nasi  
interesariusze
[GR I  102-21 ]  •  [GR I  102-40 ]  •  [GR I  102-42 ]  •  [GR I  102-43 ]

W  McDonald’schcemywiedzieć, jakwpływamynanaszych interesariuszy.Dlategow 2021 roku
przeprowadziliśmybadaniewpływunaszej organizacji, do którego zaprosiliśmyprzedstawicieli 
15  kluczowych grup interesariuszy, m.in. pracowników, partnerów biznesowych, gości, media,
organizacjepozarządoweorazadministrację lokalną.Grupyoraz ichprzedstawicieliwybraliśmy
wrazz pracownikami poszczególnychdepartamentów–głównymkryteriumwyborubyłaczęsto-
tliwośćkontaktuorazwpływnacodziennąpracę,a takżeto,jakiwpływMcDonald’sPolskamoże
mieć na ich działalność poprzez podejmowanedecyzje. Proces ten przeprowadzaliśmy z  firmą 
zewnętrznąpodczasjednodniowychwarsztatów.

Na wysłaną do interesariuszy ankietę odpowiedziało
329  osób reprezentujących wszystkie zidentyfikowane
grupy. Analiza odpowiedzi pozwoliła na zdefiniowanie
19 najważniejszychtematówdlaorganizacjiorazichważ-
nośćdlainteresariuszyzewnętrznych.Następniezostały
przeprowadzone warsztaty wewnętrzne oraz dodat-
koweanalizywpływu,którychefektembyłoopracowanie
matrycyistotności.

[GRI  102-31 ]

Przegląd tematów ekonomicznych, środowiskowych
i  społecznychodbywasię razw miesiącunaspotka-
niu,w którymuczestnicządyrektorzydziałówi prezes.
Każdy z  dyrektorów przed spotkaniem przygotowuje
prezentacjępodsumowującedanymiesiąc.

Najważniejsze obszary według interesariuszy: 
• certyfikowanei zrównoważonesurowce,

• zrównoważonerolnictwo,

• gospodarkaodpadamii przeciwdziałaniemarnowaniużywności,

• poszanowanieprawczłowieka,

• rozwóji troskao pracowników,

• jakośćżywności.

[GRI  102-44 ]
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 [GRI  102-40 ]  •  [GR I  102-43 ]

Podejście do angażowania kluczowych interesariuszy
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Globalne cele  
w lokalnym wydaniu
W McDonald’sPolskawspieramyglobalneceleMcDonald’sCorporation.

Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Odpowiedzialne 
pozyskiwanie
produktów

• 100%certyfikowane • 98% produktów
pozyskiwanych
odpowiedzialnie

• Wdrożeniestrategiii celów,
pomiarefektywności
i propozycjaewentualnych
zmian

Zrównoważona
wołowina

• Przygotowaniemetodologii
wdrażanianeutralności
węglowejw hodowlachbydła

• DziałaniaPlatformy
ds. Zrównoważonej 
HodowliWołowiny

• Współpracaz flagowym
partneremw Polsce

• Cel 1: Przyspieszenierozwoju
branżyo 100%

• Cel 2: Dzieleniesięwiedzą
i narzędziamiw 100% 

• Cel 3:Promocjaflagowych
rolnikóww 100% 

• Cel 4: Pionierskienowe
praktykiw 100% 

• Cel 5: Ochronalasów,99,4% 
wołowinypozyskanejdla
McDonald’swspierało
łańcuchydostawwolneod
wylesienia

• Zeroemisyjnaprodukcja
wołowiny2024+

Soja–pasza
dla kurczaków

• Niedotyczy • 100%paszypozyskanejz soi
wspierałołańcuchydostaw
wolneodwylesieniana
całymświecie

• Niedotyczy

Ryby • Brakrybw menu • 98.7% rybpochodzize
zrównoważonychźródeł

• Jeżelirybyzostaną
wprowadzonedomenu,
będąpochodziłyze
zrównoważonychźródeł

Kawa • 100% kawyMcCafepochodzi
z Brazylii,Hondurasui Peru

• Dostawca–grupaUCC

• Certyfikowaneprzez
RainforestAlliance

• 98,1% kawymielonej
i pełnoziarnistejbyło
pozyskiwanychw sposób
zrównoważonyw 2021 roku

• 98,3%kawymielonej
i pełnoziarnistejwspierało
łańcuchydostawwolne
od wylesienia

• Kontynuacja

Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Włókna,
struktura
opakowań

• 70% włókienpapierowych
odzyskiwanychjest
z recyklingu

• 13 różnychopakowań,
w sieciMcDonald’sPolska
pochodziz recyklingu

• 99,6% naszych
opakowańnabazie
włókienpierwotnych
pochodziz recyklingulub
certyfikowanychźródeł

• Doskonaleniedziałań GOZ

Olejpalmowy • Niejeststosowany
do smażenia

• Olejpalmowywystępujący
jakoskładnikproduktów
posiadacertyfikacjęRSPO

• 100%dostawcówoleju
palmowegowspierało
łańcuchdostawwolny 
odwylesieniaoraz
produkcjęzrównoważonego
olejupalmowego

• Kontynuacja

Ochronalasów • Niedotyczy • 99,6% dostawców
wołowiny,kurczaka,
olejupalmowego,kawy
i głównegowłókna
używanegodoopakowań
wspierałołańcuchdostaw
wolnyodwylesieniaw 2021
roku

• W toku: praca na 
rzeczwyeliminowania
całkowitegowylesienia
z globalnychłańcuchów
dostaw

• Niedotyczy,planujemy
jednakrozszerzać
działanianarzeczochrony
lasóww ramachcelu
„zrównoważonawołowina”

Działania
dotyczące
klimatu

• 70%działańnarzecz
klimatuskupiasię
na:zielonejenergii,
efektywnościenergetycznej
orazsystemie
monitorowania

• Dalszekrokiw kierunku
zeroemisyjnych
gospodarstwrolnych

• Zachęcaniedostawców
i franczyzobiorcówdo
wdrożeniaprogramów
ochronyklimatu

• Zmniejszeniezużyciawody
w restauracjach

• Panelesolarne,wiatraki,
zielonerestauracje,zielone
biura–zainstalowane
w nowobudowanych
restauracjach

• W toku: 8,5%redukcji
bezwzględnejemisji
z restauracjii biur

• 6,5% redukcjiintensywności
emisjiw łańcuchudostaw

• Stacjedoładowania
samochodówzielone
budynki(panele,wiatraki)

N A S Z  W P Ł Y WN A S Z  W P Ł Y W



40 41

Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Opakowania
i odpady

• Recyklingi obiegzamknięty
100% 

• Współpracaz firmą
Miklan-Ryzazajmującą
sięodzyskiemwłókien
papierniczychz makulatury.
100% restauracji
McDonald’sużywa
ręcznikówpapierowych
orazczyściwa,które
powstałyz opakowań
poddanychrecyklingowi

• W toku: 80%opakowań
pochodzizeźródeł
odnawialnych,z recyklingu
bądźzeźródeł
certyfikowanych

• Kontynuacjai ulepszanie
recyklingu

• Wdrożeniemapy
ograniczeńtworzyw
sztucznych

• Doskonalenieobiegu
zamkniętego

• Opracowanienowych
technologiii urządzeń
dooczyszczaniaścieków
z restauracji

Jakość
produktów

• Standardowaoferta
produktowaorazprodukty
promocyjne(LimitedTime
Offers)sąw procesie
ustanawianiazgodności
z GlobalFoodCharter
IngredientRequirements
withNutrition
Considerations

• W toku: wyeliminowanie
HPCIA

• Dokońca2022r.wszystkie
produktywchodzące
w składofertyHappyMeal
będąwolneodsztucznych
aromatóworazsztucznych
barwników

• Dążeniedo
minimalizowania
obecnościalergenów
w produkcie

• Dokońca2022r.zgodnie
z założeniamiglobalnego
zobowiązania≥50%
możliwychkombinacji
zestawówdziecięcych
prezentowanych
w menubędziezawierać
maksymalnie:

a)600kcal,

b)10%kcalpochodzących
z kwasówtłuszczowych
nasyconych,

c)650mgsodu,

d)10%kcalpochodzących
z dodanegocukru

• EliminacjaHPCIA

Zwinna organizacja
Jesteśmydużą firmą,alecałyczaspozostajemyzwinnąorganizacją. McDonald’smożesię roz-
wijać z  korzyścią dla gości i  pracowników tylkowówczas, gdy zachowaumiejętność szybkiego
podejmowaniadecyzji,kontrolowanąprzestrzeńdlaryzykaorazbędzieotwartynanowepomysły
i  innowacje.Wiemy,żewykorzystaniepełnegopotencjałunaszej firmy jestmożliwe tylkowów-
czas, gdy  normą staje się sprawna i  częsta informacja zwrotna oraz skuteczna komunikacja – 
zarównopionowa,jaki pozioma.

W 2021 roku powołaliśmy grupę OTF (Opportunity Task 
Force)składającąsięz utalentowanychpracownikówróż-
nychfunkcji.Celemzespołubyłowykorzystaniesytuacji
kryzysowej spowodowanej pandemią na świecie, zgod-
nie z  zasadą –w  każdymkryzysie ukryta jest szansana 
rozwój. Punktem wyjściowym było adresowanie proble-
mów,którewymagajązwinnościpodejmowanychdecyzji
tam,gdziekonieczna jestszybkazmiana.Zespółpraco-
wałnadrozwiązaniamidlakonkretnegoproblemuw spo-
sób, który miał przynieść korzyść całemu systemowi
McDonald’s Polska. Podstawą do sprawności działania
byłozaufaniei przywództwo–czylifilar,którywpływana
zaangażowanie ludzi, branie odpowiedzialności za cele
i  wyniki, jakość relacji oraz atmosferę wspólnej pracy.
Z punktuwidzeniaproblemu,takiepodejściedajemożli-
wośćzwinnegoadresowaniaróżnychscenariuszyrozwią-
zań, natomiast dla nas to podstawa do budowania sku-
tecznościdziałańi trwałych,zaangażowanychzespołów.

Zespół OTF wypracował dwa projekty flagowe: 
MakoweRewolucjei NoweFormatyRestauracji,których 

celem było usprawnienie obsługi gości w  dotychczas
mniej dostępnych miejscach, np. miejscowościach
turystycznychz ograniczonymmenu.

Zespół OTF w  2021 roku opracował rozwiązanie dla jed-
nej z  restauracji w  ramach Makowych Rewolucji. Miej-
sce zostało zidentyfikowane jako niewykorzystany
potencjał biznesowy. Specjaliści przeanalizowali szanse
i  ryzyka związane z  lokalizacją, zbadali potrzeby lokalnej 
społeczności oraz sprawdzili procedury wdrożone
w  lokalu. Problemy, które zostały zaadresowane,wiązały
sięm.inz  infrastrukturąpołożeniarestauracjiorazutrud-
nionym zjazdem z  trasy, brakiem efektywnego wykorzy-
stanialokalnychmediówczywnioskiem,iżrestauracjanie
jestwyraźnymelementemlokalnejspołeczności.Efektem
kilkumiesięcznych prac było usprawnienie funkcjono-
wania restauracji – zarówno w  kwestiach operacyjnych,
jak i zasobówludzkich.Poprawiłysięopiniew internecie,
polepszyły wskaźniki w  ankiecie zadowolenia pracowni-
ków,skróciłsięczasobsługigości,a restauracjazaistniała
jakowyraźniejszyelementlokalnejspołeczności.

Zakończone w sierpniu 2021 roku prace zespołu projektowego OTF pozwoliły na wypracowanie 
planu działania mającego na celu usprawnienie modelu współpracy dla całego systemu       
 McDonald’s Polska. Uruchomiono m.in. dwa zespoły projektowe Cyfryzacja oraz EcoHeroes, 
których prace realizowane są według metodyki Agile (zwinne zarządzanie), w  szczególności 
adaptując framework Scrum określający podział odpowiedzialności/ról, wydarzeń i  narzędzi 
wizualizujących pracę.
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