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Jakość i smak 
bez kompromisów
Obiecujemy gościom jakość i bezpieczeństwo serwowanych produktów i od 30 lat dotrzymujemy 
tej obietnicy. Kompleksowe podejście w tej kwestii wyróżnia nas nie tylko w Polsce, staje się punk-
tem odniesienia dla branży, tworząc standardy dla całego rynku gastronomicznego.

Weryfikacja zasad bezpieczeństwa żywności i  jakości 
produktów to ciągły proces, który odbywa się w naszych 
restauracjach. Każdy pracownik McDonald’s jest upo-
ważniony do reagowania na odstępstwa, a swoje uwagi 
przekazuje do  kierowników zmiany w  restauracji. Dział 
operacyjny, czyli kierownicy restauracji, konsultanci, 
managerowie operacyjni, zespół ATCQ i  dział zapew-
nienia jakości kontrolują jakość na bieżąco podczas 
codziennej pracy czy wizyt kontrolnych i  oceny goto-
wego produktu. 100% produktów i  usług przechodzi 
przez weryfikację ściśle określonych zasad bezpieczeń-
stwa żywności i jakości produktów. 

Ocena bezpieczeństwa żywności i jakości weryfikowana 
jest na dwóch poziomach, poprzez audyt wewnętrzny 
oraz  audyt zewnętrzny. Weryfikacja poprzez zasto-
sowanie specjalistycznego audytu bezpieczeństwa 
żywności przeprowadzanego przez wykwalifikowaną 
firmę zewnętrzną została uznana za  najlepszą prak-
tykę w  branży i  wprowadzona do  McDonald’s Polska 
w  2021 r. Audyty te są niezapowiedziane i  przepro-
wadzane raz w  roku w  każdej restauracji. Mają one 
również na celu szkolenie pracowników, co prowadzi 
do stałego podnoszenia wiedzy w zakresie standardów 
bezpieczeństwa żywności.

Ponadto w McDonald’s dział operacyjny przeprowadza 
w  cyklu rocznym zapowiedziane audyty wewnętrzne. 
Wzmacnianie najlepszych praktyk audytu zewnętrz-
nego w  uzupełnieniu o  audyt wewnętrzny jest natu-
ralnym krokiem w  ograniczaniu ryzyka, wzmacnianiu  

kultury bezpieczeństwa żywności oraz  ochronie 
naszych konsumentów i marki. 

Dodatkowo pracownicy działu operacyjnego przepro-
wadzają wizyty wspierające, diagnostyczne, ktore obej-
mują ocenę bezpieczeństwa i  jakości żywności. Wizyty 
te odbywają się w ramach programu PACE – Performance 
and  Customer Excellence, który ukierunkowany jest na 
indywidualne potrzeby każdej z restauracji. Wizyty mogą 
być zapowiedziane lub też nie. Na bazie zebranych wyni-
ków i  obserwacji poszczególne restauracje opracowują 
program działań korygujących.

Wszyscy pracownicy są szkoleni z zagadnień bezpieczeństwa żywności. Szkolenia są realizowane i uzupeł-
niane wraz z awansem na kolejne stanowisko. Pracownicy restauracji rozpoczynający pracę w McDonald’s 
biorą udział w szkoleniu online, a następnie wspólnie z instruktorem omawiają poznane zagadnienia. Instruk-
torzy biorą udział w  szkoleniu dodatkowym, podczas którego otrzymują wiedzę z  zakresu kontroli proce-
dur bezpieczeństwa żywności. Każde z tych szkoleń jest zakończone testem weryfikującym wiedzę. Raport 
z testu dla pracowników jest dołączony do akt personalnych, dla instruktorów znajduje się w aktach szkole-
niowych. Kierownicy zmian biorą udział w dodatkowych szkoleniach z prawidłowej realizacji i kontroli prze-
strzegania procedur bezpieczeństwa żywności. Wiedza i  umiejętności są weryfikowane raz na 6 miesięcy.  

Kierownicy restauracji, franczyzobiorcy, koordynatorzy operacyjni organizacji franczyzowych, konsultanci 
operacyjni McDonald’s uczestniczą w  cyklicznym szkoleniu online z  procedur bezpieczeństwa żywności – 
Serve Safe. Potwierdzeniem ukończenia jest certyfikat ważny przez 5 lat. 

Wszelkie zmiany w  sposobie realizacji procedur bezpieczeństwa są zaplanowanym procesem, poprze-
dzonym poznaniem potrzeb restauracji, konsumentów. Nadrzędnym priorytetem jest wyeliminowanie 
wszelkich zagrożeń dla gości i produktów. Uzgadniany jest cel zmiany i korzyści, następnie wypracowane 
rozwiązanie jest testowane w wybranych modelowych restauracjach, przy wsparciu pracowników działu 
operacyjnego i jakości. Na podstawie analizy wyników testu i wizyt wspierających i sprawdzających przy-
gotowywany jest materiał szkoleniowy dla restauracji. Wszelkie zmiany w  procedurach, nowe inicjatywy 
są  weryfikowane podczas wizyt pracowników działu operacyjnego i  na bieżąco przez koordynatorów  
franczyzobiorców i samych franczyzobiorców. 

Dobra praktyka

Portal
Globalne narzędzie 
zarządzania skupiające 
się na wynikach 
i spostrzeżeniach, 
aby wspierać rozwój 
organizacji.

Proces
Rodzaj i struktura 
wizyt „szytych na 
miarę”, dostosowana 
do indywidualnych 
potrzeb restauracji 
i organizacji.

Ludzie
Doskonałość 
konsultacyjna 
w mierzeniu, 
diagnozowaniu 
i poprawie wyników 
organizacyjnych.

[ G R I  41 7 -1 ]
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Jasno i  zrozumiale informujemy gości o  składzie 
naszych produktów,  wartościach odżywczych i  alerge-
nach. Informacje o składzie dostępne są w restauracji na 
życzenie gościa (na drukowanych na miejscu arkuszach). 
Tabela alergenów i  wartości odżywczych znajduje się  

na tyle papierowych serwet umieszczanych na tacach, 
na stronie internetowej, aplikacji mobilnej i  delivery,   
kiosku, formie drukowanej eksponowanej w restauracji 
na życzenie gościa. 

Jakość oferty McDonald’s to nie tylko pochodzenie pro-
duktów, ale też kształtowanie menu, które odpowiada 
na potrzeby konsumentów. McDonald’s stale je analizuje  
i na ich podstawie aktualizuje swoją ofertę.

To też dopasowanie menu do możliwości portfela kon-
sumenta. W  restauracjach dostępna jest oferta przy-
stępna cenowo, np. 2forU stworzone z  myślą o  młod-
szych gościach, ale też oferta premium – burgery 
Maestro. McDonald’s pracuje też nad ofertą bezmięsną 
dla konsumentów.

W 2022 r. w menu pojawiła się kolejna nowość – Veggie 
McWrap. Goście restauracji poszukują też ostrzejszych 
smaków, dlatego do McDonald's niedawno trafił nowy 
produkt o wyrazistym, pikantnym smaku.

Przestrzeganie standardów pozwoliło marce McDonald’s  
na zbudowanie przewagi konkurencyjnej zarówno wśród 
gości, jak i  dostawców. Ci drudzy cenią sobie transpa-
rentność, dzielenie się wiedzą, szerzenie informacji 
dotyczących nowych rozwiązań, wypracowanych prak-
tyk oraz  wsparcie oparte na partnerskich relacjach. 
 McDonald’s dzieli się wypracowanymi standardami i roz-
wiązaniami chociażby na forum takich organizacji, jak 
Global Food Safety Initiative.

Jak nam pomaga technologia
Wdrażamy zdalne wizyty sprawdzające wypełnianie 
procedur i  standardów bezpieczeństwa, dzięki czemu 
możemy przeprowadzać audyty nawet w  tak nieprzewi-
dywalnych warunkach, jak chociażby zakaz przemiesz-
czania się w pandemii COVID-19.

Dbając o jakość posiłków dla najmłodszych gości, McDonald’s podjął szereg zobowiązań w ramach takich ini-
cjatyw, jak EU Pledge Nutrition Criteria czy Global Happy Meal Goals. Jako firma wdrażamy zmiany mające na 
celu dostarczenie zbilansowanego posiłku, redukcję zawartości cukru i soli, a także wyeliminowanie sztucz-
nych barwników i aromatów. Tam, gdzie to możliwe, pracujemy nad redukcją sztucznych środków konserwują-
cych bez wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa, smaku i jakości żywności. Jesteśmy transparentni w zakre-
sie informacji o wartościach odżywczych. W zestawach dla dzieci dostępne są porcje warzyw i owoców.

Dobra praktyka

Zgodnie z  założeniami globalnego zobowiązania 
do końca 2022 roku 50% możliwych kombinacji 
zestawów dziecięcych prezentowanych w  menu 
w restauracjach, na ekranach kiosków zamówie-
niowych, stronie internetowej, aplikacji mobilnej 
będzie zawierać maksymalnie:

• 600 kcal,
• 10% kcal pochodzących z kwasów 

tłuszczowych nasyconych, 
• 650 mg sodu,
• 10% kcal pochodzących z dodanego cukru.

McDonald’s w  Polsce, promując żywność dla dzieci w  sposób odpowiedzialny, stosuje opcję, która jest 
bardziej rygorystyczna.

Natomiast wymagania EU Pledge Nutrition Criteria  
przewidują maksymalne wartości promowanego 
zestawu dziecięcego:

• 510 kcal, 
• 10% kcal pochodzących z kwasów 

tłuszczowych nasyconych, 
• 660 mg sodu, 
• 18 g cukru ogółem.

Magdalena Zychnowska
quality assurance consultant, McDonald’s Polska

Bezpieczeństwo i  jakość to nie tylko kwestia zdrowia. To również kwestia smaku. Pełna kontrola nad sposobem  
produkcji, transportu, przechowywania i przygotowywania posiłków to dla gości gwarancja, że w McDonald’s dostaną 

zawsze to, na co liczą – bezpieczne posiłki w swoim ulubionym smaku. Przeprowadzamy wizyty planowe i niezapowiedziane 
w restauracjach, zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych. Sprawdzamy zarówno surowce, jak i gotowe produkty. 
Te wszystkie informacje pozwalają nam na ciągłe udoskonalanie kultury bezpieczeństwa żywności. To ścieżka, którą 
 w McDonald’s Polska podążamy od 30 lat i z której nigdy nie zejdziemy. W kwestii jakości nie znamy kompromisów.
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McDonald’s Corporation
Wszystko zaczyna się od obietnicy marki: Make Delicious, Feel Good Moments Easy For Everyone. Nasi 
goście są w centrum wszystkiego, co robimy, a nasza żywność jest tym, co nas definiuje. Zawsze słuchamy 
gości i na każdym kroku się od nich uczymy.

W związku z tym, w 2018 roku McDonald’s ogłosił zobowiązanie w zakresie:

Happy Meal – do końca 2022 r. wszystkie produkty wchodzące w skład oferty Happy 
Meal będą wolne od sztucznych aromatów oraz sztucznych barwników. Tam gdzie to 
możliwe, pracujemy nad redukcją obecności sztucznych środków konserwujących bez 
wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa, smaku i jakości żywności.

Zobowiązanie to zostało już zrealizowane i  potwierdzone w  2021 roku audytem przeprowadzonym 
przez firmę Key Bridge.

Oferty produktowej – wszystkie produkty wchodzące do standardowej oferty, 
produkty flagowe McDonald’s (np. burger Big Mac) oraz produkty promocyjne  
(LTO – Limited Time Offers) będą zgodne z McDonald’s Global Food Charter Ingredient 
Requirements with Nutrition Considerations. Dokument ten zawiera szczegółowe infor-
macje w zakresie składników, które nie mogą być obecne w produktach wprowadzanych 
do oferty, jak również listę składników, których ilość w produkcie należy minimalizować  
(np. sztuczne konserwanty, alergeny). Wszędzie tam, gdzie to możliwe, dążymy do 
minimalizowana obecności alergenów w produkcie, jak i tych będących źródłem zaka-
żenia krzyżowego zarówno po stronie dostawcy, jak i na poziomie restauracji.

W każdej restauracji i u dostawców McDonald’s 
przestrzegamy poniższych standardów:

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli to sys-
tem, który powstał w  celu zapewniania bezpieczeństwa 
i jakości żywności na każdym etapie jej produkcji. Jedną 
z  jego głównych zasad jest samokontrola, realizowana 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Firma zrealizo-
wała proces przejścia na formę cyfrową systemu HACCP, 
co pozwala na weryfikację oraz analizę krytycznych punk-
tów bezpieczeństwa żywności w  czasie rzeczywistym 
(w tym monitorowanie temperatury w mroźniach, chłod-
niach i witrynach chłodniczych). Dzięki analizie poszcze-
gólnych wskaźników restauracje podejmują działania, 
które pozwalają na poprawę potencjalnie wykrytych 
odchyleń. Cyfrowy system zapewnia bardzo wysoki 
standard kontroli bezpieczeństwa żywności (do tej pory 

pomiary prowadzono manualnie o określonych godzinach 
w ciągu dnia) oraz wprowadza ułatwienia dla pracowników.  
Niektóre pomiary nadal wymagają działań pracowników, 
np. pomiar temperatury wewnętrznej mięsa. Jednak 
temperatura wskazywana przez próbnik jest automa-
tycznie przesyłana do systemu.

System Digital Food Safety pozwala wyeliminować poten-
cjalny błąd spowodowany czynnikiem ludzkim. HACCP 
w wersji cyfrowej jest projektem globalnym McDonald’s. 
W  Polsce system jest wprowadzany w  kompleksowej 
formie, tzn. obejmuje zarówno pomiary wykonywane 
przez pracowników, jak i  ciągły monitoring temperatury 
w magazynach i innych urządzeniach chłodniczych.

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

Standard Global GAP to zbiór dobrych praktyk rolniczych 
i  produkcyjnych dla dostawców. Obejmuje m.in. bezpie-
czeństwo żywności i identyfikowalność właściwego stoso-
wania środków ochrony roślin, nawożenie, techniki upraw, 
nawadnianie, postępowanie z odpadami, bezpieczeństwo 
i  dobrobyt pracowników, bezpieczeństwo środowiska.  

Global GAP i McDonald’s Good Agricultural Practices skła-
dają się na standard Global GAP Plus, który pozwala stale 
podnosić poziom bezpieczeństwa żywności w  naszym 
systemie. Programy te zapewniają znormalizowane wyma-
gania dla każdego producenta rolnego zaangażowanego 
w dostarczanie świeżych warzyw do McDonald’s.

Standard Global GAP Plus

Obok jakości produktów i  bezpieczeństwa żywności 
dbamy również o osoby, które je produkują. Zobowiąza-
nie to jest realizowane poprzez program SWA, który sta-
nowi zbiór globalnych standardów dotyczących osób 

zatrudnionych w  łańcuchu wartości marki. Głównymi 
założeniami programu są sprawiedliwe traktowanie 
wszystkich osób oraz zapewnienie bezpiecznego i zdro-
wego środowiska pracy.

Program SWA (Supplier Workplace Accountability) – odpowiedzialność dostawcy w miejscu pracy

Każda restauracja McDonald’s w Polsce podlega cyklicz-
nym weryfikacjom jakości w  miejscu sprzedaży (ang. 
Across The Counter Quality, ATCQ). Celem jest sprawdze-
nie jakości gotowych produktów i półproduktów. Wizyta 
kontrolna w  restauracji trwa kilka godzin. W  tym czasie 
kierownictwo restauracji i przedstawiciel ATCQ analizują  

wszystkie procesy i  standardy, od momentu dostawy 
surowców do  wydania gotowego produktu gościom. 
Program pomaga załogom restauracji identyfikować 
i rozwiązywać problemy, a także pozwala na przekazanie 
informacji poszczególnym dostawcom surowców o jako-
ści dostarczanych produktów.

Program wspierający weryfikację jakości produktów w miejscu sprzedaży (ATCQ)

McDonald’s realizuje również założenia Systemu Zarzą-
dzania Jakością Dostawców (SQMS). System ten okre-
śla kompleksowe wymagania stawiane dostawcom 
dotyczące jakości i bezpieczeństwa, a także umożliwia 
precyzyjne określenie pochodzenia wykorzystywanych 
półproduktów i  ich pełnej charakterystyki na każdym 
etapie produkcji. Weryfikacja zgodności z tymi wyma-
ganiami wykonywana jest przez wykwalifikowane firmy 
zewnętrzne.

Audyty przeprowadzane są raz w roku i obejmują m.in. 
poniższe obszary:
•  system zarządzania jakością, 
•  odpowiedzialność kierownictwa,
•  zarządzanie kryzysem,
•  podstawowe wymagania, 
•  system bezpieczeństwa żywności,
•  wymagania dotyczące produktów, 
•  weryfikacja i ciągłe doskonalenie.

System zarządzania jakością dostawców (SQMS) 



50 51

[ G R I  2 0 4 -1 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 9 ] 

N A S Z A  J A K O Ś Ć  I  S M A K N A S Z A  J A K O Ś Ć  I  S M A K

Nasi dostawcy
Rozwijamy McDonald’s w Polsce od 30 lat i jesteśmy przekonani, że podążamy w dobrym kierunku. 
Do  wspólnej podróży zaprosiliśmy kilkudziesięciu polskich dostawców oraz  kilkadziesiąt tysięcy  
rolników z całej Polski.

Relacje z  naszymi partnerami chcemy liczyć w  dekadach, 
a  nie latach czy sezonach – z  niektórymi współpracujemy 
od początku naszej obecności w Polsce. Nasza działalność 
opiera się na szczerych i godnych zaufania relacjach i tego 
samego wymagamy od dostawców.

W  2021 roku w  Polsce współpracowaliśmy z  127 dostaw-
cami. 49 przedsiębiorstw to dostawcy globalni, czyli zaak-
ceptowani przez system McDonald’s oraz zarządzani przez 
dedykowane działy Global Supply Chain, spełniający szereg 
dodatkowych wymagań, działający na wielu rynkach. 

48 dostawców to dostawcy regionalni, czyli prowadzący 
działalność na wielu rynkach w Europie. 30 firm to dostawcy 
lokalni, współpracujący z  McDonald’s na rynku polskim. 
W  2021  roku do  restauracji zostało dostarczonych ponad 
178  tysięcy ton produktów, a  całkowity obrót z  dostawcami 
wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych, z  czego 48,5% trafiło 
do firm z Polski (z kapitałem zagranicznym).

Transportem towarów dla McDonald’s zajmuje się 
firma HAVI Logistics (poprzednio Logpol), która 
działalność w  Polsce rozpoczęła w  1992 roku  
wraz z pierwszą restauracją McDonald’s. Jej cen-
tra dystrybucji znajdują się w  Warszawie, pod 
Poznaniem, Tychami i Gdańskiem. Wysoką jakość 
produktów możemy zachować dzięki monito-
rowaniu temperatur w  samochodach z  mroźnią 
i  chłodnią w  całym łańcuchu dostawy, od produ-
centa do restauracji. 

Dobra praktyka

6 500 ha
ziemi w Polsce  

trafia pod uprawę  
ziemniaków  

dla McDonald’s Polska 

ok. 78 000
gospodarstw  

współpracuje z firmą 
dostarczającą wołowinę  

dla McDonald’s Polska

ok. 5 ha
zajmują pola, na których  
uprawiane są pomidory  
trafiające do restauracji 

McDonald’s w Polsce

ok. 470 ha
pól zajmuje sałata, 

dostarczana do restauracji 
McDonald’s w Polsce

ok. 50 ha
polskich sadów,  

z których pochodzą jabłka 
dostępne w restauracjach 

McDonald’s w Polsce

3 500 ha
to polski areał upraw pszenicy 
wykorzystywany  do produkcji 

bułek i tortilli dla restauracji 
McDonald’s w Polsce

Kraje, w których nasi dostawcy mieli swoje  
siedziby w 2021 roku:

Austria 2

Belgia 4

Dania 1

Estonia 1

Francja 7

Hiszpania 2

Irlandia 6

Malta 1

Niderlandy 15

Niemcy 23

Polska 61

Portugalia 1

Czechy 1

Rosja 1

Rumunia 2

Słowenia 1

Szwajcaria 1

Tajwan 1

Turcja 2

Węgry 5

Wielka Brytania 9

Włochy 8
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Wierzymy we wspólny rozwój, a przez trzy dekady udo-
wodniliśmy, że wraz z rozwojem naszej sieci rosną też 
współpracujący z  nami dostawcy. Współpracujemy 
z  lokalnymi przedsiębiorcami, którzy oprócz produk-
tów spożywczych dostarczają opakowania, świadczą 
usługi transportowe czy prowadzą centra logistyczne. 
Przez 30 lat zbudowaliśmy bardzo stabilny łańcuch 
dostaw oparty na długoletniej, partnerskiej współ-
pracy z  firmami zlokalizowanymi w  Polsce. Razem się 
rozwijamy, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania,  
podnosimy standardy. Niejednokrotnie wymagało to 
udoskonalenia procesów produkcyjnych i  operacyj-
nych stosowanych przez naszych lokalnych dostaw-
ców tak, aby odpowiadały one standardom jakości  
stosowanym przez  McDonald’s globalnie. 

Jeśli to możliwe, w  McDonald’s wybieramy lokalnych, 
krajowych dostawców. To oni dostarczają wiele składni-
ków do produktów z oferty sieci – są to chociażby frytki 
z  ziemniaków uprawianych w  Polsce, warzywa, woło-
wina, czy jajka. McDonald’s to marka globalna, ale nasza 
działalność opiera się na lokalności. Priorytetem jest dla  
nas jakość, szacunek do  polskiej żywności, zaufanie 
do  producenta oraz  promocja krajowych wyrobów na 
rynkach zagranicznych.

Wielu naszych dostawców z lokalnych przedsiębiorstw roz-
winęło się razem z nami i dziś dostarcza produkty do sieci 
również za granicą.

• Nasze bułki do burgerów są wypiekane w Strzegomiu 
i  Michałowie-Reginowie. Firma Aryzta wypieka rocz-
nie 400  milionów bułek hamburgerowych oraz około 
55  milionów sztuk tortilli, które są następnie konsu-
mowane na rynkach polskim, litewskim, łotewskim, 
estońskim, czeskim, słowackim, fińskim, słoweńskim 
i  gruzińskim.

• Wykorzystujemy wyłącznie jaja w skorupkach z chowu 
ściółkowego pozyskiwane od firmy Ovovita A.  
Kurasik –   Rzgów. W  2021 roku wprowadziliśmy 
do naszych restauracji jaja pasteryzowane w skorup-
kach, które dzięki specjalnej obróbce są wolne od  
salmonelli i bezpieczne mikrobiologicznie.

Produkty polskiego pochodzenia są dostarczane i serwowane w systemie McDonald’s na innych rynkach  
europejskich, takich jak:

Frytki z McDonald’s są takie długie, ponieważ do ich produkcji wykorzystywane są specjalnie wyselekcjono-
wane odmiany ziemniaka, które charakteryzują się podłużnymi, owalnymi bulwami.

Dobra praktyka

Dziś dostępny w  polskich restauracjach bur-
ger Big Mac składa się z produktów pochodzą-
cych od krajowych dostawców: producenta 
wołowiny z okolic Ostródy, bułki z Michałowa-
-Reginowa i Strzegomia, sałaty z Niepruszewa 
pod Poznaniem i  Legnicy oraz sosu z  War-
szawy. Początki wyglądały jednak inaczej. Kiedy 
w  1992 roku McDonald’s otwierał swoją pierw-
szą restaurację w Polsce, większość produktów 
wykorzystywanych do przygotowania posiłków 
było importowanych.  

Dobra praktyka

Czechy, Estonia, 
Finlandia, Gruzja, 
Litwa, Łotwa, 
Słowacja, Słowenia

Chorwacja, 
Czechy, Estonia, 
Finlandia, Litwa, 
Łotwa, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, 
Węgry

Białoruś, Bułgaria, 
Czechy, Estonia, 
Gruzja, Litwa, Łotwa, 
Serbia, Słowacja, 
Ukraina

Czechy, Niemcy, 
Słowacja, 
Szwecja, 
Ukraina

Niemcy
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Warunki współpracy z McDonald’s

Co wpływa na wybór dostawcy McDonald’s: 
•  jakość i bezpieczeństwo,
•  termin realizacji i gwarancja ciągłości dostaw, 
•  funkcjonalność, 
•  parametry techniczne, 
•  przestrzeganie przez dostawcę zasad 

odpowiedzialności społecznej, 
•  wdrożony system zarządzania jakością,
•  certyfikacja SQMS oraz SWA,
•  cena,
•  zakres oddziaływania dostawcy na środowisko 

naturalne.

W  McDonald’s w  Polsce prowadzimy swoją działalność 
w  ścisłej zgodności z  fundamentalnymi wartościami 
McDonald’s i oczekujemy od naszych dostawców, że oni 
również będą respektowali i promowali te wartości.

W firmie obowiązuje Kodeks Postępowania dla Dostaw-
ców McDonald’s, w  którym wskazujemy kluczowe 
warunki, jakie spełnić muszą dostawcy, aby współpra-
cować z naszą organizacją. Są to m.in.:
•  prawa człowieka,
•  wolność zrzeszania się, 
•  odpowiednie zasady zatrudniania, 
•  zakaz dyskryminacji,
•  odpowiedzialność za wpływ środowiskowy,
•  przestrzeganie prawa i przeciwdziałanie korupcji.

Standardy wymagane od dostawców: 
•  Supplier Quality Management System (SQMS), 
•  Standard Global GAP Plus, 
•  Program SWA (Supplier Workplace Accountability), 
•  Animal Health and Welfare Audit.

Dostawcy lokalni podlegają okresowej ocenie i  weryfikacji warunków współpracy. Jeżeli wynik oceny 
jest negatywny, powiadamiany jest dyrektor działu zakupów i  – przy braku odmiennych decyzji – wspólnie 
z dostawcą tworzymy plan poprawy współpracy. Okresową weryfikację warunków współpracy przeprowadza 
się co najmniej raz na 3 lata u wszystkich dostawców. 

Dobra praktyka

O tym, jak 
powstają nasze 
frytki, nakręciliśmy 
film. Można go 
zobaczyć tutaj:

https://youtu.be/4YXb1Z_uADo

Więcej online

Przepis na sukces – frytki
Frytki dostępne w każdej restauracji McDonald’s w Polsce powstają ze specjalnie wyselekcjono-
wanych odmian ziemniaków, tj. Innovator oraz Ludmilla. Uprawiane są na 6,5 tysiącach hektarów 
polskich pól, w większości na północy kraju. Zanim zostaną usmażone w restauracji i ze smakiem 
zjedzone przez gości, najpierw produkuje je firma z Lęborka – Farm Frites Poland SA.

•  wybór pola – dokładne badanie parametrów gleby,

•  nawożenie oparte na GPS-ie i precyzyjnej aplikacji 
odpowiednich składników odżywczych,

•  sadzenie ziemniaków z użyciem nawigacji satelitarnej,

•  ochrona plantacji – dokładnie na czas i adekwatną dawką 
środków ochrony roślin, dzięki użyciu specjalnego systemu 
komputerowego,

•  monitoring plantacji – żeby reagować na czas i adekwatnie 
do potrzeb, pola ziemniaczane wyposażone są w czujniki 
pomiaru wilgotności gleby. Dane trafiają do komputerowego 
systemu wspierania decyzji, który dodatkowo sprawdza 
prognozę pogody i proponuje moment rozpoczęcia 
oraz intensywność podlewania,

•  wykopki – nadzorowana praca kombajnu oraz warunków 
załadunku,

•  przechowywanie – klimat przechowalni sterowany  
jest automatycznie,

•  wysyłka do Farm Frites Poland SA w Lęborku, gdzie ziemniaki 
są selekcjonowane, myte i obierane przy użyciu pary wodnej, 
przez co zachowują cenne wartości odżywcze, 

•  cięcie na słupki przy użyciu noży wodnych i blanszowanie,

•  suszenie i wstępne podsmażanie na oleju roślinnym,

•  zamrażanie i kontrola opakowania,

•  transport w odpowiednich warunkach do restauracji 
McDonald’s w całej Polsce i na 11 rynkach Europy,

•  smażenie na oleju roślinnym w restauracji McDonald’s,

•  pyszne frytki trafiają do gości.

W  2021 roku na potrzeby restauracji 
 McDonald’s w  Polsce zostało wytworzo-
nych ponad 28 tysięcy ton frytek. Uprawa 
pól i  przetwórstwo w  zakładzie Farm  
Frites Poland SA są wykonywane zgod-
nie z  najlepszymi praktykami rolniczymi, 
które gwarantują nie tylko wyśmienitą 
jakość produktu, ale również maksymalną 
ochronę zasobów naturalnych.

W  ciągu godziny Farm Frites Poland 
SA produkuje 369 kilometrów frytek. 
To  oznacza, że frytki wyprodukowane 
w  109 godzin ułożone jedna po drugiej 
mogłyby okrążyć Ziemię.

[ G R I  1 0 2 - 9 ]

https://youtu.be/4YXb1Z_uADo
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Przepis na sukces – burgery
Wołowina, z  której robione są burgery w  restauracjach McDonald’s w  Polsce, pochodzi od naszego dostawcy – firmy 
OSI Food Solutions, która współpracuje z kilkudziesięcioma tysiącami polskich hodowców. Wspólnie z tym przedsię-
biorstwem wypracowaliśmy standard zrównoważonej wołowiny CULTIVATE zakładający stosowanie najlepszych prak-
tyk hodowli i dobrostanu zwierząt, ograniczenie antybiotyków czy prowadzenie działalności w sposób minimalizujący 
wpływ na środowisko, z  zachowaniem najwyższych standardów dotyczących BHP i  zapewniających dochodowość 
gospodarstw. Do końca 2021 roku przeprowadziliśmy audyt w 23 tysiącach gospodarstw hodowlanych.

Przepis na sukces – warzywa
35 kg sałaty lodowej dostarczonej 20 lat temu rozpoczęło historię współpracy pomiędzy polską firmą Green Factory 
a McDonald’s w Polsce. Dziś 6 dni w tygodniu do naszych restauracji trafia ponad 20 ton warzyw, a Green Factory od 2019 
roku ma status Globalnego Dostawcy warzyw do McDonald’s. Firma przeistoczyła się z rodzinnej, lokalnej działalności 
w krajowego lidera w swojej kategorii. Cała produkcja odbywa się w pięciu zakładach o łącznej powierzchni 19 tys. m². 
Klientami firmy są największe sieci handlowe w Polsce, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa. Najwyższą jakość produk-
tów docenili również odbiorcy z rynków zagranicznych, m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, Skandynawii, Ukrainy.

Dla Green Factory zarządzanie jakością rozpoczyna się 
od wyboru najlepszych surowców, dlatego firma współ-
pracuje wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami. Obec-
nie firma wdraża nową technologię uprawy sałat w kon-
trolowanych warunkach, w  zadaszonej hali. Specjalny, 
sterowany komputerowo system dba, aby rośliny otrzy-
mywały tyle wody, światła i  minerałów, ile potrzebują 
do optymalnego wzrostu. Taki sposób uprawy pozwala 
drastycznie zmniejszyć zużycie wody w  porównaniu do 
tradycyjnych metod uprawy. Kilogram warzyw potrze-
buje tylko 15 litrów wody w  ciągu całego cyklu wzrostu, 

w  tradycyjnych uprawach jest to aż 240 litrów. W  zakła-
dach produkcyjnych dostawcy, posiadających odpowied-
nie certyfikaty SQMS, SWA, IFS, ISO 14001 utrzymywana 
jest stała temperatura 4 stopni C, która jest gwarantem 
świeżości sałat. Proces produkcji składa się z  kilku eta-
pów. Początkowo sałata jest poddawana myciu w czystej 
wodzie pochodzącej ze studni głębionych, gdzie usuwane  
są wszelkie zanieczyszczenia. Kolejnym etapem jest 
inspekcja w sortowniku optycznym. Na koniec sałata jest 
poddawana suszeniu, aby na dłużej zachować świeżość 
oraz pakowana jest metodą obniżenia tlenu.

Zrównoważone 
rolnictwo
Skala działalności McDonald’s sprawia, że mamy realny wpływ na rynkowe standardy. Dlatego angażu-
jemy się w inicjatywy promujące zrównoważone rolnictwo. Byliśmy wiodącym inicjatorem powstania 
Polskiej Platformy ds. Zrównoważonej Hodowli Wołowiny. Platforma zajmuje się m.in. dobrosta-
nem zwierząt, ekonomiką hodowli, wykorzystaniem antybiotyków. Działania skupione są na ochronie 
zasobów naturalnych, kwestiach społecznych, zdrowiu żywności, a także efektywności i innowacyjności.

Celem McDonald’s jest promowanie programów zrówno-
ważonej produkcji w dziesięciu krajach, które są najwięk-
szymi dostawcami wołowiny, w  tym w  Polsce. Podjęte 
działania mają przyczynić się do zaangażowania kluczo-
wych interesariuszy z  branży, aby pomogli opracować 
inicjatywy zgodne z  zasadami i  kryteriami przyjętymi 
w  ramach zrównoważonej produkcji wołowiny. Polska 
inicjatywa jest jednym z najlepszych tego typu formatów 
wdrożonych w  życie, ze  względu na szerokie uczestnic-
two należących do niej różnych organizacji – począwszy 
od największych organizacji rolniczych, przez firmy takie 
jak McDonald’s, firmy dystrybucyjne, przedstawicieli kon-
sumentów, Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, śro-
dowiska weterynaryjnego samorządowego oraz central-
nego, a skończywszy na instytutach badawczych. 

Platforma w  znaczący sposób oddziałuje na zmiany 
wśród polskich rolników oraz prowadzi inicjatywy eduka-
cyjne propagujące wiedzę i najlepsze praktyki. 

Tomasz Kurpiewski
sustainability senior manager, McDonald's Polska

Chcemy, aby goście byli pewni, że wołowina 
w  naszych burgerach jest nie tylko najwyższej 

jakości, ale również była hodowana w sposób zrównowa-
żony.  McDonald’s już w  tej chwili stara się wypracować 
system dobrych praktyk, aby w  niedalekiej przyszłości 
bilans gospodarstw, gdzie została wyhodowana, 
był neutralny klimatycznie.

 McDonald’s Corporation
Już w 2014 roku McDonald’s Corporation ogłosił swoje globalne zaangażowanie w zakresie tworzenia standardów 
i  promocji zrównoważonej produkcji wołowiny. Deklaracja ma na celu umożliwienie producentom poszerzenia 
wysiłków na rzecz zrównoważonej produkcji wołowiny w ramach całego łańcucha dostaw i poza nim, a jednocze-
śnie pomaganie we wzmocnieniu społeczności hodowców wołowiny, w ochronie lasów i innych siedlisk, a także 
w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z produkcji wołowiny oraz ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Ścisła współpraca z  rolnikami, hodowcami i  dostawcami wołowiny wspiera rozwój zasobów branżowych,  
aby pomóc w  mierzeniu, porównywaniu i  prezentowaniu postępów w  zrównoważonych metodach produkcji, 
które stanowią wartość dodaną dla wszystkich firm. Niezwykle ważna jest także wzajemna wymiany wiedzy. 
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McDonald’s należy także do  Polskiego Stowarzyszenia 
Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. To niekomercyjna 
inicjatywa grupy firm i  osób reprezentujących różne 
branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie działa 
na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rol-

nictwa zrównoważonego w Polsce. W McDonald’s wyko-
rzystujemy tę platformę, aby przekazywać rolnikom 
najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i  promować ich implementowanie z  pozytywnym skut-
kiem zarówno dla ich gospodarstw, jak i środowiska. 

Zrównoważone rolnictwo jest dla nas ważne w całym łańcuchu dostaw, niezależnie od kraju pochodze-
nia produktu. 

•  Wykorzystywany olej palmowy pochodzi z upraw nie przyczyniających się do zubożenia wartości 
przyrodniczych terenów upraw palm olejowych – certyfikat RSPO.

•  Serwujemy kawę z plantacji posiadających certyfikat Rainforest Alliance, które spełniają rygorystyczne 
standardy ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

•  Opakowania celulozowe zrobione są z drewna posiadającego certyfikaty FSC (Forest Stewardship 
Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

Dobra praktyka

W przypadku hodowli kurczaka podejmujemy 
z  naszymi partnerami szereg zobowiązań, 
zarówno na rynku krajowym, jak i  globalnie. 
Hodowle, z  których pozyskujemy surowiec, 
są prowadzone zgodnie z  europejskimi prze-
pisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. 
Nasi dostawcy stosują bezklatkowe systemy 
hodowli oraz przedubojowe metody ogłusza-
nia zgodne ze standardami European Chicken 
Commitment. Nad realizacją wszystkich zobo-
wiązań czuwają nie tylko eksperci McDonald’s 
i naszych dostawców, ale również zewnętrzne 
podmioty audytujące kompleksowe spełnia-
nie standardów.

Dobra praktyka

 McDonald’s Corporation
Konsekwentna, wspólna droga w  kierunku zrównoważonego rozwoju i  ograniczania wpływu rolnictwa i  pro-
dukcji żywności na środowisko naturalne jest bardzo istotna. Przy skali działania McDonald’s każda zmiana ma 
znaczenie, ale wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania całego łańcucha dostaw. Przed nami stoją 
jeszcze wyzwania, ale już teraz podejmujemy strategiczne, długofalowe i odpowiedzialne działania. Aby uspraw-
nić dostawcom proces wprowadzania proekologicznych innowacji, w McDonald’s Corporation powstał globalny  
program Flagship Farmers. Zrzesza on wąskie grono przedsiębiorców, którzy zajmują się uprawą wybranych 
warzyw bądź hodowlą zwierząt, wykorzystując w tym celu najnowsze rozwiązania technologiczne oraz różnego 
rodzaju innowacje, co przekłada się nie tylko na najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści, ale także na efektywność prowadzonych upraw i ich wpływ na środowisko. 

 

W ramach globalnego zobowiązania McDonald’s, doty-
czącego również polskiego rynku, najpóźniej do 2024 
roku zrealizujemy dodatkowe inicjatywy. Planujemy:
 
•  nawiązać partnerstwo z  firmami technologicznymi 

oraz dostawcami w celu opracowania zautomatyzowa-
nych systemów monitorowania kluczowych wskaźni-
ków dotyczących dobrostanu zwierząt (w tym parame-
trów behawioralnych), 

•  nawiązać współpracę z  naukowcami, ekspertami 
w  zakresie dobrostanu zwierząt i  hodowcami w  celu 
zidentyfikowania parametrów, które wpływają na 
najwyższy poziom dobrostanu zwierząt oraz stop-
niowe wdrażanie tych standardów wśród dostawców 
 McDonald’s z całego świata,

•  ustanowić lub włączyć się do wielostronnej Platformy 
ds. Zrównoważonej Hodowli Kurczaków z  udziałem 
kluczowych podmiotów rynkowych, przedstawicieli 
branży, nauki oraz administracji krajowej i europejskiej.

Takie gospodarstwa znajdują się obecnie tylko 
w  12  europejskich krajach. Wśród wszystkich part-
nerów zakwalifikowanych do  programu jest dwóch 
przedsiębiorców zlokalizowanych w  Polsce: gospo-
darstwo wspomnianej wcześniej firmy Farm Frites  
Poland SA, zajmującej się uprawą ziemniaków, 
oraz hodowca bydła Adam Warnke.

Celem hodowcy posiadającego gospodarstwo o łącz-
nej powierzchni 72 hektarów jest skupienie się na 
innowacjach i technologii w celu poprawy dobrostanu 
zwierząt i  zwiększenia wydajności. W  ramach pro-
gramu Flagship Farmers przedsiębiorca zobowiązał 

się do  działania w  obrębie jasno określonych zasad, 
między innymi w obszarze praw pracowników i dbania 
o ich dobrobyt, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt. 
Wśród wprowadzonych w  gospodarstwie innowacji 
wymienić można system pozwalający na częsty dój 
krów w  szczycie laktacji, co ogranicza ryzyko cho-
rób wymion, a  także problemy metaboliczne u  zwie-
rząt. W  gospodarstwie jest także zewnętrzny dostęp 
do  pastwiska dla wszystkich zwierząt. Dowodem  
innowacyjności i  troski o  zrównoważony rozwój  
Adama Warnke jest zdobyty w 2021 roku tytuł Najlep-
szego Gospodarstwa Rolnego w  plebiscycie Złotej 
Setki Polskiego Rolnictwa magazynu WPROST.


	44 (42)

	Button 13: 


