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                 McDonald’s Corporation
W  październiku 2021 roku  McDonald’s w  skali globalnej ogłosił, że zobowiązuje się do 2050 roku osiągnąć 
zerową emisję netto we wszystkich działaniach prowadzonych na świecie. Tym samym firma przyłącza się  
do  prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych kampanii „Race to Zero” i  przystępuje do akcji 
„Business Ambition for 1.5°C” w ramach Science Based Targets initiative (SBTi)*. 

Chcąc ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C,  McDonald’s jeszcze bardziej obniży poziomy emisji we 
 wszystkich trzech zakresach w ramach opartego na badaniach naukowych i realizowanego do 2030 r. celu i na 
podstawie najlepszych praktyk SBTi. Ponadto firma zamierza również wyznaczyć długoterminowy cel redukcji, 
by osiągnąć zerową emisję netto. Wysiłki podejmowane od 2018 roku już teraz zaowocowały obniżeniem 
emisji z restauracji i biur na całym świecie o 8,5% w ujęciu bezwzględnym oraz zmniejszeniem intensyw-
ności emisji z łańcucha dostaw o 5,9% w stosunku do poziomu bazowego z 2015 roku. 

Globalne zobowiązanie dotyczące zerowej emisji netto wymaga, by  McDonald’s podszedł do zmian syste-
mowo, współpracując ze swoimi interesariuszami w ramach zespołów badawczych i projektowych. Szczegól-
nie ważna jest współpraca z franczyzobiorcami i stała wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk, co pozwala dążyć 
do zamierzonych celów.

Działania te mają przekształcić ambicje w konkretne zmiany, które przyniosą wymierne rezultaty: 

• znaczne zwiększenie redukcji emisji w restauracjach, biurach i łańcuchu dostaw w ramach realizacji 
istniejących celów  McDonald’s wynikających z  SBTi (wyznaczonych w  2018  r. i  obejmujących zakresy 
1, 2  i  3). Systematyczne aktualizowanie celów i  dostosowanie się do najnowszych badań klimatu we 
wszystkich zakresach emisji ułatwi ograniczenie wzrostu temperatur na świecie do poziomu poniżej 
1,5°C i wyznaczy kierunek realizacji ambicji  McDonald’s, którym jest zerowa emisja netto do 2050 roku, 

• umożliwienie dedykowanym działom projektowym  McDonald’s na świecie wprowadzania innowacji 
i  rozwiązań dostosowanych do lokalnych potrzeb, by wspierać rozwijanie wiodących w  branży nowości 
w zakresie energii odnawialnej, rolnictwa regeneracyjnego, gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważo-
nych opakowań. Rynki już pracują nad realizacją tego celu.  McDonald’s w Wielkiej Brytanii i Irlandii ogłosił już 
kompleksową strategię działań biznesowych i zrównoważonego rozwoju, wiele innych rynków, w tym Polska, 
pracują nad tym, by ogłosić je w 2022 roku,

• dostarczanie informacji z łańcucha dostaw  McDonald’s i dotychczasowych działań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju na potrzeby bieżących prac w ramach SBTi, których celem jest opracowanie ścieżek 
redukcji emisji o 1,5°C w leśnictwie i uprawach, a także określenie opartych na podstawach naukowych ram 
zerowej emisji netto. Po zakończeniu prac ramy te wyznaczą kierunek przyszłej ewolucji naszych istnieją-
cych celów. 

W  realizację tych celów zaangażowani są nie tylko pracownicy, franczyzobiorcy oraz dostawcy  McDonald’s, 
ale także zewnętrzni eksperci.

* SBTi to globalne przedsięwzięcie, którego celem jest pokazanie firmom, o  ile i  jak szybko muszą zredukować emisję gazów  
cieplarnianych, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych.

Nasza planeta
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Środowisko naturalne chronimy w  McDonald’s z planem i konsekwencją. Na wszystkie kluczowe 
obszary naszej działalności od lat patrzymy przez ekologiczny pryzmat, a  odpowiedzialność  
za stan planety jest jednym z najważniejszych elementów naszej globalnej strategii. Działamy 
kompleksowo, tworząc w  Polsce spójny system zarządzania środowiskowego certyfikowany 
normą ISO 14001. Zdajemy sobie sprawę, że przy skali działania naszej firmy – liczbie gości 
i restauracji – mała zmiana w systemie tworzy wielką różnicę dla planety. Dlatego wykorzystu-
jemy każdą okazję, aby wypracowywać najlepsze, ekologiczne standardy.

 McDonald’s współpracuje z  franczyzobiorcami w  celu 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych 
z  restauracjami i  biurami o  36% do 2030 roku w  sto-
sunku do roku bazowego 2015. Poprzez współpracę 

i  partnerstwo z  dostawcami firma zobowiązuje się 
również do zmniejszenia o  31% intensywności emisji 
w całym łańcuchu dostaw do 2031 roku.  Te cele zostały 
zatwierdzone przez SBTi.

Globalna redukcja emisji zgodnie z celem SBTi w stosunku do roku bazowego 2015

Postęp w łańcuchu dostaw SBTi
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Podział całkowitej emisji gazów cieplarnianych ze względu na źródło emisji 2015–2021

Zakres 3

2019 2020 2021

Transport i dystrybucja 4,7% 4,0% 3,6%

Zakupione towary 95,3% 96,0% 96,4%

Współczynniki GWP przyjęte do kalkulacji*

Nazwa substancji GWP

Dwutlenek węgla (Ditlenek węgla CO2) 1,0

HFC-125 (C2HF5) 2,8

HFC-134a (C2H2F4) 1,3

HFC-143a (C2H3F3) 3,8

HFC-32 (CH2F2) 650,0

Tlenki azotu (NOx/NO2) 310,0

* GWP – Global Warming Potential

Zakres 1, 2, 3 (t eCO2)

2019 2020 2021*

Zakres 1 28,394 32,855 51,595

Zakres 2 49,757 40,571 41,854

Zakres 3 359,658 345,173 479,629

total** 437,908 418,599 573,078

*  2021 wysoka emisja w zakresie 1, 2, 3 w stosunku do poprzednich 
lat wynika ze wzrostu liczby restauracji

** Emisje biogeniczne CO2 nie występują

Jako organizacja mamy także swój wkład w  opracowa-
nie metod obliczania emisji gazów cieplarnianych, aby 
zobrazować wpływ takich czynników, jak zmiany użyt-
kowania gruntów czy sekwestracja dwutlenku węgla na 
nasz ślad węglowy oraz zapewnić, że globalna strategia 
środowiskowa  McDonald’s jest odpowiednio rozbudo-
wana i elastyczna.
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Emisje gazów cieplarnianych są wyliczone przez program 
AI Track, który pozwala na zbieranie informacji rynkowych 
i  przetwarzanie emisji w  całej firmie. Dane do AI Track 
są  wprowadzane systemowo i  manualnie. Gazy, które 
zostały ujęte w  kalkulacji przy wyliczaniu zakresu 1, 2, 3 
to CO2, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-32 oraz tlenki 
azotu. Rok bazowy, który został przyjęty to 2015.

We współpracy z  franczyzobiorcami, dostawcami  
i  producentami, skupiamy się w  pierwszej kolejności 
na obszarach generujących największą część naszego 
śladu węglowego. Wśród nich można wymienić zużycie 
energii w  restauracjach, dostawy, opakowania i  odpady, 
a  także zaopatrzenie w  składniki kluczowe dla naszego 
menu, takie jak wołowina.

Nasze wyniki
Chcemy, aby nasze restauracje i łańcuch dostaw w skali globalnej i lokalnej były przykładem praw-
dziwej odpowiedzialności i  inspirowały inne firmy do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jed-
nocześnie wiemy, jak skomplikowanym procesem są wyliczenia w łańcuchu dostaw w zakresie 3, 
dlatego ściśle współpracujemy z  wieloma organizacjami, w  tym z  GHG Protocol, w  celu wypra-
cowania wiarygodnych technik obliczeniowych, które skutecznie obrazują nasz wpływ klima-
tyczny. Mamy także pełną świadomość, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi – w ostatnich 
2  latach poczyniliśmy znaczne postępy w określaniu naszych źródeł emisji, staramy się działać,  
by je zredukować tam, gdzie to możliwe. Mamy nadzieję, że efekty będziemy mogli zobaczyć w pełni  
w perspektywie kilku lat.

[ G R I  3 0 5 -1 ]  •  [ G R I  3 0 5 - 2 ]  •  [ G R I  3 0 5 - 3 ]

Wykres emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2, 3 w roku 2021

końcowe przetwarzanie
sprzedanych produktów 

6%
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i usługi 

81,0%
paliwo i energia
1,3%

ZAKRES 1

ZAKRES 2

ZAKRES 3

N A S Z A  P L A N E T A N A S Z A  P L A N E T A



66 67

[ G R I  3 0 5 - 5 ]
 Źródła redukcji i wzrostu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 w latach 2015–2021
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Główne źródła emisji w łańcuchu dostaw w latach 2015–2021 w Polsce

[ G R I  3 0 5 - 4 ]
Intensywność emisji gazów cieplarnianych została wyliczona na podstawie emisji z zakresu 1, 2, 3 oraz liczby 
transakcji przeprowadzonych w latach 2019, 2020 i 2021
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Zielona
energia

Automatycznie
podlewana
roślinność

Czujniki CO2
automatycznie
regulujące nawiew
powietrza

Certyfikowane materiały
do budowy, które  w dużej 
części nadają się do recyklingu

Urządzenia chłodnicze
wykorzystujące
ekologiczny
czynnik R290

Oświetlenie LED

Pompy
ciepła

Monitorowanie
zużycia energii

System rekuperacji
(odzyskiwania ciepła)

Pojemniki
do segregacji
odpadów

Separatory
tłuszczu

Optymalizacja
zużycia energii

Gaz jako
priorytetowe
źródło

System monitoringu energii pozwala zweryfikować, czy zgodnie z  wypracowaną procedurą wszystkie 
urządzenia w kuchni zostały uruchomione bądź wyłączone w odpowiedniej kolejności i godzinie. Ma to na 
celu unikanie tworzenia szczytów energetycznych, bowiem każde uruchomienie urządzeń w  restauracji 
jest realizowane zgodnie z odpowiednią sekwencją.

Dobra praktyka

W wielu naszych restauracjach prowadzimy 24-godzinny monitoring online zużycia prądu. Specjalistyczne 
oprogramowanie pozwala sprawdzić przez internet żądane parametry i porównać dane np. ze zużyciem 
energii w  poprzednim roku lub ze zużyciem energii w  innej restauracji o  podobnych parametrach 
budynku, poziomie sprzedaży itp. Dzięki systemowi, który działa zdalnie, osoba odpowiedzialna za jego 
kontrolę może zweryfikować czy urządzenia w restauracji zostały wyłączone na noc i czy nie zużywają 
energii bez potrzeby.

Ekologiczna 
infrastruktura
Zrównoważony rozwój w   McDonald’s zaczyna się od wyboru odpowiedniej lokalizacji dla każdej 
restauracji. Projekt inwestycji uwzględnia uwarunkowania krajobrazu, a  do budowy wykorzystu-
jemy wysokiej jakości ekologiczne materiały. Stawiamy restauracje, które dzięki nowoczesnej 
technologii mają niewielki wpływ na środowisko naturalne. 

Projektując restauracje, weryfikujemy, czy na rynku nie 
pojawiły się bardziej przyjazne środowisku rozwiązania, 
które przyczynią się do wyższej efektywności energe-
tycznej i  optymalizacji zużycia zasobów naturalnych.  
Dla nas liczy się każde zmniejszenie oddziaływania na 
środowisko. Obecnie korzystamy z  energii ze źródeł 
odnawialnych, racjonalnie gospodarujemy posiadanym 
zasobem poprzez wprowadzanie i  testowanie nowo-
czesnych rozwiązań, tj. rekuperatory ciepła, lampy UV, 
pompy ciepła czy zestawy fotowoltaiczne. 

• Zamiast plastikowych tablic z   menu używamy już  
ekologicznych wyświetlaczy LCD.

• Energooszczędnymi żarówkami LED oświetlamy 
 restauracje na zewnątrz, tablice reklamowe, kuchnię, 
zaplecze, chłodnie i mroźnie. 

• Oszczędność wynikająca z zastosowania źródeł LED 
to 6650 t eCO2/rok.

• Burgery podgrzewamy w  specjalnej rynnie, co pozwala 
zaoszczędzić nawet 80% energii.

• Każda nowo otwarta restauracja od czerwca 2017 roku 
ma czujnik CO2, który automatycznie reguluje nawiew 
powietrza w sali w zależności od liczby gości w restau-

racji. Czujnik analizuje poziom stężenia CO2 i w zależ-
ności od niego reguluje nawiew świeżego i recyrkula-
cyjnego powietrza. 

• Wszystkie dostarczane nowe urządzenia chłodnicze, 
w których istnieje technologiczna możliwość, wykorzy-
stują ekologiczny czynnik R290*.

• W urządzeniach HVAC (ogrzewanie–wentylacja–klima-
tyzacja) posiadamy system rekuperacji, czyli odzysku 
ciepła. Do ogrzewania używamy wymienników ciepl-
nych, które zimą wykorzystują ciepło emitowane przez 
urządzenia w restauracji do ogrzania powietrza pobie-
ranego z zewnątrz.

• 500. restauracja otwarta w maju 2022 r. została wypo-
sażona w  innowacyjne rozwiązania pozwalające  
znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej, 
m.in. instalację fotowoltaiczną i turbinę wiatrową.

* R290 (inaczej propan) to węglowodór występujący w  postaci  
naturalnej w złożach gazu ziemnego. Jako czynnik chłodniczy nie 
niszczy warstwy ozonowej (niski potencjał ODP) i posiada bardzo 
niski potencjał globalnego ocieplenia (GWP), a  więc tym samym  
nie powoduje emisji substancji ODS do atmosfery.

W  2021 roku został opracowany nowy standard zagospodarowania terenów zielonych wokół restauracji.  
Jest mniej trawy, a  więcej kamyczków i  kory z  pojedynczymi nasadzeniami. Tereny są nadal biologicznie 
czynne, ładne i dobrze odbierane przez gości. System nawadniania jest automatyczny, a rośliny dobierane są 
według optymalnej potrzeby zużycia wody.

Dobra praktyka
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W 2020 roku jeden z naszych franczyzobiorców uruchomił instalacje fotowoltaiczne w swoich restauracjach 
w Tychach, Zatorze, Andrychowie i Oświęcimiu.  Zamontowane na dachu 92 panele zaspokajają około 15% 
zapotrzebowania rocznego dla restauracji na energię elektryczną. 

Dobra praktyka

Energochłonne suszarki w toaletach są zastępowane ręcznikami papierowymi pochodzącymi z przetworzo-
nych papierowych odpadów.

Dobra praktyka

Udział procentowy użycia energii odnawialnej w Polsce w porównaniu do innych krajów
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Doskonalimy nasz system zarządzania energią i  wprowadzamy zmiany pozwalające na monitorowanie  
każdego urządzenia oddzielnie i porównywanie poszczególnych urządzeń między sobą. Aktualizacja pozwala 
również zidentyfikować urządzenia, które są odpowiedzialne za największe zużycie energii oraz ewentualne 
zdarzenia awaryjne, które dzięki systemowi możliwe są do natychmiastowej detekcji. 

Dobra praktyka
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Do przygotowania i  smażenia burgerów potrzebne są 
znaczące ilości energii. Dlatego bardzo ważnym aspek-
tem jest używanie nośników energii, takich jak gaz,  

które w  wyniku spalania nie zatruwają środowiska.  
Gaz jest więc priorytetowym, ekonomicznym źródłem 
energii dla restauracji  McDonald’s.

Zużycie energii w  McDonald’s Polska
2020 2021 

Zużycie energii elektrycznej* 160 801,36 MWh 197 245,68 MWh

Zużycie energii cieplnej (gaz ziemny)** 14 573,50 MWh 27 467,41 MWh

Zużycie energii razem 175 374,86 MWh 224 713,09 MWh

* Dane dotyczą 97,34% restauracji własnych i franczyzowych.
** Dane dotyczą 54,81% restauracji własnych i franczyzowych.

[ G R I  3 0 2 -1 ]
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Ekologiczne opakowania 
[ G R I  3 0 6 -1 ]  •  [ G R I  3 0 6 - 2 ]

Odpady powstające w naszych restauracjach to głównie opakowania z papieru i tektury oraz opa-
kowania wielomateriałowe. Proces przekazywania odpadów jest sformalizowany i  udokumento-
wany.  Ewidencja odpadów jest prowadzona w  systemie BDO prowadzonym przez ministerstwo 
właściwe do spraw środowiska. Od 2018 roku realizujemy globalną strategię, której głównym 
celem jest ograniczenie wpływu restauracji na środowisko poprzez zamknięcie obiegu opakowań.

Projektowanie i  właściwy dobór surowców, z  których 
powstają opakowania, to początek tego procesu.  
Globalnie do 2025 roku będziemy korzystać wyłącznie 
z opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych, 
pochodzących z  recyklingu lub ze źródeł certyfiko-
wanych, a wszystkie opakowania, z których korzystają 
goście w  restauracjach  McDonald’s, będą podda-
wane recyklingowi. W Polsce już od kilku lat wszystkie  
opakowania papierowe produkowane są z  surowców 
pochodzących z certyfikowanych źródeł.

Anna Borys
corporate relations director,  
 McDonald’s Polska

Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami,  
ale jesteśmy odpowiedzialnym i  zaangażowa-

nym partnerem zielonych rozwiązań oraz  innowacyj-
nych technologii. Wspólnie z  naszymi franczyzobior-
cami i  dostawcami nie zamierzamy schodzić 
z tej drogi – jutro zależy od nas.

Działamy ekologicznie
Od rana do nocy, a niekiedy całą dobę – restauracje  McDonald’s w Polsce działają tak, aby ograni-
czać wpływ na środowisko.

                 McDonald’s Corporation
Wszystkie projekty przedstawionej globalnej strategii odpowiadają na zmiany klimatyczne, są opracowywane 
i  realizowane globalnie przy uwzględnieniu cech i  regulacji poszczególnych regionów. Każdy region podejmuje  
inicjatywy, aby zrealizować założenia i cele strategii. Dzięki ścisłej współpracy między rynkami i międzynarodowej 
wymianie wiedzy  McDonald’s szuka rozwiązań, które będą możliwe do zastosowania wszędzie i do wdrożenia w jak 
najszerszej skali, z wymierną korzyścią dla środowiska. Skalę wpływu  McDonald’s tworzą nie tylko biura i restaura-
cje, ale również wszystkie podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw. Za sprawą wymogów systemu,  McDonald’s 
wspólnie z franczyzobiorcami i dostawcami wspiera zrównoważony rozwój i dokonuje zmian prośrodowiskowych.

• 100% restauracji wyposażonych jest w  nowoczesne frytownice zużywa-
jące w  procesie smażenia o  40% mniej oleju niż standardowe. Zużyty olej jest  
usuwany, magazynowany w  specjalistycznych opakowaniach i  odbierany przez 
wyspecjalizowane firmy logistyczne i  trafia do rafinerii, która produkuje z  niego 
biodiesel. 

• Od 2016 roku działamy według praktyki „Made for you”, czyli przygotowywanie 
posiłków rozpoczynamy dopiero w momencie, gdy gość złoży zamówienie. Ozna-
cza to, że jeśli np. przez godzinę restauracja nie ma klientów, to nic nie jest w niej 
produkowane. Przeciwdziałamy w  ten sposób marnowaniu żywności i  zasobów 
potrzebnych do jej produkcji. 

• Przeciwdziałamy marnowaniu żywności i  koordynujemy dostawy produktów 
tak, aby odpowiednia ich ilość trafiała do właściwych restauracji w odpowied-
nim czasie. Jeśli wystąpią nadwyżki niesprzedanej żywności to nasi partnerzy  
biznesowi przekażą je do Banków Żywności. 

• Zmniejszamy rozmiary opakowań i  projektujemy je tak, aby odpowiadały  
rozmiarowi produktu.  

• Kupujemy tyle warzyw, ile potrzebujemy w naszych restauracjach,  a optymalne 
planowanie bieżących zakupów jest możliwe dzięki stałej aktualizacji danych 
z centrum logistyki i dystrybucji HAVI Logistics.

Zielone rozwiązania w  McDonald’s

Restaurant
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Redukcja 
Redukujemy plastikowe opakowania w  restauracjach – obecnie stanowią one jedynie 
5%  wszystkich opakowań, aż 70% wszystkich surowców wykorzystywanych do produkcji 
opakowań to papier. Od stycznia 2020 roku goście mogą korzystać wyłącznie z  papierowych  
słomek i papierowych opakowań do lodów McFlurry. W 2020 roku tylko dzięki wprowadzeniu papie-
rowej słomki zredukowaliśmy ilość plastiku o około 97 ton, co przekłada się na równowartość około 
1,5 mln półtoralitrowych plastikowych butelek. Co więcej zrezygnowanie z plastikowych wieczek 
do McFlurry i wprowadzenie papierowych dało dodatkową redukcję o 52 tony.

W 2021 roku wymieniliśmy kubki do shake’ów (co przekłada się na redukcję plastiku o ok. 280 ton rocznie) oraz 
miski do sałatek (redukcja 170 ton) na ich papierowe odpowiedniki. Zastąpiliśmy też plastikowe sztućce – tylko 
w 2019 roku w restauracjach w Polsce wydano ich aż 60 milionów – w tym łyżeczki do kaw i deserów czy noże 
i widelce do sałatek. Skupiamy się na sukcesywnym wprowadzaniu zmian we wszystkich restauracjach. 
Od czerwca 2021 roku  McDonald’s w  Polsce zadeklarował używanie wyłącznie sztućców drewnianych,  
a  zmiana ta ograniczy zużycie plastiku o  kolejne 220 ton rocznie. W  sumie tylko w  2021 roku  McDonald’s 
ograniczył zużycie plastiku o 835 ton. To kolejny element długofalowej strategii mającej na celu zamknięcie 
obiegu poprzez odpowiedni dobór surowców, właściwą segregację oraz ich recykling. 

Dobra praktyka

W 2020 roku  McDonald’s wycofał plastikowe słomki na rzecz ich papierowych odpowiedników. Zmianie towarzyszyła szeroka kampania kon-
sumencka pod hasłem „Ty nie zauważysz. Środowisko tak”

Tomasz Kurpiewski
sustainability senior manager,  McDonald’s Polska

Obieg zamknięty opakowań jest najwyższym poziomem zagospoda-
rowania odpadów. To bardzo zaawansowany system. W  przypadku 

 McDonald’s z  opakowań powstaje nowy, gotowy produkt, który z  powrotem 
wraca do restauracji, w formie papierowych ręczników, od niedawna również 
papieru toaletowego, a w niedalekiej przyszłości – w postaci tacek do napo-
jów. W  tej chwili tylko 5% naszych opakowań to plastik. Natomiast 95% 
naszych opakowań powinno trafić do frakcji papier, ponieważ sku-
tecznie włączamy je do obiegu zamkniętego.

[ G R I  3 0 6 - 3 ] 
Całkowita masa odpadów w podziale na ich rodzaj w tonach

 
Kod 
odpadu

 
 
Odpad

Finalna masa odpadu

2020 2021

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 273,2723 369,1490

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,5342 3,6620

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 6,0346 109,8780

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 52,6935 37,1560

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

0,3211 0,0820

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

1,0138 0,8375

16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,7500 0,8640

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,4452 0,2579

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 11,6510 1,2191

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 
do spożycia

28,9275 12,1472

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,0927 0,1578

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 186,2440 206,8830

total 566,9799 742,2935

RedukcjaZb
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Przetwarzanie
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[ G R I  3 0 1 -1 ]

Całkowita waga materiałów wykorzystanych do pakowania produktów w podziale na kategorie*

Materiał Waga Udział

Papier** 9 959,23 t 94%

Plastik 577,17  t 5%

Inne 97,7 t 1%

* 100% produktów jest zakupionych od dostawcy zewnętrznego
** Dotyczy opakowań wyprodukowanych w większości z papieru

Udział materiałów nadających się do recyclingu w opakowaniach głównych kategorii produktowych

Kategoria produktu Skład materiału Waga

Serwetki 100% włókno papierowe 1 611 t

Tacki na kubki 100% formowany papier z recyklingu 790 t

Papierowe torby na dania na wynos 100% włókno papierowe 1 780 t

Papierowe torby na dania 95% włókno papierowe + 5% powłoka* 97 t

Papier do zawijania 90% włókno papierowe + 10% powłoka* 312 t

Papierowy kubek na zimne napoje i lody 90% włókno papierowe + 10% polietylen 1 421 t

Papierowy kubek na gorące napoje 93% włókno papierowe + 7% polietylen 726 t

Opakowanie na sałatę 94% włókno papierowe + 6% polietylen** 53 t

Pokrywki na kubki na zimne i gorące napoje 100% polistyren 373 t

Słomki 100% papier 225 t

Sztućce i mieszadełka 100% drewno 59 t

total 7 447 t

* Powłoka zawiera materiał odnawialny, więc rzeczywista zawartość materiału pochodzenia ze źródeł odnawialnych jest wyższa niż 90% lub 95%
** Do końca 2022 opakowania te będą wolne od PE (polietylenu)

Udział materiałów pochodzących z recyclingu w opakowaniach głównych kategorii produktowych

Kategoria produktu Skład materiału Waga

Tacki na kubki 100% formowany papier z recyklingu 790 t

Papierowe torby na dania na wynos 100% włókno papierowe 1 780 t

Przetwarzanie 
W   McDonald’s traktujemy zużyte opakowania jak cenne surowce, które możemy ponownie wyko-
rzystać, zamykając obieg i ograniczając wpływ na środowisko. Już teraz 70% wszystkich surowców 
wykorzystywanych do produkcji opakowań stanowi papier, a  aż 94% wszystkich zużytych opako-
wań z restauracji powinno trafić do frakcji papier, którą przetwarzamy. We wszystkich restauracjach  
w Polsce dostępne są kosze umożliwiające segregację śmieci. Dzięki odpowiedniej selekcji odpadów 
możliwe jest ich przetwarzanie i powrót do restauracji w innej postaci. 

Jest to możliwe dzięki trwającej od 2020 roku współ-
pracy z  partnerem technologicznym Miklan-Ryza 
z  Torunia, specjalizującym się w  odzyskiwaniu włó-
kien papierniczych z  makulatury. Firma posiada 
m.in układy technologiczne przystosowane do roz-
włókniania, czyszczenia, a  także do dezynfekcji  
zanieczyszczonych odpadów makulaturowych. Wszyst-
kie restauracje   McDonald’s w  Polsce używają ręczni-
ków papierowych, które zastępują suszarki elektryczne 
w łazienkach oraz czyściwa, które powstały z opakowań 
poddanych recyklingowi.

Współpraca z  Miklan-Ryza jest wynikiem silnej współ-
pracy, zaufania i motywacji w tworzeniu prośrodowisko-
wych rozwiązań, których wdrożenia są nie tylko istotne 
dla   McDonald’s lokalnie, ale stanowią też przykład dla 
innych podmiotów na rynku.
W 2021 roku restauracje  McDonald’s w całej Polsce otrzy-
mały prawie 10 tysięcy ton papierowych produktów, 
głównie opakowań. Firma odebrała 1 895 ton makulatury 
z  restauracji, która została przetworzona na 247,53 ton 
ręcznika papierowego i papieru toaletowego oraz 3,75 ton 
czyściwa.Planujemy dalsze działania w tym zakresie.

Tomasz Kurpiewski
sustainability senior manager,  McDonald’s Polska

Przetwarzanie zabrudzonych jedzeniem odpadów to zadanie bardzo wymagające. Wraz z recyklerem opracowa-
liśmy nową technologię, z  czym wiązały się inwestycje, m.in. zakup dodatkowych modułów i  maszyn. Mamy  

rozwiązanie pozwalające na przetwarzanie zabrudzonego papieru oraz papieru z domieszką polimeru. Dzięki takiemu 
podejściu pokazujemy, że niechciane wcześniej odpady można zagospodarować z  korzyścią dla środowiska 
naturalnego. Bardzo nas cieszy, że cały proces odbywa się w Polsce.

Nasza technologia pozwala przywracać do systemu także te „trudniejsze” odpady, w tym słomki, papierowe 
kubki po napojach zawierające tylko 4–6% plastiku, a nawet zabrudzone papierowe opakowania po burge-
rach. Przetworzone odpady wracają do restauracji w  postaci produktów najwyższej jakości, posiadających 
stosowne atesty. Dlatego tak ważne jest, żeby wspomniane opakowania trafiały do frakcji papier.

Dobra praktyka
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[ G R I  3 0 1 - 3 ] 
Materiały pochodzące z odzysku 

Waga papieru pochodzącego z odzysku 251,28 t

Procent odzyskanych materiałów w stosunku do całkowitej wagi materiałów wykorzystanych  
do pakowania produktów 2,4%

Wiemy, że skuteczne zamykanie obiegu w   McDonald’s jest możliwe tylko wtedy, gdy przekonamy do tego 
naszych gości. To według nas efektywna i  najlepsza forma recyklingu. Dlatego też w  2022 roku stworzyli-
śmy proekologiczną platformę komunikacyjną, pod hasłem „Jutro zależy od nas”. W  ramach tego działania 
wyemitowaliśmy między innymi spot telewizyjny, którego bohaterami stały się zużyte opakowania po naszych  
produktach. Przedstawiając ich historię w  niebanalny i  wesoły sposób wskazaliśmy, że warto „dać im drugie 
życie” i wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Dobra praktyka

Bin-E - Inteligentny kosz, który samodzielnie sortuje, kompresuje i segreguje wrzucane odpady do czterech frakcji – papier, szkło, plastik, puszki.  
Innowacyjne, przyjazne w obsłudze urządzenie, które edukuje pracowników i gości biura w zakresie właściwej segregacji

Redukcja plastiku

Recykling

Tacki na napojeRęczniki papierowe Papier toaletowy

Mleko w kartonie

Miski do sałatek Sztućce

Kubki McFlurry Papierowe słomki

Papierowe kubki do lodów

2022

2023

2021

2020

Papierowe pokrywki

Kubki do shake’ów

Patyczki do balonów

2021

Przed nami

Przed nami

N A S Z A  P L A N E T A N A S Z A  P L A N E T A



80 81

 McDonald’s Polska jest jedną z  firm wspierających kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, której  
inauguracja odbywa się co roku podczas Światowego Dnia Środowiska, a  organizowaną przez Centrum  
UNEP/GRID Warszawa. 
W  drugiej edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment” wypracowaliśmy kolejne 
mechanizmy w  obszarze zarządzania odpadami i  gospodarki o  obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym 
wsparciu społeczności lokalnych. 
UNEP/GRID Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, w którym uczestni-
czymy od 2018 roku, wspierając realizację środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Nasze działania są dostrzegane
• Testujemy nasze rozwiązania i poddajemy je ocenie opinii publicznej. W 2021 przystąpiliśmy do XX już edy-

cji konkursu Ekolaury, czyli nagrody przyznawanej przez Polską Izbę Ekologii, która nagradza organizacje  
za rozwiązania i aktywność proekologiczną. 

• W tej jubileuszowej edycji otrzymaliśmy dwie nagrody w kategorii Gospodarka Odpadami oraz Gospodarka 
o obiegu zamkniętym. 

Dobra praktyka

Dziękujemy za każde prawidłowo posegregowane opa-
kowanie po burgerze, słomkę czy kubek. Jednak zdajemy 
sobie sprawę, że nie wszystkie nasze odpady trafiają 
do odpowiednich pojemników. Wyzwaniem pozostaje 
choćby los opakowań po produktach zamówionych  
na linii McDrive, w  usłudze McDelivery, czy po prostu 
zabranych na wynos. 

W   McDonald’s bierzemy za nie odpowiedzialność. 
W  październiku 2021 roku powstał projekt EcoHeroes, 
który realizujemy z partnerem Planet Heroes. Pracow-
nicy  McDonald’s wraz z sąsiadami, mieszkańcami miej-
scowości, w których zlokalizowane są restauracje oraz 
naszymi gośćmi organizują zbiórki odpadów w  swo-
jej okolicy – w  lasach, parkach i  skwerach. W  efekcie 
wszyscy mogą cieszyć się czystszym sąsiedztwem, 
wolnym od zużytych opakowań, a  zebrane odpady 
są segregowane i  przetwarzane. Swoją postawą 
chcemy inspirować innych do wspólnego działania.  
Wierzymy że gospodarka cyrkularna to nie tylko myślenie  
o  planecie, ale także włączanie społeczności co jest 
bardzo budujące i  inspirujące do utrwalania popraw-
nych zachowań ekologicznych. EcoHeroes to uzu-
pełnienie naszej długoterminowej strategii obiegu 
zamkniętego, którą chcemy rozwijać.

Współpracujemy z wieloma podmiotami, które odbierają 
z  restauracji odpady komunalne. Zgodnie z  przepisami 
są one zobligowane do ewidencji odpadów w bazie BDO.

Jedną z misji EcoHeroes była odpowiedź 
na sugestie miasta i posprzątanie Plaży 
Romantycznej w Warszawie. 

Partnerem akcji EcoHeroes jest organiza-
cja Planet Heroes, globalna platforma eco 
 crowdfundingowa, której celem jest sprzątanie 
planety. Planet Heroes swoim zasięgiem obej-
muje 24  kraje. Misją platformy Planet Heroes 
jest tworzenie globalnej społeczności co wpi-
suje się w  wartości  McDonald’s. EcoHeroes 
i   McDonald’s wiedzą, że ludzie są w stanie doko-
nać rzeczy wielkich, ale muszą działać razem!

Warto wiedzieć

569
zorganizowanych
zbiórek

4 000
60-litrowych worków
z odpadami

około

2 500
uczestników

około

Stan na maj 2022 r.

EcoHeroes w liczbach
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