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• Franczyza jest odpłatna, wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków jednorazowych oraz opłat 
miesięcznych przez cały okres trwania umowy.

• Franczyzobiorcy zobowiązani są do reinwestycji w prowadzone przez siebie restauracje w przypadku 
wszelkich innowacji wprowadzanych przez korporację.

• Franczyza udzielana jest zawsze jednej osobie na jedną restaurację. Każda kolejna restauracja to odrębna 
umowa franczyzy.

• Pozyskaniem miejsc pod restauracje zajmuje się Dział Rozwoju               McDonald’s Polska.

Warto wiedzieć

W maju 2022 r. franczyzobiorca Hristof Hanko otworzył 500. restaurację  McDonald’s w Polsce, zaprojektowaną w stylu Luna

Nasi franczyzobiorcy
Ponad 90% restauracji               McDonald’s w Polsce zarządzanych jest przez franczyzobiorców, czyli nie-
zależnych, lokalnych przedsiębiorców. Oznacza to codzienne zaangażowanie w  funkcjonowa-
nie lokali, zarządzanie kilkudziesięcio-, a nawet kilkusetosobowym zespołem, aktywne działania  
na rzecz lokalnych społeczności.               McDonald’s jest liderem i  prekursorem franczyzy w  Polsce, 
która jest oparta na sprawdzonym modelu biznesowym przynoszącym satysfakcję i  korzyści 
polskim przedsiębiorcom. 

Z tym wiąże się prowadzenie restauracji                McDonald’s dla: 

• Prowadzenie działalności pod marką               McDonald’s, lecz na własny rachunek.

• Poświęcenie maksimum czasu i wysiłku na prowadzenie restauracji.

• Działanie w ramach ściśle określonych zasad, procedur i receptur.

• Nabycie na własność wyposażenia restauracji.

• Zaopatrywanie restauracji w produkty, opakowania, środki czystości od wskazanych przez              McDonald’s dostawców.

• Zatrudnienie zespołu na podstawie umowy o pracę.

• Uiszczanie miesięcznych opłat na rzecz               McDonald’s przez cały okres trwania umowy franczyzy. 

• Szkolenia przygotowujące franczyzobiorców do prowadzenia restauracji.

• Stałe konsultacje i pomoc franczyzobiorcom w prowadzeniu restauracji.

• Szkolenia dla franczyzobiorców i ich kierowników, stale aktualizowane materiały szkoleniowe dla pracowników.

• Inicjowanie ogólnopolskich programów i akcji marketingowych i digitalowych.

• Wsparcie w postaci wyspecjalizowanych agencji komunikacyjnych oraz w zakresie public relations.

• Dostęp do sprawdzonych źródeł zaopatrzenia podlegających stałej kontroli jakości oraz sieci firm serwisowych 
i usługodawców.

franczyzobiorcy

McDonald’s

N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I
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Obecnie społeczność naszych franczyzobiorców tworzy 
80 osób z całej Polski. Każda z nich, bez względu na liczbę 
i wielkość restauracji, jest dla nas tak samo ważna i może 
liczyć na pomoc w prowadzeniu biznesu. W tym raporcie 
nie możemy przedstawić każdego naszego franczyzo-
biorcy, jednak wkład każdego z nich w rozwój naszego biz-
nesu jest nieoceniony. 

Po więcej inspirujących historii 
franczyzobiorców zapraszamy 
na stronę internetową: 
https://mcdonalds.pl/o-mcdo-
nalds/nasi-franczyzobiorcy/ 

Zobacz więcej online

Przedstawiciele korporacji McDonald’s cyklicznie spotykają się z całym systemem – franczyzobiorcami, pracownikami restauracji oraz dostaw-
cami i partnerami biznesowymi

              McDonald’s od zawsze dba o najwyższy poziom współpracy ze swoimi franczyzobiorcami, oferu-
jąc nie tylko sprawdzony model biznesowy, ale również wsparcie na każdym etapie prowadzenia  
działalności. Niezwykle ważne jest dla nas tworzenie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu 
i najwyższych standardach etycznych oraz wspólna praca nad budowaniem reputacji marki.

Poznaj naszych franczyzobiorców

Tomasz Wąsik
właściciel trzech restauracji               McDonald’s, które przejął 
od swojego taty, Jacka Wąsika

Moja przygoda z               McDonald’s zaczęła się w  latach 
 90., kiedy tata otworzył pierwszą restaurację w Kra-

kowie. Miałem wówczas 8 lat i wywarło to na mnie ogromny 
wpływ. Weekendy i dni wolne spędzałem w restauracji i już 
wtedy mówiłem, że jak będę duży, to będę właścicielem 
Maka. Wróciłem do tych marzeń w 2018 r., kiedy to pojawił 
się temat kontynuacji naszego biznesu pod szyldem 
             McDonald’s. Postanowiłem spróbować sił i  złożyłem  
aplikację w ramach procesu „Kolejne pokolenie”.  

Uzyskałem pozytywną opinię systemu, a  sam proces 
przekazania franczyzy poprzedzony był szkoleniem,  
na którym poznałem funkcjonowanie restauracji od  
wewnątrz. Sukcesja została podzielona na etapy – restau-
racje przekazywane są w  ustalonej kolejności i  czasie. 
Cały czas mogłem liczyć na wsparcie               McDonald’s – ludzie 
byli pomocni na każdym etapie, otrzymałem też ogromną 
wiedzę, którą mogłem wykorzystać podczas wdrażania 
własnych pomysłów. W 2020 r. pierwsza przejęta przeze 
mnie restauracja osiągnęła jeden z najlepszych wyników 
w Polsce, jeśli chodzi o przyrost dziennej liczby samocho-
dów obsłużonych na linii McDrive. 
Dużym wsparciem jest oczywiście tata. Dobrze się rozu-
miemy i  mamy podobne oczekiwania. Zespoły, na któ-
re natrafiłem, są świetnie wyszkolone i  zmotywowane  
do pracy. Współpraca z  nimi to czysta przyjemność.  
Zespół wie, czego może się po mnie spodzie-
wać, i zna moje oczekiwania.

Dariusz Linert
prowadzi obecnie sześć restauracji i jest liderem 
zmian ekologicznych wśród franczyzobiorców

Zainteresowałem się zmianami prośrodowisko-
wymi w  mojej restauracji z  dość prozaicznych 

powodów –  z  jednej strony szukałem oszczędności, 
a z drugiej potrzebowałem nowych źródeł energii. 

W  tej chwili mam instalacje  fotowoltaiczne w  czterech 
restauracjach. Obecnie zaspokajają one około 15% za-
potrzebowania rocznego na energię elektryczną, choć 
jestem pewny, że potencjał tego rozwiązania jest dużo 
większy – więcej energii można uzyskać na przykład dzię-
ki zadaszeniu panelami części parkingowej. W  planach 
mam również budowę własnej farmy fotowoltaicznej 
połączonej z  instalacjami wiatrowymi oraz magazynem 
energii – ta inwestycja całkowicie pokryje zapotrzebowa-
nie na energię w moich restauracjach. 

Chcę też, aby w  przyszłości energia z  własnej produkcji 
zapewniła w  pełni „paliwo” dla samochodów elektrycz-
nych, które używane są w  mojej firmie. W  najbliższych 
trzech latach wymienię wszystkie flotowe samochody 
na elektryczne. Oszczędności roczne dla firmy w związku 
z rezygnacją z zakupu benzyny będą znaczne.

Będę sukcesywnie rezygnować z  surowców kopalnych 
dających dotychczasową energię moim restauracjom. 
Cieszę się, że współpraca z                McDonald’s pozwala myśleć 
perspektywicznie i  wprowadzać nowe technolo-
gie dla pozyskania energii elektrycznej.

N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I
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W               McDonald’s słuchamy głosu lokalnych społeczno-
ści, również opinii krytycznych. Przez 30 lat działalności 
spotykaliśmy się z sytuacjami trudnymi, m.in. zarzutami 
o zaśmiecanie okolicy czy otwieranie lokali w niechcia-
nych miejscach.
Każda taka opinia ma dla nas znaczenie, a tam, gdzie jest 
to możliwe, staramy się rozwiązać problem. Przykładem 
może być opisywana w  rozdziale „Nasza planeta” akcja 
zbierania odpadów z  okolic restauracji. Jesteśmy rów-
nież otwarci na dialog z  mieszkańcami. Przed budową 
nowej restauracji zainteresowanym stronom wyjaśniamy 
zasady jej działania, przedstawiamy wpływ na życie  
okolicy. Jeśli to możliwe, zmieniamy projekt tak, aby lepiej 
odpowiadał na oczekiwania i potrzeby sąsiadów.

Izabela Orzeł
franczyzobiorczyni z ponad 20-letnim  
doświadczeniem

Wierzę w to, że               McDonald’s to nie tylko restau-
racja, to miejsce spotkań, w  którym miesz-

kańcy dobrze się czują. Gdy w  Lublinie nie powstało 
jeszcze tyle galerii handlowych, ludzie gromadzili się 
u nas i to nie tylko na posiłek. Zanim zaczęła się pande-
mia, obserwowałam ich również w  Galerii Vivo, jak  
spędzają miło wspólny czas, pijąc naszą kawę. Myślę, 
że jesteśmy przyjazną firmą, miejscem, do którego 
chce się wracać. Jesteśmy też blisko lokalnej społecz-
ności i  angażujemy się w  pomoc tym, którzy 
najbardziej jej potrzebują.

Pandemia była trudnym czasem dla całej 
branży gastronomicznej. W                McDonald’s prze-
szliśmy przez nią z całym zespołem, wspiera-
jąc naszych franczyzobiorców, pracowników, 
dostawców oraz gości.

W niepewnym czasie pandemii podjęliśmy
wiele aktywności, aby zapewnić bezpie-
czeństwo, a  także komfort naszym gościom 
w zamówieniach na wynos.
Już  w  2020 roku uruchomiliśmy usługę 
 McDelivery w  88 restauracjach, a  sprzedaż 
w tym kanale wzrosła o 360%. Efektywność 
osiągnęliśmy dzięki współpracy z  najwięk-
szymi dostawcami posiłków – Glovo, Uber 
Eats, Stava i  Pyszne.pl. W  150 restauracjach 
dajemy możliwość gościom samodzielnego 
wyboru platformy, przez którą mogą zama-
wiać jedzenie z  najbliższego               McDonald’s. 
Zadbaliśmy także o  dostawy w  mniejszych 
miastach dzięki współpracy z  lokalnym 
operatorem logistyki – firmą Stava. 

Dobra praktyka

Globalna marka,  
lokalny wpływ
Każda z kilkuset restauracji               McDonald’s w Polsce to część lokalnej społeczności. Nasi fran-
czyzobiorcy od lat udowadniają, że chcą, aby ich lokale i  obecność w  danym miejscu stanowiły 
więcej niż tylko miejsce z dobrym jedzeniem.

Przygotowując raport, poprosiliśmy franczyzobiorców 
o  przedstawienie listy ich aktywności wspierających 
lokalną społeczność. W  odpowiedzi otrzymaliśmy  
kilkaset zrealizowanych w 2021 roku działań – od małego 
turnieju koszykówki i  remontu świetlicy, poprzez upo-
minki dla lokalnych kolarzy i organizację konkursu eko-
logicznego, aż do wsparcia lokalnego festynu i  zakup 
strojów dla piłkarzy. Franczyzobiorcy inicjują własne 

akcje lub odpowiadają  na zgłaszane przez lokalne  
społeczności potrzeby. 

Małe i  duże akcje, skierowane do wielu grup, udowad-
niają, że „Razem możemy więcej”, a w               McDonald’s liczy 
się siła dobrych, sąsiedzkich relacji. Część działań 
miała charakter jednorazowy, inne są na stałe wpisane 
w lokalny kalendarz. 

Wybrane obszary wspierane przez franczyzobiorców: 

edukacja społeczna

sportpomoc społeczna

ochrona środowiska kultura

zdrowieprzestrzeń publiczna

Fundacja  
Ronalda McDonalda

OCHRONA ŚRODOWISKA EDUKACJA SPOŁECZNA

KULTURA

POMOC SPOŁECZNA
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

ZDROWIE

SPORT
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   McDonald’s Polska przekazał 2,37 miliona złotych  
Fundacji Ronalda McDonalda w  Ukrainie. Do menu 
restauracji w Polsce wprowadziliśmy Ukraińskiego Bur-
gera. Ze sprzedaży przekazaliśmy fundusze do Funda-
cji Ronalda McDonalda w  Ukrainie, uzyskując powyżej 
wymienioną kwotę. Środki zostały przeznaczone na 
pomoc humanitarną, głównie na zakup żywności trwa-
łej. W czasie działania Fundacji udało się stworzyć około 
46 tysięcy paczek dla mieszkańców Ukrainy.

Fundacja w  porozumieniu z  władzami przekazuje paczki 
żywnościowe dla potrzebujących, którzy nie mogą opu-
ścić swoich domów w  strefach wojennych. Do tej pory 
       McDonald’s Ukraina i lokalna Fundacja Ronalda  McDonalda 
przekazały ponad 222 tony żywności na cele humanitarne. 
Dodatkowo Fundacja przekazała prawie tysiąc zestawów 
pierwszej pomocy dla potrzebujących, a  dla szpitali i  ich 
pacjentów – leki, sprzęt i  środki medyczne, higieniczne, 
wodę, żywność. Fundacja cały czas działa – obecnie reali-
zuje 5 programów pomocowych na terytorium Ukrainy, ze 
szczególnym naciskiem na niesienie pomocy humanitarnej.

Na rzecz uchodźców działa również polska Fundacja 
 Ronalda McDonalda, której ambulans udzielał wspar-
cia medycznego w  Przemyślu, finansuje także łóżka dla 
rodziców dzieci z  Ukrainy przebywających w  szpitalach. 
Zapewnia również zakwaterowanie w  Domach Ronalda 
 McDonalda w Polsce rodzinom ciężko chorych dzieci. 

Od 23 marca do  połowy czerwca w  Centrum Szkolenio-
wym               McDonald’s na Dworcu Centralnym działała świe-
tlica „Maczek”. To bezpieczne i  komfortowe miejsce dla 
dzieci i ich opiekunów, czekających na Dworcu na dalszą 
podróż. Dzieci przebywające w „Maczku” mogły odpocząć, 

bawić się, brać udział w animacjach i prostych zajęciach 
z  programowania z  wykorzystaniem robotów edukacyj-
nych. Przez cały okres działalności, a  dokładniej 104  dni, 
„Maczek” ugościł 1700 dzieci z 1100 rodzin. Świetlica była 
prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy  
Dialog – partnerem, który ma wieloletnie doświadczenie 
w realizacji złożonych projektów edukacyjnych i animacji 
dla dzieci oraz młodzieży w różnych grupach wiekowych.

Iwona Brzózka-Złotnicka
prezeska zarządu, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Jako Stowarzyszenie od początku wojny w Ukrainie wspieraliśmy uchodźców, szczególnie tych najmłodszych 
i  nieletnich. W  punkcie na Torwarze poznawaliśmy historie ukraińskich dzieci i  z  wrażliwością uczyliśmy się  

działania w  tej nowej sytuacji. W  „Maczku” na Dworcu Centralnym odpowiadaliśmy za opiekę nad przebywającymi 
w punkcie dziećmi, zapewniając im zabawę, animacje i – jeśli była na to przestrzeń oraz zainteresowanie – naukę 
z wykorzystaniem m.in. robotów edukacyjnych.

Ukraiński Burger cieszył się dużą popularnością w Polsce

Pomoc Ukrainie
W               McDonald’s wiemy, że trudne czasy są testem solidarności. W obliczu wojny w Ukrainie nasza 
sieć podjęła bezprecedensowe działania wspierające naszych sąsiadów – zarówno tych, którzy 
pozostali w kraju, jak i tych, którzy przekroczyli granicę z Polską. 

W pomoc uchodźcom aktywnie zaangażowali się pracownicy restauracji franczyzowych i korporacyjnych

N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I
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Uruchomiliśmy również linię wsparcia dla osób ucie-
kających przed wojną w  Ukrainie. Ze wsparcia Infolinii 
              McDonald’s „Jesteśmy Razem” skorzystało dotychczas 
prawie 440 osób (w tym ponad 60 dzieci). Skupiliśmy się 
na udzielaniu pomocy w zdobywaniu informacji, zakwate-
rowaniu (60 osób znalazło tymczasowy dom) oraz poma-
gamy w  poszukiwaniu miejsc pracy. Do końca czerwca 
2022 r. zatrudniliśmy 2 373 osoby. Obecnie około 278 osób 
jest na różnych etapach w  procesie zatrudnienia, a  265 
osób jest w trakcie weryfikacji dokumentów. Część osób 
z tej grupy już dołączyło do zespołów restauracji w Polsce. 

Franczyzobiorcy             McDonald’s zaangażowali się w pomoc 
i  przekazywali ciepłe posiłki wszędzie tam, gdzie było 
to potrzebne – w  punktach pomocy m.in. na Dworcu  
Centralnym w  Warszawie czy w  restauracjach, głównie 
zlokalizowanych przy granicy i  w  miastach, do których  
trafiło najwięcej uchodźców. Do czerwca 2022 r. wydaliśmy  
63 352 posiłki.

Przykładem zaangażowania franczyzobiorców jest 
Robert Grzyb, który zarządza trzema restauracjami 
              McDonald’s w  Lublinie, Zamościu i  Chełmie. Z  uwagi 

na lokalizację i  bliskie położenie względem ukraińskiej 
granicy już w  pierwszych dniach wojny lokale zapeł-
niły się uchodźcami, którzy otrzymywali od pracowni-
ków restauracji ciepłe posiłki, gorące napoje, a  także  
możliwość odpoczynku, skorzystania z  toalety czy  
darmowego wi-fi przez całą dobę.

Franczyzobiorczyni Barbara Boroń, na prośbę Ambasady 
Ukrainy, zorganizowała m.in. zbiórkę pieniężną, z  któ-
rej całą zebraną kwotę – 300 tysięcy złotych przezna-
czyła na zakup leków dla oddziałów intensywnej terapii 
w ukraińskich szpitalach, m.in. w Łucku oraz Lwowie.

Partnerem świetlicy na Dworcu Centralnym było Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Przez 104 dni działania w Centrum 
Szkoleniowym McDonald’s  
na Dworcu Centralnym w Warszawie 
dzienna świetlica „Maczek” ugościła  
1 700 dzieci z ponad tysiąca 
ukraińskich rodzin.

Adam Pieńkowski
managing director,               McDonald’s Polska

10% naszych pracowników w Polsce to Ukraińcy, dlatego też od początku wojny udzielamy pomocy jej ofiarom. 
Wspieramy potrzebujących nie tylko systemowo, tworząc fundusz zapomogowy, infolinię czy punkt opieki dzien-

nej „Maczek”. Pomagają także nasi franczyzobiorcy, którzy po raz kolejny pokazują, że właśnie w  sytuacjach  
kryzysowych jesteśmy jeszcze bardziej razem i możemy liczyć na swoje wsparcie.

Od marca do czerwca Centrum Szkoleniowe    McDonald’s zamieniło się w świetlicę dla dzieci z Ukrainy

N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I
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Oprócz Domów, Fundacja prowadzi również Pokoje 
Rodzinne w dwóch szpitalach w Polsce. Pokoje to miejsca, 
w których robimy wszystko, by dziecko nie pamiętało szpi-
tala jako miejsca smutnego. Zajęcia z mistrzami w swoich 
dziedzinach, inspirujące spotkania, wolontariat, edukacja 
inaczej, od muzyki, plastyki, teatru po film. Lista tematów, 
z którymi w Pokoju ma kontakt pacjent, jest długa.

Przez cały rok w menu           McDonald’s znajduje się 
pyszne ciastko owsiane. Dochód z jego sprze-
daży przekazywany jest na rzecz Fundacji  
Ronalda McDonalda.

Dobra praktyka

W czasie McHappy Day w 2021 roku zebraliśmy 2 143 158 zł na rzecz drugiego 
Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. 

prof. dr hab. n. med.  
Adam Jelonek
honorowy prezes zarządu, Fundacja Ronalda 
McDonalda

Możliwość częstego widywania się rodzica z malu-
chem i jednoczesnego funkcjonowania w codzien-

nej, „domowej” rzeczywistości to wartość nie do przece-
nienia, szczególnie podczas długich hospitalizacji. To daje 
całej rodzinie małego pacjenta szansę na tak 
potrzebną im w tym trudnym czasie równowagę. 

Domy Ronalda McDonalda powstają dzięki zaangażowa-
niu naszych gości i wolontariuszy. Co roku globalnie orga-
nizujemy akcję McHappy Day. W czasie dwóch grudnio-
wych weekendów każdy gość naszych restauracji może 
dołożyć swoją cegiełkę. Złotówka z  każdej sprzedanej 
porcji frytek trafia na konto Fundacji i pomaga w realizacji 
misji „Aby rodzina mogła być razem”. Co roku w McHappy 
Day zaangażowani są celebryci i  influencerzy, a  wśród 
wolontariuszy Fundacji można spotkać postaci znane 
z  pierwszych stron gazet. Na co dzień w  restauracjach 
          McDonald’s dostępne są także ciastka owsiane. Dochód 
z ich sprzedaży przekazywany jest również na konto Fun-
dacji i wspomaga realizację misji „Aby rodzina mogła być 
razem”. Goście mogą także dokonać donacji na Fundację 
poprzez kioski do zamówień w restauracjach.

W 2021 roku Dom Ronalda McDonalda w Warszawie otworzył swoje 
drzwi dla rodzin hospitalizowanych dzieci

Domy pomagają dzieciom i  rodzinom z  całej Polski, 
które przyjeżdżają do szpitala i  leczą się tygodniami, 
miesiącami lub latami. Tak długi pobyt z  dala od włas- 
nego domu często powoduje poczucie utraty bezpie-
czeństwa. Aby zminimalizować stres dziecka i rodziców, 
cała rodzina w czasie choroby powinna móc być razem. 
Fundacja rozwija się dzięki zaangażowaniu i  finanso-
wemu, regularnemu wsparciu franczyzobiorców oraz 
dostawców               McDonald’s Polska. Pracownicy natomiast 
stanowią znaczące i kluczowe wsparcie Fundacji. Kształ-
tują ją, spełniając rolę oddanych wolontariuszy. Pierwszy 
Dom Ronalda McDonalda w  Polsce działa od 2015 roku 

przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w  Krakowie. 
Od tego czasu udzielił wsparcia ponad 400 rodzinom, 
oferując im 52 tysiące bezpłatnych noclegów. Najdłuż-
szy pobyt rodziny trwał aż 382 dni. Drugi Dom został 
otwarty w 2021 roku w Warszawie. Budynek jest zlokalizo-
wany na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu 
 Medycznego, w  bezpośrednim sąsiedztwie Dzięcięcego 
Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Bródzińskiego. 
To nowoczesny, przyjazny środowisku dom z 25 komfor-
towo wyposażonymi apartamentami oraz przestrzenną 
częścią wspólną: kuchnią, jadalnią, salonem rodzinnym, 
miejscem spotkań i relaksu oraz pralnią. 

Fundacja  
Ronalda McDonalda
Fundacja  
Ronalda McDonalda
Od 2002 roku działa w  Polsce znana na całym świecie Fundacja Ronalda McDonalda.  
Jej głównym donatorem jest               McDonald’s Polska. Fundacja zmienia standardy wielu polskich 
szpitali, pomogła wielu dzieciom, rodzicom i  społecznościom lokalnym. Misją Fundacji jest  
tworzenie, wspieranie i realizacja programów, które pomagają dzieciom żyć w zdrowiu i pomyśl-
ności, aby rodzina mogła być razem. Jednym z najważniejszych jej programów są Domy Ronalda 
 McDonalda – bezpłatne, doskonale wyposażone miejsca dla rodzin hospitalizowanych dzieci, 
w  których rodziny, mieszkając w  sąsiedztwie szpitali, mogą odpocząć, przygotować posiłek, 
zrobić pranie, zasnąć w komfortowych warunkach – tak, jak w domu.
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Pokoje Rodzinne w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK 
WUM i  Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  
w Międzylesiu
• odwiedzone przez 6 427 gości,
• 122 542 odbytych wizyt.

Dom Ronalda McDonalda w Krakowie
• zamieszkany przez 75 rodzin,
• 4 096 udzielonych noclegów,
• 983 040 zł to wartość pomocy udzielonej rodzinom,
• 99 wolontariuszy.

Dom Ronalda McDonalda w Warszawie
• zamieszkany przez 61 rodzin, 
• 2 166 udzielonych noclegów,
• 115 dni trwał najdłuższy pobyt w Domu,
• 476 520 zł to wartość pomocy udzielonej rodzinom,
• 111 wolontariuszy.

Kwota 1% podatku za 2021 rok w wysokości 379 648,24 
złotych wsparła budowę Domu Ronalda McDonalda 
w Warszawie i działalność drugiej placówki w Krakowie.

Katarzyna Rodziewicz
prezeska zarządu i dyrektorka wykonawcza, Fundacja Ronalda McDonalda

W życiu małego pacjenta najtrudniejszy moment zawsze związany jest z wyjazdem do szpitala daleko od domu. Czas 
i wysokie koszty podróży oraz często niemożliwy do zorganizowania długi pobyt w hotelu w obcym mieście uniemoż-

liwiają obojgu rodzicom częste widzenie się z dzieckiem, a taka rozłąka zawsze jest bardzo bolesna dla maluszka oraz reszty 
rodziny i nie pomaga w leczeniu. Dlatego w Domach Fundacji gościmy nie tylko mamę i tatę, ale także rodzeństwo czy 
babcię. Dom daje wszystkim poczucie bliskości i umożliwia prowadzenie codziennego, rodzinnego życia. 

Fundacja Ronalda McDonalda od 2005 roku prowadzi 
także Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań 
Ultrasonograficznych Dzieci o nazwie „NIE nowotworom  
u  dzieci”. Rocznie w  Polsce diagnozuje się około  
1 200–1 300 nowotworów u dzieci. Wykryte we wstępnej 
fazie rozwoju są w  większości przypadków wyleczalne.  
Od 2005 r. przebadano ponad 73 tysiące dzieci i  wyko-
nano ponad 190 tysięcy badań USG. W  samym 2021 
roku ambulans odwiedził 58 miejscowości, przejechał 
14 887 km i przebadał 5 104 dzieci. 

Fundacja dysponuje dwoma specjalistycznymi ambulan-
sami. Każdy z nich mieści w sobie dwa gabinety lekarskie 
i  poczekalnię. Pojazdy są klimatyzowane i  całkowicie nie-
zależne od zewnętrznych źródeł energii i wody. Mobilność 
pozwala na prowadzenie badań w pobliżu miejsca zamiesz-
kania dzieci. Program ma zasięg ogólnopolski, a  jedynym 

ograniczeniem jest kalendarz i  dostępność terminów. 
Dzięki mobilnej klinice to program przyjeżdża do dzieci. 

W ramach profilaktyki onkologicznej Fundacja organizuje 
i finansuje także szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i lekarzy rodzinnych, poświęcone wczesnemu 
wykrywaniu nowotworów. Razem z  Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland 
Fundacja prowadzi również wykłady „NIE nowotworom 
u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”. Wystarczy 35 minut, 
aby rodzice i  dziadkowie zdobyli wiedzę o  wczesnych  
objawach nowotworów u dzieci i nie przegapili pierwszych 
niepokojących sygnałów. Każda firma, organizacja, każdy 
rodzic może z  Fundacją przygotować dla siebie wykład. 
Finansowane przez Fundację specjalistyczne wydawnic-
twa dla lekarzy i rodziców poświęcone profilaktyce onko-
logicznej uzupełniają listę działań w tym zakresie.

Działania Fundacji w 2021 roku: Działania  
w czasie pandemii
Pandemia zaskoczyła cały świat – zaskoczyła również        McDonald’s Polska. Nie sparaliżowała  
jednak naszego działania – szybko dostosowaliśmy się do panujących warunków. Od zawsze  
bardzo mocno przywiązywaliśmy wagę do bezpieczeństwa. Nie tylko w  kwestii jakości naszych 
produktów, przygotowywania posiłków, ale również w odniesieniu do pracowników, gości i wszyst-
kich osób, które mają styczność z marką. Widząc jednak, jak wiele osób miało trudności z odnale-
zieniem się w nowej sytuacji, która wymagała od nich nowych zachowań, postanowiliśmy komu-
nikacyjnie wesprzeć naszych pracowników oraz gości.

Odpowiadając na wyzwania pandemii, stworzyliśmy plat-
formę „Wszystko w  naszych rękach”, która promowała 
właściwe nawyki nowej rzeczywistości, edukowaliśmy na 
temat higieny dłoni, właściwego noszenia maseczek czy 
zachowania dystansu. Kampania była adresowana szcze-
gólnie do młodszego pokolenia, wspierał ją spot telewi-
zyjny z  udziałem znanego rapera. Kierowaliśmy działania 
również do naszych pracowników. W  filmie promocyj-
nym zagrała m.in. nasza koleżanka Oliwia z  białostockiej 
restauracji. Materiał przyjął się świetnie i  pomógł zwięk-
szyć poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników i gości 
– ich reakcje na TikToku przerosły nasze oczekiwania.

Obserwując naszych gości, zauważyliśmy, że pandemia 
najmocniej dotknęła rodziców, którzy musieli wytłu-
maczyć najmłodszym nową rzeczywistość. Dzieciaki  
nie rozumiały, dlaczego nie mogą podać komuś ręki, 
przytulić się czy podzielić kanapką. Aby wytłumaczyć 
im ten nowy świat, stworzyliśmy „Bajki z  nowym mora-
łem”, bazujące na słynnych historiach braci Grimm.  

Napisaliśmy je pod czujnym okiem zespołu psycholo-
gów, tworząc morały, które bazowały na podstawowych 
zasadach przestrzegania bezpieczeństwa. Dla przykładu, 
w  bajce „Kopciuszek, która nie poszła na bal” dziew-
czynka zauważyła, że goście nie mają założonych mase-
czek i nie zachowują dystansu. Przypomniała sobie wtedy 
słowa wróżki, która wręczyła jej maseczkę uszytą ze zło-
tych nici, podkreślając, że bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. Wszystkie filmy dostępne są na kanale YouTube 
          McDonald’s Polska, a  w  projekt zaangażowaliśmy Annę 
Dereszowską, aktorkę i mamę, która w otoczeniu magicz-
nych istot czyta dzieciom nasze bajki z nowym morałem.

W  trakcie pandemii postawiliśmy na edukację, ale zale-
żało nam również na działaniach, które wspierałyby 
tych najbardziej potrzebujących. Zaangażowaliśmy się 
w  ogólnopolską akcję #WzywamyPosiłki, która miała 
na celu wsparcie pracowników szpitali. We współpracy 
z  partnerami dostarczaliśmy McZestawy Mocy, dzięki 
którym personel medyczny miał energię do działania. 
Dostawy były realizowane przy wsparciu wolontariuszy 
oraz zewnętrznych operatorów McDelivery, a do każdego 
posiłku nasi pracownicy dołączali osobiste podziękowa-
nia. Akcję zakończyliśmy z  wynikiem 71 485 Zestawów 
Mocy, które trafiły do ponad 50 placówek medycznych 
w całej Polsce. Finalnie zaangażowanych w pomoc było 
aż 50 franczyzobiorców i 100 restauracji franczyzowych.
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Odpowiedzialny 
marketing
Jak każda firma chcemy reklamować nasze produkty i  zachęcać gości do wizyt w  restau-
racjach           McDonald’s. Nasze działania marketingowe prowadzimy w  sposób odpowie-
dzialny i zawsze zgodny z polskim prawem oraz z przyjętymi przez           McDonald’s Corporation  
zasadami. Przygotowując kampanie informacyjne i  reklamowe, przestrzegamy globalnego, 
kompleksowego zestawu zasad marketingowych, reklamowych, prawnych i  związanych 
z ochroną znaku towarowego.

Nasze przekazy marketingowe:
• są zawsze prawdziwe i nie wprowadzają w błąd,

• jeśli to możliwe – promują zrównoważony, aktywny tryb życia,

• przestrzegają zasad uczciwej konkurencji, 

• nie używają reklamy porównawczej,

• nie naruszają prywatności, 

• nie wzbudzają strachu, niepokoju, przemocy,

• nie zachęcają do zachowań nielegalnych, niebezpiecznych lub antyspołecznych,

• nie przedstawiają ani nie sugerują używania narkotyków lub alkoholu,

• nie promują nadmiernej konsumpcji żywności i napojów.

W czasie pandemii wraz z popularnym raperem Holakiem zachęcaliśmy młodych ludzi do noszenia mase-
czek. W  stworzonym na potrzeby kampanii utworze podkreślaliśmy, że odpowiedzialne postawy w  czasie 
pandemii oraz pozytywne nastawienie i wzajemne wsparcie są niezwykle ważne, a prawdziwy uśmiech widać 
nawet zza maski. 
W  30-sekundowym spocie zaprezentowaliśmy gości i  pracowników sieci restauracji w  maseczkach, zza  
których bez trudu odczytać można uśmiechnięte twarze. Bohaterem spotu był także Holak, który przygotował 
specjalny utwór na potrzeby kampanii. Tekst bezpośrednio odnosił się do trudnych czasów i  konieczności 
odpowiedzialnego podejścia z troską o innych. 

Spot z udziałem Holaka dostępny jest pod linkiem  
https://youtu.be/1vC63rt6Cr4

Dobra praktyka

Kampania „Bajki z  nowym morałem” została pozytywnie oceniona zarówno przez konsumentów, jak i  branżę komunikacyjną, zdobywając 
nagrodę w konkursie Złotych Spinaczy
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W  Polsce od 2015 roku jako napój w  materiałach promo-
cyjnych Happy Meal prezentowane są tylko woda, herbata 
lub sok. Zgodnie z globalnymi założeniami do końca 2022 
roku, co najmniej połowa możliwych kombinacji zesta-
wów dziecięcych oferowanych w  menu w  restauracjach,  
na ekranach kiosków zamówieniowych, stronie interneto-
wej, aplikacjach mobilnych będzie zawierać maksymalnie:

• 600 kcal,
• 10% kcal pochodzących z kwasów tłuszczowych nasy-

conych,
• 650 mg sodu,
• 10 kcal pochodzących z dodanego cukru.

Natomiast wymagania EU Pledge Nutrition Criteria 
przewidują maksymalnie wartości:

• 510 kcal, 
• 10% kcal pochodzących z kwasów tłuszczowych nasy-

conych, 
• 660 mg sodu, 
• 18 g cukru ogółem.

McDonald’s w  Polsce promując żywność dla dzieci 
w  sposób odpowiedzialny stara się sprostać wymaga-
niom EU Pledge i obniżyć kaloryczność posiłku.

Szczególną uwagę przykładamy do kwestii działań marke-
tingowych kierowanych do młodszych gości. Od 2010 roku 
w            McDonald’s na wszystkich rynkach europejskich obo-
wiązują Zasady marketingu skierowanego do dzieci, a od 
2012 roku – zasady EU Pledge. EU Pledge to zobowiązanie 
wiodących firm z branży żywności i napojów przedłożone 
Komisji Europejskiej przez Światową Federację Reklamo-
dawców. Sygnatariusze zobowiązują się do stosowania 
zbioru wspólnych, dobrowolnych zasad gwarantujących, 
że w  swoich przekazach marketingowych nie będą pod-
ważały zasad zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia 
oraz – w miarę możliwości – będą je promowały.

Zasady odpowiedzialnego marketingu skierowanego  
do osób nieletnich:  
• Reklamowane posiłki dla dzieci w wieku poniżej 12 lat muszą spełniać określone kryteria żywieniowe na podstawie 

przyjętych dowodów naukowych.

•           McDonald’s nie angażuje się i nie będzie się angażował w żadną komunikację dotyczącą żywności w szkołach 
podstawowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie wymagane lub uzgodnione z administracją szkolną 
w celach edukacyjnych.

• Wszystkie reklamy Happy Meal skierowane do dzieci w wieku poniżej 12 lat promują owoce lub warzywa oraz napoje 
bez dodatku cukru. Napoje gazowane z dodatkiem sztucznych słodzików są wyłączone z reklam Happy Meal.

• Nie zamieszczamy reklam żywności i napojów w mediach skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.

• Nie płacimy za lokowanie ani aktywnie nie poszukujemy lokowania naszych produktów spożywczych lub napojów 
w treściach programowych/redakcyjnych jakiegokolwiek medium skierowanego do dzieci w celu promowania 
sprzedaży tych produktów.

• Zawsze udostępniamy pełne informacje o wartościach odżywczych produktu.

• Wykorzystujemy nasze licencjonowane i markowe postacie (Ronald McDonald, Happy), aby zachęcać 
do zrównoważonych wyborów żywieniowych.

Rozpoczęliśmy proces wycofywania z  obiegu 
plastikowych zabawek w  zestawach 
 Happy  Meal. Od kilku lat dostępne są rów-
nież papierowe książeczki – to propozycja dla 
naszych najmłodszych gości, której celem  jest 
przekazywanie wartości płynącej z czytania.
McDonald’s pracuje nad tym, aby do końca 
2025 roku każda z serii zabawek była wyko-
nana w 100% z materiałów ekologicznych.

Dobra praktyka

Staramy się, aby nasze przekazy reklamowe nikogo 
nie uraziły, ale nie zawsze wszystko udaje się tak, jak 
zaplanowaliśmy. W 2021 roku jedna z naszych reklam, 
w  której para wraz z  rodzicami z  koncertu muzyki 
poważnej udaje się do restauracji, oburzyła jednego 
z widzów. W rezultacie do Komisji Etyki Rady Reklamy 
trafiła skarga. Rada uznała, że nasza reklama w żaden  

sposób nie  ośmieszała osób ceniących muzykę 
poważną. Jednocześnie Rada zgodziła się z  widzem, 
że wybór utworu prezentowanego w reklamie podczas 
koncertu – Symfonii Leningradzkiej – w  kontekście 
reklamy restauracji może naruszać społeczną wraż-
liwość. Zdarzenie to zakończyło się wydaniem przez 
Radę Etyki Reklamy opinii wyjaśniającej.
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