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30 lat 
w dobrym 
kierunku

W  2022 roku McDonald’s świętuje 30 lat działalności 
w Polsce. To były dobre lata?

Trzy ostatnie dekady upłynęły nam pod hasłem zmiany 
i  rozwoju w  każdym z  obszarów naszej działalno-
ści. Od  pierwszej restauracji w  warszawskim Sezamie 
otwartej w  1992  roku do ponad 500 lokali w  całym kraju  
i  31 tysięcy pracowników. Od importu półproduktów  
do współpracy z  około 40 polskimi firmami i  ponad  
70 tysiącami lokalnych rolników. Od otwarcia restauracji 
z linią  McDrive w 1994 roku do zaawansowanych rozwią-
zań digitalowych w  naszych restauracjach, które zna-
cząco ułatwiają obsługę gości. W tym czasie zmieniła się 
też nasza oferta produktowa. Oczywiście pozostały w niej 
klasyki, takie jak burger Big Mac czy frytki, ale reagując na 
gusta konsumentów wprowadziliśmy również bezmięsne  
burgery, McWrapy czy pozycje premium. 

Jak powiedział wizjoner i założyciel naszej marki, Ray Kroc – nikt z nas w pojedynkę nie jest 
tak dobry, jak my wszyscy razem.  McDonald’s to ludzie. Tylko całym zespołem, bazując na  
naszych wartościach, możemy rozwijać się dalej w  dobrym, zrównoważonym kierunku  
– rozmowa z Adamem  Pieńkowskim, managing director, McDonald’s Polska.

McDonald’s to ludzie. 
Tylko całym zespołem, 

bazując na naszych 
wartościach możemy 

rozwijać się dalej 
w dobrym kierunku.

Ostatnie trzydzieści lat w Polsce można podsumować jako 
dekady dynamicznych zmian społecznych i  ekonomicz-
nych. Ewolucji uległy również gusta i potrzeby konsumen-
tów, na które zareagował cały sektor gastronomiczny. 

[ G R I  1 0 2 -1 4 ]
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McDonald’s, jako lider branży, niejednokrotnie wyprze-
dzał te zmiany, kreował trendy i  standardy dla całego 
sektora. Nauczyliśmy się dostosowywać i  elastycznie 
reagować na realia rynkowe i społeczne. Przykładem jest 
chociażby nasze działanie w trakcie pandemii COVID-19. 
Po pierwszym szoku, który dotknął każdego z nas, zaka-
saliśmy rękawy i wprowadziliśmy rozwiązania zapewnia-
jące naszym pracownikom i  gościom bezpieczeństwo 
w restauracjach, podczas składania zamówień w okienku 
WalkThru, na linii McDrive czy realizując dostawy w usłu-
dze McDelivery. Bardzo szybko ruszyliśmy też ze wspar-
ciem dla osób działającyh na pierwszej linii frontu walki 
z  wirusem. Razem z  franczyzobiorcami i  pracowni-
kami restauracji dostarczyliśmy medykom kilkadziesiąt 
tysięcy bezpłatnych posiłków – McZestawów Mocy.

Mogło się wydawać, że po pandemii nic nas już nie 
zaskoczy, a jednak – w lutym 2022 roku wybuchła wojna 
w Ukrainie. Wtedy również szybko się zmobilizowaliśmy 
i  razem z  pracownikami, franczyzobiorcami, Fundacją 
Ronalda McDonalda zaczęliśmy wspierać uchodźców. 
Jako korporacja udzieliliśmy pomocy naszym kole-
żankom i kolegom z McDonald’s Ukraina i do do końca 
czerwca 2022 r. zatrudniliśmy w Polsce w sumie ponad 
2 373 osób. Zdecydowaliśmy się również wprowadzić 
do naszej oferty specjalną pozycję – Ukraińskiego Bur-
gera. Środki z  jego sprzedaży przekazaliśmy na rzecz 
ukraińskiej Fundacji Ronalda McDonalda, która w poro-
zumieniu z  władzami lokalnymi udzielała pomocy 
humanitarnej. W  sumie przekazaliśmy na ten cel aż 
2,4 mln złotych.

Bycie blisko lokalnych 
społeczności, 

wspieranie ich na 
co dzień i w czasach 

kryzysu to jeden 
z naszych priorytetów.

Czy konsumenci doceniają takie działania?

Zdecydowanie tak. Już od kilku lat obserwujemy że 
Polacy doceniają marki odpowiedzialne i zaangażowane. 
Pokazują to też nasze wewnętrzne badania – aż 53% 
konsumentów ufa McDonald’s, a  54% ocenia, że jeste-
śmy marką dla nich.* Bycie blisko lokalnych społecz-
ności, wspieranie ich na co dzień i  w  czasach kryzysu 
to jeden z  naszych priorytetów. Dlatego też w  trudnych 
sytuacjach błyskawicznie reagujemy, pokazując naszą 
solidarność i  wsparcie. Z  drugiej strony staramy się też 
być dobrym sąsiadem dla mieszkańców okolicy, w  któ-
rej działamy. Franczyzobiorcy prowadzący restauracje 
doskonale znają potrzeby lokalnych społeczności i anga-
żują się w ich inicjatywy – od wsparcia drużyn sportowych 
po organizację wydarzeń kulturalnych.

Który z  obszarów Waszej działalności, na przestrzeni 
ostatnich lat, uległ największym zmianom?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – 
bardzo się rozwinęliśmy od 1992 roku. To, co pozostało  
bez zmian, to podejście do gościa – niezależnie od 
czasów, zawsze jest on w centrum naszej uwagi.

Zmieniło się na pewno to, w  jaki sposób budujemy 
ich doświadczenie w  kontakcie z  marką. W  2018 
roku wprowadziliśmy nową funkcję w  restauracjach  
– stanowisko lidera gościnności. To osoba, która 
szczególnie dba o  to, żeby odwiedzający nas ludzie 
czuli się dobrze. 

Naszych pracowników i  ich pracę wspierają też nowocze-
sne technologie. W  1994 roku otworzyliśmy pierwszą restau-
rację z  usługą McDrive. Od tamtej pory pod dachy lokali pod 
złotymi łukami zawitały kioski do składania zamówień, nowe 
koncepty McCafé, wygląd wnętrz znacząco się zmienił i  ujed-
nolicił. Uruchomiliśmy również aplikację mobilną McDonald’s, 
która w  2022 roku zyskała nową funkcjonalność – usługę  
Zamów i Odbierz. 

W  ciągu ostatnich 5 lat otworzyliśmy blisko 120 restau-
racji, dołączyło do nas 15 franczyzobiorców, a grono pra-
cowników jest większe o prawie 7 tysięcy osób i w sumie 
przekroczyło już 31 tysięcy! Tym samym stanowimy 
ogromną siłę i potencjał rozwoju, nie tylko w Polsce.
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Pod dachami restauracji zagościły nie tylko nowe 
technologie ułatwiające pracę i  obsługę gościa, ale 
również zapewniające korzyści dla środowiska…

Tak, to prawda. Myślenie przez pryzmat środowiskowy 
towarzyszy nam od początku działalności. Jednak 
większego znaczenia nabrało w  2018 roku, kiedy to 
powstała globalna strategia zakładająca redukcję emisji 
gazów cieplarnianych o 36% z biur i restauracji, a o 31% 
z całego łańcucha dostaw. Podjęliśmy również zobowią-
zanie, że do 2025 roku będziemy korzystać wyłącznie 
z  opakowań pochodzących ze źródeł odnawialnych, 
certyfikowanych lub z recyclingu. 

Za tymi zobowiązaniami idą realne działania podejmo-
wane konsekwentnie i  kompleksowo, na każdym eta-
pie naszej działalności. Wspólnie z dostawcami wdra-
żamy zielone innowacje umożliwiające ograniczanie 
wykorzystania zasobów planety i  produkcję żywności 
w  sposób zrównoważony. Wspólnie z  branżą mięsną 
powołaliśmy Platformę ds. Zrównoważonej Hodowli 
Wołowiny, która promuje praktyki hodowlane przy-
jazne dla środowiska i  edukuje rolników w  zakresie  
dobrostanu zwierząt czy stosowania antybiotyków.

Przy współpracy z partnerem – papiernią Miklan-Ryza 
z Torunia – rozwinęliśmy autorski system gospodaro-
wania zużytymi opakowaniami, który zaczyna się już 
na etapie projektowania opakowań i redukcji plastiku, 
przez segregację odpadów w restauracjach aż po ich 
recycling. Dzięki temu podejściu dajemy drugie życie 
odpadom – przetworzone zużyte opakowania wracają 
do naszych restauracji w postaci ręczników papiero-
wych i papieru toaletowego, a  już niedługo tacek do 
napojów. 

W  ostatnich latach zmodyfikowaliśmy surowiec wyko-
rzystywany do produkcji naszych opakowań, dzięki  
czemu dziś aż 70% to papier. 

Zużyte opakowania, które nie trafiają do restauracyj-
nych koszy i  są wyrzucane w  przestrzeni publicznej, 

są sprzątane przez pracowników restauracji w ramach 
programu EcoHeroes. Zaangażowanie zespołów to 
nasz sukces – tylko przez pierwsze kilka miesięcy 
w  zbiórkach wzięło udział niemal 2 tysiące pracow-
ników, którzy we współpracy z  lokalnymi władzami 
i społecznościami zebrali 3 425 worków odpadów.

Zielone technologie zagościły nie tylko pod dachami 
naszych restauracji, ale również na nich. Przykładem 
są panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, testowane 
chociażby w naszym pięćsetnym lokalu w Wyszkowie.

Co dalej? Jakie plany na kolejne dekady?

Pod kątem środowiska to na pewno dążenie do reduk-
cji gazów cieplarnianych. Jednocześnie wciąż chcemy 
się rozwijać z  naszymi franczyzobiorcami, pracowni-
kami i dostawcami. 

Jak powiedział wizjoner i  założyciel naszej marki, Ray 
Kroc – nikt z nas w pojedynkę nie jest tak dobry, jak my 
wszyscy razem. McDonald’s to ludzie. Tylko całym zespo-
łem, bazując na naszych wartościach, możemy rozwijać 
się dalej w dobrym kierunku. Zespół to słowo klucz, które 
powtarzamy każdego dnia. Chcemy być dobrym praco-
dawcą dla różnorodnych ludzi, niezależnie od ich pocho-
dzenia, wieku, koloru skóry. Chcemy tworzyć miejsce  
pracy, w  którym panuje dobra atmosfera, a  każdy może 
być sobą. Wreszcie – chcemy, aby ludzie McDonald’s się 
rozwijali, zdobywali kompetencje na całe życie, widzieli 
jasne perspektywy kariery w naszej organizacji.

Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. A  najlepiej o  tym 
świadczą historie ludzi, którzy są związani z  marką od 
wielu lat. W  tym roku świętujemy nie tylko jubileusz 
McDonald’s, ale również 30-lecie pracy w  organizacji 
niektórych naszych pracowników. 

Wizja przyszłości jest optymistyczna – w  długiej perspek-
tywie stawiamy na podwojenie liczby restauracji. Myślę, 
że  następną rocznicę będziemy świętować już w  gronie 
100 franczyzobiorców prowadzących 700 restauracji.

* Wyniki badań za marzec 2022 r.
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2004
Certyfikat systemu 
zarządzania środowiskowego 
ISO 14001

2011
Wprowadzenie
do oferty 
burgera Drwala

2013-2016
Wdrożenie systemu 
Made For You  

2008
Otwarcie McCafé
 
      Dostawca frytek – Farm Frites  
      Poland SA dołącza do globalnego 
      programu Flagship Farms

2018
Wprowadzenie 
dostawy do stolika

      Nowa funkcja 
      w restauracji 
      – lider gościnności

2017
Start usługi McDelivery 

      Premiera aplikacji 
      mobilnej McDonald’s

2015
Otwarcie pierwszego 
w Polsce Domu 
Ronalda McDonalda

2021
Otwarcie drugiego 
Domu Ronalda McDonalda 

      Wprowadzenie do wszystkich 
      restauracji drewnianych sztućców

           Wprowadzenie do oferty 
           Veggie Burgera

                Uruchomienie programu zbiórek                                     
                odpadów EcoHeroes

2020
Wycofanie z restauracji 
plastikowych słomek, 
kubeczków do McFlurry, 
patyczków do balonów

      Nawiązanie współpracy 
      z polską papiernią Miklan-Ryza 
      i przetwarzanie zużytych opakowań 
      na papier ręcznikowy

           Dołączenie do grona 
           sygnatariuszy 
           Karty Różnorodności

                 Uruchomienie pierwszej 
                 instalacji fotowoltaicznej 
                 na dachu restauracji

                      Poszerzenie globalnego 
                       programu Flagship Farms 
                       o dostawcę wołowiny 
                       – Adama Warnke

1992
Otwarcie pierwszej 
restauracji McDonald's 
w Polsce 

2005
Poszerzenie menu 
o ofertę śniadaniową

1994
Pierwsza linia McDrive 
w Polsce

2014
Wprowadzenie kiosków 
do składania zamówień  

      Wprowadzenie koszy 
      do segregacji zużytych 
      opakowań

2019
Poszerzenie oferty 
o bezmięsną wersję 
burgera Drwala 

      Uruchomienie wspólnie 
      z Akademią Leona Koźmińskiego 
      studiów dualnych na kierunku 
      Zarządzanie w sektorze QSR

2022
Realizacja zobowiązania 
o wykorzystaniu wyłącznie 
jaj z chowu bezklatkowego

      Otwarcie 500. restauracji 
      w Wyszkowie

           30-lecie McDonald’s 
           w Polsce

                 20-lecie Fundacji 
                 Ronalda McDonalda 

                      Nowa usługa 
                      – Zamów i Odbierz 

                             Premiera programu 
                             lojalnościowego   
                             MojeM Nagrody 

11K A L E N D A R I U M
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Witamy w                  McDonald’s
[ G R I  1 0 2 -1 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 3 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 ]

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

Restauracje 
                 McDonald’s 
w Polsce

27

29

96

12

44

41

20

14

35

10

15

13
11

38

768

pomorskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubelskie

świętokrzyskie

podkarpackie
małopolskie

śląskieopolskie

dolnośląskie

lubuskie wielkopolskie

łódzkie

zachodnio-
pomorskie

* Stan na grudzień 2021 r.

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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FranczyzobiorcyPoland29 lat
w Polsce

489
restauracji

27 966
pracowników

76
franczyzobiorców

279 mln
szacowana 
liczba gości 

odwiedzających 
restauracje

179 285
ton produktów 
dostarczonych  

do naszych 
restauracji

6,5 tys. ha
łącznej  

powierzchni  
upraw  

ziemniaków

1,5 mld zł  
przychodu

Pracownik
Restaurant

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

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

                 McDonald’s Polska w liczbach

Tractor

[ G R I  1 0 2 - 7 ]

* Stan na grudzień 2021 r.

Friends
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Nasze najważniejsze
produkty
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Cheeseburger Hamburger Big Mac McRoyal

WieśMak McChicken Veggie Burger McWrap

Burger Drwala Burger Maestro
Supreme  

Chicken Burger Śn
ia

da
ni

a
Śniadaniowy 

McWrap Kajzerka McMuffin McTost

McNuggets Chicken Box Supreme Tenders

McCafé Frytki

McFlurry Sałatka

 [ G R I  1 0 2 - 2 ]
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Nasz system
[ G R I  1 0 2 - 6 ]

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

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

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

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

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

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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Trochę formalności
Od strony formalnej                  McDonald’s Polska jest spółką z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Warszawie.  
Właścicielem jest londyńska spółka McD EUROPE  LIMITED. Posiadamy status dużego przedsiębiorcy, a w Polsce dzia-
łamy od 1991 roku. Rok później otworzyliśmy pierwszą restaurację. Schemat właścicielski                  McDonald’s Polska pokazu-
jemy na poniższej grafice: 

                 McDonald’s 
Corporation

                 McDonald’s 
Restaurant 
Operations  

Inc. (US)

                 McDonald’s  
Global Markets 

LLC (US)

McD Europe 
Limited (UK)

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

[ G R I  1 0 2 -1 8 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 3 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 24 ] 
[ G R I  1 0 2 - 2 0 ]
Spółką                  McDonald’s Polska kieruje powoływany przez 
wspólnika zarząd, którego prezesem jest Adam Pień-
kowski ponoszący odpowiedzialność za wszystkie 
kwestie gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Choć 
umowa spółki umożliwia funkcjonowanie zarządu 
wieloosobowego, w  praktyce jest on jednoosobowy.  
Nie posiadamy rady nadzorczej, a zarząd oraz wspólnik 
to jedyne  formalne organy spółki.

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

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

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

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

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

Dobra praktyka

[ G R I  1 0 2 - 5 ]

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S



20

Jesteśmy dla Was
Służymy naszym gościom i  pracownikom, słuchamy ich potrzeb i  dbamy 
o bezpieczeństwo. 

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

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

Działamy na rzecz społeczności
 Jesteśmy dobrymi sąsiadami, dbamy o otoczenie.

Tworzymy rodzinę
Razem jesteśmy silniejsi, co już nie raz udowodniliśmy.

Integrity

Wartości                  McDonald’s

Nasze wartości, cel i misja
[ G R I  1 0 2 -1 6 ]

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

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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                 McDonald’s Corporation
Naszą misję feed and foster communities realizujemy poprzez inicjatywy w czterech głównych filarach:

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

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

Nasza misja
Delicious Feel Good Moments Easy For Everyone – to coś więcej niż tylko pyszne produkty. Chcemy, aby wizyty 
naszych gości wiązały się z wyjątkowym doświadczeniem, czasem spędzonym w przyjemnej atmosferze.

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

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

Nasi pracownicy
Tworzymy włączające środowisko pracy otwarte na różnorodność.

Nasza planeta
Współpracujemy z franczyzobiorcami, dostawcami i rolnikami, aby znaleźć innowacyjne sposoby na zmniejszenie 
emisji, redukcję odpadów i ochronę zasobów naturalnych. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc chronić naszą 
planetę dla społeczności dziś i w przyszłości.

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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Dzielimy się wiedzą
[ G R I  1 0 2 -1 3 ] 

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

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

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

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

Obszary działania platformy to:
• zapewnienie zrównoważonych standardów 

produkcji wołowiny, które ograniczają szkodliwy 
wpływ na klimat,

• dobrostan zwierząt,

• ograniczenie stosowania antybiotyków,

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

Dobra praktyka

Jesteśmy aktywnym członkiem Platformy ds. Zrównoważonej 
Hodowli Wołowiny, którą tworzymy razem z  organizacjami 
branżowymi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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Nasza strategia 
podatkowa
[ G R I  2 0 7 -1 ]  •  [ W S K A Ź N I K I  W Ł A S N E ]

Niezmiennie od 2012 roku funkcjonujemy w wykazach największych polskich płatników podatku 
dochodowego od osób prawnych. W  2021 roku zapłaciliśmy z  tego tytułu 74 858 181,32 zł.  
Odprowadzamy również podatek VAT. W 2021 roku wyniósł on 504 106 769 zł. Jako właściciel tere-
nów, na których znajdują się restauracje,                  McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, 
który zasila budżet samorządów terytorialnych. W 2021 roku wyniósł on 8 915 054,91 zł.

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

W firmie wdrożyliśmy m.in.: 
• procedurę przeciwdziałającą niewywiązywaniu się 

z obowiązku przekazywania informacji podatkowych 
o schematach podatkowych MDR, 

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

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

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

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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Działamy etycznie
[ G R I  1 0 2 -1 6 ]  •  [ G R I  1 0 2 -1 7 ]

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

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

Dobra praktyka

Mechanizm zgłaszania obaw
[ G R I  1 0 2 -1 7 ]

Pracownik niepokoi się czymś lub zadaje pytanie związane z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.

Pracownik podejmuje świadomą decyzję lub problem zostaje rozwiązany.

Pracownik rozmawia 
z bezpośrednim 

przełożonym lub z innym 
przedstawicielem kadry 

kierowniczej.

Pracownik kontaktuje się bezpośrednio 
z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności 

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

pocztową.

Pracownik dzwoni na 
Infolinię Etyki Zawodowej 
(możliwa anonimowość).

Przełożony udziela 
wskazówek lub zwraca 

się do Ogólnoświatowego 
Biura ds. Zgodności 

z Polityką Korporacyjną.

Ogólnoświatowe Biuro  
ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną 

udziela wskazówek lub podejmuje 
dochodzenie w danej kwestii.

Informacje są przekazane 
do Ogólnoświatowego 

Biura ds. Zgodności 
z Polityką Korporacyjną.

W I T A M Y  W  M c D O N A L D ’ S
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Chronimy powierzone nam dane osobowe. W  spółce wdrożone i  rygorystycznie przestrzegane są m.in.  
Polityka ochrony danych, Zasady obsługi żądań podmiotów danych oraz Zasady reagowania na naruszenia. 
Każdy pracownik przechodzi obowiązkowe szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych po rozpoczęciu 
pracy. W przypadku awansu na stanowisko, z którym wiąże się szerszy dostęp do danych osobowych, zakres 
szkolenia dostosowywany jest do zakresu obowiązków. Pracownicy biura           McDonald’s przechodzą cykliczne 
szkolenia raz do roku.

Dobra praktyka

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

Polityka kategorycznie zakazuje m.in.: 
• żądania i przyjmowania łapówek, nielegalnych prowizji 

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

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

• oferowania prezentów i korzyści majątkowych 
urzędnikom państwowym.

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

[ G R I  1 0 2 - 2 5 ]

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

Każdy pracownik jest zobligowany do: 
• zapoznania się ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej 

oraz Polityką Antykorupcyjną, 

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

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

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

[ G R I  2 0 5 -1 ] 

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

W 2021 roku w           McDonald’s w Polsce nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku korupcji. 
Nie wszczęto wobec nas również żadnych postępowań o charakterze antymonopolowym.

[ G R I  2 0 5 - 3 ]
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Nasza planeta
            McDonald’s prowadzi swoje działania na rzecz klimatu, aby minimalizować swój wpływ na środowisko. 
Jesteśmy skupieni na tym, aby adresować naszą aktywność tam, gdzie jest możliwa realna zmiana. 
Obecne działania             McDonald’s Polska skoncentrowane są na dalszym rozwoju systemu gospodarki 
obiegu zamkniętego opakowań (GOZ) obejmującego każdy etap – od projektowania opakowań  
i doboru odpowiednich surowców aż po ich recykling. 
Redukcja plastiku w 2021 r. wyniosła 835 ton i wynikała, m.in. z rezygnacji z plastikowych słomek czy 
opakowań do lodów McFlurry. W 2025 roku 100% wszystkich opakowań będzie pochodziło z surow-
ców odnawialnych, ze źródeł certyfikowanych lub z  recyklingu. Jedną z  równoległych aktywności 
domykających nasze podejście do GOZ jest dbałość o  sąsiedztwo naszych restauracji i  dążenie  
do tego, aby było wolne od odpadów opakowaniowych po naszych produktach. Dlatego w  2021 r. 
uruchomiliśmy program zbiórek pracowniczych EcoHeroes.
            McDonald’s był pierwszą firmą, która ustanowiła oparty na badaniach naukowych cel znacznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). Do 2030 roku, wspólnie z franczyzobiorcami i we 
współpracy z lokalnymi jednostkami, ograniczymy emisję gazów o 36% z biur i restauracji. Oznacza 
to, że łączymy siły z lokalnymi jednostkami oraz franczyzobiorcami, aby osiągnąć ten cel.

Wsparcie lokalnych społeczności 
Restauracje                  McDonald’s tworzą ekosystem, który ma realny wpływ na poprawę życia lokalnych  
społeczności.            McDonald’s to sieć restauracji, która w Polsce w 90% zarządzana jest przez lokalnych, 
niezależnych przedsiębiorców. W lokalach nie tylko serwowane jest smaczne jedzenie, ale zatrud-
niani są ludzie z  sąsiedztwa, a  właściciele aktywnie angażują się w  życie lokalnej społeczności. 
Organizują konkursy językowe dla młodzieży kaszubskiej, turnieje koszykówki dla dzieci w Polko-
wicach, wspierają dom dziecka w  Bytomiu czy wspomagają lokalne instytucje kultury. Dlatego, 
że restauracje                  McDonald’s są częścią lokalnej społeczności od lat, dobrze rozumieją jej potrzeby 
i dzięki temu mogą pozytywnie wpływać dokładnie na te obszary, które są ważne. W wielu restau-
racjach                  McDonald’s znajdują się informacje o lokalnych inicjatywach.

Cztery filary  
wpływu 
                 McDonald’s to więcej niż miejsce z pysznymi burgerami, doskonałymi frytkami czy pyszną kawą. 
Każda restauracja to również część lokalnej społeczności – to ona nas inspiruje, a my staramy się 
inspirować ją. Patrząc w przyszłość, wierzymy, że nasza marka może mieć jeszcze większy wpływ 
na świat poprzez koncentrację wysiłków w czterech kluczowych obszarach, które mają najwięk-
sze znaczenie dla otoczenia:
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Bezpośrednia wartość ekonomiczna                 McDonald’s Polska

2021

Przychody 1 585 259 tys. zł

Koszty operacyjne 1 223 695 tys. zł

Wynagrodzenia  177 693 tys. zł

Dywidenda (podmiot UK) 40 000 tys. zł

CIT 77 338 tys. zł

Składki odprowadzone do PPK 2 761 tys. zł

Kwota dofinansowania PFRON 3 117 tys. zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (COVID-19) 374 tys. zł

Kwota składek ZUS 67 064 tys. zł

Kwota podatku PIT pracowników 11 581 tys. zł

Farmer

Pracownik

Jakość żywności i źródła surowców
                 McDonald’s w  odpowiedzialny sposób pozyskuje składniki najwyższej jakości, stawiając na  współ-
pracę  z lokalnymi dostawcami. Skupiamy się na zrównoważonym pozyskiwaniu produktów, zwracając 
uwagę na to, gdzie tkwi największy potencjał do pozytywnej zmiany. Staramy się pozyskiwać produkty 
lokalnie i wspólnie z naszymi dostawcami inwestować w zrównoważony rozwój. Pozostałe składniki, 
takie jak olej palmowy czy kawa, pochodzą z wysoce certyfikowanych źródeł. 

Praca, rozwój, różnorodność
Dajemy równe szanse i możliwości rozwoju wszystkim naszym pracownikom. W                   McDonald’s 
wierzymy w  siłę różnorodności, która czyni nas lepszymi jako społeczność, markę i  miejsce.  
Czerpiąc z  jej siły to, co najlepsze, rozwijamy twórczość, kreatywność, poszerzamy horyzonty, 
szybciej się uczymy, mamy większą energię do działania. Kierujemy się  zasadą,  że w  naszych 
restauracjach każdy jest mile widziany – dotyczy to zarówno pracowników, jak i gości. Tworzymy 
warunki, w  których każdy czuje się swobodnie i  każdy może być sobą. Nie tolerujemy braku  
szacunku i przejawów dyskryminacji. Robimy wszystko, żeby w sposób bezkompromisowy pozy-
tywnie wpływać na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

[ G R I  2 0 1 -1 ]  •  [ G R I  2 0 1 - 3 ]  •  [ G R I  2 0 1 - 4 ]
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Goście są najważniejsi
Szacujemy, że w  2021 roku nasze restauracje w  Polsce odwiedziło 279 milionów gości.
Chcemy, aby każda wizyta w                  McDonald’s była wyjątkowa. Dlatego tak duże znaczenie mają dla 
nas opinie osób, które odwiedzają nasze restauracje. W 2021 roku średnio w każdej restauracji 
w całym kraju ankietę satysfakcji wypełniono 395 razy. 

79% gości poleciłoby nas przyjaciołom lub rodzinie

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

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

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

80% gości było zadowolonych z jakości posiłku i serwowanych napojów

81% gości docenia przyjazność obsługi w restauracji

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

* Badanie dotyczy restauracji McDonald’s w Polsce za 2021 r.
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Dużym echem wśród naszych gości odbiła się w 2021 roku kampania z udziałem Maty, popularnego polskiego 
rapera. Jako pierwszy polski artysta został on zaproszony przez                  McDonald’s Polska do stworzenia własnego 
zestawu. To również pierwsze tego typu partnerstwo młodego rapera, który dotąd nie wiązał się z  markami. 
W  ramach limitowanej czasowo oferty OkazYEAH! w  menu pojawiła się pozycja sygnowana pseudonimem 
Maty. Zestaw można było zamówić od 18 października wyłącznie poprzez aplikację mobilną – na tacy znalazły 
się potrójny cheeseburger, Vanilla Matcha(k) Latte oraz średnie frytki.

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

Eksperci z branży reklamowej w Polsce ocenili akcję jako jedną z najciekawszych kampanii i sukces            McDonald’s, 
a sam udział Maty w kampanii doczekał się kilkudziesięciu tysięcy materiałów w mediach – zarówno tradycyj-
nych, jak i społecznościowych. Nie obyło się jednakże bez kontrowersji. Część odbiorców spotu reklamowego 
sprzeciwiła się temu, że artysta mający tak duży wpływ na młodzież reklamuje wysokokaloryczną żywność.

Koncept Famous Orders jest sprawdzonym formatem marketingowym w globalnym systemie             McDonald’s, 
który odnosi sukcesy na  całym świecie dzięki współpracy, m.in. z  raperem Travisem Scottem w  USA oraz  
Aitaną w Hiszpanii. 

Dobra praktyka

30 nowych restauracji 11 restauracji z nowymi urządzeniami  
do smażenia frytek

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

5 restauracji z nowymi urządzeniami 
do smażenia kurczaka

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

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

21 restauracji z większym grillem

10 restauracji z większą kuchnią

Inwestycje w infrastrukturę w 2021 roku: 
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W  2021 roku rozpoczęliśmy też  testy nowych rozwiązań 
w salach jadalnych. Sprawdzaliśmy m.in. nowości w spo-
sobie zamawiania i koncepcję Zamów i Odbierz. Dopełnie-
niem strefy zamówienia jest również nowy koncept cash 
recycler – GotówkoMak, który daje możliwość płatności 
gotówkowych. Wnioski i  wyniki badań z  doświadczeń 
konsumentów będą podstawą do rozpoczęcia już w  nie-

dalekiej przyszłości wprowadzenia jednolitych zmian we 
wszystkich restauracjach. Chcemy zaoferować ciekawe, 
nowoczesne i  dostępne wnętrza z  większą liczbą  miejsc 
siedzących, zmodernizowany obszar McCafe. Pracownicy 
też na tym skorzystają – pomieszczenia do spędzania wol-
nego czasu podczas przerw w  pracy zyskają nowe wnę-
trza, a szatnie pracownicze staną się bardziej przyjazne.

Na zmiany zachodzące w społeczeństwie odpowiadamy 
zmianami w                  McDonald’s. Aby sprostać rosnącym oczeki-
waniom naszych gości, rozpoczęliśmy w 2021 roku bardzo 
ambitny program inwestycyjny we wszystkich istnieją-
cych restauracjach. Celem jest podniesienie wydajności 
obsługi i produkcji, czyli dwóch filarów naszej działalno-
ści, które obok czystości i  bezpieczeństwa mają bardzo 
duży wpływ na zadowolenie  gości i postrzeganie marki.
Inwestycje są już widoczne dla gości korzystających 
np. z linii McDrive. Na koniec 2021 roku w ponad 100 restau-
racjach można było zamawiać swoje ulubione produkty 
na podwójnych liniach McDrive. Dwa punkty zamawiania 

to  o  połowę więcej obsłużonych samochodów, a  z  per-
spektywy gości to szybsze otrzymanie swojego zamówie-
nia. W ciągu roku liczba restauracji z podwójnym McDrive 
podwoiła się. Drugim udogodnieniem jest serwowanie 
zamówień do stolika, co wpływa na jakość obsługi.

Każda nasza inwestycja to nie tylko lepsze doświadczenie 
gości, ale jednocześnie nowe miejsca pracy. Podwójne 
linie McDrive czy wydajniejsze linie produkcyjne oznaczają 
potrzebę zatrudnienia w  restauracjach dodatkowych 
osób, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zatrudnie-
nia, często w małych lokalnych społecznościach.

Dostawy posiłków w  ramach usługi McDelivery stają się coraz bardziej popularne. Dlatego w  dziewięciu  
naszych restauracjach w 2021 roku zwiększyliśmy możliwości obsługi kurierów. Dbamy też o logistykę dostaw 
i  ułatwienie pracy stacjonarnej załodze. Dzięki tym zmianom kurierzy w  wygodny sposób mogą odbierać 
zamówienia bez ingerencji w płynność obsługi gości w restauracji. 

Dobra praktyka

Jak nam pomaga technologia
                 McDonald’s – jak cały świat – rozwija się w kierunku digitalizacji. W  2014 roku wprowadziliśmy kioski, czyli wolnostojące 
ekrany dotykowe do samodzielnego składania zamówienia, które usprawniają ruch w lokalach. 

Zmiany w naszych restauracjach kosztowały w 2021 roku około 53 mln złotych.
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Nasi  
interesariusze
[ G R I  1 0 2 - 2 1 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 0 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 3 ]

W                   McDonald’s chcemy wiedzieć, jak wpływamy na naszych interesariuszy. Dlatego w  2021 roku 
przeprowadziliśmy badanie wpływu naszej organizacji, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli  
15  kluczowych grup interesariuszy, m.in. pracowników, partnerów biznesowych, gości, media, 
organizacje pozarządowe oraz administrację lokalną. Grupy oraz ich przedstawicieli wybraliśmy 
wraz z pracownikami  poszczególnych departamentów – głównym kryterium wyboru była często-
tliwość kontaktu oraz wpływ na codzienną pracę, a także to, jaki wpływ                 McDonald’s Polska może 
mieć na ich działalność poprzez podejmowane decyzje. Proces ten przeprowadzaliśmy z  firmą  
zewnętrzną podczas jednodniowych warsztatów. 

Na wysłaną do interesariuszy ankietę odpowiedziało 
329  osób reprezentujących wszystkie zidentyfikowane 
grupy. Analiza odpowiedzi pozwoliła na zdefiniowanie 
19 najważniejszych tematów dla organizacji oraz ich waż-
ność dla interesariuszy zewnętrznych. Następnie zostały 
przeprowadzone warsztaty wewnętrzne oraz dodat-
kowe analizy wpływu, których efektem było opracowanie 
matrycy istotności.

[ G R I  1 0 2 - 3 1 ] 

Przegląd tematów ekonomicznych, środowiskowych 
i  społecznych odbywa się raz w  miesiącu na spotka-
niu, w którym uczestniczą dyrektorzy działów i prezes. 
Każdy z  dyrektorów przed spotkaniem przygotowuje 
prezentację podsumowujące dany miesiąc.

Najważniejsze obszary według interesariuszy: 
• certyfikowane i zrównoważone surowce, 

• zrównoważone rolnictwo, 

• gospodarka odpadami i przeciwdziałanie marnowaniu żywności, 

• poszanowanie praw człowieka, 

• rozwój i troska o pracowników, 

• jakość żywności.

[ G R I  1 0 2 - 4 4 ]

N A S Z  W P Ł Y W



34

G
ru

pa
 

in
te

re
sa

ri
us

zy
 

C
od

zi
en

ne
 

sp
ot

ka
ni

a

G
ru

py
 ro

bo
cz

e

W
ew

nę
tr

zn
y 

sy
st

em

Za
an

ga
żo

w
an

ie
 

pr
ac

ow
ni

kó
w

 

Ba
da

ni
a 

sa
ty

sf
ak

cj
i 

kl
ie

nt
ów

Pa
ne

l 
in

te
re

sa
ri

us
zy

Ko
nf

er
en

cj
e 

br
an

żo
w

e 
i e

ko
no

m
ic

zn
e

D
ed

yk
ow

an
a 

st
ro

na
 

in
te

rn
et

ow
a

So
ci

al
 M

ed
ia

 

R
ad

y 
pr

og
ra

m
ow

e

R
ap

or
ty

Re
gu

la
rn

a 
ko

m
un

ik
ac

ja
 

Sp
ot

ka
ni

a 
kw

ar
ta

ln
e/

ro
cz

ne
/

ju
bi

le
us

zo
w

e

Lo
ka

ln
e 

w
yd

ar
ze

ni
a/

w
sp

ar
ci

e 
in

ic
ja

ty
w

Pracownicy

Goście

Franczyzobiorcy

Społeczności lokalne 

Organizacje środowiskowe

Rolnicy 

Dostawcy i podwykonawcy

Administracja publiczna 

Administracja rządowa

Organizacje branżowe

Organizacja pozarządowe 

Media

Otoczenie rynkowe 

Organizacje społeczne

 [ G R I  1 0 2 - 4 0 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 3 ]

Podejście do angażowania kluczowych interesariuszy
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Globalne cele  
w lokalnym wydaniu
W                  McDonald’s Polska wspieramy globalne cele                  McDonald’s Corporation.

Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Odpowiedzialne 
pozyskiwanie 
produktów

• 100% certyfikowane • 98% produktów 
pozyskiwanych 
odpowiedzialnie

• Wdrożenie strategii i celów, 
pomiar efektywności 
i propozycja ewentualnych 
zmian 

Zrównoważona 
wołowina

• Przygotowanie metodologii 
wdrażania neutralności 
węglowej w hodowlach bydła 

• Działania Platformy 
ds. Zrównoważonej  
Hodowli Wołowiny

• Współpraca z flagowym 
partnerem w Polsce 

• Cel 1: Przyspieszenie rozwoju 
branży o 100%

• Cel 2: Dzielenie się wiedzą 
i narzędziami w 100% 

• Cel 3: Promocja flagowych 
rolników w 100% 

• Cel 4: Pionierskie nowe 
praktyki w 100% 

• Cel 5: Ochrona lasów, 99,4% 
wołowiny pozyskanej dla 
                McDonald’s wspierało 
łańcuchy dostaw wolne od 
wylesienia 

• Zeroemisyjna produkcja 
wołowiny 2024+

Soja – pasza 
dla kurczaków 

• Nie dotyczy • 100% paszy pozyskanej z soi 
wspierało łańcuchy dostaw 
wolne od wylesienia na 
całym świecie 

• Nie dotyczy

Ryby • Brak ryb w menu • 98.7% ryb pochodzi ze 
zrównoważonych źródeł  

• Jeżeli ryby zostaną 
wprowadzone do menu, 
będą pochodziły ze 
zrównoważonych źródeł

Kawa • 100% kawy McCafe pochodzi 
z Brazylii, Hondurasu i Peru

• Dostawca – grupa UCC

• Certyfikowane  przez 
Rainforest Alliance

• 98,1% kawy mielonej 
i pełnoziarnistej było 
pozyskiwanych w sposób 
zrównoważony w 2021 roku 

• 98,3% kawy mielonej 
i pełnoziarnistej wspierało 
łańcuchy dostaw wolne 
od wylesienia 

• Kontynuacja
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Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Włókna, 
struktura 
opakowań 

• 70% włókien papierowych 
odzyskiwanych jest 
z recyklingu

• 13 różnych opakowań, 
w sieci McDonald’sPolska 
pochodzi z recyklingu  

• 99,6% naszych 
opakowań na bazie 
włókien pierwotnych 
pochodzi z recyklingu lub 
certyfikowanych źródeł 

• Doskonalenie działań GOZ 

Olej palmowy • Nie jest stosowany 
do smażenia

• Olej palmowy występujący 
jako składnik produktów 
posiada certyfikację RSPO

• 100% dostawców oleju 
palmowego wspierało 
łańcuch dostaw wolny  
od wylesienia oraz 
produkcję zrównoważonego 
oleju palmowego

• Kontynuacja

Ochrona lasów • Nie dotyczy  • 99,6% dostawców 
wołowiny, kurczaka, 
oleju palmowego, kawy 
i głównego włókna 
używanego do opakowań 
wspierało łańcuch dostaw 
wolny od wylesienia w 2021 
roku 

• W toku: praca na 
rzecz wyeliminowania 
całkowitego wylesienia 
z globalnych łańcuchów 
dostaw  

• Nie dotyczy, planujemy 
jednak rozszerzać 
działania na rzecz ochrony 
lasów w ramach celu 
„zrównoważona wołowina”

Działania 
dotyczące 
klimatu  

• 70% działań na rzecz 
klimatu skupia się 
na: zielonej energii, 
efektywności energetycznej 
oraz systemie 
monitorowania

• Dalsze kroki w kierunku 
zeroemisyjnych 
gospodarstw rolnych 

• Zachęcanie dostawców 
i franczyzobiorców do 
wdrożenia programów 
ochrony klimatu

• Zmniejszenie zużycia wody 
w restauracjach

• Panele solarne, wiatraki, 
zielone restauracje, zielone 
biura – zainstalowane 
w nowo budowanych 
restauracjach 

• W toku: 8,5% redukcji 
bezwzględnej emisji 
z restauracji i biur

• 6,5% redukcji intensywności 
emisji w łańcuchu dostaw 

• Stacje do ładowania 
samochodów zielone 
budynki (panele, wiatraki)
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Cel Polska 2021 Realizacja celów 
globalnie 2021

Polska 2022–2025  
(plany)

Opakowania 
i odpady 

• Recykling i obieg zamknięty 
100% 

• Współpraca z firmą 
Miklan-Ryza zajmującą 
się odzyskiem włókien 
papierniczych z makulatury. 
100% restauracji 
                 McDonald’s używa 
ręczników papierowych 
oraz czyściwa, które 
powstały z opakowań 
poddanych recyklingowi

• W toku: 80% opakowań 
pochodzi ze źródeł 
odnawialnych, z recyklingu 
bądź ze źródeł 
certyfikowanych  

• Kontynuacja i ulepszanie 
recyklingu 

• Wdrożenie mapy 
ograniczeń tworzyw 
sztucznych

• Doskonalenie obiegu 
zamkniętego

• Opracowanie nowych 
technologii i urządzeń 
do oczyszczania ścieków 
z restauracji 

Jakość 
produktów 

• Standardowa oferta 
produktowa oraz produkty 
promocyjne (Limited Time 
Offers) są w procesie 
ustanawiania zgodności 
z Global Food Charter 
Ingredient Requirements 
with Nutrition 
Considerations

• W toku: wyeliminowanie 
HPCIA  

• Do końca 2022 r. wszystkie 
produkty wchodzące 
w skład oferty Happy Meal 
będą wolne od sztucznych 
aromatów oraz sztucznych 
barwników

• Dążenie do 
minimalizowania 
obecności alergenów 
w produkcie 

• Do końca 2022 r. zgodnie 
z założeniami globalnego 
zobowiązania ≥50% 
możliwych kombinacji 
zestawów dziecięcych 
prezentowanych 
w menu będzie zawierać 
maksymalnie: 

a) 600 kcal,

b) 10% kcal pochodzących 
z kwasów tłuszczowych 
nasyconych,

c) 650 mg sodu,

d) 10% kcal pochodzących 
z dodanego cukru

• Eliminacja HPCIA 

N A S Z  W P Ł Y W
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Zwinna organizacja
Jesteśmy dużą firmą, ale cały czas pozostajemy zwinną organizacją.                  McDonald’s może się roz-
wijać z  korzyścią dla gości i  pracowników tylko wówczas, gdy zachowa umiejętność szybkiego 
podejmowania decyzji, kontrolowaną przestrzeń dla ryzyka oraz będzie otwarty na nowe pomysły 
i  innowacje. Wiemy, że wykorzystanie pełnego potencjału naszej firmy jest możliwe tylko wów-
czas, gdy  normą staje się sprawna i  częsta informacja zwrotna oraz skuteczna komunikacja –  
zarówno pionowa, jak i pozioma. 

W 2021 roku powołaliśmy grupę OTF (Opportunity Task 
Force) składającą się z utalentowanych pracowników róż-
nych funkcji. Celem zespołu było wykorzystanie sytuacji 
kryzysowej spowodowanej pandemią na świecie, zgod-
nie z  zasadą – w  każdym kryzysie ukryta jest szansa na  
rozwój. Punktem wyjściowym było adresowanie proble-
mów, które wymagają zwinności podejmowanych decyzji 
tam, gdzie konieczna jest szybka zmiana. Zespół praco-
wał nad rozwiązaniami dla konkretnego problemu w spo-
sób, który miał przynieść korzyść całemu systemowi 
                 McDonald’s Polska. Podstawą do sprawności działania 
było zaufanie i przywództwo – czyli filar, który wpływa na 
zaangażowanie ludzi, branie odpowiedzialności za cele 
i  wyniki, jakość relacji oraz atmosferę wspólnej pracy. 
Z punktu widzenia problemu, takie podejście daje możli-
wość zwinnego adresowania różnych scenariuszy rozwią-
zań, natomiast dla nas to podstawa do budowania sku-
teczności działań i trwałych, zaangażowanych zespołów. 

Zespół OTF wypracował dwa projekty flagowe: 
Makowe Rewolucje i Nowe Formaty Restauracji, których  

celem było usprawnienie obsługi gości w  dotychczas 
mniej dostępnych miejscach, np. miejscowościach 
turystycznych z ograniczonym menu. 

Zespół OTF w  2021 roku opracował rozwiązanie dla jed-
nej z  restauracji w  ramach Makowych Rewolucji. Miej-
sce zostało zidentyfikowane jako niewykorzystany 
potencjał biznesowy. Specjaliści przeanalizowali szanse 
i  ryzyka związane z  lokalizacją, zbadali potrzeby lokalnej  
społeczności oraz sprawdzili procedury wdrożone 
w  lokalu. Problemy, które zostały zaadresowane, wiązały 
się m.in z  infrastrukturą położenia restauracji oraz utrud-
nionym zjazdem z  trasy, brakiem efektywnego wykorzy-
stania lokalnych mediów czy wnioskiem, iż restauracja nie 
jest wyraźnym elementem lokalnej społeczności. Efektem 
kilkumiesięcznych prac było usprawnienie funkcjono-
wania restauracji – zarówno w  kwestiach operacyjnych, 
jak i zasobów ludzkich. Poprawiły się opinie w internecie, 
polepszyły wskaźniki w  ankiecie zadowolenia pracowni-
ków, skrócił się czas obsługi gości, a restauracja zaistniała 
jako wyraźniejszy element lokalnej społeczności. 

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

N A S Z  W P Ł Y W
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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.

[ G R I  41 7 -1 ]
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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.
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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. 

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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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.
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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

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) 
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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.

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)
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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

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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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
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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.

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
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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

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
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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.

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.
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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 praktykaW 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.
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 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. 

 

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.
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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
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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.

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



64

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 
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i usługi 
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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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[ G R I  3 0 5 - 5 ]
 Źródła redukcji i wzrostu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 w latach 2015–2021

[ 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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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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Zielona
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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.

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

obszar produkcji
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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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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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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

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

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

ra

nie

Przetwarzanie
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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”

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

N A S Z E  S P O Ł E C Z N O Ś C I



86

              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.
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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
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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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[ G R I  41 3 - 2 ]

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
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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
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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
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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
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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.
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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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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
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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: 
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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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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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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.
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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.

[ G R I  41 7 - 3 ]
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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.
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Nasi pracownicy
        McDonald’s w Polsce to ludzie. Różnorodne zespoły pracujące obecnie w ponad 500 restauracjach 
na terenie całego kraju. Od 30 lat nasza marka tworzy stabilne miejsca pracy i  daje możliwości 
 rozwoju dla każdego – niezależnie od płci, wieku, miejsca pochodzenia czy pełnionej roli społecz-
nej. W 2021 roku zespół         McDonald’s tworzyły osoby z 24 krajów, w wieku od 16 (w okresie wakacyj-
nym) do 85 lat. Ponad 7% pracowników to osoby z niepełnosprawnością, a prawie 12% to cudzo-
ziemcy. Restauracje są przyjaznym miejscem pracy dla każdego i oferują możliwość rozwoju. 

Dzięki zbudowanej w ciągu 30 lat skali,         McDonald’s jest ważnym i odpowiedzialnym pracodawcą 
w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku         McDonald’s Polska zatrudniał 27 966 pracowników.

Liczba pracowników         McDonald’s w  Polsce według typu zatrudnienia oraz płci zgodnie z  danymi przypadającymi  
na 31.12.2021 r. 

Kategoria 2021 

Całkowita liczba pracowników 27 966

Kobiety 17 819

Biuro 103

Restauracje franczyzobiorców 15 305

Restauracje korporacyjne 2 411

Mężczyźni 10 147

Biuro 79

Restauracje franczyzobiorców 8 747

Restauracje korporacyjne 1 321

[ G R I  1 0 2 - 8 ]

Wszyscy pracownicy         McDonald’s Polska zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 
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Kategoria 2021 

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na czas określony

Biuro 5

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 1 599

Kobiety 1 059

Mężczyźni 545

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na czas nieokreślony

Biuro 174

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 1 350

Kobiety 997

Mężczyźni 527

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na okres próbny 

Biuro 3

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 783

Kobiety 458

Mężczyźni 328

Całkowita liczba pracowników w podziale na tryb zatrudnienia (pełen etat) 13 682

Biuro 179

Restauracje franczyzobiorców 11 526

Restauracje korporacyjne 1 977

Całkowita liczba pracowników w podziale na tryb zatrudnienia (niepełny etat) 14 284

Biuro 3

Restauracje franczyzobiorców 12 526

Restauracje korporacyjne 1 755
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Liczba pracowników         McDonald’s w Polsce według 
województw 

Pracownicy
restauracji 
franczyzobiorców

Pracownicy
restauracji 
własnych 

Pracownicy 
biurowi 

* w tym 131 
zatrudnionych 
na terenie 
Rzeczpospolitej 
Polskiej

983
zachodnio-
pomorskie

2034
91

pomorskie

494
216

warmińsko-mazurskie

498
141

podlaskie

1616
198

łódzkie

578
98

świętokrzyskie

1935
794

wielkopolskie

1258
125

kujawsko-pomorskie

2090
108

dolnośląskie

319
187

opolskie

3649
228

śląskie

2117
259

małopolskie

964
88

lubelskie

721
podkarpackie

704
lubuskie

4102
1199
182*

mazowieckie

                 McDonald’s Corporation
Długofalowo angażujemy się w  realizację strategii Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Działamy w  myśl  
prostej zasady – żyjąc według naszych wartości, odniesiemy sukces. Dotyczy to całego systemu – pracowników,  
franczyzobiorców i dostawców. Nasze wartości kształtują również to, w jaki sposób budujemy zaufanie społecz-
ności lokalnych i tworzymy miejsca przyjazne dla każdego.

Tolerancja na różnorodność to wartość będąca naszym fundamentem. Akceptujemy, szanujemy i doceniamy wkład 
wszystkich członków McFamily. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gości, pracowników i członków lokalnych 
społeczności. Takie podejście jest zgodne z globalną strategią biznesową Accelerating the Arches.

Filary globalnej strategii DEI

• Reprezentowanie różnorodnych społeczności, w których prowadzimy restauracje.
• Wzmacnianie kultury włączania i przynależności.
• Znoszenie barier i przełożenie ich na możliwości.

[ G R I  1 0 2 - 41 ]

W         McDonald’s Polska nie ma zbiorowych układów pracy.
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Różnorodność jest naszą wartością, rzeczywistością,  
siłą – wierzymy w nią, czerpiąc to, co najlepsze. Jesteśmy 
otwarci na wszystkie różnice – zarówno te łatwo dostrze-
galne (jak wiek, płeć, narodowość), jak i  te niewidoczne 
na pierwszy rzut oka (jak tożsamość płciowa, orientacja 
seksualna czy wyznanie). Zatrudniając obecnie blisko 
31 tysięcy osób, konsekwentnie przyjmujemy postawę 
„zero tolerancji dla braku szacunku”. Dotyczy to zarówno 
gości, jak i  pracowników. W          McDonald’s nie ma miejsca 
na wyzwiska, komentarze związane z kolorem skóry czy 
pochodzeniem. Reagujemy, dajemy sobie prawo odmó-
wienia obsłużenia gościa, który jest wrogo nastawiony 
do pracowników. Wszyscy mogą się czuć u nas po prostu 
bezpiecznie, niezależnie od tego, kim są. 

        McDonald’s globalnie to jedna z najbardziej różnorodnych 
organizacji na świecie. W naszych restauracjach pracują 
osoby w  różnym przedziale wiekowym, reprezentujące 
różne grupy etniczne, kultury i  wyznania. Ponadto miej-
sce pracy znajdują tu uczniowie, studenci, absolwenci 
studiów, osoby bez wykształcenia średniego i wyższego, 
jak również osoby, dla których         McDonald’s jest pierw-
szym miejscem pracy. Tworzymy miejsca pracy i spotkań 

otwarte dla każdego. W  samym województwie mazo-
wieckim według danych za 2021 rok pracowały osoby 
reprezentujące 22 narodowości. 

Różnorodność to wzajemna wartość, o  którą staramy 
się dbać każdego dnia. Aby tworzyć miejsca, w  których 
panuje atmosfera otwartości i  wzajemnego szacunku, 
nie wystarczy idea. Na co dzień mierzymy się z  niewi-
docznymi na pierwszy rzut oka barierami, często wyni-
kającymi z  braku refleksji, czasem z  poczucia niepew-
ności, niewiedzy czy lęku przed innością. Zdajemy sobie 
sprawę, że tylko dzięki codziennej pracy nad wdraża-
niem wartości w życie możemy osiągnąć trwałą zmianę  
i tworzyć miejsca otwarte i przyjazne dla wszystkich.

Pytania, przed którymi stają nasi pracownicy, często 
nie są łatwe: 
• Jak prawidłowo powinien zachować się kierownik, 

który słyszy obraźliwy komentarz gościa skierowany 
do ciemnoskórego pracownika? 

• Z jakiej szatni może korzystać osoba w procesie zmiany 
płci, aby uszanowane zostały poczucie tożsamości tej 
osoby i jednocześnie emocje reszty zespołu?
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Pomagamy odpowiedzieć na te pytania poprzez:
• szkolenia, na których przedstawiamy naszym 

pracownikom konkretne rozwiązania, uwrażliwiające 
na kwestie równości i różnorodności,

• szkolenia z zakresu współpracy między pokoleniami 
i różnymi kulturami, podejścia do tożsamości płciowej. 
Uczymy, jak reagować na zachowania agresywne 
i stereotypy,

• wdrażanie z licencjobiorcami tzw. People Brand 
Standards – zbioru zasad, których fundamentem  
jest polityka przeciwdziałania nierównemu 
traktowaniu w miejscu pracy, 

• wzmacnianie SpeakUp Culture i pokazywanie, 
dlaczego, kiedy i w jaki sposób mówić głośno 
o zdarzeniach sprzecznych z naszymi wartościami.

[ G R I  1 0 2 -1 2 ]

Od 2020 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa wspierana 
przez Komisję Europejską, której obecność w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygna-
tariuszami mogą zostać organizacje, które nie godzą się na dyskryminację w  miejscu pracy, podejmują  
działania na rzecz promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania pracowników, partne-
rów biznesowych i społecznych.

Dobra praktyka

Nasza struktura zatrudnienia jest bardzo zróżnico-
wana pod względem wiekowym. Na przestrzeni ostat-
nich dwóch lat zwiększył się udział pracowników 35+. 
W  2021 roku najstarszy pracownik restauracji sieci  

własnej         McDonald’s miał 85 lat, a  najmłodszy 16.  
Co roku w  okresie wakacji lub ferii około 1% naszych 
pracowników to pracownicy młodociani zatrudnieni  
do wykonywania tzw. prac lekkich.

78% kierowników restauracji  
własnych to kobiety

85 to wiek najstarszego pracownika

35% franczyzobiorców         McDonald’s to kobiety

12% naszego zespołu (biuro, restauracje własne i franczyzowe) to cudzoziemcy

7% naszego zespołu (biuro, restauracje własne i franczyzowe)  
to osoby z niepełnosprawnościami

45% zespołu zarządzającego  
firmy to kobiety

16 to wiek najmłodszego pracownika
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Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie  
w         McDonald’s Polska (biuro i restauracje własne)

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którym przysługiwały urlopy 
macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie*

mężczyźni 19 21

kobiety 77 72

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którzy wzięli 
urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski**

mężczyźni 21 33

kobiety 98 99

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy  
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 
ojcowskiego, rodzicielskiego

mężczyźni 21 33

kobiety   9    7

*  Wartość w polu „liczba pracowników, którym przysługiwały urlopy macierzyńskie, ojcowskie i  rodzicielskie” podana jest wg urodzeń dzieci 
w danym roku.

** Wartość w polu „liczba pracowników, którzy wzięli urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski” podane jest wg wykorzystywania urlopu.

[ G R I  4 0 1 - 3 ]

        McDonald’s od kilku lat wdraża strategię zarządzania różnorodnością. Prawie 12% pracowników restauracji 
sieci to cudzoziemcy. Dzięki współpracy z Fundacją Diversity HUB,         McDonald’s stworzył program edukacyjny, 
mający na celu ograniczanie postaw i działań o charakterze dyskryminacyjnym. 
Dodatkowo dostępny jest szereg materiałów szkoleniowych – podstrona w  intranecie przeznaczona  
dla pracowników biura i  franczyzobiorców oraz szkolenia e-learningowe na platformie szkoleniowej.  
Co więcej zapewniamy szkolenia wdrożeniowe dla wszystkich pracowników, dotyczące tworzenia bezpiecz-
nego, otwartego i włączającego środowiska pracy.

Dobra praktyka

Wspieramy również osoby z niepełnosprawnością. W swo-
ich działaniach rekrutacyjnych pamiętamy o  ich potrze-
bach chociażby poprzez udostępnienie opcji tłumacza 
migowego w zakładce praca na stronie internetowej firmy. 
Około 7% pracowników zatrudnionych w  restauracjach 
własnych to osoby z niepełnosprawnością. 

W  systemie         McDonald’s działa jedna restauracja, której 
zespół składa się w  dużej mierze z  osób niesłyszących. 
Dzięki wewnętrznym działaniom edukacyjnym w  intra-
necie         McDonald’s publikowane są informacje, jak należy 
zachowywać się w  określonych sytuacjach, aby zadbać 
o potrzeby każdej osoby.
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Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w          McDonald’s Polska w części biurowej w podziale na wiek, płeć 
i obywatelstwo 

 Wiek Płeć Obywatelstwo

 Do 30 lat 30–50 lat Powyżej 
50 lat

K M Jakie Udział

Kadra 
zarządzająca

0% 81,13% 18,87% 45,28% 54,72% polskie 100%

Pracownicy 
średniego 
szczebla

7,94% 84,92% 7,14% 61,11% 38,89% polskie 97,67%

100% – – 100% – polskie/
mołdawskie

0,78%

– 100% – 100% – ukraińskie 0,78%

100% – – – 100% kazachskie 0,78%

[ G R I  4 0 5 -1 ]

Skład kadry pracowniczej w         McDonald’s Polska i w restau-
racjach franczyzobiorców w  podziale na obywatelstwo: 
polskie – 88%, ukraińskie – 8%, indyjskie – 1%, inne – 3%. 
W  całym         McDonald’s Polska – w  biurze, restauracjach 
i  centrach dystrybucyjnych, bezwzględnie obowiązuje 
„Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, 
przemocy i innym niewłaściwym zachowaniom”. Polityka 
gwarantuje pracownikom prawo poufnego i  anonimo-
wego zgłoszenia wszystkich zachowań budzących wątp- 
liwości etyczne. Pracownicy zgłaszający swoje uwagi 
w  dobrej wierze mają również gwarancję braku jakich-
kolwiek negatywnych konsekwencji w związku ze swoim 
zgłoszeniem. 

Każdy otrzymany sygnał jest starannie badany przez 
upoważnione do tego osoby. Jeśli informacja zosta-
nie potwierdzona, stosowna notatka jest przekazy-
wana do  osób decyzyjnych, a  wobec osób, które naru-
szyły lub  złamały standardy postępowania, wyciągane  
są konsekwencje zawodowe, także zwolnienie z pracy.

[ G R I  4 0 6 -1 ] 

W 2021 roku odnotowaliśmy jeden potwierdzony przypa-
dek dyskryminacji i rozwiązaliśmy umowę z osobą, która 
się go dopuściła.

                 McDonald’s Corporation
W 2018 roku         McDonald’s wprowadził globalny program Szansa dla młodzieży (Youth Opportunity), który ma na celu 
aktywizację zawodową ludzi ze środowisk wykluczonych. Działania skierowane są do młodych osób rozpoczynają-
cych pracę zawodową, które ze względu na swoją sytuację mają trudniejszy start w życiu zawodowym. W ramach 
tej inicjatywy realizujemy studia dualne z Akademią Leona Koźmińskiego (Zarządzanie w sektorze QSR), które do 
tej pory dały szansę 100 utalentowanym managerom restauracji         McDonald’s Polska na zdobycie tytułu licencjata.
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Skład kadry pracowniczej w         McDonald’s Polska w części restauracyjnej w podziale na obywatelstwo  
i rodzaj stanowiska

Obywatelstwo Kadra zarządzająca 
(kierownicy 
i asystenci)

Pracownicy średniego 
szczebla (menadżerowie 
godzinowi)

Pracownicy 
niższego szczebla 
(pracownicy)

Afgańskie  –  – 0,04%

Azerbejdżańskie  –  – 0,04%

Białoruskie  – 0,61% 0,61%

Egipskie  –  – 0,04%

Etiopskie  –  – 0,04%

Gruzińskie  –  – 0,04%

Indonezyjskie  –  – 0,04%

Indyjskie  – 0,30% 1,91%

Irackie  –  – 0,04%

Lankijskie  –  – 0,07%

Nepalskie  – 0,15% 0,14%

Nigeryjskie  –  – 0,32%

Pakistańskie  –  – 0,04%

Polskie 95,30% 90,56% 90,90%

Rosyjskie  – 0,15% 0,22%

Syryjskie  –  – 0,04%

Tadżyckie  –  – 0,04%

Tunezyjskie  –  – 0,04%

Tureckie  –  – 0,04%

Ukraińskie 4,70% 8,22% 5,07%

Uzbeckie  –  – 0,25%

Zimbabwe  –  – 0,07%

[ G R I  4 0 5 -1 ]
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Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
[ G R I  4 0 3 -1 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 2 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 3 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 5 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 7 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 8 ]

Bezpieczeństwo pracy w          McDonald’s to kwestia niepodlegająca kompromisom. Priorytetowe 
traktowanie bezpieczeństwa to w  przypadku         McDonald’s codzienność. Na straży BHP w  naszej 
organizacji stoją wdrożone aktywności na bazie wymagań ISO 45001, które definiują procedury 
identyfikacji zagrożeń, planowania i wdrażania działań korygujących, komunikacji BHP, opracowa-
nia działań powypadkowych oraz szkoleń i instruktaży. Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy 
obejmują 100% naszych pracowników.

Wszystkie stanowiska pracy w          McDonald’s mają przy-
gotowane karty analizy ryzyka zawodowego opraco-
wane z  wykorzystaniem metody RISK SCORE pole-
gającej na identyfikacji i  szacowaniu zagrożeń oraz 
wdrożeniu działań korygujących. Analizę ryzyka na bieżąco  
aktualizujemy, dostosowując ją do zmian technolo-
gicznych, nowych urządzeń czy zmian w  procedurach.  

Na rewizję oceny ryzyka wpływa też analiza wypadków 
– rodzaj zdarzeń na danym stanowisku oraz ewentualna 
powtarzalność  sytuacji wypadkowych. W  zależności  
od potrzeb wprowadzamy zmiany lub nowe środki 
ochrony. Dbamy również  o  okresowe przeglądy wszyst-
kich urządzeń i instalacji BHP i przeciwpożarowych. Są one 
terminowo wykonywane przez autoryzowane serwisy. 

Nasi specjaliści BHP regularnie odwiedzają wybrane restauracje i zbierają od pracowników i kadry kierowni-
czej opinie dotyczące wdrożonych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem pracy.

Dobra praktyka

Ewentualne zagrożenia wynikające z  warunków pracy pracownicy mogą zgłosić bezpośrednio swojemu  
kierownikowi, telefonicznie pracownikowi służby BHP, e-mailowo lub przez wewnętrzną platformę  
komunikacyjną. 

Dobra praktyka
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[ G R I  4 0 3 - 5 ]  •  [ G R I  4 0 4 -1 ]

Szkolenia BHP odbywają się w          McDonald’s zgodnie 
z  wymogami prawa pracy. Spotkania dla personelu 
restauracji prowadzi specjalista ds. BHP, który przepro-
wadza instruktaż ogólny oraz szkolenia okresowe BHP. 
Dodatkowo kadra kierownicza restauracji przeprowadza 
dla pracowników instruktaż stanowiskowy, w  trakcie 
którego zatrudnieni zapoznają się z zagrożeniami wyni-
kającymi z  pracy na danym stanowisku oraz ze sposo-
bami ich ograniczania i  właściwego stosowania środ-
ków ochrony osobistej. Pracownicy biurowi         McDonald’s 
odbywają szkolenia BHP w  formie samokształcenia  
kierowanego, co polega na przekazaniu materiałów 
szkoleniowych osobom, które po samodzielnym zapo-
znaniu się z treścią aktualizują i utrwalają swoją wiedzę 
pod nadzorem specjalisty BHP.

W 2021 roku 3 110 naszych nowych pracowników odbyło 
szkolenia  BHP, w tym 1 882 kobiety.

W  2021 roku zostało przeszkolonych 774 osób na sta-
nowiskach robotniczych, 50 osób na stanowiskach  
administracji biura oraz 324 osoby na stanowiskach 
kierowniczych. 

[ G R I  4 0 3 - 6 ] 
Pracownicy są objęci podstawową opieką medyczną  
(ubezpieczenie zdrowotne POZ). Ponadto każdy pracow-
nik firmy może skorzystać z dodatkowej opieki medycz-
nej, którą może objąć również członków najbliższej 
rodziny. Dostępna jest także opcja rozszerzenia ubezpie-
czenia. Wszelkie informacje były komunikowane pracow-
nikom w restauracjach w chwili wprowadzania tej oferty. 
Bezpieczeństwo pracowników postrzegamy szerzej niż 
tylko w wymiarze fizycznym. Dbamy również o well-being 
i dobre samopoczucie osób zatrudnionych w  McDonald’s. 
Dzięki relacji z  firmą Mental Health Center współpra-
cujemy ze specjalistami od interwencji kryzysowych.  
Korzystamy z  organizowanych przez firmę warsztatów 
i szkoleń oraz platformy Mental Health Helpline. 

Każdy pracownik         McDonald’s w Polsce otrzymuje informacje o swoich prawach i obowiązkach 
wynikających z  kwestii BHP. Jasno informujemy o  obowiązku odmowy pracy w  sytuacji, 
w  której zagrażałaby ona zdrowiu lub życiu. To dotyczy również innych okoliczności, kiedy 
pracownik może się wstrzymać od pracy, np. w  przypadku braku środków ochrony czy braku 
odpowiedniego szkolenia do pracy na danym stanowisku.

[ G R I  4 0 3 - 9 ]

Liczba wypadków  
przy pracy

Liczba 
roboczogodzin

Wskaźnik liczby 
wypadków przy pracy

2018 104 7 055 178,88 14,74

2019 92 5 961 531,71 15,43

2020 46 5 195 522,38 8,85

2021 161 5 093 410,76 11,98

Metodą prezentacji danych jest wskaźnik LTIFR (liczba wypadków przy pracy/liczba 
roboczogodzin).

Rodzaje obrażeń pracowników  
w 2021 roku: 

stłuczenia
i skręcenia 

inne

oparzenia

skaleczenia

złamania

49,18%

26,23%

11,48%

9,84%
3,28%
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Rozwój zespołu
Wszystkie osoby, które pracują w         McDonald’s w  Polsce, mogą  liczyć na wsparcie w  rozwoju  
kompetencji i na kompleksowe szkolenia. Korzystamy z ekspertyzy naszych trenerów wewnętrz-
nych i  bogactwa szkoleń zewnętrznych – zarówno tych „szytych na miarę” potrzeb naszej 
 organizacji, jak i otwartych, w których spotykamy się z przedstawicielami innych firm.

Wybrane szkolenia w 2021 

• Zarządzanie Gościnnością w Nowej Rzeczywistości, w których uczestniczyło 1 271 osób.

• PACE (Performance and Customer Excellence), czyli elastyczny, nastawiony na gości proces konsultowania 
restauracji, oparty na danych – wzięło w nim udział 131 pracowników. Proces ten skupia się na indywidualnych 
potrzebach każdej restauracji w celu poprawy jej funkcjonowania w różnych obszarach, jak i adresowania punktów  
do poprawy. 

• W ramach People Brand Standards określających zasady tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska 
pracy zarówno pracownicy, jaki i menadżerowie wszystkich szczebli mają dostęp do następujących szkoleń 
e-learningowych:
a)  Bezpieczeństwo, szacunek i otwartość w miejscu pracy – szkolenie dla pracowników,
b)  Bezpieczeństwo, szacunek i otwartość w miejscu pracy – szkolenie dla menadżerów,
c)  Tworzenie poczucia przynależności w        McDonald’s,
d)  Zapobieganie przemocy w miejscu pracy.

• Prawa człowieka w        McDonald’s – program obejmował 94 restauracje, w których przynajmniej 1 osoba 
zrealizowała szkolenie.

1 366 uczestnikówPodstawy przywództwa dla kierowników zmiany

1 443 uczestnikówRozwój umiejętności przywódczych na zmianie

778 uczestnikówDoskonalenie kompetencji lidera

259 uczestnikówProwadzenie świetnych restauracji

Program Rozwoju Przywództwa, a w tym:
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Zdajemy sobie sprawę, że dla części naszych pracowników 
       McDonald’s to pierwsze miejsce pracy. Uczymy narzę-
dzi do dalszego rozwoju zawodowego, dlatego też część 
naszych pracowników w  pewnym momencie decyduje 
się na rozwój kariery w  innych branżach.  Stąd też bierze 
się stosunkowo wysoki wskaźnik rotacji w  naszej firmie. 
Niemniej jednak dokładamy starań, aby zachować wyższą 
retencję pracowników. Promujemy w  organizacji awanse 
wewnętrzne, a  szukając osób na kierownicze stanowiska 
lub do pracy w  centrali, w  pierwszej kolejności proponu-
jemy je osobom, które już pracują w restauracjach. 

[ G R I  1 0 2 - 2 7 ] 

Istotne kwestie dotyczące zagadnień ekonomicznych, 
środowiskowych i  społecznych podnoszone są na 
regularnych spotkaniach zarządu.        McDonald’s Polska  
dbając o  kompetencje kadry zarządzającej, zapewnia 
udział w  szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz 
panelach dyskusyjnych.

Decyzje w  organizacji podejmujemy na podstawie 
ekspertyz przygotowywanych przez wewnętrznych 
i zewnętrznych konsultantów.

Rotacja pracowników w poszczególnych obszarach 
działalności        McDonald’s Polska w 2021 roku

  Biuro Restauracje 
własne

Restauracje 
franczyzowe

Wskaźnik rotacji 9,89% 66,37% 86,74%

Łączna liczba odejść w 2021 r. 18 2 477 20 862

Nowo zatrudnieni w 2021 r. 20 3 090 22 300

Liczba pracowników ogółem w 2021 r.  
(Stan na 31.12.2021 r.)

182 3 732 24 052

[ G R I  4 0 1 -1 ]
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Szkolenia  
dla pracowników 
restauracji
Pracownicy restauracji są szkoleni przez trenerów        McDonald’s. Osoby o wysokim potencjale rozwo-
jowym mogą liczyć na udział w corocznym  Talent Development Program. To kilkumiesięczne szko-
lenie realizowane przez trenerów zewnętrznych dla tych, którzy wykazują się potencjałem na awans  
na pozycję kierownika restauracji. W 2021 roku w czwartej edycji wzięło udział 50 osób. 

Około 95% kierowników naszych restauracji to osoby awansujące z niższych stanowisk.

Pracownicy naszych restauracji rozpoczynający pracę w   McDonald’s są szkoleni zgodnie z  Programem  
Szkolenia Załogi obejmującym zarówno obszar produkcyjny, jak i obszar obsługi. Każde szkolenie trwa mini-
mum dwa dni i jest prowadzone z wykorzystaniem tabletu metodą szkoleniową 3S – spójrz, spróbuj, sprawdź. 
Szkolenia prowadzone są przez instruktorów – doświadczonych członków zespołów wyróżniających się  
znajomością standardów operacyjnych i umiejętnościami komunikacyjnymi. Potwierdzeniem odbycia szko-
lenia jest zapis na Karcie Poziomu Wyszkolenia Pracownika. W trakcie szkoleń przeprowadzane są instruktaże  
stanowiskowe, podczas których pracownik zapoznaje się z zagrożeniami wynikającymi z pracy na danym sta-
nowisku. Rekomendujemy, by szkolenie rozpoczynało się od obszaru produkcji. Pozwala to na zapoznanie się 
nowo zatrudnionej osoby z produktami  McDonald’s. Ta podróż przez szkolenie pracownicze pozwala nauczyć 
się pracy na wszystkich stanowiskach.

Dobra praktyka

Ścieżka kariery w        McDonald’s
Pracownik restauracji Instruktor

Kierownik restauracji

Lider gościnności

Asystent kierownika 
restauracji

Młodszy manager

Manager 
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W latach 2019–2021 w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez dział L&D 
(Learning & Development) przeszkoliliśmy ponad 12,5 tysiąca osób. 
Z platformy McCampus korzysta ponad 24,5 tysiąca osób.

Od lat inwestujemy w rozwój kadry zarządzającej restau-
racjami. Przykładem tego jest realizowany od 2018 r.  
Program Rozwoju Przywództwa. Łączymy wiedzę  
zdobywaną w  sali szkoleniowej z  teorią umieszczoną  

na platformach online uzupełniając to praktyką w restau-
racji. Stosujemy znany i  popularny model 70/20/10  
(Praktyka/Teoria/Warsztaty) i  pomagamy uczestnikom 
rozwijać się zarówno w restauracji, jak i poza nią.

Materiały szkoleniowe tworzone przez poszczególne działy        McDonald’s znajdują się na wewnętrznej platformie  
komunikacyjnej, a także na platformach szkoleniowych:
• Fred@McD – interaktywne materiały w formie podręczników. Przygotowane zarówno dla uczestnika szkolenia, 

jak i jego opiekuna. Podręczniki pomagają uczestnikom przygotować się do warsztatów.
• McCampus – asystent rozwoju pracownika. Znajdują się na nim kursy e-learningowe dla każdego poziomu 

programów i informacje na temat postępów w rozwoju. 

Teoria w służbie praktyki
• Materiały tworzone przez poszczególne działy   McDonald’s znajdują się na platfor-

mach szkoleniowych (McCampus oraz Fred@McD) i  na wewnętrznej platformie 
komunikacyjnej.

• Coaching „on the job”, czyli ćwiczenia praktyczne w realiach restauracji, odbywają 
się pod okiem kierownika ds. rozwoju ludzi.

• Kierownik restauracji wspiera kadrę kierowniczą poprzez zapewnienie niezbęd-
nego czasu na przyswojenie teorii.

Warsztaty
• Prowadzone są przez dział Learning & Development lub trenerów wewnętrznych.

• Materiały przygotowujące do warsztatów znajdują się na platformach szkolenio-
wych. Trenerzy są odpowiedzialni za wsparcie kierownictwa w rozwoju kompetencji 
liderskich.

Nauka przez doświadczenie
• Rozwijanie umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach wymaga stałej 

praktyki.

Utrzymanie
• Motywowanie do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji, nowe zadania, uznanie,  

zauważenie.
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Ścieżki kariery pracowników są różne, nielinearne, często 
składają się z  kilku przesunięć horyzontalnych, oddele-
gowań do pracy na innych rynkach w naszym segmencie 
lub w funkcjach globalnych, pracy projektowej i między-
działowej. Pandemia przyczyniła się do zwiększenia ela-
styczności pracy wprowadzając tryb hybrydowy. Czę-
sto na stanowiska juniorskie rekrutujemy młode talenty 
z restauracji, dając im możliwość rozwoju w strukturach 
korporacji.
Pracujemy również z zewnętrznymi specjalistami, takimi 
jak ThinkTank i  Fundacja Diversity HUB, wspierającymi 
pracowników w  obszarze zdrowia psychicznego i  well-
-beingu (szkolenia, interwencje zespołowe, platforma 
Mental Health Helpline).
Na kompleksowe szkolenia i  wsparcie od        McDonald’s 
mogą liczyć też nasi franczyzobiorcy. Przed dołączeniem 
do grona franczyzobiorców kandydat przechodzi szkole-
nie praktyczne i  teoretyczne przygotowujące do prowa-
dzenia restauracji. Szkolenie trwa około dziewięciu mie-
sięcy i  służy zdobyciu wiedzy praktycznej i  teoretycznej 
bezpośrednio w  restauracji        McDonald’s oraz na warsz-
tatach. Program zakłada poznanie wszystkich stanowisk 
w  strukturze organizacyjnej restauracji. Przyszły fran-
czyzobiorca wciela się więc w szeregowego pracownika, 
managera zarządzającego zmianą oraz pozyskuje wiedzę 
z  zakresu zarządzania restauracją. W  trakcie  szkolenia 
praktycznego w  restauracji kandydat uzupełnia wiedzę 

na warsztatach rozwojowych skupiających się bardzo 
mocno na rozwoju kompetencji przywódczych. Poszcze-
gólne etapy szkolenia w  restauracji kończą się testem 
weryfikującym znajomość procedur i standardów.
       Dodatkowo, w  ramach procesu rekrutacji kandydaci 
uczestniczą w  dwuetapowym procesie Harison Asses-
ment badającym pięć kluczowych obszarów kompeten-
cyjnych, niezbędnych podczas zarządzania restauracją. 
Wyniki warsztatów są jednym z  elementów wpływają-
cych na końcową ocenę kandydata. 
McDonald's oferuje swoim franczyzoborcom konsultacje, 
szkolenia, warsztaty oraz udział w  pracach grup robo-
czych, także w  formie wielomiesięcznych procesów roz-
wojowych. Ich celem jest inspirowanie do doskonalenia 
kompetencji przywódczych, pobudzanie do refleksji nad 
własnym stylem zarządzania. Jednym z  przykładów jest 
cykl warsztatów w ramach McAcademy, realizowany przy 
współpracy partnerów zewnętrznych, m. in. ICAN Institute. 
Warsztaty to możliwość rozwoju kompetencji w obszarze 
innowacji, myślenia strategicznego oraz analitycznego. 
Co ważne, szkolenia organizowane przez        McDonald’s 
wspierają nie tylko samego franczyzobiorcę, ale również 
jego kadrę kierowniczą. Materiały szkoleniowe są stale 
aktualizowane i dostosowywane są do bieżących potrzeb. 
Kilka razy w  roku organizujemy szkolenia  Inspiring 
 Leadership Session, które mają   na celu pobudzanie do 
refleksji na temat swojego stylu zarządzania zespołem.

Szkolenia  
dla pracowników  
biura i franczyzobiorców
Pracownicy biura mogą liczyć na szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych i  zewnętrznych. Orga-
nizujemy warsztaty, szkolenia, Dni Kariery, sesje coachingowe, mentoringowe, panele dyskusyjne  
i inspiracyjne, spotkania facylitowane. Część z nich ma charakter jednorazowych spotkań, inne trwają 
kilka miesięcy. Szkolenia realizowane są zarówno offline, jak i  online, a  większość z  nich to sesje 
zamknięte, prowadzone wyłącznie dla pracowników naszej organizacji.
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Raz w roku wśród pracowników biura oraz restauracji własnych przeprowadzamy rozmowy o ścieżce kariery 
i rozwoju. W 2021 roku 100% pracowników biura oraz 94,3% pracowników restauracji własnych odbyło takie  
rozmowy. Proces ten daje możliwość omówienia aspiracji zawodowych, uzyskania wsparcia w  zakresie  
sposobu ich realizacji i opracowania planu umożliwiającego osiągnięcie założonych celów. 

Chcemy, aby osoby pracujące w        McDonald’s budowały swoją karierę w naszej organizacji niezależnie od tego, 
czy planują zostać z  nami kilka, czy kilkanaście lat. W  wytyczaniu dalszych kroków rozwojowych pomaga 
tzw. BEST Action Plan, czyli indywidualny plan rozwoju. Określa on, które kompetencje pracownik powinien 
wzmocnić i  jakie działania rozwojowe podjąć, aby budować swoją karierę w McDonald's. Zestaw oczekiwa-
nych cech, postaw i kompetencji określa model kompetencji przywódczych BEST. 

Dobra praktyka
[ G R I  4 0 4 - 3 ]

Kompetencje wykonawcze
• Zapewnienie spójności działań z celami, 

priorytetami i strategią

Kompetencje strategiczne
• Planowanie przyszłych działań na 

podstawie analizy faktów, danych 
i informacji o potrzebach gości

Kluczowe wskaźniki sukcesu
• Ciekawość: otwartość na ciągły  

rozwój, niezależnie od zajmowanego stanowiska
• Elastyczność: w sposobie myślenia i działania, 

(umiejętność dostosowania się do zmieniających 
się okoliczności), dostrzeganie wzorców i trendów 
(stosowanie ich w nowych, nieznanych sytuacjach)

• Wytrwałość: podejmowanie wyzwań z energią 
i optymizmem

• Relacyjność: budowanie zaufania i zdobywanie 
szacunku innych

Kompetencje związane 
z budowaniem 
i rozwijaniem zespołów
• Rozwój pracowników i zespołów
• Transparentna komunikacja
• Pomaganie innym w pokonywaniu 

barier w drodze do zmian

• Creating Feel Good Moments, 
• Podstawy przywództwa dla kierowników zmiany,  
• Rozwój umiejętności przywódczych na zmianie, 
• Doskonalenie kompetencji lidera,
• Prowadzenie świetnych restauracji.

Warsztaty przyszłego franczyzobiorcy

Franczyzobiorcy

N A S I  P R A C O W N I C Y



120

Wynagrodzenia
[ G R I  1 0 2 - 3 5 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 3 6 ] 

W         McDonald’s globalnie dbamy o  bardzo solidną bazę do zatrudnienia – działamy na rzecz  
równego wynagradzania niezależnie od płci, pochodzenia, wieku. 

Wynagrodzenie pracowników biura  McDonald’s, w  tym 
dyrektorów i pracowników wyższego szczebla składa się 
z dwóch podstawowych elementów:
• miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

wynikającego z umowy o pracę,
• bonusu rocznego zależnego od realizacji celów 

indywidualnych oraz celu firmy jako całości. 

Założenia dotyczące ustalania wysokości obu składni-
ków wynagrodzenia wynikają z  globalnych standardów 
       McDonald’s.

[ G R I  4 0 1 - 2 ] 
Każdy z  pracowników        McDonald’s Polska zatrudniony 
jest na podstawie umowy o  pracę. Wynagrodzenie 
finansowe uzupełnia pakiet benefitów dla pracowników. 
Oferujemy m.in.: 
• dodatkową opiekę medyczną dla pracowników biura, 

kierowników i menadżerów restauracji oraz liderów 
gościnności. W 2021 roku opieką objętych było 
967 pracowników,

• grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników 
biurowych i kierowników restauracji (238 osób),

• zapomogi finansowe dla wszystkich pracowników 
w trudnych sytuacjach życiowych. W 2021 roku 
skorzystało z nich 57 osób.

Zasady wynagrodzeń w       McDonald’s
Konkurencyjne Oparte na regularnie wykonywanym badaniu konkurencji. Pozwalające przyciągnąć, 

angażować i utrzymać pracowników.

Sprawiedliwe Adekwatne do roli, odpowiedzialności, doświadczenia, wiedzy, umiejętności i wydajności.
Zgodne z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, czyli niezależne od np. płci, wieku, 
rasy, niepełnosprawności, religii, narodowości.

Oparte na wynikach Powiązane z oceną pracy, motywujące do dalszego działania i wzmacniające zachowania 
zgodne z naszymi wartościami.

Zrozumiałe Jasno określone i komunikowane zasady dotyczące wynagrodzenia. Dążymy do prostoty, 
aby zapewnić pracownikom zrozumienie, co wpływa na ich wynagrodzenie.

Zgodne z przepisami Spełniające wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.

Przegląd wynagrodzeń dokonywany jest standardowo raz w roku.

N A S I  P R A C O W N I C Y
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Bonus roczny wynika w  30% z  realizacji celów indywidualnych ustalanych dla każdego pracownika biura, 
a w 70% z realizacji celu zespołowego. Podstawa do wyliczenia bonusu ustalana jest na bazie wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wskaźnika Target Incentive Plan związanego bezpośrednio z  poziomem danego stano-
wiska. Wysokość wskaźnika ustalana jest na podstawie benchmarku płacowego. Punktem odniesienia jest 
mediana rynkowa, a wypłata bonusu następuje na początku marca.

Dobra praktyka

N A S I  P R A C O W N I C Y
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O raporcie
[ G R I  1 0 2 -1 0 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 2 6 ]  •  [ 1 0 2 - 2 7 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 3 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 5 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 6 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 7 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 4 8 ] 
[ G R I  1 0 2 - 4 9 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 5 0 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 5 1 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 5 2 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 5 4 ]  

Niniejszy raport jest pierwszym raportem zrównoważonego rozwoju                 McDonald’s Polska.  
Systematyzuje dane opisujące działalność      firmy, na którą składają się trzy obszary: 

O ile w tekście nie jest zaznaczone inaczej, dane w rapor-
cie dotyczącą całości działalności w Polsce, a przykłady 
działań i  zobowiązań globalnych zostały oznakowane 
jako                 McDonald’s Corporation.
W  ramach powyższych obszarów organizacji  
przygotowaliśmy  informacje adresujące najważniej-
sze tematy w  zakresie zrównoważonego rozwoju, 
które zostały zdefiniowane na podstawie opinii intere-
sariuszy. Kwestie te opisujemy w dokumencie w części 
dotyczącej relacji z nimi. 
Wszystkie realizowane przez                 McDonald’s Polska ini-
cjatywy, także te z  obszaru zrównoważonego rozwoju,  
są wynikiem celów i strategii wyznaczonych przez zarząd 
oraz dyrektorów poszczególnych obszarów. 

[ G R I  1 0 2 - 2 8 ]
Ocena pracy zarządu dokonywana jest poprzez pryzmat 
„What” i „How”. Ten pierwszy, czyli „co zostało osiągnięte”,  
bierze pod uwagę osiągnięcia na tle postawionych celów 
biznesowych, kontrybucję do celów rynkowych oraz 
osiągnięcia związane z danym departamentem.

Drugi pryzmat, czyli „jak cele zostały osiągnięte”,  
analizuje kwestie zachowań jednostki oraz postaw, 

biorąc pod uwagę wartości firmy, kompetencje lider-
skie oraz umiejętności budowania i  rozwoju talentów.  
Te trzy ostatnie obszary dotyczą praktykowanego 
w organizacji modelu BEST.

[ G R I  1 0 2 -1 1 ] 
Organizacja stosuje zasadę przezorności. Podejmując 
każdą decyzję biznesową, zarówno o charakterze nawią-
zywania nowej relacji, jak i inwestycyjną, szukamy najbar-
dziej optymalnych rozwiązań, maksymalizując pozytywny 
wpływ środowiskowy i  społeczny, tym samym minima-
lizując wpływ negatywny. Ponadto zawsze kierujemy się 
długą perspektywą, a  nie krótkookresowymi zyskami,  
i na to zwracamy uwagę w przygotowywanych analizach 
na potrzeby procesu decyzyjnego.
Codzienne działania podejmujemy na podstawie  
stosownych pełnomocnictw oraz na zasadach zależno-
ści służbowych. Tak też został przygotowany ten raport, 
którego treść jest znana i  weryfikowana na wszystkich 
poziomach organizacji.

Zakres raportu niefinansowego pokrywa się ze spra-
wozdaniami finansowymi spółki w obszarze działalno-
ści administracyjnej oraz restauracji korporacyjnych.  

Franczyzobiorcydziałalność administracyjna 
prowadzona w ramach siedziby 

głównej w Warszawie

restauracje korporacyjne, 
będące własnością  
                McDonald’s Polska

restauracje  
franczyzowe

O  R A P O R C I E
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Franczyzobiorcy natomiast są niezależnymi przedsię-
biorcami.
Dokument został przygotowany zgodnie z wymaganiami 
standardów Global Reporting Initiative (GRI Standards) 
– opcja zgodności Core. Obejmuje zakres od stycznia 2021 
roku do 31 grudnia 2021 roku. Jednak, ze względu na fakt, 
że jest to raport otwierający, prezentujemy również dane 

z  lat wcześniejszych, co jest zaznaczone w  materiale  
tekstowym. W  okresie, którego dotyczy raport – roku  
2021 – w                  McDonald’s Polska nie zaszły istotne zmiany 
dotyczące rozmiaru, struktury czy formy działalności. 
Począwszy od raportu za rok 2021,            McDonald’s Polska 
będzie raportował cyklicznie. Raport jest także zgodny 
z wytycznymi Dyrektywy 2014/95/UE. 

[ G R I  1 0 2 - 5 3 ]

Dane kontaktowe w sprawie raportu: 

Katarzyna Kucisz-Rosłoń, corporate relations manager,                 McDonald’s Polska 
e-mail: katarzyna.kucisz-roslon@pl.mcd.com

Temat Gdzie 
występuje?

Prowadzone działania Więcej  
w rozdziałach

Bezpieczeństwo 
i jakość żywności 

Restauracje 
i łańcuch  
dostaw

Szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
i jakości żywności przekazywane są wszystkim 
włączonym w proces interesariuszom. Zasady połączone 
są ze szkoleniami oraz zewnętrznymi audytami

Nasza jakość  
i smak

Bezpieczeństwo 
pracowników

System 
                McDonald’s – 
organizacja, 
dostawcy, 
franczyzobiorcy

Wszyscy pracownicy – w                 McDonald’s Polska oraz zatrudnieni 
przez naszych franczyzobiorców – są objęci system 
zarządzania BHP, który wykracza poza wymagania prawne.  
Zasady połączone są z cyklicznymi szkoleniami

Nasi  
pracownicy

Zarządzanie 
odpadami 
i marnowaniem 
żywności

Restauracje 
i łańcuch  
dostaw

Redukcja odpadów oraz wprowadzanie elementów 
gospodarki cyrkularnej to nasze priorytety. Obecnie 
80% opakowań pochodzi ze źródeł odnawialnych, z recyklingu 
bądź certyfikowanych źródeł. Nasze procesy są tak 
zoptymalizowane, by minimalizować marnowanie żywności

Nasza planeta

Relacje z gośćmi Restauracje 
oraz działania 
komunikacyjne 
i marketingowe

Prowadzimy stałe badania marketingowe, testy nowych 
rozwiązań – zachęcamy gości do korzystania z możliwości 
kontaktu i dzielenia się z nami opiniami

Nasze 
społeczności, 
Nasz wpływ

Zarządzanie 
wpływem 
środowiskowym 
w łańcuchu dostaw

Łańcuch  
dostaw 

Zrównoważona wołowina, dążenie do 100% certyfikowanych 
surowców pod kątem zrównoważonego wpływu 
społecznego i środowiskowego to nasze priorytety

Nasz planeta, 
Nasza jakość  
i smak

[ G R I  1 0 2 - 5 6 ]
Raport został poddany niezależnej weryfikacji przez firmę KPMG z oddziałem w Polsce. Świadectwo audytora zostało załączone do raportu.

[ G R I  1 0 3 -1 ]  •  [ G R I  1 0 3 - 2 ]  •  [ G R I  1 0 3 - 3 ]
Kluczowe tematy zidentyfikowane jako istotne w procesie zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz podejście do zarządzania nimi

O  R A P O R C I E
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10Zewnętrzna 
weryfikacja
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Raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność

Zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd McDonald’s Polska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15 (zwaną 
dalej „Spółką”) do przeprowadzenia niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność, której przedmio-
tem była ocena zgodności wybranych wskaźników (zwanych dalej „wskaźnikami”) przedstawionych w  Raporcie  
ESG McDonald’s Polska za 2021 rok (zwanym dalej „Raportem”) sporządzonym przez Spółkę w oparciu o wytyczne 
GRI Standards wydane przez Global Reporting Initiative.

Przeprowadzona usługa dotyczyła weryfikacji poniższych wskaźników za rok 2021 i nie obejmowała weryfikacji pozosta-
łych informacji zawartych w Raporcie:

W S K A Ź N I K I  P R O F I LO W E :

1 0 2 -1 ;  1 0 2 - 2 ;  1 0 2 - 3 ;  1 0 2 - 4 ;  1 0 2 - 5 ;  1 0 2 - 6 ;  1 0 2 - 7 ;  1 0 2 - 8 ;  1 0 2 - 9 ;  1 0 2 -1 0 ;  1 0 2 -1 1 ;  1 0 2 -1 2 ;  1 0 2 -1 3 ;  1 0 2 -1 4 ;  1 0 2 -1 6 ;  1 0 2 -1 7 ;  
1 0 2 -1 8 ;  1 0 2 -1 9 ;  1 0 2 - 2 1 ;  1 0 2 - 2 2 ;  1 0 2 - 2 3 ;  1 0 2 - 24 ;  1 0 2 - 2 5 ;  1 0 2 - 2 6 ;  1 0 2 - 2 7 ;  1 0 2 - 2 8 ;  1 0 2 - 3 1 ;  1 0 2 - 3 2 ;  1 0 2 - 3 5 ;  1 0 2 - 3 6 ;  1 0 2 - 4 0 ; 
1 0 2 - 4 2 ;  1 0 2 - 4 3 ;  1 0 2 - 4 4 ;  1 0 2 - 4 5 ;  1 0 2 - 4 6 ;  1 0 2 - 4 7 ;  1 0 2 - 4 8 ;  1 0 2 - 4 9 ;  1 0 2 - 5 0 ;  1 0 2 - 5 1 ;  1 0 2 - 5 2 ;  1 0 2 - 5 3 ;  1 0 2 - 5 4 ;  1 0 2 - 5 5 ;  1 0 2 - 5 6 .

W S K A Ź N I K I  T E M AT YC Z N E :

1 03 -1 ;  1 03 - 2 ;  1 03 - 3 ;  2 0 1 -1 ;  2 0 4 -1 ;  2 05 - 3 ;  2 07-1 ;  3 0 1 -1 ;  3 0 1 - 3 ;  3 02 -1 ;  3 05 -1 ;  3 05 - 2 ;  3 05 - 3 ;  3 05 - 4 ;  3 05 - 5 ;  3 0 6 -1 ;  3 0 6 - 2 ;  3 0 6 - 3 ; 
4 0 1 -1 ;  4 0 1 - 2 ;  4 0 1 - 3 ;  4 0 3 -1 ;  4 0 3 - 2 ;  4 0 3 - 3 ;  4 0 3 - 5 ;  4 0 3 - 6 ;  4 0 3 - 7 ;  4 0 3 - 8 ;  4 0 3 - 9 ;  4 0 4 - 3 ;  4 0 5 -1 ;  4 0 6 -1 ;  41 3 - 2 ;  41 7 -1 ;  41 7 - 3 .

Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie Raportu oraz za rzetelność i jasność informacji w nim zawartych. 
Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umoż-
liwiającego sporządzenie Raportu zgodnie w wytycznymi GRI Standards oraz prezentację i kalkulację wskaźników wol-
nych od istotnych zniekształceń powstałych wskutek oszustw lub błędów.

Odpowiedzialność podmiotu wykonującego usługę atestacyjną
Naszym zadaniem było przeprowadzenie usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność oraz przedstawienie wnio-
sku z  wykonanej pracy. Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z  postanowieniami Międzynarodowego Standardu Usług 
Atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd historycznych informacji finansowych” wydanego 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB). Standard ten nakłada na 
nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać ograniczoną pewność, że wskaźniki pod-
lagające weryfikacji zawarte w Raporcie, zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wytycz-
nymi GRI Standards.

Wybór procedur zależy od naszego osądu oraz zrozumienia zagadnienia będącego przedmiotem usługi oraz innych 
okoliczności zlecenia, a także od naszej oceny ryzyka wystąpienia istotnego zniekształcenia wskaźników podlegających 
weryfikacji. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem 
Raportu oraz przedstawieniem wskaźników, w celu zaplanowania stosownych procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii 
na temat skuteczności jej działania.

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składają-
cej się z niezależnych firm członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji.

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa
Polska

Telephone +48 (22) 528 11 00
Fax +48 (22) 528 10 09
Email kpmg@kpmg.pl
Internet www.kpmg.pl



Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest 
odpowiednie, a  przyjęte kryteria stosowne do danych okoliczności. Zakres procedur wykonywanych podczas usługi 
dającej ograniczoną pewność jest bardziej ograniczony niż w przypadku usługi dającej racjonalną pewność. W związku 
z powyższym, poziom zapewnienia uzyskany przy usłudze dającej ograniczoną pewność jest niższy niż poziom zapew-
nienia, jaki byłby uzyskany, gdyby przeprowadzono usługę dającą racjonalną pewność.

Nasze procedury obejmowały w szczególności:
• uzyskanie zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie Raportu oraz prezentację i kal-

kulację wskaźników,
• uzyskanie w  drodze wywiadów, zrozumienia metod gromadzenia danych źródłowych oraz zastosowanych założeń 

dotyczących przygotowania wskaźników podlegających weryfikacji,
• sprawdzenie kompletności informacji oraz ocena adekwatności zawartości wskaźników podlegających weryfikacji 

z wytycznymi GRI Standards,
• uzgodnienie informacji zawartych we wskaźnikach podlegających weryfikacji do dokumentów, raportów lub innych 

źródeł informacji przedstawionych przez Spółkę,
• uzgodnienie wskaźników GRI 201-1 do zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub sprawozdań z  działalności 

Spółki za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2021,
• sprawdzenie matematycznej poprawności kalkulacji wskaźników o charakterze liczbowym.

Nasza Niezależność i Kontrola Jakości
Jako firma stosujemy Zasady wewnętrznej kontroli w  podmiocie uprawionym do badania sprawozdań finansowych 
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 IAASB, który wymaga od nas wdrożenia i utrzymywania 
kompleksowego systemu kontroli jakości z  udokumentowaną polityką i  procedurami dotyczącymi zgodności z  zasa-
dami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.
Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i  etyki wynikające z  Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych wydanego 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, który jest oparty na podstawowych zasadach 
dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy infor-
macji oraz profesjonalnego postępowania.

Wniosek
Podstawę sformułowania naszego wniosku stanowią zagadnienia opisane w niniejszym Raporcie, dlatego nasz wniosek 
powinien być czytany z uwzględnieniem tych zagadnień.
Uważamy, że dowody, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszego wniosku.
Na podstawie przeprowadzonych procedur nie stwierdziliśmy niczego, co pozwalałoby sądzić, że wskaźniki podlegające 
weryfikacji przedstawione w Raporcie nie zostały przedstawione we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Wytycz-
nymi GRI Standards.

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składają-
cej się z niezależnych firm członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji.

Warszawa, 22 sierpnia 2022 roku

KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa
Polska

Telephone +48 (22) 528 11 00
Fax +48 (22) 528 10 09
Email kpmg@kpmg.pl
Internet www.kpmg.pl
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[ G R I  1 0 2 - 5 5 ]

Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 101 Wytyczne raportowania

GRI 102 Wskaźniki profilowe

GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny 14

GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi Pełny 16

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny 14

GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, wraz z nazwami tych 
krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub 
które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie

Pełny 14

GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna Pełny 19

GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (z uwzględnieniem podziału 
geograficznego, obsługiwanych sektorów oraz typów klientów 
i beneficjentów

Pełny 18

GRI 102-7 Skala działalności organizacji Częściowy 15

GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju 
umowy o pracę, regionu oraz płci

Częściowy 104

GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji Pełny 50, 54

GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości 
organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw

Pełny 124

GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak,  
to w jaki sposób ją wdraża

Pełny  124

GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii 
ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja 
podpisała lub do których się stosuje

Pełny 63, 108

GRI 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach 
krajowych lub międzynarodowych

Pełny 22

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.

Pełny 5

I N D E X  T R E Ś C I  G R I
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Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks 
postępowania oraz kodeks etyk

Pełny 20, 24

GRI 102-17 Mechanizm udzielania porad i obawy dotyczące etyki Pełny 24

GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie 
decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych 
i społecznych

Pełny 19

GRI 102-19 Delegowanie uprawnień Pełny 19

GRI 102-20 Odpowiedzialność na poziomie wykonawczym za kwestie gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne

Pełny 19

GRI 102-21 Konsultacje z interesariuszami w kwestiach ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych 

Pełny 33

GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego 
oraz jego komitetów

Pełny 19

GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego Pełny 19

GRI 102-24 Nominowanie i wybór najwyższego organu zarządzającego Pełny 19

GRI 102-25 Konflikt interesów Pełny 25

GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w ustaleniu wartości, celów 
i strategii

Pełny 124

GRI 102-27 Wspólne doskonalenie wiedzy organu zarządzającego Pełny 115, 124

GRI 102-28 Ocena pracy najwyższego organu zarządzającego Pełny 124

GRI 102-31 Przegląd tematów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Pełny 33

GRI 102-32 Rola najwyższego organu zarządzającego w sprawozdawczości 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju

Pełny 124

GRI 102-35 Polityka wynagrodzeń Częściowy 120

GRI 102-36 Proces tworzenia polityki wynagrodzeń Częściowy 120

GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 33, 34

I N D E X  T R E Ś C I  G R I
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Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy Brak umów  
tego typu

106

GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny 33

GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy

Pełny 33, 34

GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy 
w procesach zaangażowania interesariuszy

Częściowy 33, 36

GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym lub równoważnych dokumentach

Pełny 124

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych 
aspektów

Pełny 124

GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny 36, 124

GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich 
raportach oraz przyczyny tych zmian

Pełny 124

GRI 102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem 
dotyczące zakresu i granic aspektów

Pełny 124

GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem Pełny 124

GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany) Pełny 52, 124

GRI 102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itp.) Pełny 124

GRI 102-53 Osoba kontaktowa Pełny 125

GRI 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji 
Core lub Comprehensive

Pełny 124

GRI 102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie Pełny 132

GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji 
raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie 
poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej 
weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem 
poświadczającym

Pełny 125

I N D E X  T R E Ś C I  G R I
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Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 103 Podejście do zarządzania 2016

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem ograniczeń. GRI z 2016 r.

Pełny 62, 125

GRI 103-2 Podejście do tematów, zidentyfikowanie ich jako istotne Pełny 62, 125

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych 
jako istotne

Pełny 62, 125

GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016

GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) 
i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz 
inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)

Częściowy 29

GRI 201-3 Zobowiązania związane z programem określonych świadczeń oraz 
plany emerytalne

Częściowo 29

GRI 201-4 Pomoc finansowa otrzymana od rządu Pełny 29

GRI 204 Polityka zakupowa 2016

GRI 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 
prowadzenia działalności

Pełny 50

GRI 205 Antykorupcja 2016

GRI 205-1 Działania oceniane pod kątem ryzyka związanego z korupcją Pełny 25

GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i potwierdzone działania Pełny 25

GRI 207 Podatek 2019

GRI 207-1 Podejście do opodatkowania Pełny 23

GRI 301 Materiały 2016

GRI 301-1 Użyte materiały wg wagi i objętości Częściowy 77

GRI 301-3 Produkty z odzysku i ich materiały opakowaniowe Częściowy 78

GRI 302 Energia 2016

GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Częściowy 70
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Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 305 Emisje 2016

GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów (Zakres 1) Pełny 64

GRI 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów (Zakres 2) Pełny 64

GRI 305-3 Łączne inne pośrednie emisje gazów (Zakres 3) Pełny 64

GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny 66

GRI 305-5 Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Pełny 66

GRI 305-6 Emisja ODS Pełny 68

GRI 306 Odpady 2020

GRI 306-1 Powstawanie odpadów w wyniku działalności oraz ich istotny wpływ na 
środowisko

Pełny 74

GRI 306-2 System zarządzania odpadami Pełny 73

GRI 306-3 Całkowita masa odpadów ze względu na ich rodzaj Pełny 74

GRI 401 Zatrudnienie 2016

GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników 
oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe,  
płeć i region

Częściowy 115

GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje 
prowadzenia działalności

Pełny 120

GRI 401-3 Urlopy macierzyńskie Częściowy 109

GRI 403 Bezpieczeństwo, warunki pracy i promocja zdrowia 2018

GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny 112

GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny 112

GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny 112

I N D E X  T R E Ś C I  G R I
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Wskaźniki Stopień 
raportowania 

Numer 
strony

GRI 403-5 Szkolenia z zakresu BHP i ppoż. Pełny 112, 113

GRI 403-6 Promocja zdrowia i bezpieczeństwa Pełny 113

GRI 403-7 Prewencja BHP i łagodzenie zagrożeń w kontekście relacji  
biznesowych

Pełny 112

GRI 403-8 Pracownicy objęci systemami zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy

Pełny 112

GRI 403-9 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz 
nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą według regionów i płci

Częściowy 113

GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016

GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących stałą ocenę pracy Pełny 119

GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016

GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie 
wg płci, wieku, przynależności do mniejszości i innych wskaźników 
różnorodności

Pełny 110, 111

GRI 406 Przeciwdziałania dyskryminacji 2016

GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze 
podjęte w tej kwestii

Pełny 110

GRI 413 Społeczności lokalne

GRI 413-2 Działania o znaczącym potencjale, negatywnym wpływie na 
społeczeństwo lokalne

Pełny 89

GRI 417 Marketing i oznakowanie 2016

GRI 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy 
procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów 
i usług podlegających takim wymogom (pochodzenie, skład, 
sposób utylizacji itd.)

Pełny 44

GRI 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej Pełny 100



(c) 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Prawa do znaków towarowych partnerów biznesowych McDonald’s zastrzeżone na rzecz tych partnerów.
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