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Jesteśmy
blisko

Gdy niemal 30 lat temu otwieraliśmy pierwszą

restauracjęMcDonald’s w Polsce, była ona

symbolem czegoś obcego, globalnego.

Od pierwszego dnia pracowaliśmy, aby stać się

częścią polskiej gospodarki i życia lokalnych

społeczności, harmonijnie łącząc siłę globalnej

marki z lokalną działalnością.

Jestem przekonany, że to nam się udało. Jesteśmy blisko

naszych pracowników, gości oraz partnerów biznesowych –

franczyzobiorców i dostawców. Ta bliskość i jej znaczenie

w sposób szczególny były widoczne w czasie pandemii

i zamrożenia działalności branży gastronomicznej. Przeszliśmy

przez ten wymagający czas razem, w duchu partnerstwa,

wsparcia, transparentności. Dołożyliśmy wszelkich starań,

aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym partnerom,

współpracownikom i gościom.

Dwa lata temu po raz pierwszy pokazaliśmy wpływ

działalności McDonald’s na polską gospodarkę

w konkretnych liczbach – wartości dodanej, miejsc pracy czy

podatków. Ale nie tylko one stanowią o naszej lokalnej

perspektywie. Ważną częścią naszego wpływu są również

standardy i zasady działalności, które pozwalają rozwijać się

naszym partnerom i branży gastronomicznej.

Nasza działalność ewoluuje, dostosowując się do potrzeb gości.

Jednak nasze wartości i fundamenty pozostają bez zmian.

Są nimi franczyzobiorcy – niemal 90% restauracji w Polsce

należy do lokalnych przedsiębiorców. Są oni ważnymi

uczestnikami gospodarki, wpływającymi na zatrudnienie

i wspierającymi rodzime społeczności. Drugi z filarów stanowią

dostawcy – większość naszych produktów kupujemyw Polsce.

Z dostawcami współpracujemy od lat, wspólnie się rozwijamy

i inwestujemy. Trzeci – to ponad 27 tysięcy pracowników, którzy

na co dzień tworzą nasząmarkę. Razemwnosimy do polskiej

gospodarki ponad 4miliardy złotych.

McDonald’s jest globalnąmarką, ale nasza perspektywa jest

zawsze lokalna. Jesteśmy blisko i jesteśmy dumni, mogąc być

częścią polskiej gospodarki!

AdamPieńkowski
Dyrektor GeneralnyMcDonald's Polska
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Wprowadzenie
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38 000
restauracji
w ponad
100 krajach
na całym świecie.

93%
restauracji McDonald’s
na świecie należy
do niezależnych
lokalnych
przedsiębiorców.
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McDonald’s
na świecie
McDonald’s jest wiodącą
marką globalną w branży
gastronomicznej. Obecnie
obejmuje już ponad 38 000
restauracji znajdujących się
w ponad 100 krajach na
całym świecie.

koło 93% restauracji McDonald’s należy

do niezależnych lokalnych przedsiębiorców, którzy

prowadzą swój biznes podmarką McDonald’s. Firma

na całym świecie kieruje się w swojej działalności unikalnym

zestawemwartości, który pozwala na budowanie

zintegrowanego ekosystemumającego realny wpływ na

otoczenie ze względu na skalę jego działalności.

Globalne zobowiązaniamarki dotyczą takich aspektów jak:

zaangażowanie w działania proekologiczne, redukcja

negatywnego wpływu na środowisko będącego skutkiem

wytwarzanych odpadów (m.in. pochodzących z opakowań),

rozwój zrównoważonej hodowli wołowiny, tworzenie równych

szans startu zawodowego dlamłodych osób.

Jesteśmy dlaWas

Służymy naszym gościom
i pracownikom.

Dbamy o otwartość

Nasze drzwi są otwarte
dla wszystkich.

Postępujemy uczciwie

Robimy to, co należy.

Tworzymy rodzinę

Razem jesteśmy silniejsi.

Działamy na rzecz
społeczności

Jesteśmy dobrymi
sąsiadami.

Nasze wartości kierowały nami, gdy byliśmymali,

inspirowały nas, gdy byliśmy słabi i utrzymywały

nas w skromności, gdy dorastaliśmy. Teraz,

bardziej niż kiedykolwiek, musimy skłaniać się ku

temu, za czym stoimy – i coMcDonald'smoże

zrobić, aby być pozytywną siłą napędową zmian.

Nasze czynymuszą być większe niż słowa.

Żyjąc zgodnie z naszymi wartościami, definiujemy

siebie jakomarkę, której system, nasi goście

i nasze społeczności mogą zaufać.

Chris Kempczinski
Prezes McDonald’s

O

Wartości McDonald's
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Złota litera „M” na stałe wpisała się w otoczenie setek tysięcy

ludzi, stając się także symbolem doskonałegomiejsca

do spotkań i spędzania czasu z najbliższymi. Tomarka, która

przez lata swojej działalności kreowała trendy konsumenckie

i nadal w znaczącym stopniu na nie wpływa – rozszerzając

portolio produktowe i wprowadzając nowe usługi

wykorzystujące dorobek technologiczny. Będącmarką

o globalnej skali działalności, McDonald’s przywiązuje dużą

wagę również do ochrony środowiska naturalnego, redukcji

negatywnego wpływu na nie, a także wspierania lokalnych

społeczności. Szereg działań, które podejmowane są zarówno

globalnie, jak i lokalnie, ma pozytywny wpływ na otoczenie.

Samamarka McDonald’s to jednak coś więcej niż jeden

z kolejnych podmiotów działających na rynku

gastronomicznym – to lider sektora QSR (ang. Quick Service

Restaurants), a więc branży obejmującej restauracje, które

dostarczają jedzenie swoim klientomwmożliwie najszybszy

sposób. McDonald’s każdego dnia dąży do tego, aby goście

restauracji mogli zamawiać swoje ulubione posiłki. Sieć dba,

aby ich jakość była zawsze na najwyższym poziomie, dzięki

spełnianiu wymagających standardów i procedur

dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i aspektów

jakościowych. Siłą marki jest synergia działań

franczyzobiorców, dostawców i pracowników na rzecz

realizacji wspólnego celu. Każdy z nich wspiera markę w inny

sposób: franczyzobiorcy wnoszą do społeczności ducha

przedsiębiorczości i zaangażowania, pracownicy na co dzień

troszczą się o doznania gości w restauracjach, dostawcy

dbają o najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa

produktów, samamarka natomiast ułatwia naukę i wymianę

informacji pomiędzy całą siecią swoich restauracji.

McDonald’s

Starbucks

KFC

Subway

Domino’s Pizza

Pizza Hut

Chipotle

Burger King

Taco Bell

TimHortons

129 321 mln USD

47 753 mln USD

16 584 mln USD

13 768 mln USD

10 743 mln USD

7 341 mln USD

6 603 mln USD

6 368 mln USD

5 928 mln USD

5 353 mln USD

Najcenniejszemarki QSR na świecie w 2020 roku*

* Źródło: statista.com .
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Pierwsze działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

zostały podjęte już niemal 25 lat temu. Przez ten czas

wyeliminowano 135milionów kilogramów opakowań, poddano

recyklingowimilion ton tekturowych pudełek oraz

zredukowano ilość produkowanych odpadów o 30%.W 2002

rokuMcDonald’s opublikował swój pierwszy globalny raport

dotyczący społecznej odpowiedzialności, zaś w 2018 –

kompleksową strategię przedstawiającą zobowiązania na

przyszłość. CelemMcDonald’s jest wprowadzenie

do 2025 roku w swoich wszystkich restauracjach

opakowań pochodzących w 100% z surowców

odnawialnych, produkcji certyfikowanej lub

recyklingu.

Liczba restauracji
McDonald's
w poszczególnych
krajachw Europie*

Francja

1485

Hiszpania

527

Niemcy

1484

Polska

449

Rosja

732

Wielka Brytania

1323

Irlandia

95 Holandia

252

Włochy

597

Szwecja

205

Austria
196

Szwajcaria

170

Portugalia

174

Czechy
101

* Dane dotyczą 08.2020 roku.
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hcieli się wyróżnić, kreując nowe trendy zarówno na rynku

gastronomicznym, jak i wśród swoich klientów. Dlatego nalegali,

aby StanleyMeston, architekt odpowiedzialny za projekt budynku,

zaproponował przyciągającą uwagę bryłę, która podkreśli ich

nowoczesność oraz ówczesny system serwisowy Speedee. Czując, że linia

dachu jest nieco zbyt płaska, DickMcDonald dodał do budynku łuki, które

stały się inspiracją dla twórcy szyldów.W efekcie powstał charakterystyczny

neon „złotych łuków” – symbol, który na stałe wpisał się w popkulturę i jest

rozpoznawalny na całym świecie. Architektura i wygląd restauracji są

niezmiennie bardzoważnym elementemprzy planowaniu kolejnych lokali –

z jednej strony są to projekty, które uwzględniają istniejącą architekturę i jej

unikalne cechy, z drugiej zaś stronywyglądMcDonald’s nieustannie

ewoluuje, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Kamieńmilowyw rozwoju sieci przypada na rok 1954, kiedy Ray Kroc,

ówczesny sprzedawcamultimixerów, odwiedził restaurację braci

McDonaldów. Zachwycony nowoczesnością i efektywnością procesu

realizacji zamówień nawiązał z nimi współpracę i został pierwszym

przedstawicielemmodelu operacyjnegoMcDonald’s. Późniejsza historia

restauracji opiera się na rozwoju i doskonaleniumodelu franczyzowego,

który stał się podstawową formą działalności. Towłaśnie dzięki budowaniu

partnerskich relacji wewnątrz systemu, opartych nawspółpracy i dzieleniu

się najlepszymi praktykami,możliwe było stworzenie globalnej sieci, która

w każdymmiejscu na świeciciewpływa także na lokalne społeczności.

C

Powstanie
marki
Bracia McDonaldowie od początku
istnienia swojej restauracji pragnęli,
aby nie było to zwyczajnemiejsce
spożywania posiłków.

Speedee

to obecnie nazwa kroju
pisma używanego
przez McDonald’s.
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iele najsłynniejszych pozycji zmenu sieci zostało stworzonych

dzięki inicjatywom licencjobiorców. Najlepszymprzykładem

jest kultowy burger BigMac, który powstał z inicjatywy

franczyzobiorcy z Pittsburgha i w 1968 roku na stałe wszedł do oferty

restauracji. Rok 1983 przyniósł inną nowośćw ofercie – wmenu restauracji

w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się ChickenMcNuggets.

Na postrzeganie sieci mają także wpływ lokalne przyzwyczajenia

konsumentów. Na przykład w PolsceMcDonald’s jest silnie kojarzony

z kategorią kawy, o czym świadczą badania konsumenckie. Wskazują one, iż

w spontanicznej znajomości miejsc, w którychmożna wypić kawę, na

drugimmiejscu plasuje się właśnie McDonald’s. Przyglądając się

ogólnoświatowej historii marki, warto zaznaczyć, że pierwszy lokal McCafé

został otwarty dopiero 1993 roku, wMelbourne.

Jednym z podstawowych wyróżników sieci od samych jej początków jest

szczególne zwracanie uwagi na jakość produktów serwowanych klientom.

To właśnie zamiłowanie do jakości przekuło się w stworzenie

zintegrowanego, wydajnego i innowacyjnego systemu dostaw,

pozwalającego na dostarczanie najlepszych produktów do całej sieci.

Stabilny i nowoczesny łańcuch dostaw to także wynik długotrwałych relacji

nawiązanych z partnerami biznesowymi – wieloletnia współpraca z siecią

McDonald’s pozwoliła wielu firmom na całym świecie na rozwój odmałych

lokalnych przedsiębiorstw do lideróww swoich branżach.

W

Rozwój
oferty
Rozwijanie oferty produktowej
i kreowanie nowych trendów
wśród konsumentów niemogłyby
się odbywać bez wkładu ze strony
franczyzobiorców.

1968
do oferty
McDonald’s trafia
burger BigMac –
stworzony przez
licencjobiorcę
sieci

1983
wofercie
pojawia się
Chicken
McNuggets

1993
otwarcie
pierwszego na
świecie McCafé



Dziś oósmej ranowWarszawie otwiera podwojepierwsza

wPolsce restauracjaMcDonald’s.Wciągudnia z usług

znajdującego się przy roguMarszałkowskiej i Świętokrzyskiej

lokalumoże skorzystać 10 tys. klientów. Każdy znichpoczeka

najwyżej trzyminuty (dwieminutywkolejce,minutęprzy jednej

z 18 kas).Wewtorek terenuwokół restauracjiMcDonald strzegła

silna grupaochroniarzywyposażonawkrótkofalówki, a do środka

mogły się dostać tylkoosoby z zaproszeniami.Wfirmiepamięta

się jeszcze tłumy, które oblegałyMcDonaldawMoskwie. Silna

ochronabędziewięc strzec lokalu również podczaspierwszych

dni pootwarciu.

W stołecznymMcDonaldzie można zjeść Big Maca (dwa

hamburgery z mięsa wołowego, sałata, cebula, bułka

sezamowa za 25 tys. zł), hamburgery (podwójny – 17 tys. zł),

cheeseburgery (podwójny – 21 tys. zł), frytki (małe – 7 tys. zł,

duże – 10 tys. zł), lody (10 tys. zł), wypić coca-colę (11 tys. zł),

sok jabłkowy (9 tys. zł), koktajl shake (waniliowy, truskawkowy,

czekoladowy – 12 tys. zł), kawę (6 tys. zł).

Od nowego roku wszystkie potrawymają być robione z polskich

produktów. Na raziemleko pochodzi z warszawskiej Woli,

napoje z gdyńskiej rozlewni Coca-Coli, soki z Hortexu, sałata

z Jeleniej Góry, mięso z Niemiec, a frytki z moskiewskiej

restauracji McDonald’s*.

PierwszyMcDonald’s w Polsce

estauracja funkcjonowała do 2014 roku

wSpółdzielczymDomuHandlowym „Sezam”,

zlokalizowanymwścisłymcentrumWarszawy, przy

ul. Marszałkowskiej. Otwarcie znanej jużwtedywPolsce sieci

restauracji przypadło na 17 czerwca 1992 roku i było głośnym

wydarzeniem. Pierwszegodniawśród 45 tysięcy gości

McDonald’s znalazły się postacie z kulturalnej i politycznej sceny

stolicy,m.in. AgnieszkaOsiecka, JacekKuroń czy Kazimierz

Górski. O otwarciu restauracji tak pisała ówczesna prasa:

R

Działalność
w Polsce
Pierwsza restauracja
McDonald’s w Polsce
powstała na początku lat 90.,
krótko po przemianach
ustrojowych.

14

* Anna Gąsiorowska, „Gazeta Stołeczna” nr 142,
wydanie z dnia 17.06.1992, s. 1.
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Cały systemMcDonald’s oparty
jest, jakmawiał współzałożyciel
marki Ray Kroc, na trzech
nogach, czyli na korporacji,
franczyzobiorcach
i dostawcach.

Dzięki ichwspółpracymożliwy jest dynamiczny rozwój przy

zachowaniu najwyższych standardów, a także dostarczanie

gościommożliwie najlepszych usług. SiećwPolsce liczy już

449* restauracji zlokalizowanychwponad 150miastach. Niemal

90%wszystkich restauracji należy do lokalnych

przedsiębiorcówwspółpracujących zMcDonald's w ramach

franczyzy. Tenmodel działalności pojawił się w Polscew latach

90. i został spopularyzowanywśród polskich przedsiębiorców

wdużejmierze dzięki McDonald’s.

* Stan na sierpień 2020 roku.



Farm Frites jako pierwszy polski dostawca dołącza

do prestiżowego programu Flagship Farmers.

16

Rozpoczęcie

działalności w Polsce

1992 Otwarcie pierwszego lokalu McDonald’s® w Polsce, wWarszawie

przy ulicy Marszałkowskiej. Wśród 45 tysięcy osób, które odwiedzają

restaurację wwarszawskim „Sezamie” w dniu otwarcia, sąm.in.

Kazimierz Górski, Agnieszka Osiecka i Jacek Kuroń.

Zmiana w sposobie

funkcjonowania - Made For You

2012 W ramach nowego systemuwszystkie produkty są przygotowywane dopiero

po złożeniu zamówienia, a goście przy pulpitach kasowych otrzymują numerki.

Zmiana otwieram.in. możliwość wprowadzenia nowych form zamawiania, np.

za pośrednictwem terminali samoobsługowych (kiosków).

Certyfikat systemu zarządzania

środowiskowego ISO 14001

McDonald’s, jako pierwsza sieć restauracji

w Polsce, otrzymuje certyfikat systemu

zarządzania środowiskowego ISO 14001.

2004

Powstanie

pierwszego

McCafé®.

2008 2008

W restauracjach zaczynają pojawiać się

strefy aktywności fizycznej i zabaw

ruchowych GYM&FUN

2010
Pierwsza polska restauracja sieci

McDonald’s ze strefą aktywności fizycznej

i zabaw ruchowych GYM& FUN.

Otwarcie pierwszegoMcDrive w Częstochowie

Pierwszy McDrive® w Częstochowie.

1994

Poszerzenie oferty

omenu śniadaniowe

2005

W restauracjach pojawia się

oferta śniadaniowa.

Farm Frites

w Polsce dołącza

do programu

Flagship Farms

Burger Drwala

2011
Wzimowej ofercie

restauracji debiutuje

Burger Drwala.

K
luczow

e
w
ydarzenia

1992-2019

Źródło: McDonald’s Polska

Źródło: McDonald’s Polska
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Pierwszy domRonalda

McDonalda w Polsce

W październiku zostaje otwarty pierwszy

w Polsce DomRonalda McDonalda dla

rodzicówmałych pacjentów Kliniki

Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego w Krakowie. Placówkama

20 pokoi, wspólny salon, kuchnię,

jadalnię i pralnię. Pobyt dla rodzin

jest całkowicie bezpłatny.

Zamówienie do stolika

i lider gościnności

McDonald's w Polsce

wprowadza usługę

dostarczania posiłków

do stolika, a na salach

jadalnych pojawiają się

liderzy gościnności.

2018

W restauracjach pojawiają się kioski

do samodzielnego składania zamówień

Pierwsze kioski do samodzielnego

składania zamówień.

2015 2015

Po raz pierwszy z oferty McDonald's można skorzystać

w dostawie do domu dzięki usłudzeMcDelivery. Koncept McCafé

jest wprowadzony do wszystkich restauracji McDonald's

2017

25 lat obecności i 400 restauracji mc donald’s w polsce. Firma

wprowadza usługęMcDelivery®, czyli zamawianie posiłkówMcDonald’s

z dostawą do domu. Oferta McCafé wewszystkich lokalach sieci.

Nowa odsłona HappyMeal

W najpopularniejszych zestawach dla dzieci zostają wprowadzone

zmiany. Ich celem jest podniesienie wartości odżywczych

produktów dostępnych wHappyMeal® oraz zmniejszenie

kaloryczności, zawartości soli i cukru, a także wykluczenie

sztucznych dodatków. Nowa oferta to efekt ogłoszonej rok

wcześniej globalnej strategii.

2018

McDelivery – w ciągu dwóch

lat od wprowadzenia usługi

dostarczono klientom

1,2mln zamówień

McDonald's rozpoczyna

współpracę z Uber Eats. Tym samym

do Polski zostaje wprowadzona usługa

dowozu produktów z oferty restauracji.

Pierwszymmiastem oferującymMcDelivery®

byłaWarszawa. Przez pierwsze dwa lata

zrealizowano ponad 1,2mln zamówień.

2019
Do oferty restauracji trafia

wegetariańska wersja

popularnego Burgera

Drwala (Wege Drwal)

2019
Rozpoczęcie budowy drugiego

polskiego Domu Ronalda

McDonalda przy szpitalu

pediatrycznymWarszawskiego

Uniwersytetu Medycznego

2019
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Ciekawostki pokazujące skalę
działalności
McDonald’s w Polsce

Goście restauracji zamawiają
w ciągu roku ponad

20 mln kg frytek
i 176 mln sztuk
McNuggets

DlaMcDonald’s w Polsce
rocznie produkuje się niemal

165 mln

bułek

Sieć restauracji McDonald’s w Polsce
obsłużyła w 2019 roku ponad

300 mln

gości

W2019 rokuw każdej z restauracji
sieci dokonywano prawie

1300
transakcji
dziennie

Każdego roku
restauracjeMcDonald’s
w Polsce zużywają

1,3 mln kg

pomidorów

18
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Funkcjonowanie tak dużej sieci restauracji nie byłobymożliwe

bez zaangażowania pracowników. McDonald’s zatrudnia

obecnie w Polsce ponad 27 tysięcy osób, dbając o to, aby

zapewnić im elastyczność w dopasowaniu grafiku do ich

indywidualnych potrzeb, wsparcie w rozwoju zawodowym

i atmosferę, w której tworzy sięmiejsce dla różnorodności.

Priorytetem dla McDonald’s jest wysoki standard warunków

zatrudnienia, dlatego 100% pracowników zatrudnionych jest

na podstawie umowy o pracę. McDonald’s poprzez swoją skalę

oddziałuje tak na rynek pracy, jak i na sytuację budżetu

państwa, będąc płatnikiem podatków.

Sieć McDonald’s to nie tylko franczyzobiorcy i pracownicy,

ale również dostawcy, z którymi firmawspółpracuje, tworząc

długoterminowe relacje biznesowe. Obecnie sieć restauracji

współpracuje z 47 dostawcami z naszego kraju, co stanowi

prawie 40% całej bazy aktywnych dostawców. Niektóre z tych

relacji sięgają początków istnienia sieci McDonald’s Polska.

Tak jest na przykład w przypadku firmy Farm Frites i polskich

rolników zajmujących się uprawą ziemniaków – owocna

współpraca trwa już ponad 25 lat i została uczczona

uroczystym jubileuszem.

po���s��e

8

do���ślą���e

38
lu���s��e

14

ku���s��-�om���k�e

25

lu���k�e

12

wa���ńs��-�az���k�e

11

wi����po��k��

40

ma����ec���

93

świę���r��s�i�

9
ślą��i�

68

po���s��e

30

po���r���ki�

12

op���k�e

6

mał����s�i�

36

łód��i�

29

za���d��o��m���ki�
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Liczba restauracji w poszczególnych
województwachw Polsce

Źródło: Farm Frites Poland
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Od początku swojej działalności McDonald’s stawia na

współpracę z lokalnymi dostawcami i producentami

półproduktów, wpierając w ten sposób polską

przedsiębiorczość. Pieczywo, mięso wołowe czy warzywa

pochodzą z krajowych zasobów. Długoterminowa, stabilna

współpraca i światowe standardy, jakich od swoich dostawców

wymagaMcDonald’s, umożliwiły wielu firmommodernizację

i rozwój działalności nawet namiędzynarodową skalę.

Przykłademmoże być firma Green Factory, dostarczająca

warzywa do sieci restauracji od początku swojej działalności

na polskim rynku.

CelemMcDonald’s jest stałe podnoszenie standardów

rynkowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa

produktów, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

w branży gastronomicznej, takich jak samoobsługowe kioski,

aplikacjamobilna czy usługaMcDelivery. Od lat McDonald’s

świadomie podejmuje aktywności proekologiczne, dążąc

dominimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Za tymi zobowiązaniami stoi idea wykorzystywania skali

działalności do pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

McDonald’s kieruje swoje działania do lokalnych społeczności,

m.in. dzięki Fundacji Ronalda McDonalda, która umożliwia

chorym dzieciom i ich rodzinom bycie razem

w trakcie hospitalizacji.

Zaryzykowałem, odważyłem się i założyłem

przedsiębiorstwo oferujące świeżą żywność.

Zaczęło się od współpracy z siecią McDonald’s.

Obecnie jesteśmy jej globalnym dostawcą,

a rozmowy nie odbywają się już wWarszawie,

tylko w Chicago. To nasz partner strategiczny.

W tym roku świętujemy 20-lecie współpracy.

Obecnie nasze produkty eksportujemy na różne

rynki europejskie – do Niemiec, Czech, na

Słowację i Ukrainę czy do krajów

skandynawskich*.

Artur Rytel
Twórca Green Holding, zwycięzca
konkursu Przedsiębiorca Roku 2019.

* Źródło: https://www.pb.pl/jestem-przedsiebiorca-976900 .
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Model biznesowy oparty na franczyzobiorcach, a więc

rodzimych przedsiębiorcach, a także współpraca z polskimi

dostawcami pozwalają na rozwój biznesowy i ekonomiczny

tych przedsiębiorstw. OdpowiedzialnośćMcDonald’s sprawia,

że czerpiąc z globalnych strategii, firma ogranicza także

negatywny wpływ swojej działalności na środowisko

naturalne. Wśród licznych inicjatyww tym obszarze znalazły

Fundacja RonaldaMcDonaldaw 2019 roku

McDonald’s w Polsce to przykład
firmy o globalnej skali
działalności, wpływającej na
otoczenie i lokalne społeczności.

się: przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

segregacja śmieci (w Polsce 90% restauracji jest

wyposażonych w kosze do segregacji odpadów) czy zmiana

materiałówwykorzystywanych do produkcji opakowań.

Jednym z kluczowych aspektóww ostatnim czasie jest

rezygnacja z plastikowych słomek i zastąpienie ich

papierowymi. Słomki papierowe oznaczają około 122 898 kg

mniej plastiku rocznie – jest to ilość porównywalna do zużycia

3 072 450 półtoralitrowych butelek plastikowych o średniej

wadze 40 g. Podobne działania, mające na celu redukcję

wykorzystania plastiku, zostały podjęte w przypadku

patyczków do balonów oraz opakowań do lodówMcFlurry.

Z pozoru niewielka zmiana wprowadzona w tych produktach

możemieć znaczący wpływ na środowisko poprzez skalę

działalności sieci restauracji McDonald’s.

LICZBA NOCLEGÓW
11 731
wpokoju rodzinnym IP-CZD

wMiędzylesiu

LICZBA WIZYT
95290

wpokoju rodzinnymw szpitalu
pediatrycznymWUM

LICZBA NOCLEGÓW
10 783

wdomu Ronalda McDonalda
w Krakowie

LICZBA WYDARZEŃ
124

wpokoju rodzinnymw szpitalu
pediatrycznymWUM

WOLONTARIUSZY
1 005

wewszystkich
programach Fundacji

Lic��� z���an��h ��i�c�
� am����n�i� � 55 mi����c�

5 851



Źr
ód
ło
:M

cD
on
al
d’
s
Po
ls
ka

22

Redukcja plastiku –
wewszystkich restauracjach
McDonald’s w Polsce są dostępne
wyłącznie papierowe słomki.
Sieć wprowadza także
nowe, przyjazne środowisku
opakowania lodówMcFlurry
oraz patyczki do balonów.

ZestawyMocy – 73 tys. posiłków
przekazanych lekarzom
i pracownikommedycznym
w ramach kampanii McZestawy
Mocy będącej częścią
ogólnopolskiej akcji
#WzywamyPosiłki .

Best Burger – Polska jako
pierwszy kraj w Europie
wprowadzamodyfikacje
w kultowych burgerach.

McDonald’s Polska startuje
z kampanią „Wszystko
w naszych rękach”.
Jej celem jest promocja
częstego i odpowiedniego
mycia rąk w sposób
angażujący użytkowników
mediów społecznościowych.

Najważniejsze
wydarzenia
2020
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Hodowca bydła dołącza
do prestiżowego programu
Flagship Farmers,
jako drugi uczestnik
z polskich dostawców.

McDonald’s dołącza
do sygnatariuszy Karty
Różnorodności –
międzynarodowej
inicjatywy wspieranej
przez Komisję Europejską.

McCaféwnowej odsłonie.

McDonald’s ogłasza
nowewartości firmy.

Magiczne bajki z nowymmorałem –
McDonald’s razem z Anną
Dereszowską o odpowiedzialnych
postawach podczas pandemii.

Otwarcie restauracjiMcDonald’s przy
ul. Radzymińskiej 94a wWarszawie.
Realizacja wyróżnia się unikalnym
rozwiązaniem architektonicznym, w którym
zaadaptowano zabytkowy budynek.



Żródło:TTstudio/shutterstock.com
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Wpływ
ekonomiczny

02
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Ponad4,1
Ok.40 000

Około 815

miejsc pracy

wartości dodanej

wygenerowanych
w polskiej gospodarce

wynikającego ze sprzedaży
podstawowej generowanej
przez restauracje
McDonald’s

VATmln PLN

mld PLN
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Wpływdziałalności
McDonald’s na polską
gospodarkę
Ponad 4,1 miliarda złotych wartości dodanej, około 40 tysięcy
zatrudnionych i ponad 1,8miliarda złotych wynagrodzeń.

o najkrótsze podsumowanie łącznego efektu

działalności McDonald’s w Polscew roku 2019,

odzwierciedlające jegowpływ na gospodarkę.

Jak ten efekt przedstawia sięw szczegółach?

Łączny efekt działalności systemuMcDonald’s składa się

z trzech głównych elementów: efektu bezpośredniego, efektu

pośredniego oraz efektu indukowanego.

Efekt bezpośredni to wpływ ekonomiczny, wynikający

z podstawowej działalności danej organizacji. A zatemw tym

przypadkuwyliczenia obejmują sieć restauracji własnych

i restauracji prowadzonych przez licencjobiorców, a także

wyniki biuraMcDonald’s Polska. Efekt pośredni obejmuje

wpływ ekonomicznywynikający z działalności dostawców

i poddostawców danej organizacji. Kalkulacja na tym poziomie

objęła więc zarówno sieć bezpośrednich dostawców

McDonald’s w Polsce, jak też ich poddostawców. Efekt pośredni

powstaje w rezultacie zakupów dokonywanych przez system

McDonald’s. Efekt indukowany oznaczawpływ ekonomiczny

wynikający z popytu wykreowanego przez pracowników sieci

oraz pracowników dostawców i poddostawców, w rezultacie

T otrzymanych przez nichwynagrodzeńwygenerowanych na

poziomach bezpośrednim i pośrednim.Wreszcie efekt łączny

stanowi sumę tych trzechwskaźników.

Wpływ ekonomiczny działalności McDonald’s na polską

gospodarkę został oszacowany przy wykorzystaniumodelu

Input-Output, inaczej określanegomodelemWassily'ego

Leontiefa. Umożliwia on analizę zależności występujących

między gałęziami gospodarki. Tym samympozwala na

wskazanie gałęzi gospodarki, na które systemMcDonald’s

miał największy wpływ ekonomiczny.

Analiza efektu ekonomicznego została przeprowadzona

woparciu o daneMcDonald’s, obejmujące sieć restauracji

własnych (w tymwyniki biuraMcDonald’s Polska), sieć

restauracji zarządzanych przez licencjobiorcóworaz dane

GłównegoUrzęduStatystycznego,w tymbilans przepływów

międzygałęziowych, opublikowanyw roku 2019.
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Schemat łącznego
wpływu ekonomicznego

Efekt
bezpośredni

Efekt
indukowany

McDonald’s

Wartość dodana

Zatrudnienie

Wynagrodzenia

Dostawcy

Popyt powstały
w efekcie
wynagrodzeń

Legenda
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t
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Efekt McDonald's
2019

Wartość dodana
[mln PLN]

Zatrudnienie
[przeciętna liczbamiejsc pracy]

Wynagrodzenia
[mln PLN]

Bezpośredni 1 452 24 740 746

Pośredni 1 344 7 303 550

562

1 858

2,49

Indukowany 1 375 8 816

Łączny 4 171 40 859

Efektmnożnikowy 2,87 1,65
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Wyliczenie wpływu ekonomicznego systemuMcDonald’s na

polską gospodarkę w ramach poszczególnych poziomów

obejmuje trzy główne wymiary: wartość dodaną,

zatrudnienie i wynagrodzenia.

Analiza wartości dodanej pozwala na określenie wkładu

systemuMcDonald’s w procesie produkcji dóbr i usług

w polskiej gospodarce. W uproszczeniu, wartość dodana

rozumiana jest jako różnicamiędzy osiągniętymi przychodami

a wysokością nakładów poniesionych na zakup towarów,

materiałów i usług obcych. Wartość dodana obejmuje zatem

wypłacone wynagrodzenia, zapłacone podatki, amortyzację,

wypłaty dla kapitałodawców oraz wygenerowany zysk.

Wwymiarze zatrudnienia celem było określenie liczbymiejsc

pracy, powstałych w gospodarce w efekcie działalności

systemuMcDonald’s w Polsce. Wyliczona została także

wartość wynagrodzeń wygenerowanych w gospodarce,

w efekcie działalności systemuMcDonald’s w Polsce.

Wpływ ekonomiczny działalności systemu
McDonald’s w Polscew 2019 roku
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Wartość dodana
Biorąc pod uwagę podstawową
działalność sieci wynikającą
z prowadzenia restauracji
zarówno korporacyjnych, jak
i licencyjnych, bezpośrednia
wartość wygenerowana przez
McDonald’s dla polskiej
gospodarki wynosi
1,45miliarda złotych.

est to niemal tyle, ile wyniosły w 2019 roku wydatki

oświatowe Krakowa (1,54miliarda złotych).

Po uwzględnieniu zakupów dokonywanych przez sieć

u dostawców i poddostawców, a także efektu indukowanego,

łączna wartość dodana wynikająca z działalności McDonald’s

w Polsce osiąga kwotę ponad 4,1 miliarda złotych. Możemy to

porównać do jednej z największych inwestycji drogowych

ostatnich lat – budowy Południowej ObwodnicyWarszawy,

której koszt szacowany jest na około 4,4miliarda złotych.

Jako firma z branży gastronomicznej największą część tej

kwotyMcDonald’s generuje w sektorze przetwórstwa

spożywczego – 481milionów złotych. Niewielemniejszą jednak

w branży robót budowlanych – 419milionów złotych, średnio co

roku inwestując w 25 restauracji w naszym kraju. Na kolejnych

miejscach znalazły się usługi reklamowe, badania rynku i opinii

publicznej – 303miliony złotych, energia elektryczna, gaz, para

wodna i gorącawoda – 204miliony złotych, handel hurtowy –

165milionów złotych i transport – 143miliony złotych.

J

Wartość dodana
generowana przez McDonald's
w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

481 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

419 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

303 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorącawoda

204 mln PLN

Handel hurtowy

165 mln PLN

Transport

143 mln PLN
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Zatrudnienie
i wynagrodzenia
McDonald’s wyznacza
rynkowy standard w zakresie
zatrudnienia – wszystkie osoby
pracujące zarównow restauracjach
licencyjnych, korporacyjnych,
jak i w centrali firmy
związane są z pracodawcą
umową o pracę.

rzeciętniew2019 rokuwstrukturachfirmyznalazło

zatrudnienie 24 tysiąceosób, towięcej niż liczba

mieszkańcówSandomierza (około 23 tysięcy). Z tytułu

wynagrodzeńfirmaoraz jej franczyzobiorcywypłacili

wminionym rokuokoło 750milionówzłotych, co znacznie

przewyższa koszt budowyMuzeumSztukiNowoczesnej

wWarszawie (około 400milionówzłotych).

Na tym jednaknie kończy sięwpływMcDonald’s na rynekpracy.

Skala zakupówproduktów i usługorazwymogi stawiane

dostawcomgenerują konkretne zatrudnienie po stronie

partnerówbiznesowych.W2019 roku, łącznie z zatrudnieniem

wramachsieci, działalnośćMcDonald’swygenerowała ponad

40 tysięcymiejsc pracywpolskiej gospodarce.Gdybyśmychcieli

zebrać te osobyw jednymmiejscu,wypełniłybyniemal

całkowicie gdański StadionEnerga. Łącznewynagrodzenie tych

osóbw2019 rokuwyniosło ponad 1,8miliarda złotych. Za tę kwotę

można kupić 213 tramwajów*. Największymbeneficjentem

obecnościMcDonald’swPolscepodwzględemgenerowanych

miejscpracyorazwynagrodzeń jest branża rolno-spożywcza.

* Wartość zakupu 213 tramwajów dokonanego przezWarszawęw 2019 roku
wyniosła ok. 1,8 miliarda złotych netto.

P

Wynagrodzenia
generowane wwyniku działalności
McDonald's w poszczególnych branżach:

Artykuły spożywcze
(przetwórstwo spożywcze)

230 mln PLN

Obiekty budowlane i roboty budowlane

165 mln PLN

Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej

101 mln PLN

Energia elektryczna, gaz,
para wodna i gorącawoda

78 mln PLN

Handel hurtowy

70 mln PLN

Transport

58 mln PLN
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Zatrudnienie
Branże o największymwygenerowanym
poziomie zatrudnienia:

Transport

Artykuły spożywcze (przetwórstwo spożywcze)

2 952miejsca pracy

Usługi*:

1 648miejsca pracy

2 702miejsca pracy

Handel hurtowy

Obiekty budowlane i roboty budowlane

1 023miejsca pracy

1 683miejsca pracy

* Usługi prawne i rachunkowo-księgowe; doradztwa w zarządzaniu; usługi architektoniczne i inżynieryjne; usługi
badań i analiz technicznych; usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; usługi reklamowe; badania
rynku i opinii publicznej; pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne; usługi weterynaryjne.

Warto takżepamiętaćoefekciemnożnikowym, który stanowi

iloraz efektu łącznego i efektubezpośredniego.Mnożnik

informuje, jak zmieniają się poszczególne kategorie pod

wpływemzmiany tej kategorii wMcDonald’s. Jednomiejsce

pracywsieci oznacza0,65miejscapracywpolskiej gospodarce.
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4,1mldPLN
Łącznawartość dodana:

To prawie tyle, ile kosztowała jedna
z największych inwestycji
drogowych ostatnich lat –
PołudniowaObwodnicaWarszawy

mldPLN
łącznewynagrodzenia

Za tę kwotęmożna kupić 213 tramwajów

1,8

750
To prawie dwukrotnie więcej niż koszt budowy
MuzeumSztuki Nowoczesnej wWarszawie

Bezpośrednie
wynagrodzenia

40 000
miejsc pracy. Tyle osób niemal
całkowicie wypełniłoby
gdański Stadion Energa

mlnPLN
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Podatki
Analizując wpływ ekonomiczny działalności
McDonald’s na gospodarkę, niemożna zapomnieć
o określeniu wartości podatków i opłat związanych
z funkcjonowaniemMcDonald’s w Polsce.

119,6 m�� P��

63,5 m�� P��

Składki
na ubezpieczenia
społeczne***
Razem 183,1mln PLN

563,8 m�� P��

251,5 m�� P��

70,9 m�� P��

36,8 m�� P��

VAT*
Razem 815,3mln PLN

CIT/PIT**
Razem 107,7mln PLN

Podatki i opłaty związane z działalnością
McDonald’s w 2019 rokuw Polsce

McDonald’s Polska Licencjobiorcy

* Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowychMcDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomucałościowegopodatkuVATwynikającego ze zrealizowanej sprzedaży.

** Forma opodatkowania działalności restauracji licencyjnych w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

** Prezentowane dane nie uwzględniają zaliczek na podatek PIT pracowników restauracji licencyjnych. McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych w tym zakresie.

***McDonald's Polska sp. z o.o. nie posiada danych dot. restauracji licencyjnych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem pracowników.
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McDonald’s niezmiennie od2012 rokufigurujewwykazach

największychpolskichpodatnikówpodatkudochodowegood

osóbprawnych.Wartość tegopodatkuoddziałalności całej sieci

w2019 rokuwyniosła około 94miliony złotych.Ważną składową

daninpublicznych jest podatekVATwynikający ze sprzedaży

podstawowej generowanej przez restauracjeMcDonald’s.

Wubiegłym rokuwartośćVATpowstaławzwiązku

ze zrealizowaną sprzedażą,wyniosła około 815milionówzłotych.*

Jako właściciel terenów, na których znajdują się restauracje,

McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, który

zasila budżet samorządów terytorialnych. W 2019 roku firma

zapłaciła z tego tytułu około 7milionów złotych.

Od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych przez

McDonald’s i licencjobiorców, płacony jest oczywiście podatek

dochodowy od osób fizycznych. W 2019 roku podatek

dochodowy odwynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w spółceMcDonald’s Polska wyniósł około 14milionów

złotych. Oprócz podatku od wynagrodzeń pracowników,

odprowadzane są także składki związane z ubezpieczeniami

społecznymi pracowników.W 2019 roku ich wartość

przekroczyła 183miliony złotych (ważne: kwota ta nie

uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne będących

kosztem pracowników zatrudnionych w restauracjach

zarządzanych przez licencjobiorców).

Żródło: Adam Kraska/shutterstock.com* Kwota oszacowana na podstawie danych sprzedażowych
McDonald's. Prezentowana kwota dotyczy poziomu całościowego
podatku VATwynikającego ze zrealizowanej sprzedaży.

Podatek od nieruchomości

7,1mlnPLN



Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Franczyzobiorcy

03



3838

449
restauracji McDonald's
funkcjonowało
w Polsce na koniec
sierpnia 2020 roku.

87%
restauracji McDonald's
w Polsce należy
do franczyzobiorców.

1/3
licencjobiorców
to kobiety.
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Informacje ogólne
W2022 rokuMcDonald’s Polska
będzie obchodzić 30-lecie
działalności. Z tej okazji
firma zamierza otworzyć
w kraju pięćsetną restaurację.

a koniec sierpnia 2020 roku sieć w Polsce liczyła

449 restauracji. Z tej liczby 392 restauracje należą

do franczyzobiorców, co stanowi 87% całej sieci.

Restauracje w formie licencyjnej prowadzi

72 franczyzobiorców. Jeden licencjobiorca prowadzi

średnio 5,5 restauracji.

N

Wprowadzony stan zagrożenia

epidemicznego, a następnie stan epidemii

ograniczyłymożliwość działania firm

gastronomicznych w całym kraju, w tym

naszej sieci. Nasi franczyzobiorcy zamknęli

część lokali, jednak ponad 80% restauracji

pozostało otwartych, realizując – tam gdzie

tomożliwe – sprzedaż poprzez usługę

McDelivery, linię McDrive oraz w opcji na

wynos poprzez okienko odbioru zamówień.

Magdalena
Neuman
Dyrektor ds. operacyjnych
i franczyzy

Struktura
własności sieci
restauracji na
koniec sierpnia
2020 roku

Planowana
struktura
własności sieci
restauracji na
koniec 2023 roku

f�a�c��z���
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Res����ac��
f�a�c��z���

Res����ac��
si��� �łas���
Mc�o���d’�

Wykres przedstawiający
strukturę właścicielską
restauracji sieci
McDonald’s w latach
1994–2020
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Prekursormodelu
franczyzy w Polsce
McDonald’s jest postrzegany
na rynku jakomarka, która
wypromowałamodel
franczyzy w Polsce.

tegorocznym raporcie dotyczącym franczyzy

w Polsce* firma została przedstawiona jako jeden

z liderów branży. Na takiemianomarka solidnie

zapracowała. Model franczyzy McDonald’s jest konsekwentnie

udoskonalany od 70 lat, co daje gwarancję bezpieczeństwa,

a także charakteryzuje się współpracą opartą o etykę,

uczciwość i rzetelność.

Model wypracowany wMcDonald’s oferujemożliwości

ekspansji organizacji franczyzowych. Franczyzobiorca, pod

warunkiem pozytywnej oceny współpracy, mamożliwość

nabywania kolejnych restauracji. Oprócz tego, może rozwijać

posiadane restauracje poprzezmodernizację czy rozbudowę,

tak aby w pełni wykorzystać potencjał ich lokalizacji. Potencjał

budowania biznesu przez franczyzobiorców i zwiększania jego

skali przekłada się z kolei na rozwój gospodarczy regionów.

Oddziałujem.in. na lokalny rynek pracy poprzez wzrost

zatrudnienia opartego na umowach o pracę.

Franczyza McDonald’s charakteryzuje się także rozbudowaną

siecią uczestniczących w niej przedsiębiorców. Kolejne

restauracje systematycznie przechodzą w ręce

licencjobiorców. Nowi franczyzobiorcy zawsze przejmują już

działające restauracje, a doświadczeni licencjobiorcymogą

w oparciu o strategię McDonald’s otwierać kolejne lokale.

Obecnie 87% restauracji prowadzonych jest przez

licencjobiorców. Lata 2021–2023 to okres, w którym

McDonald’s zamierza bardzo istotnie zmniejszyć liczbę

restauracji własnych. Docelowo firma planuje zbudować

strukturę opartą w 93% na restauracjach licencyjnych.

Plan na przyszły rok to otwarcie około 30 nowych lokali,

z czego zdecydowana większość zostanie uruchomiona przez

licencjobiorców. Dodatkowo, ponad dziesięć istniejących

restauracji zostanie sprzedanych franczyzobiorcom, którzy

najlepiej wykonują umowę franczyzy. Wmodelu franczyzy

McDonald’s niema ograniczenia co do ilości restauracji

przypadających na jednego franczyzobiorcę. Obecnie na

jednego licencjobiorcę przypada średnio 5,5 restauracji

i taka liczba wedługmodelu sieci jest optymalna. Umożliwia

licencjobiorcy osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie

zarówno restauracji, znajomość profilu i potrzeb gości

restauracji, jak i społeczności lokalnych, w których

restauracje te funkcjonują.

* Wewrześniu 2020McDonald’s został wyróżniony w raporcie ,,TOP 20:
Franczyzodawcy z patentem na sukces" przygotowanym przez Magazyn
,,Franczyza&Biznes” oraz portal internetowy franczyzawpolsce.pl, zob.
https://franczyzawpolsce.pl/raporty/9016-top-20-franczyzodawcy-z-patentem-
na-sukces (dostęp 14.09.2020).

W
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Ponadto współpraca z McDonald’s umożliwia

franczyzobiorcom rozwój osobisty. Składają się na to

różnorodne elementy. Każdy licencjobiorcamamożliwość

udziału wewspółtworzeniu firmy dzięki uczestnictwu

w licznych projektach i grupach roboczych. Franczyzobiorcy

mają do dyspozycji szereg grup dyskusyjnych, gdzie informują

McDonald’s o nowychmożliwościach i wyzwaniach bazując na

swoim doświadczeniu pracy w restauracji. W ten sposób

licencjobiorcy współtworzą plany realizacji strategii firmy,

a także budują kompetencje liderskiemiędzy innymi poprzez

udział w szkoleniach i programach rozwojowych.

McDonald’s tak dobiera kandydatów, aby franczyza była dla

nich awansem zarówno społecznym, jak i zawodowym.

Umowa franczyzy podpisywana jest na 20 lat. W przypadku

pierwszej franczyzy McDonald’s wymaga zamieszkania nie

dalej niż 50 km od lokalizacji restauracji. Oczekuje również od

kandydata, że odmomentu wejścia do systemu będzie on

aktywnie zaangażowany w codzienną pracę restauracji.

Dodatkowymwymogiem jest to, by część przychodów

z restauracji była stale reinwestowana w rozwój i modernizację

lokali. DlategoMcDonald’s nie szuka inwestorów, a operatorów

restauracji aktywnie zaangażowanych w swoją organizację.

Według badania satysfakcji franczyzobiorców, które

przeprowadzane jest raz do roku i dotyczy różnych aspektów

i ogólnej oceny zadowolenia ze współpracy, 97%

licencjobiorców jest zadowolonych ze współpracy

z McDonald's Polska.

Na przestrzeni ostatnich lat McDonald’s wypracował nowy

profil licencjobiorcy. Jest to nowoczesny przedsiębiorca,

otwarty na ryzyko, posiadający nie tylko kompetencje

wykonawcze, ale również strategiczne, umożliwiające rozwój

własnej firmy. McDonald’s poszukuje osób o kompetencjach

liderskich, które stawiają przede wszystkim na ludzi, stale

inwestując w ich rozwój i motywację. Preferowane są osoby,

które już prowadziły własne firmy lub pracowały w usługach

i doskonale znają wagę zadowolenia i lojalności klienta/gościa.

Od licencjobiorcy oczekiwane jest wykształcenie wyższe

poparte doświadczeniemw zarządzaniuminimum

kilkunastoosobowym zespołem, otwartością na rozwój

i nabywanie nowych kompetencji. Obecnie jedną trzecią

licencjobiorców stanowią kobiety.

McDonald’s bardzo przychylnie podchodzi do kontynuowania

rozwoju biznesu rodziców przez dzieci franczyzobiorców.

Franczyza McDonald’s nie jest dziedziczna, natomiast jeśli

dziecko jest zaangażowane w firmę rodzica, mawizję, jak ją

rozwijać, i do tego posiada doświadczenie i kompetencje

liderskie, istniejemożliwość przejęcia części restauracji

rodzica przez dzieci franczyzobiorców za zgodąMcDonald’s.

Dzieci franczyzobiorców przechodzą taki sam proces

rekrutacyjny, jak każdy inny kandydat z zewnątrz. Pomimo

tego że umowa nie jest dziedziczna, to w takich sytuacjach

następne pokolenie dostaje szansę na kontynuowanie części

działalności gospodarczej rodziców lub prowadzenie

restauracji w innym niż rodzic regionie Polski.

Źródło: McDonald's Polska
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Lokalność
Wsparcie McDonald’s w budowaniu
lepszych społeczności lokalnych
realizowane jest poprzez
działalność charytatywną, społeczną
i środowiskową, zarówno sieci,
jak i licencjobiorców.

Konkurs Kaszubski

Od początku działalności restauracji McDonald’s w Pucku

organizowany jest co roku Konkurs Języka Kaszubskiego dla uczniów

szkół podstawowych i liceów. Celem konkursu jest popularyzacja

języka kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wzbudzenie

zainteresowania kulturą kaszubską. Restauracja słynie również z tego,

że wywieszki informacyjne dla klientów są w języku kaszubskim,

jak i polskim. Pomysł zrodził się w głowie franczyzobiorcy ze względu

na kaszubską społeczność oraz chęć promowania lokalnej kultury.

Laureaci mogą liczyć na nagrody pieniężne i upominki. Konkurs jest

świetną okazją do spotkania swoich bliskich i dalszych sąsiadów.

Restauracja McDonald’s w tym dniu zmienia się wmiejsce spotkań

miłośników kultury kaszubskiej. Można w niej zobaczyć całe pokolenia

ludzi ubranych w przepiękne stroje ludowe.

Źródło:M
cD

onald's
Polska



Źr
ód
ło
:M

cD
on
al
d'
s
Po
ls
ka

Źr
ód
ło
:p
ol
no
cn
a.
tv

Turniej koszykówki
ulicznej McDonald’s
Streetball Polkowice

Co rokuMcDonald’s jest głównym sponsorem turnieju

koszykarskiego dla kobiet i mężczyzn. Na boiskach

tartanowych przy Szkole Podstawowej

nr 2 w Polkowicach odbywa się turniej koszykarski

połączony z grami i zabawami dla najmłodszych.

Gromadzi on drużyny zcałej Polski, co sprawia, że

polkowicki turniej jest jednąznajwiększych imprez

koszykarskichnaDolnymŚląsku.W roku2019odbyła się

piąta, jubileuszowaedycja turnieju. Zgromadziłaona

rekordową liczbęuczestników.Zgłosiło się 51drużyn.

Zawodnicy rywalizowaliw różnychkategoriachwiekowych.

„Klasyczna
BlokadaMcDonald’s”
w Pruszczu Gdańskim

Każdego rokuw lipcu restauracja należąca

do licencjobiorcy – JerzegoMiąsko, przeżywa prawdziwy

najazd samochodów. Towszystko za sprawą Klasycznej

Blokady – cyklicznego spotkaniamiłośnikówmotoryzacji.

Amerykańskie krążowniki, youngtimery, terenówki,

kabriolety, a nawetmaluchy czy syrenki to tylkoniektóre

zmodeli, które zapełniają parkingprzed lokalem. Impreza

na stałewpisała się do kalendarzamiłośników

zabytkowych samochodów. Z różnych zakątkówPolski

przyjeżdżananią nawet około 100 klasycznychpojazdów.

Wydarzenie rozpoczął turniej dladzieci ze szkół

podstawowych.Największeemocjebyłypodczas

rywalizacjiwkategorii openkobiet orazmężczyzn.

Podczas turniejuprzeprowadzanesą różneakcje

charytatywne.W2019 rokucałydochódzwpisowego

oraz konkursu rzutu za trzypunktyorganizator

przekazał na leczeniechoregoKubusia zPolkowic.

KlasycznaBlokadaMcDonald’s to też doskonała forma

spędzania czasudla całych rodzin. Najmłodsimiłośnicy

autmogąpoznaćhistorię polskiej i światowej

motoryzacji oraz usiąść za kierownicą klasyków.
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Źródło: McDonald's Polska

LicencjobiorcyMcDonald’s są blisko lokalnych
społeczności, w których prowadzą swoje restauracje.

■ Wsparcie konkursuStrażyMiejskiej

wPolkowicach „Z nami bezpiecznej” i promocja

prawidłowych zasad zachowania na drodzewśród

dzieci ze szkół podstawowych.

■ Promocja aktywnego stylu życia razem

zWałbrzyskimKlubemBiegacza oraz organizacja

imprez sportowych i gali na ZamkuKsiąż.

■ Wsparcie Stowarzyszenia InicjatywSpołecznych

LegeArtis,między innymiw zakresie projektu

„Muzyka jest dobra nawszystko. Koncert pamięci

AnnyGerman”.

■ Zaangażowaniewwydarzenia sportowedrużyny

mini żużlowejwRybniku, która jestważnym

elementemżycia lokalnej społeczności.

■ Organizacja cyklicznego turnieju piłki nożnej –

Mini EuroOkmiany orazwspółpraca zUrzędem

GminyChojnówprzy promocji aktywności fizycznej

i ducha sportowej rywalizacji wśród najmłodszych.

■ Wsparcie rzeczowe i finansowe lokalnych instytucji

kultury, domówdziecka.
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Wybrane inicjatywy naszych licencjobiorców:



WpołowiemarcaMcDonald’s został partnerem strategicznym

akcji #WzywamyPosiłki. W ramach inicjatywy, we współpracy

z operatorami delivery, do pracownikówwybranych szpitali

doręczane były bezpłatne posiłki – McZestawyMocy.

Dzięki 50 zaangażowanym franczyzobiorcom oraz

100 restauracjom licencyjnym i korporacyjnymMcDonald’s

dostarczył ponad 70 tys. ciepłych posiłków do ponad

50 placówekmedycznych w całej Polsce.

– Odmomentu decyzji, że dołączamy do akcji #WzywamyPosiłki,

do dostarczenia pierwszegoMcZestawuMocyminęły niecałe

dwa dni. W tym czasie opracowaliśmymechanikę zgłoszeń

i wszystkie niezbędne procedury. To zasługa naszego zespołu –

wewnętrznych koordynatorów, licencjobiorców, pracowników

restauracji, ale i szeregu świetnych partnerów – organizatorów

akcji #WzywamyPosiłki, i tych którzy dostarczali McZestawy

Mocy – operatorówMcDelivery, harcerzy, wolontariuszy –

Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych.

Każdy franczyzobiorca otrzymuje wsparcie odMcDonald’s.

Przed dołączeniem do grona franczyzobiorców kandydat

przechodzi szkolenie praktyczne i teoretyczne

przygotowujące do prowadzenia restauracji. Szkolenie trwa

około dziewięciumiesięcy i służy zdobyciu wiedzy praktycznej

i teoretycznej bezpośrednio w restauracji McDonald’s oraz na

kursach teoretycznych. Program zakłada poznanie wszystkich

stanowisk w strukturze organizacyjnej restauracji. Przyszły

licencjobiorca 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 i kursach teoretycznych. Poszczególne etapy

szkolenia w restauracji kończą się testemweryfikującym

znajomość procedur i standardów.

McDonald’s oferuje swoim franczyzobiorcom stałe

konsultacje, szkolenia, udział w ogólnopolskich programach

i akcjachmarketingowych oraz pomocw obszarze public

relations. Co ważne, szkolenia organizowane przez McDonald’s

wspierają nie tylko samego franczyzobiorcę, ale również jego

kadrę kierowniczą. Materiały szkoleniowe dla pracowników są

stale aktualizowane.

Ponadto kilka razy do roku organizowane są szkolenia Inspiring

Leadership Session. Mają one na celu pobudzanie do refleksji

na temat swojego stylu zarządzania zespołem.

Wsparcie
i szkolenia
dla franczyzobiorców
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Współpraca
z perspektywy
franczyzobiorców

Pierwszą z nich była restauracja w Malborku. McDonald’s to

gra zespołowa. Jej celem jest wzmacnianie pozycji lidera na

rynku, a co za tym idzie, prowadzenie przynoszącej zysk

działalności operacyjnej. Sposobem na realizację tego celu

jest jak najbliższa i jak najlepsza współpraca wszystkich

członków zespołu – pracowników biura McDonald’s,

pracowników restauracji, franczyzobiorców oraz dostawców.

Tylko zrozumienie celów, wsparte zaangażowaniem każdej

osoby wchodzącej w skład wymienionych grup, daje firmie

szansę na sukces. Przez lata szczęśliwie obserwuję

wzajemny szacunek i chęć współpracy wszystkich członków

zespołu. Bez tych czynników nie byłoby ani obecnego

sukcesu, ani wiary w sukces na przyszłość. Odniosę się

znowu do gry zespołowej – sukces jest możliwy wyłącznie

wtedy, gdy każdy z zawodników wykonuje swoją część

zadania w najlepszy możliwy sposób. Jeżeli jednak coś mu

się nie powiedzie, to doskonale wie, że może liczyć na

pozostałych graczy. Tak właśnie widzę McDonald’s dzisiaj

i wierzę w przyszłość.

JerzyMiąsko
ZfirmąMcDonald’s jestemzwiązanyponad28 lat.

Pierwsze 20 lat spędziłem jakopracownik firmy,

a odponadośmiu lat jestem jej franczyzobiorcą.

Prowadzę sześć restauracji wpięciumiastach

leżącychnapołudnie odGdańska.
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McDonald’s jest syntezą doskonałości na różnych

płaszczyznach. To niezwyklemocna i otwarta na zmiany firma,

która sprzedaje doskonałe burgery. Ten biznesmogęporównać

do zestawuHappyMeal. Po pierwsze, jest pewny, bowbardzo

dużejmierze jest przewidywalny, co dajemi z kolei ogromne

poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, jest niezwykle jakościowy

zewzględu nawysokie standardy, w których niemana szczęście

miejsca na zbędną kreatywność. Po trzecie, jest po prostu

kolorowy, bo każdy dzień jest tutaj inny, nic się nie powtarza,

chyba tylko oprócz radości, która towarzyszymi każdegodnia.

Dobry biznes i przedsiębiorczośćmamzapisanąwgenach. Tacy

bylimoi rodzice i w takimdomudorastałam.Do tegopoznańska

natura i wykształcenie ekonomiczne sprawiły, że bazując na

globalnymwzorcu, szyję swoją organizację namiarę – lokalnie,

po poznańsku. Chyba najważniejsze dlamnie jest to, że jako

marka nigdy nie idziemyna skróty. Zawszewyprzedzamy rynek

o kilka lat do przodu i nie idziemyna żadne ustępstwa.Właśnie to

daje ogromnepoczucie bezpieczeństwa – działanie

odpowiedzialne społeczniewnajszerszym tego słowa znaczeniu

pozwalamiwitać każdy dzień z uśmiechemna twarzy.

Siedem restauracji, ponad 400 zatrudnionych osób, do tego

trójkamałych dzieci, pasje, podróże i nawszystkomamczas.

Dlamnie to poprostu spełnionemarzenia.

Natalia Pałka-Urban
Jestempoznanianką iwłaśniewPoznaniu

prowadzę siedemrestauracji. Franczyzobiorcą

jestemodsześciu lat.
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Arek Jakubowski
Jestem franczyzobiorcą McDonald’s od

jedenastu lat, ale o współpracy zacząłemmyśleć

pod koniec lat 90.

Poznałemwtedy franczyzobiorcę z Norwegii, który

zainspirował mnie na tyle, by bardziej zainteresować się

marką. W tamtym okresie nie byłem jeszcze gotowy na

podjęcie tak dużego wyzwania, ale pomysł zaczął kiełkować

i towarzyszył mi każdego dnia. Przez kolejne lata

kontynuowałem karierę zawodowąw korporacjach,

pracowałem głównie na statkach pasażerskich, pływając po

całym świecie. Jako Food and Beverage Director byłem

odpowiedzialny za część hotelowo-gastronomiczną. Można

więc powiedzieć, że serwis i obsługę gości mamwDNA.

Nadszedł jednakmoment, gdymoi synowie, wówczasmałe

dzieci, a dziś już nastoletni chłopcy, zaczęli coraz częściej

pytać o tatę. I właśnie wtedy wraz z żoną zdecydowaliśmy, że

pora na zmiany, i wysłaliśmy aplikację doMcDonald’s. Potem

wszystko potoczyło się bardzo szybko. Obecnie prowadzę

osiem restauracji, zatrudniam około 500 pracowników.

Najważniejszą życiową zmianą jest fakt, że przebywam

z rodziną, a nie tysiące kilometrów od nich. Prawda jest taka, że

gdy bliscy są obok, wtedy nawet największe wyzwania nie są

dla Ciebie przeszkodą. Niezwykle ważną rzeczą w tym biznesie

jest również to, żemożesz się rozwijać i realizować,

jednocześnie nie rezygnując z niczego. To prawda, że

prowadzenie restauracji wymaga sporo czasu i pracy, ale

wierzę, żemoi synowie chętnie w tym pomogą, gdy już

dorosną. Franczyza McDonald’s na świecie pokazała, że to

rodzinny, pokoleniowy biznes. Wraz z żoną, która jest

specjalistką BHP i dodatkowo nadzoruje proces rekrutacji

i szkolenia, stawiamy na ludzi, bo wiemy, że satysfakcja

i zaangażowanie naszych pracowników zawsze oznacza

więcej zadowolonych klientów. Lata pracy i doświadczenie

wmiędzynarodowych korporacjach nauczyłymnie, jak ważne

są standardy i świadomość celóww skali globalnej. Bez nich

naprawdę ciężko jest osiągnąć sukces. Przez te 15 lat na

morzachmusiałem rezygnować z wielu rzeczy – takich, które

naprawdę lubiłem robić, jak jazda na rowerze. Teraz nadrabiam

zaległości, a nad wodę wracam, tylko żeglując.
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Prowadzę siedem restauracji: w Lublinie, Puławach i Świdniku,

czyli w województwie lubelskim. Pomysł na biznes zrodził się,

kiedymieszkaliśmy zmężem i dziećmi w Nowym Jorku

i planowaliśmy powrót do Polski. Franczyza McDonald’s daje

możliwość współpracy z doskonale działającym systemem,

co zmniejsza ryzyko w biznesie, ale go nie eliminuje.

Zasady funkcjonowania są przejrzyste. Istnieje bardzo dobrze

zorganizowany system szkoleń dla franczyzobiorców i naszej

kadry zarządzającej. Pracujemy zmłodymi ludźmi, co

powoduje, że przy nich też czuję sięmłodo. Stworzyliśmy

struktury zarządzające, dzięki którymmożemy prowadzić tyle

restauracji i otwierać kolejne. W tej chwili zatrudniam ponad

400 osób, co pokazuje, jak duże jest to przedsięwzięcie i jak

duża odpowiedzialność na nas ciąży. Lubię pracować zmoim

zespołem ludzi, który jest zaangażowany i bardzo pomagami

w prowadzeniu biznesu – bez niego nie dałabym sobie rady.

Zawsze powtarzam, że restauracja jest jak żywy organizm,

więc trzeba być dobrze przygotowanym, bo nie wiesz, co

przyniesie dzień. Bycie franczyzobiorcą to dużo pracy, ale też

satysfakcji z tego, co robię. Jestem samodzielnym

przedsiębiorcą, zarządzam swoją firmą i mamwpływ na to, jak

będzie ona wyglądała w przyszłości. To również zobowiązanie

w stosunku domarki – trzeba dbać o standardy i o jakość, żeby

każdy gość wychodził zadowolony i chciał do nas wracać.Izabela Orzeł
Jestem licencjobiorcąMcDonald’s od20 lat. To

dużo i niedużo, bonawet niewiem, kiedy tenczas

minął. I to jest też zaleta tegobiznesu, że żyjemy

i pracujemyszybko, bo takwiele się ciągle dzieje.
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Praca sprawiała mi satysfakcję, ale nadszedł w końcu

moment, gdy dojrzałem do decyzji o sprawdzeniu się

w nowej roli, a mianowicie chciałem zacząć zarabiać na

własny rachunek. Franczyza McDonald’s była jedną z opcji,

która chodziła mi po głowie od dawna. „Złote łuki” to

przecież światowy symbol franchisingu. Wraz z żoną

podjęliśmy decyzję o złożeniu aplikacji. Wkrótce umówiłem

się na pierwsze spotkanie rekrutacyjne, a później na kolejne.

Przez dwa dni w jednej z warszawskich restauracji

odbyliśmy szereg spotkań z działem franczyzy

i finansowym. Na końcu ścieżki rekrutacyjnej zawsze

następuje spotkanie z Zarządem McDonald’s, który

podejmuje ostateczną decyzję o nawiązaniu współpracy

z franczyzobiorcą. Dla mnie była to pozytywna decyzja.

Kolejnym krokiem było wielomiesięczne szkolenie, które

dało mi solidną wiedzę o standardach funkcjonowania

marki. Pierwszą restaurację przejąłem w 2011 roku. Dziś

prowadzę dziewięć lokali we Wrocławiu i zatrudniam 650

osób. Od początku wiedziałem, że wiążę się z marką na

wiele lat. Chcę się tu rozwijać i tu budować karierę

biznesową u boku globalnej firmy. McDonald’s to

renomowana, powszechnie rozpoznawalna marka, a także

bezpieczny, zaufany partner, również w trudniejszych

okresach gospodarczych. Ponieważ sama działalność

biznesowa niesie ze sobą pewne ryzyko, warto jest mieć

u boku sprawdzoną globalną markę oraz sprawną

organizację biznesową, która to ryzyko w znacznym stopniu

zminimalizuje. Franczyza McDonald’s daje możliwość

prowadzenia własnej działalności w oparciu o solidnego

i rzetelnego partnera biznesowego. Poza tym zawsze

starałem się pracować z najlepszymi, a McDonald’s bez

dwóch zdań jest w swojej branży liderem, który zawsze

odpowiada na bieżące potrzeby gości i oferuje najlepszą

franczyzę na rynku.

JacekWyspiański
Odukończenia studiówprzez 12 lat pracowałem

wmiędzynarodowej firmie informatycznej. Ścieżka

kariery doprowadziłamniedo stanowiska

dyrektora handlowego.
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Właśnie wtedy miałam okazję zaobserwować, jak wygląda

od kuchni praca w kilku amerykańskich sieciach

gastronomicznych. Już wtedy zdałam sobie sprawę, że

praca w restauracji to nie tylko to, co widać z perspektywy

gości, ale również zarządzanie dostawami, całą

infrastrukturą, współpraca z dużym zespołem pracowników

oraz przede wszystkim świadomość tego, że nieustannie

należy dbać o potrzeby i zadowolenie gościa. To właśnie

wtedy podjęliśmy z mężem decyzję i wybraliśmy nasz

długoterminowy cel – prowadzenie restauracji.

Franczyza McDonald’s to możliwość realizacji marzeń przy

wsparciu niezwykle silnego partnera. Jest to idealny model

współpracy dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo

i stabilność. Przez osiemmiesięcy intensywnego szkolenia

otrzymałam ogromne wsparcie merytoryczne od firmy.

Wspomniane szkolenie jest obowiązkowe i polega na

połączeniu praktyki w restauracji ze szkoleniami

teoretycznymi, zarówno w trakcie kursów online, jak

i zewnętrznych, poza restauracją. Szkolenie dopełnia

bieżąca weryfikacja umiejętności i kompetencji przyszłego

franczyzobiorcy, który będąc pod ścisłym nadzorem, pracuje

na różnych stanowiskach w restauracji. W moim przypadku

największym wyzwaniem okazało się nie tyle samo

szkolenie, co dostanie się na nie. Pierwszą aplikację

wysłałam pięć lat temu. Zarówno w trakcie szkolenia, jak i po

nim, otrzymałammnóstwo wsparcia. Kandydat na

franczyzobiorcę ma przydzielonego opiekuna, który w każdej

chwili jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania

i odpowiednio pokierować działaniami. W praktyce pomaga

mi nie tylko opiekun, ale też cały sztab ludzi pracujący

w McDonald’s Polska, do których zawsze mogę się zwrócić.

Niezwykle profesjonalne wsparcie McDonald’s podczas

szkoleń, jak i również w pierwszym okresie prowadzenia

restauracji, dało mi solidny fundament do rozwoju.

Karolina Sokół
Dogrona franczyzobiorcówdołączyłam trzy lata

temu, ale prowadzenie restauracji było naszym

rodzinnymmarzeniemodczasówwymiany

studenckiej.



Między innymi dzięki wdrażanym przez McDonald’s

globalnym projektom ochrony środowiska czuję satysfakcję,

że mogę brać w tym udział. Dawanie pracownikom

możliwości rozwoju i oferowanie pracy w bardzo dobrych

warunkach miało dla mnie zawsze fundamentalne

znaczenie. Obecnie prowadzę pięć restauracji McDonald’s

w Radomiu. Od pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej czułem,

że ludzie pracujący dla tej marki wykazują pełen

profesjonalizm. Dawało mi to poczucie pewnego rodzaju

spokoju i świetnie zapowiadało przyszłą współpracę.

Wszyscy znamy powiedzenie „biznes to ludzie”, ale

w przypadku McDonald’s te słowa nabierają naprawdę

ogromnego znaczenia. Dołączając do grona

franczyzobiorców poznałem ogromną liczbę fantastycznych

osób. Mówię tu nie tylko o ponad 200 pracownikach

zatrudnionych przeze mnie, ale również o innych

franczyzobiorcach czy osobach z biura McDonald’s. Czuję,

że nie mogłem się znaleźć w lepszymmiejscu. W okresie

szkolenia nauczyłem się bardzo wielu rzeczy, które ułatwiają

mi prowadzenie moich restauracji. Marka daje bardzo dużo

narzędzi, które kontrolują i analizują funkcjonowanie

restauracji. Z nadzieją patrzę w przyszłość, poznaję strategię

i plany McDonald’s na kolejne lata. Nie martwię się również

o rozwój mojej organizacji, ponieważ wypracowane przez

markę struktury i podział obowiązków związanych

z zarządzaniem pozwalają w odpowiednich proporcjach

poświęcać się pracy i życiu rodzinnemu, a przy tym

realizować własne pasje i zainteresowania.
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Waldemar Dziubiński
Wkwietniu 2017 rokuwwieku40 latwysłałem

doMcDonald’s aplikację o franczyzę. Byłem

przekonany, że chcęwspółpracować zfirmą, która

wyznacza trendy i jest zawszedwakroki przed

konkurencją, a jej priorytety sąbliskiemoim ideałom.



Źródło:G
reen

Factory
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Dostawcy

04
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Burger
wołowy
z OstródySos

zWarszawy

Sałata
z Niepruszewa
pod Poznaniem

Bułka
ze Strzegomia

Burger BigMac
składa się z produktów
wyprodukowanych przez
lokalnych dostawców:
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Lokalne poszukiwanie
produktów
Dostawcy sieci są jednym z kluczowych elementów
systemuMcDonald’s. Bez sprawnego i efektywnego
systemu dostaw setki restauracji w całym kraju nie byłyby
w stanie obsłużyć odwiedzających ich codziennie gości.

ewspółpracy z dostawcamiMcDonald’s buduje partnerskie

relacje, które pozwalają nawspólny rozwój, zarówno samej sieci,

jak i partnerówbiznesowych. Dzięki długotrwałym relacjom,

które zapewniają popyt na stałympoziomie, współpracujące firmy są

W wstanie doskonalić swoje produkty i usługi, co

pozwala na spełnienie najwyższych standardów

dotyczących tak jakości, jak i bezpieczeństwa

żywności. Szczególnieważny z punktuwidzenia

niniejszego raportuwpływu na polską gospodarkę

jest fakt, iż McDonald’s bardzo często decyduje się

nawspółpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,

którzy dostarczająwiele składnikówdo produktów

z oferty sieci. A są to chociażby frytki z ziemniaków

uprawianychwPolsce, warzywa, wołowina, jajka

i wiele innych. Znaczna część dostawców to firmy,

którewspółpracują z siecią odwielu lat, nierzadko

od początku obecnościMcDonald’s w naszym

kraju. Dzięki wieloletniej współpracy, firmy,

z lokalnych przedsiębiorstw, stały się dużymi

biznesami, dostarczającymi produkty do sieci

również za granicą, często prowadzącymi

działalność na skalęmiędzynarodową także

dla innych partnerów.

Ryby
od Espersen
z Koszalina

Frytki od Farm
Frites Poland
z Lęborka

Burgery wołowe
odOSI Food

Solutions Poland
z Ostródy

Sosy
odDeveley
zWarszawy

Pieczywo
od Aryzta

ze Strzegomia
i Michałowa-Reginowa

Warzywa i owoce
odGreen Factory
z Niepruszewa
koło Poznania

Jajka z Fermy
Niosek „Prawda”
spod Łodzi

oraz od Eisberg
Polska z Legnicy

Wybrani lokalni dostawcy
McDonald's w Polsce
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Ciekawostki dotyczącewspółpracy
McDonald's z polskimi
dostawcami

6500 ha

ziemi w Polsce trafia
pod uprawę ziemniaków
dlaMcDonald’s

1500 ha

polskich sadów, z których
pochodzą jabłka dostępne
w naszych restauracjach

600 ha

pól zajmuje sałata, dostarczana
przez firmy Green Factory oraz
Eisberg

ok. 78 000
gospodarstw
współpracuje z firmąOSI – dostawcą
wołowiny do sieci restauracji w Polsce

16 ha

zajmują pola, na których
uprawiane są pomidory trafiające
do produktóww polskich
restauracjachMcDonald’s

3000 ha

polski areał upraw pszenicy
niezbędnej firmie ARYZTA
do produkcji bułek i tortilli
dla restauracji McDonald’s



McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 59McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 59

Czechy
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Słowacja
Szwecja

NiemcyCzechy
Niemcy
Słowacja
Szwecja
Ukraina

Austria
Czechy
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Rosja
Słowacja
Wielka Brytania

Białoruś
Bułgaria
Czechy
Estonia
Gruzja
Litwa
Łotwa
Serbia
Słowacja
Ukraina

Produkty polskiego pochodzenia
są dostarczane i serwowane
w systemieMcDonald’s w innych
krajach na terenie Europy

McDonald’s prowadzi na całym
świecie program Flagship Farmers.

Zrzesza onwąskie grono przedsiębiorców, którzy zajmują

się uprawąwybranychwarzyw 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 żywności, ale także na

efektywność prowadzonych upraw.

Takie gospodarstwa znajdują się obecnie tylko

w 12 europejskich krajach. Wśród wszystkich partnerów

zakwalifikowanych do programu jest dwóch

przedsiębiorców zlokalizowanych w Polsce: firma

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o., zajmująca się uprawą

ziemniaków, oraz AdamWarnke, który jest hodowcą bydła.



Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.
Uprawa ziemniaków
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Frites

Poland
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Od lat stawia na nowoczesne rozwiązania agrotechniczne

i technologiczne, które gwarantują dobrą jakość ziemniaków,

bezpieczeństwo i komfort pracy ludzi oraz większą

neutralność wobec środowiska i otoczenia. Tym samym Farm

Frites Poland Dwa Sp. z o.o. wpisuje się w założenia biznesowe

oraz wartości istotne wewspółpracy z McDonald’s. Ziemniaki

uprawia rokrocznie na powierzchni około 900 hektarów.

Opłacalność ekonomiczna

Podstawą opłacalności ekonomicznej gospodarstwa jest

wzrost efektywności działań na każdym etapie procesu

zarządczego i produkcyjnego. To również ciągła praca nad

jakością oferowanych produktów i oparcie biznesu na pełnym

profesjonalizmie, partnerstwie oraz zaufaniu w relacjach

z kontrahentami.

Agrotechnika przyjazna środowisku

WFarm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. wydajność produkcji idzie

w parze z ochroną zasobów naturalnych. Gospodarstwo

stosuje dobre praktyki rolnicze poprawiające kondycję gleb,

ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz wód,

a także umożliwiające właściwe zagospodarowanie odpadów.

Prace polowe prowadzi z wykorzystaniem najnowszych

technologii i rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym

zmniejsza poziom ingerencji w środowisko oraz chroni

miejscową bioróżnorodność.

Zrównoważone zarządzanie
zasobami ludzkimi

Farm Frites Poland Dwa dba o to, aby praca w gospodarstwie

była bezpieczna i przynosiła pracownikom satysfakcję. Firma

zapewnia komfort pracy, dostęp do najnowszych technologii

w rolnictwie orazmożliwość rozwoju zawodowego

i osobistego. Realizuje również program profilaktyki

zdrowotnej wśród pracowników i inicjuje wydarzenia

wspierające ich wzajemną integrację.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Troska o środowisko naturalne oraz prowadzenie działalności

rolniczej w niekonfliktowy sposób, wpływa pozytywnie na

relację gospodarstwa ze społecznością lokalną. Farm Frites

Poland Dwa od lat angażuje się wmiejscowe sprawy, m.in.

w poprawę lokalnej infrastruktury, czy rozwój kulturalny,

naukowy i sportowy okolicznych wsi. Przede wszystkim jednak

aktywuje lokalny rynek pracy i wspiera dzieci orazmłodzież

w realizacji ich pasji i marzeń.

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. dołączyło
do programu Flagship Farmers w 2008 r.
To zrównoważone gospodarstwo rolne,
które efektywność w zarządzaniu biznesem
rolniczym łączy z odpowiedzialnością
za zasoby naturalne i ludzkie.



Źródło:flagshipfarm
ers.com
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AdamWarnke

hodowca bydła
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AdamWarnke jest jednym
z hodowców, który dołączył
do programuw ostatnim
czasie. Jego gospodarstwo
zajmuje łączny obszar
72 hektarów (178 akrów).
Posiada stado 75mlecznych krów rasy holsztyńskiej.

Produkcja mleka jest ważnymwspółczynnikiem ze średnią

wydajnością mleka 10 300 kilogramów na krowę na laktację.

Jego celem dla gospodarstwa jest skupienie się na

innowacjach i technologii w celu poprawy dobrostanu

zwierząt i zwiększenia wydajności w całym gospodarstwie.

To właśnie zaangażowanie w te inicjatywy przyniosło

mu wiele pochwał ze strony lokalnej społeczności

i zaopatrywanej przez niego spółdzielni mleczarskiej.

Aby spełniać zobowiązania wobec partnera

biznesowego, jakim jest McDonald’s Polska,

a także wobec swoich współpracowników,

firma działa zgodnie z poniższymi założeniami:

Prawa pracowników
i dbanie o ich dobrobyt

Przechodząc na przyjazny i efektywny system

zrobotyzowanego doju, gospodarstwowyeliminowało

potrzebę dojenia krów dwa razy dziennie. Pozwoliło to

Adamowi przesunąć ten czas na inne potrzeby zawodowe

lub rodzinne, a także zmniejszyło wymagania kadrowe.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Adam zainwestował w kilka systemów poprawiających

dobrostan bydła. Zrobotyzowany system dojumoże być

dostosowany do wydajności i etapu laktacji danej krowy.

Systemma również na celu ograniczenie nadmiernego

dojenia, zmniejszając ryzyko chorób u zwierząt. Szczotka

mechaniczna aktywowana przez krowy, a także zewnętrzny

dostęp do pastwiska dla wszystkich krów, sprzyjają

naturalnym zachowaniom bydła. Wolne stanowiska

wyposażone w gumowąmatę i pokryte trocinami zapewniają

krowommiękkie, wygodnemiejsce, w którymmogą

swobodnie się położyć.

Aby zadbać o dobrostan zwierząt, wszystkie krowymają

zapewnionąmieszankę pokarmową, która pokrywa ich

zapotrzebowanie na składniki odżywcze i wspomaga

produkcjęmleka. Krowy otrzymują także dodatkową paszę

w zależności od wydajności i etapu laktacji. Cotygodniowe

kąpiele racic pomagają zmniejszyć liczbę przypadków

kulawizny i zapobiegać jej.

Współpraca i budowanie relacji

Adam regularnie prowadzi wykłady i dzieli się swoimi

doświadczeniami. Uczestniczy także w spotkaniach

agrotechnicznych, targach rolniczych i pokazach, aby rozwijać

własną wiedzę.

Jest częścią Inno4Grass, trzyletniego projektu finansowanego

z funduszu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt miał

wypełnić lukęmiędzy nauką a praktyką w rozwoju nowych

zasad rolniczych. Zapewniając wdrażanie innowacyjnych

systemóww gospodarstwach hodowlanych, projekt ma na

celu zwiększenie rentowności przy jednoczesnym zachowaniu

wartości przyrodniczej użytków zielonych.

Prowadzenie gospodarstwa jak
najbardziej opłacalnego ekonomicznie

Na szyi każdej krowy znajduje się transponder identyfikacyjny,

dzięki któremu karmienie i dojenie bydła jest zgodne

z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia. Transponder

rejestruje również poziomy aktywności, co pomaga

wwykrywaniu rui. Monitorując te czynniki, można łatwiej

zidentyfikować krowy do inseminacji, zapewniając wyższy

wskaźnik sukcesu reprodukcyjnego.
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Działania na rzecz
poprawy standardów
rynkowych
McDonald’s zaangażowany
jest w liczne inicjatywy
mające na celu wpływ na
poprawę rynkowych standardów.
Jednym z najważniejszych
przykładów jest Polska Platforma
Zrównoważonej Wołowiny.

ajmuje się ona dobrostanem zwierząt, ekonomiką

hodowli, wykorzystaniem antybiotyków itp. Swoje

działania skupia na takich obszarach jak zasoby

naturalne, ludzie i społeczeństwo, zdrowie i dobrostan

zwierząt, żywność, a także efektywność i innowacyjność.

CelemMcDonald’s jest promowanie programów

zrównoważonej produkcji w dziesięciu krajach, które są

największymi dostawcami wołowiny, w tymw Polsce. Podjęte

działaniamają przyczynić się do zaangażowania kluczowych

interesariuszy z branży, aby pomogli opracować inicjatywy

zgodne z zasadami i kryteriami przyjętymi w ramach

zrównoważonej produkcji wołowiny. Najlepszym przykładem

podejmowanych działań jest stworzenie właśnie w Polsce

Platformy ds. zrównoważonej wołowiny. McDonald’s był

wiodącym inicjatorem jej powstania.

Z Polska inicjatywa jest jednym z najlepszych tego typu

formatówwdrożonych w życie, ze względu na szerokie

uczestnictwo należących do niej różnych organizacji –

począwszy od największych organizacji rolniczych, przez firmy

takie jak McDonald’s, firmy dystrybucyjne, przedstawicieli

konsumentów, Ministerstwa Rolnictwa, środowiska

weterynaryjnego (samorządowego oraz centralnego),

a skończywszy na instytutach badawczych. Platforma

w znaczący sposób oddziałuje na zmiany wśród polskich

rolników oraz prowadzi inicjatywy edukacyjne propagujące

wiedzę i najlepsze praktyki.
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Dlaczegowołowina
ma takie znaczenie?
Burgery McDonald’s to jedne z najbardziej kultowych
pozycji wmenu, wykonane w 100% zwołowiny.

ieć restauracji jest jednymznajwiększychna świecie

nabywcówwołowiny,więc choćbezpośrednio nie

posiadagospodarstwani nie hoduje zwierząt, bardzo

poważnie traktuje swoją odpowiedzialność zawspieranie branży

wdążeniu dobardziej zrównoważonychpraktykprodukcyjnych.

McDonald’s wspiera więc produkcję wołowiny, która jest

przyjazna dla środowiska, chroni zdrowie i dobrostan zwierząt

oraz poprawia warunki życia rolników i społeczności.

Inicjatywy w tym zakresie podejmowane są globalnie od

ponad dziesięciu lat. Właściwie zarządzana produkcja

wołowinyma do odegrania ważną rolę w dobrze

prosperującym ekosystemie, amarka, wykorzystując swoją

skalę działania oraz liczne relacje partnerskie, jest w stanie

przyspieszyć tempo i powszechne przyjęcie najlepszych

praktyk i nowych rozwiązań. Ten światowy ruch nabiera

rozpędu dzięki rozmowom, współpracy, programom

pilotażowym oraz globalnym i lokalnym okrągłym stołom,

dzięki czemuwpływa nie tylko na wołowinę w łańcuchu

dostawMcDonald’s, ale także na produkcję wołowiny na całym

świecie, w tym także w Polsce. Oczekuje się, że popyt namięso

znacznie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach. A to

oznacza, że niezbędna jest współpraca w całej branży, aby

znaleźć rozwiązania, które pozwolą produkować więcej

i odpowiadać na powstałe zapotrzebowanie.

S

Żródło: OSI Poland Foodworks
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Program
zrównoważonej
produkcji wołowiny
McDonald’s

Żródło: OSI Poland Foodworks

W2014 rokuMcDonald's ogłosił swoje globalne
zaangażowanie w zakresie tworzenia standardów
i promocji zrównoważonej produkcji wołowiny.

eklaracjama na celu umożliwienie producentom

poszerzenia wysiłków na rzecz zrównoważonej

produkcji wołowiny w ramach całego łańcucha

dostaw i poza nim. A jednocześnie pomaganie

wewzmocnieniu społeczności hodowcówwołowiny,

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

wmierzeniu, porównywaniu i prezentowaniu postępów

w zrównoważonychmetodach produkcji, które stanowią

wartość dodaną dla wszystkich firm. Niezwykle ważna jest

także wzajemnawymiany wiedzy.

Poniżej znajdują się opisy kilkuwybranych dostawcówsieci,

z którymiMcDonald’swspółpracuje odwielu lat, a dostarczane

przez nich produkty spełniają najwyższe normy.

D
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Green Factory

Żródło: Green Factory

Historia powstania firmy związana
jest z rodzinnymi tradycjami
w produkcji ogrodniczej.

oświadczenia wielu pokoleń, własna baza

surowcowa, umiejętne wykorzystanie trendów

rynkowych oraz konsekwentny i stały rozwój

sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat zmałej rodzinnej firmy

o zasięgu lokalnymwyrósł jeden z najbardziej liczących się

producentów świeżych warzyww Polsce.

Przez pierwsze lata XXI wieku wzrost biznesu związanego

ze sprzedażą świeżych, pociętych, umytych i zapakowanych

sałat pozostawał w ścisłej korelacji z rozwojemMcDonald’s

Polska. Skala współpracy była na tyle duża, żemożna było

zrealizować inwestycje pozwalające na dywersyfikację biznesu

w oparciu o klienta obsługującego handel nowoczesny. Dzięki

McDonald’s firma rozwinęła uprawy warzyw liściastych

wcześniej nieznanych polskiemu konsumentowi.

Po ponad 20 latach od rozpoczęcia działalności i wspólnych

latach z McDonald’s Green Factory to lider rynku w kategorii

żywności ominimalnym stopniu przetworzenia.

Cała produkcja odbywa się w trzech zakładach o łącznej

powierzchni 19 000m2. Jeden obiekt zlokalizowany jest ok.

50 km na zachód odWarszawy, drugi znajduje się

w Niepruszewie, niedaleko Poznania, a trzeci obiekt znajduje

się na Ukrainie. Klientami firmy są największe sieci handlowe

w Polsce, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa (w tym

McDonald’s). Najwyższą jakość produktów docenili również

odbiorcy z rynków zagranicznych, m.in. Niemiec, Czech,

Słowacji, Skandynawii, Ukrainy.

D
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Obecnie Green Factoryma dobrze zorganizowane struktury

biznesowewewszystkich ogniwach łańcucha dostaw:

■ gospodarstwa rolne realizujące uprawy w Polsce,

■ wieloletni sprawdzeni zagraniczni

dostawcy wszystkich surowców,

■ PRIMAVEGA jako operator odpowiedzialny za całoroczne

pozyskiwanie surowca posiadający zaawansowane

technologicznie urządzenia do schładzania

i konfekcjonowania warzyw,

■ Departament Agro odpowiedzialny

za kontrolę jakości przed zbiorem,

■ GF Trans – transport międzynarodowy,

■ Green Factory Logistic – logistyka krajowa.

Dobrze zorganizowana struktura łańcucha dostaw jest

kluczowym aspektem biznesu opartego na świeżym

surowcuwGreen Factory.

Green Factory stawia na wzrost zadowolenia i satysfakcji

klientów, a jego realizacja następuje poprzez prace zgodne

ze zintegrowanym systemem zarządzania jakością. Spełnia

wysokie wymogi jakościowew zakresie produkcji, sprzedaży

i dystrybucji oraz obsługi Klientów. Dbając o bezpieczeństwo

żywności: do produkcji używa surowców pochodzących

wyłącznie od krajowych i zagranicznych dostawców

gwarantujących wysoki poziom kultury upraw, posiada

wdrożone i certyfikowane systemyw zakładach

przetwórczych – FSSC 22000, IFS, SQMS, ISO 14001.

Wszelkie działania Firmy są realizowane przy jednoczesnej

trosce o środowisko naturalne. Podejmuje kroki przyczyniające

się do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów

naturalnych. W procesie produkcji stosuje technologie

proekologiczne, które wpływają na redukcję czynników

zatruwających atmosferę, wodę oraz glebę.

W codziennej praktyce produkcyjnej wyznaczono jeden główny

kierunek oddający całą filozofię prowadzenia biznesu przez

Green Factory. Filozofia oparta jest na 3mocnych filarach:

1. Świeży surowiec z tradycyjnych upraw polowych.

2. Produkcja oparta wyłącznie na naturalnych procesach,

przymożliwie najniższym poziomie ingerencji

w przetwarzane płody rolne.

3. Produkt gotowy oddający w pełni wszystko

co najlepsze w surowcu.

Aby sprostać tym ambitnym celom, Green Factory

rygorystycznie przestrzega kilku kluczowych zasad

realizacji produkcji:

1. Wyłącznie certyfikowani dostawcy surowców

gwarantujący brak pozostałości środków

chemicznych w surowcach.

2. Zero chemii na produkcji – żadnych dodatków

funkcjonalnych. W produkcji stosowana jest wyłącznie

krystalicznie czysta woda oraz filtrowane powietrze.

3. Temperatura wody nie wyższa niż 4°C, aby z sałat

wraz z sokiem komórkowym nie wypłukać tego,

co w nich najcenniejsze.

4. Chłodnicze warunki realizacji procesu w każdym

miejscu, gdzie surowce lub produkty trafiają

choćby na chwilę.

5. Wszelkiemożliwe naturalne, bo pochodzące

ze środowiska przyrodniczego rejonu upraw,

zanieczyszczeniamogą być usuwane wyłącznie przez

naturalne procesy –mycie, sedymentacja, inspekcja

oparta na sortownikach optycznych.
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O jakości do pracowników

„Odkrywcy Jakości McDonald’s” to wewnętrzny

program, który skupiał się na angażującej edukacji

pracowników w zakresie pochodzenia

i składu produktów.

Zespoły restauracji w całym kraju otrzymały

materiały edukacyjne w formie żartobliwej

książeczki. Mogli się z niej dowiedzieć, dlaczego

frytki z Maka są tak długie, a wołowina w burgerach

tak soczysta. Ich wiedza została sprawdzona

w konkursie smsowym, do którego zgłosiła się

rekordowa liczba 830 osób. Do finału dotarło

100 osób, które utworzyły #teamODKRYWCÓW

i razem z FilipemChajzerem udały się

do dostawcówMcDonald’s – OSI w Ostródzie i Farm

Frites Poland w Lęborku.

Uczestnicy wyjazdów chętnie dzielili się swoimi

doświadczeniami w social mediach i przekazywali

wiedzę kolegom i koleżankom z restauracji. Dzięki

temu zyskaliśmy prawdziwy zespół ambasadorów

jakości McDonald’s.

Kampania została doceniona przez ekspertów ds.

komunikacji, zdobywając prestiżową nagrodę

Złotego Spinacza.
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Farm Frites

Źródło: Farm Frites Poland

Firma Farm Frites Poland SA od lat dostarcza do sieci
McDonald’s doskonale wszystkim znane frytki.

ą one wytwarzane według najwyższych

standardów jakości produkcji z wykorzystaniem

surowca pochodzącego ze zrównoważonych

gospodarstw rolnych. Tym samym przedsiębiorstwo

gwarantuje w pełni zrównoważony produkt, od pola po stół.

Aby to było możliwe, stawia ono na wieloletnią współpracę

z profesjonalnymi i sprawdzonymi dostawcami.

To nowoczesne, certyfikowane gospodarstwa rolne,

nastawione na rozwój w oparciu o dobre praktyki rolnicze

i zarządcze, wśród których jest również siostrzane

gospodarstwo fabryki, Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.

z Bobrownik. Firma dokłada starań, aby jakość

dostarczanych przez nią ziemniaków była na jak

najwyższym poziomie, dlatego doradza rolnikom w uprawie

i przechowywaniu oraz organizuje specjalistyczne

szkolenia agrotechniczne.

Zrównoważony charakter produkcji frytek w Farm Frites

Poland SAwynika z przekonania, że biznes jest integralną

częścią otoczenia i wywiera na nie określony wpływ. Firma

inwestuje w rozwój proekologicznych rozwiązań, które czynią

jej działalność przyjazną środowisku i lokalnej społeczności.

Pracuje również nad redukcją zużycia energii w procesie

produkcji, zapewnieniemw nim jak największego udziału

energii odnawialnej, czy zmniejszeniem emisji dwutlenku

węgla. Ponadto angażuje się w edukację i promocję w zakresie

ochrony oraz odnowy zasobów naturalnych.

Jakość frytek produkowanych przez Farm Frites Poland jest

efektem precyzyjnego planowania, wieloetapowej kontroli

i doskonalenia procesu ich wytworzenia. Na etapie planowania

produkcji, dokonuje się wyboru stanowisk pod uprawę

S

konkretnych odmian ziemniaka. Odmiany zatwierdzone przez

McDonald’s oraz dopuszczone do produkcji w Polsce

wymagają odpowiednich warunków glebowych

i klimatycznych, a także doświadczenia w zakresie ich uprawy.

Przygotowanie pola pod uprawęw gospodarstwach

współpracujących z Farm Frites Poland polega nie tylko na

wykonaniu niezbędnych zabiegów agrotechnicznych, ale
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Źródło: Farm Frites Poland

również na badaniu gleby na zasobność w składniki

pokarmowe. Uwzględniają one zróżnicowanie gleb w obrębie

pola, co pozwala otrzymać wyniki pokazujące zmienność ich

zasobności w zależności odmiejsca na tym polu. Dostawcy

Farm Frites Poland opierają na nich zabieg nawożenia, dzięki

czemu jest on bardziej precyzyjny, trafiający w szczególne

potrzeby roślin, a co równie ważne, bezpieczny dla środowiska.

Istotną rolę w procesie produkcji ziemniakóww tych

gospodarstwach spełniają najnowsze technologie

i rozwiązania agrotechniczne. Dostawcy ziemniaka dysponują

parkiemmaszyn wyposażonych w system jazdy równoległej,

precyzyjnego sadzenia, czy rozsiewu, wykorzystujący

technologię GPS. Dzięki temu proces sadzenia i pielęgnacji

roślin na ich polach wykonywany jest z jak największą precyzją

i troską o jakość produktu finalnego oraz zasoby naturalne.

Nowe technologie nie zastąpią jednak agronomicznego

doświadczenia rolnika, dlatego Farm Frites Poland kładzie

nacisk na edukację swoich dostawców i profesjonalne

doradztwo, w tym również w zakresie ochrony roślin.

Choć część rolników korzysta z komputerowego

wspomagania decyzji, nieoceniona pozostaje ich szczególna

uwaga i umiejętność w zakresie analizowania czynników

rozwoju potencjalnego zagrożenia w polu. Od niej bowiem

zależy trafne określeniemomentu i dawki aplikowanych

środków ochrony roślin. Systemwspomagania decyzji służy

również w precyzyjnym określaniu czasu oraz intensywności

wykonania zabiegu nawadniania ziemniaków.

W przygotowaniu schematu działań systemwykorzystuje

dane pogodowe oraz informacje dotyczące poziomu

wilgotności gleby, dzięki czemu potrzeby wodne upraw

zaspakaja się optymalną dawką wody.

Wszystkie dane związane z pracą w polu są rejestrowane, co

pozwala Farm Frites Poland na bieżącą kontrolę warunków

wzrostu i rozwoju roślin u swoich dostawców. Na etapie

wzrostu bulw firmawykonuje próby, na podstawie których

ocenia wielkość i jakość spodziewanych plonów, a także

finalny rozmiar ziemniaków. To kluczowy parametr wymagany

przez McDonald’s jako standard. Z tego powodu firma

szczególnie uczula swoich dostawców na uzyskanie

odpowiedniej jakości surowca w trakcie produkcji i jej

zachowanie przy zbiorze, transporcie oraz przechowywaniu.

Bezpieczeństwo tego surowca z kolei oraz jego powtarzalność

i identyfikowalność potwierdzają certyfikacje Global G.A.P.

współpracujących z Farm Frites Poland SA gospodarstw –

100% ziemniaków jest w pełni identyfikowalne: 95% posiada

certyfikat zewnętrzny (Global G.A.P.), pozostałe 5% posiada

wewnętrzny system Farm Frites Poland.
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ARYZTA
Na przestrzeni niemal 30 lat działalności marki
McDonald’s na polskim rynku zaistniało wiele
więcej przykładów owocnej współpracy, która
przyczyniła się do rozwoju lokalnych firm.

ak jest chociażby w przypadku firmy ARYZTA –

piekarni wMichałowie-Reginowie, która dostarcza

restauracjom bułki do burgerów. Firma jest obecnie

nie tylko kluczowym dostawcą całej sieci, ale również jedyną

piekarnią w całej Europie, która produkuje bułki zgodnie

z nowymi recepturami. Za sprawą inwestycji w nowoczesne

technologie w zakładzie funkcjonuje samouczący się system,

który na podstawie bułek odrzucanych na różnych etapach

produkcji przeprowadza analizę przyczyn odrzucenia i wpływa

na cały proces tak, aby wyeliminować pojawiający się problem

lub błąd. Dzięki współpracy z McDonald’s piekarnia wkroczyła

również na arenęmiędzynarodową. Obecnie swoje produkty

dostarcza na rynki bałtyckie, a także do Czech, Rosji, Wielkiej

Brytanii i na Słowację.

T
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BSCDrukarnia
Opakowań
Kolejnym przykładem
polskiego przedsiębiorstwa,
które rozwinęło swoją
działalność wwyniku
współpracy z McDonald’s, jest
BSC Drukarnia Opakowań.

irma jest dziś czołowym dostawcą opakowań z tektury

i papieru. Jej działalność obejmuje nie tylko produkcję,

ale także cały proces tworzenia i logistyki opakowań.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, unikalnych

w skali europejskiej, możliwe jest uzyskiwanie opakowań

o najwyższej jakości oraz wysokim stopniu przetworzenia.

Tomiędzy innymi właśnie za sprawą stabilnej i wieloletniej

współpracy z McDonald’s przedsiębiorstwomogło zwiększać

swój potencjał produkcyjny oraz zaawansowanie

technologiczne. Pozwoliło to założonej w 1991 roku firmie na

rozwój zmałego przedsiębiorstwa do pozycji lidera

rynkowego, który w 2020 roku stał się częścią globalnego

dostawcy opakowań AR Packaging.

F

Szczególnie w kontekście COVID-19 doceniona została

stabilność współpracy z McDonald’s. Podjęte w tym czasie

działania były zgodne zmyślą – „jesteśmy w tymwszystkim

razem” – różni partnerzy byli traktowani indywidualnie.

McDonald’s podczas pandemii wykazał się empatią,

a także udzielał wsparcia poszczególnym dostawcom.

Ponadto, dzięki zachowaniu działalności wtedy, kiedy wiele firm ją

zawiesiło, McDonald’s nieprzerwanie składał zamówienia, a to

pozwoliło normalnie funkcjonować poszczególnym dostawcom.
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Plany na przyszłość
w obszarze
współpracy
z dostawcami

Żródło: OSI Poland Foodworks

Abymóc dalej rozwijać sieć
McDonald’s, wraz z całym
ekosystememdostawców,
niezbędne są jasno
wyznaczone i ambitne
cele na przyszłość:

Ciągłe skracanie łańcucha dostaw: dzięki długoletniej,

stabilnej współpracy z siecią restauracji McDonald’s, opartej

na wzajemnym zaufaniu, wielu polskich dostawcówmoże

inwestować w rozwój swoich biznesów. Przykładem jest

dostawca wołowiny, który dzięki rozwojowi i powiększeniu

zakresu swoich usług w najbliższym czasie prawdopodobnie

stanie się również dostawcą drobiu.

Dalsza rozbudowa łańcucha dystrybucyjnego: planowana

jest budowa kolejnego centrum dystrybucji, co pozwoli na

jeszcze większe skrócenie drogi między obiektem, z którego

pochodzą dostawy, a siecią restauracji McDonald’s. Dzięki

temumożliwa będzie dalsza redukcja emisji CO2, a także

optymalizacja kosztówwynikających z transportu, które

obecnie stanowią znaczną część wydatków na logistykę.
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HAVI
Wraz z otwarciem pierwszej
restauracji McDonald’s
w Polsce, powstał oddział
firmy HAVI wyspecjalizowany
w obsłudze tych restauracji.

spółdziałanie HAVI i McDonald’s cechuje wysoki

poziom zaawansowania – w efekcie wieloletniej

współpracy powstał unikalny model, w ramach

którego podział zadań i odpowiedzialności między

podmiotami następuje wmożliwie najbardziej efektywny

sposób. Jednym z głównych założeń jest unikanie

dublowania ról i kooperacja w ramach dwóch

zasymilowanych organizmów. Warto podkreślić, że HAVI

świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie zarządzania

łańcuchem dostaw, a nie jest klasyczną firmą transportową.

HAVI dysponuje obecnie czterema centrami dystrybucyjnymi

na terenie całego kraju. Są one zlokalizowane wWarszawie,

Tychach, Poznaniu i Gdańsku.

System składania zamówień funkcjonujący w sieci składa się

z czterech głównych ogniw. Są to: centrala McDonald's,

dostawcy, HAVI i restauracje. ZadaniemHAVI jest maksymalnie

precyzyjne prognozowanie sprzedaży poszczególnych

restauracji oraz zaplanowanie wszystkich składowych

produktówMcDonald’s, a także dostarczenie ich

w odpowiednich ilościach do restauracji. Z jednej strony

HAVI bazuje na danych historycznych, ale z drugiej –

do kompleksowej budowy prognoz niezbędne są informacje

dotyczące planowanych działań promocyjnych (np. okazje

W

Żródło: OSI Poland Foodworks
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w aplikacji). Inne ważne czynniki to chociażby wydarzenia

lokalne, np. mecze, koncerty, imprezy dla dzieci. Poza

sprzedażą, analizy w ramach prognoz dotyczą stanów

magazynowych, podejścia restauracji do utrzymywania tzw.

safety stock, ale teżmożliwości operacyjnych, czyli np.

wielkości magazynów restauracji.

HAVI przygotowuje propozycje zamówienia dla restauracji,

a częstotliwość dostaw zależy od obrotów i wielkości

magazynów. Kluczowym etapem całego procesu dostawy jest

moment jej przyjęcia do restauracji. Następuje wtedy pomiar

temperatury – kierowca i restauracja go potwierdzają, co jest

niezwykle ważne z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa

dostarczanej żywności.

W działalności firmy HAVI bardzo istotnym elementem jest

także ekologia. Na poziomie globalnymHAVI bardzo ściśle

współpracuje z McDonald’s. Także w tym obszarze obie firmy

łączą wspólne cele, jak np. ograniczanie użycia jednorazowych

opakowań, dbanie o redukcję zużycia papieru itp. Jednak

w przypadku HAVI kluczowym obszarem działalności jest

oczywiście transport. A głównym celem jest tu redukcja emisji

CO2. Równie ważnym aspektem jest chociażby zmniejszanie

liczby przejechanych kilometrów, co obrazuje wskaźnik liczby

kilometrów koniecznych do pokonania, by przewieźć tonę

towaru. Aby osiągnąć założone cele, ustalana jest

częstotliwość dostaw do restauracji McDonald’s, a zadaniem

HAVI jest takie zaplanowanie działań, by w tym procesie

przejechaćmożliwie najmniej kilometrów. Ze względu na

rozbudowaną sieć klientów HAVI łączy dostawy dla różnych

partnerów, co wydatnie zmniejsza liczbę kilometrów

do przejechania oraz redukuje emisję CO2. Istotną różnicę

w tym aspekcie umożliwiło otwarcie czwartego centrum

dystrybucyjnego w Polsce.

Żródło: OSI Poland Foodworks

Bezprecedensowe okoliczności związane z pandemią sprawiły,

że HAVImusiało wykonać wiele dodatkowej pracy w celu

możliwie precyzyjnego przygotowania prognoz. Sukces tego

przedsięwzięcia był możliwy dzięki wzorowej współpracy

z dostawcami oraz restauracjami w całej sieci McDonald's.
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Współpraca
zMcDonald's oczami
pracowników
dostawców

oja praca od zawsze związana była z przemysłem spożywczym i cieszyłem

się, żemogłem imogęwspółpracować ze znanymimarkami. Trochę dzięki

przypadkowimoje życie zaprowadziłomnie doOSI Food Solutions Poland Sp.

z o.o. (wówczas ESCA Food Solutions Sp. z o.o.), które zaproponowałomi stanowisko

Menedżera Produkcji. Dodatkowymargumentemprzemawiającym za tym, że

praktycznie bezwahania postanowiłemprzyjąć tą propozycję, byławłaśniemożliwość

współpracy zMcDonald’s. Domoich głównych zadań należałowówczas

zoptymalizowanie i nadzór nad procesemprodukcji wyrobówdrobiowych i wołowych.

Dzięki udziałowi w różnych projektach związanych bezpośrednio z produkcją, a pośrednio

wpływających na jakość produktówMcDonald’s, rozwijałemumiejętności imiałemprzed

sobą ciągle nowe, ciekawewyzwania.W tymczasie nastąpiła reorganizacja firmy i jej

ukierunkowanie tylko na produkcjęwołową.Wiązało się to z przebudową działu produkcji

i wyposażeniemwdodatkowe linie produkcyjne. Gdy byłembezpośrednio zaangażowany

w cały proces, jak i współpracę z naszymi kolegamiwewnątrz firmy, zauważono umnie

pewien potencjał i zaproponowano objęcie stanowiskaMenedżera Produkcyjno-

Technicznego. Ta zmiana pociągnęła za sobą znaczne rozszerzenie odpowiedzialności,

w tymbezpośredni nadzór nadwiększością prac i projektów usprawniających proces

produkcji, jak i wpływających na doskonalenie jakości produktówdlaMcDonald’s. Miałem

też przyjemność uczestniczyć i współtworzyć obecny zakład produkcyjnywGórce koło

Ostródy, który OSI FS Polandwybudowałow 2013 roku.Wnowymzakładzie praca stała

się jeszcze bardziej ciekawa i wymagająca, co bardzomi odpowiadało, a rozwijająca się

współpraca z kolegami zMcDonald ’s była dlamniewyróżnieniem.Można powiedzieć, że

czułem się i wciąż czuję, jakwwielkiej rodzinie. Z biegiemczasu dzięki wytrwałej pracy

i zaangażowaniu, jak również trochę szczęśliwemu zbiegowi okoliczności,

zaproponowanomiw2018 roku objęcie obecnego stanowiskaDyrektora Zarządzającego /

PlantManagera, więc pozostanęw tej rodziniemamnadzieję na dłużej.

M

OSI Food Solutions
Poland Sp. z o.o.

Mariusz
Musiałowski
Obecne stanowisko

Dyrektor Zarządzający | Plant Manager

Staż pracy w firmie

prawie 13 lat
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aczynałem pracę jako pierwsza osoba i twórca Działu Handlowegow BSC

Zakład Poligraficzny Sp. z o.o. w 1996 roku. Wówczas była to firma stworzona

przez trzech polskich współwłaścicieli, braci Schwark i Czysz, zatrudniająca

tylko kilkadziesiąt osób. Następnie, po zmianie siedziby i utworzeniu BSC DRUKARNI

OPAKOWAŃ SA, pełniłem funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, kierując pracą

ciągle rozwijanego działu.

Po stworzeniu joint venture BSC z branżowym partnerem z Niemiec – RLC Packaging

Group – w 2004 roku objąłem stanowisko Senior Sales Managera, zawiadując

największym zespołem handlowym i odpowiadając za najważniejszych klientów firmy.

Po wejściu BSC DRUKARNI OPAKOWAŃ SA na warszawską giełdę w 2011 roku byłem

zaangażowany wewszystkie najważniejsze nowe projekty firmy.

Po przejęciu najpierww listopadzie 2019 roku RLC Packaging Group, udziałowców BSC,

a następnie wykupieniu akcji polskich akcjonariuszy, założycieli firmy, w styczniu 2020

roku przez operujący na całym świecie koncern poligraficzny AR Packaging Group,

czego konsekwencją było wycofanie BSC z giełdy i nadanie jej od lipca 2020 roku nowej

nazwy AR Packaging Poznań SA, pełnię funkcję Dyrektora Sprzedaży na Polskę.

Od 1997 roku współpracuję z McDonald’s Polska, a także z oddziałami McDonald’s/HAVI

w innych krajach europejskich.

Jako sukcesmogęwskazać stworzenie bardzo dobrego zespołu handlowego,

złożonego z ludzi odpowiedzialnych, pracowitych, z pasją i bardzo szeroką wiedzą na

temat produkcji opakowań z tektury litej i papieru.

Z całą pewnością dobrze wyznaczona strategia handlowa i konsekwentna jej realizacja,

przy wsparciu kolejnych właścicieli firmy, doprowadziła do uzyskania jednego

z czołowychmiejsc na rynku produkcji opakowańw Polsce.

Obecnie firmama trzy nowoczesne zakłady produkcyjne w Poznaniu, o bardzo

wysokim standardzie produkcji, spełniające najwyższe normy jakościowe dla

wiodącychmarek i klientów.

Sukces to przyszłość, a nie historia… czyli dalsze bardzo dobre perspektywy rozwoju

dla naszej firmyw ramach AR Packaging Group i bardzo dobra współpraca z takimi

klientami jak McDonald’s Polska.

Z

AR Packaging Poznań SA

Przemysław
Piechowiak
Obecne stanowisko

Dyrektor Sprzedaży Polska

Staż pracy w firmie

24 lata
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racęwFarmFrites PolandSA rozpoczęłamw2004 roku na stanowisku sekretarki.

To była dlamniewielka radość dostać pracęwmiędzynarodowej firmie i to

wczasie, kiedy rynek pracy nie był łaskawydlamłodych ludzi zaraz po studiach.

Był to rok, kiedy firmaobchodziła jubileusz 10-lecia, w który ja również się zaangażowałam,

przygotowując pierwszy firmowybiuletynwewnętrzny, prezentujący sylwetki pierwszych

pracowników i początki firmy. Od tego czasu zaczęłam rozwijać komunikacjęwewnętrzną

wfirmie, a także pogłębiać swojąwiedzę i doskonalićwłasne umiejętnościwobszarze

komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.W tymcelu ukończyłampodyplomowe studia

Public Relations.W2008 roku awansowałamna stanowiskomłodszego specjalisty ds. PR,

aw2016 roku na starszego specjalistę ds. PR. Od 2018 roku jestemSzefemds. komunikacji

i zaangażowania społecznego i zarządzam trzyosobowymzespołem. Pełnię również

funkcję rzecznika firmy. Domoich zadań należym.in. tworzenie i realizacja planów

wobszarze komunikacji i zaangażowania społecznego,współpraca z organizacjami

samorządowymi i pozarządowymi przy realizacji projektówCSR-owych, planowanie

i realizacja działań budujących pozytywny klimat i kulturę organizacyjnąwewnątrz FFP.

Bardzo się cieszę, że zaangażowanie FarmFrites Polandwdziałania społeczne zostały

wielokrotnie docenione i nagrodzone,m.in. NagrodąGospodarczą ForumWizja Rozwoju

2020wkategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „GryfemGospodarczym2018”

w kategorii „Lider odpowiedzialności społecznej”, czy też nagrodą „Zdrowypracownik,

zdrowafirma”, przyznanąw2016 roku przez PracodawcówRP.

P

ozpoczęłam swoją karierę w ARYZTA Polska w 2012 roku jako asystentka

w dziale zapewnienia jakości w naszej piekarni wMichałowie-Reginowie.

Następniew2013 roku otrzymałamawans na stanowisko specjalisty ds. jakości.

W 2015 roku dołączyłam do zespołu zarządzania produktemwMichałowie-Reginowie

jako Junior Product Manager z główną odpowiedzialnością za rozwój i opiekę nad

kluczowym klientemMcDonald’s, gdzie z powodzeniem realizowałam stawiane cele,

czego potwierdzeniem był awans na stanowisko Product Managera w 2018 roku. Po

dwóch latach, w 2020 roku, zrobiłam kolejny krok w karierze i objęłam stanowisko

Product Managera QSR. Awans był wynikiemwysokiej oceny pracy – szczególnie

kluczowej roli w projekcie Best Burger, silnej orientacji na klienta, innowacyjności oraz

prowadzenia projektów na najwyższym poziomie.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego na

Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa, a także specjalności inżynieria

żywności i organizacja produkcji naWydziale Nauk o Żywności. W 2019 roku

ukończyłam dodatkowo studia podyplomowew zakresie zarządzaniamarketingowego.

ARYZTA

Agnieszka
Ciećwierz
Obecne stanowisko

Product Manager QSR

Staż pracy w firmie 8 lat

FARM FRITES Poland SA

Katarzyna
Majchrzak
Obecne stanowisko Szef ds. komunikacji

i zaangażowania społecznego

Staż pracy w firmie 16 lat

R
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81%
kierowników restauracji
w 2020 roku stanowiły kobiety

84 i 16
wiek najstarszego i najmłodszego
pracownika restauracji
korporacyjnychw 2020 roku

7%
pracowników zatrudnionych
w restauracjach
korporacyjnych to osoby
z niepełnosprawnościami

27 000 osób
pracuje wMcDonald's w Polsce
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Ludzie
Głównym przesłaniemMcDonald’s dotyczącym zatrudnienia
są trzy filary tzw. People Promise: możesz być sobą, możesz
uczyć się i rozwijać orazmożesz dopasować pracę do swojego
trybu życia. Dzięki takiemu podejściu do zatrudnienia McDonald’s
jest otwarty na ludzi i ich różnorodność.

całym systemie McDonald’s,

składającym się z restauracji

sieci własnej, restauracji

franczyzobiorców oraz biura, pracuje obecnie

ponad 27 tysięcy osób. Dane na koniec lipca

2020 roku wskazują, że prawie 4,7 tysiąca

osób zatrudnionych jest w restauracjach

korporacyjnych, około 22,6 tysiąca

w restauracjach należących do franczyzobiorców,

a 174 osoby wwarszawskim biurze McDonald’s.

McDonald’s Polska to nie tylko bezpośrednie

zatrudnienie, ale również miejsca pracy powstałe

w gospodarce w efekcie działalności tej firmy.

W2019 roku było to ponad 16 tysięcymiejsc

pracy, wygenerowanych pośród dostawców

i poddostawcówMcDonald’s, w następujących

sektorach gospodarki:

W

1 600
w transporcie

1 000
whandlu

3 000 2 700

1 600
wpozostałych
sektorach gospodarki

w usługach w przetwórstwie
spożywczym
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Działalność McDonald’s generuje w Polsce w sposób

bezpośredni, pośredni i indukowany ponad 40 tysięcy

miejsc pracy. Struktura zatrudnienia we wszystkich

restauracjach przedstawia się następująco: około

6,5 tysiąca to stanowiska managerskie i kierownicze,

a około 21 tysięcy to stanowiska związane z obsługą

gości restauracji*.

* Dane na koniec lipca 2020 roku.

Źródło: McDonald's Polska

Warunki pracy
WszyscypracownicyMcDonald’s orazpracownicy restauracji należących
do franczyzobiorcówzatrudnieni sąwoparciuoumowęopracę.

ranczyzobiorcy zgodnie z przyjętym standardem

McDonald’s niemogą zatrudniać pracowników

w ramach innych form zatrudnienia niż umowa

o pracę. Pracownicy oraz kandydaci do pracy doceniają

wMcDonald’s stabilność i uczciwe warunki zatrudnienia,

a takżemożliwość łączenia pracy z innymi obowiązkami.

Dzięki jasnym zasadom zatrudnienia orazmożliwościom

rozwoju McDonald’s w 2019 roku po raz kolejny znalazł się

w pierwszej dziesiątce badania AIESEC, dotyczącego

najbardziej pożądanych pracodawcóww Polsce. Praca

wMcDonald’s to częsty wybór dlamłodych ludzi, a takżemam

wychowującychmałe dzieci. Dzięki elastycznym godzinom

zatrudnieniamogą oni łączyć rozwój zawodowy z innymi

obowiązkami. McDonald’s tomiejsca pracy nie tylko dla

młodych ludzi – prawie 20% pracowników restauracji

własnych to osoby powyżej 35. roku życia.

F Postrzeganie McDonald’s jako pracodawcy zmienia się z roku

na rok. Na podstawie wewnętrznych badań ocena McDonald’s

jako pracodawcy w ostatnich latach odnotowuje trend

wzrostowy. Dzięki zmianie podejścia do zatrudnienia

i zorientowaniu na potrzeby pracownika, z roku na rok

zwiększa się liczba aplikacji do pracy wMcDonald’s.

Od 2016 do 2019 roku liczba aplikacji wzrosła czterokrotnie

i w 2019 roku sięgnęła 85 tysięcy, zaś w pierwszych ośmiu

miesiącach 2020 roku ich liczba wyniosła aż 89,5 tysiąca.

Stosowanie się do wszystkich wytycznych związanych

z prawem pracy jest kluczowym elementem filozofii marki.

McDonald’s nie tylko dba o przestrzeganie i kontrolowanie

przepisów pracy w kontekście własnego zatrudnienia, ale

również zatrudnienia u franczyzobiorców. Dodatkowo firma
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oferuje swoim pracownikom ubezpieczenia

grupowe, karty sportowe oraz pakiety kulturalne

na atrakcyjnych warunkach.

Działania firmy mające na celu wsparcie

pracowników w trakcie pandemii zostały

nagrodzone brązową statuetką

w międzynarodowym konkursie Stevie

Awards for Great Employers w kategorii

COVID-19 Response Strategy.

„Od początku pandemii mieliśmy dwa priorytety: zapewnić

bezpieczeństwo naszym zespołom oraz utrzymać zatrudnienie, aby

przejść okres lockdownuw pełnym składzie. WMcDonald’s od zawsze

stosujemy najwyższe standardy zatrudnienia, oferując wszystkim umowy

o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Dzięki takiemu podejściu nasi

pracownicymieli zapewnione bezpieczeństwo socjalne. Jeśli zaś chodzi

o bezpieczeństwo zdrowotne, tomożna powiedzieć, że zasady BHP

mamywDNA, więc szybko i skutecznie wdrożyliśmy środki zgodne

z zleceniami rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Do tego

wprowadziliśmy własne środki ostrożności. Regulacje uchwalone

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a później stanu

epidemicznego, spowodowały zamknięcie części restauracji oraz

znaczące ograniczenie działalności pozostałych. Realizowaliśmy

zamówienia online w ramach usługi McDelivery, obsługiwaliśmy

zmotoryzowanych gości na linii McDrive. Tam, gdzie było tomożliwe,

realizowaliśmy opcję zakupu na wynos. W każdym z tych sposobów

obowiązywał wdrożony przez nas bezdotykowy proces obsługi,

chroniący zarówno pracowników, jak i gości. Zaopatrzyliśmy też

restauracje w środki ochrony osobistej. Bazując na konsultacjach

z epidemiologiem oraz na doświadczeniach z innych rynków, dołożyliśmy

starań, aby stworzyć bezpieczne i komfortowemiejsce pracy.

Zespół McDonald’s jest bardzo różnorodny. Około 7% naszej załogi

stanowią osoby z niepełnosprawnościami, zatrudniamy także wielu

pracownikóww dojrzałymwieku. Ryzyko zakażenia wirusemw tych

grupach jest podwyższone, dlatego objęliśmy je szczególną ochroną,

m.in. kierując osoby z tych grup na pełnopłatny przestój ekonomiczny.

Sytuacja jest wyjątkowa, może powodować obawy i wątpliwości

pracowników, potęgować napięcie wmiejscu pracy. Właśnie dlatego od

początku wprowadziliśmy szczerą i transparentną komunikację.

Powołaliśmy specjalny zespół odpowiadający za opracowanie

materiałów poświęconych pracy w czasie pandemii. Regularnie

zbieraliśmy pytania od pracowników i na bieżąco na nie odpowiadaliśmy.

Informowaliśmy, dlaczego restauracje prowadzą sprzedaż poprzez

usługęMcDelivery, Drive Thru oraz opcję na wynos. Podkreślaliśmy nasz

priorytet – utrzymanie zatrudnienia. To pozwoliło nam utrzymać

zaangażowanie zespołów i przejść najtrudniejszy okres. Mimo skupienia

się na tych priorytetach, oprócz prowadzenia transparentnej komunikacji

i wsparcia w obszarze psychologicznym oraz emocjonalnym,

pamiętaliśmy o docenieniu naszych pracowników. Przyznaliśmy premie

za pracę w czasie pandemii i zwyczajnie, po ludzku, podziękowaliśmy

zespołom” – Renata Prys, dyrektor działu People wMcDonald’s Polska.
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Szkolenia i rozwój
WMcDonald's każdymoże się rozwijać
i zdobywać nowe kompetencje.

ieć na przestrzeni ostatnich dwóch lat przeznaczyła

8mln zł na program rozwoju kompetencji

przywódczych skierowany do pracowników

restauracji. Działaniamają na celu dodanie odwagi liderom

oraz tworzenie otwartego środowiska pracy, opartego na

szacunku do drugiego człowieka. Od poziomu lidera

gościnności, kierownika zmiany, aż pomanagera restauracji,

McDonald’s w 2019 roku przeszkolił prawie 4 tysiące osób,

doskonaląc kompetencje przywódcze. Programy dostarczane

w ramach szkoleń wMcDonald’s to rozwiązania tworzone

przez najlepsze firmy na świecie. Do przeprowadzania szkoleń

wykorzystywane są nowoczesne narzędzia pozwalające na

zdalną pracę i naukę. Sumaryczna liczba godzin szkoleniowych

przeprowadzonych przez dział Learning & Development

w 2019 roku wyniosła 2114 godzin.

Od marca 2019 roku ponad 1200 osób zostało zaproszonych

do uczestnictwa w kursach językowych, m.in. angielskiego

i polskiego. Kursy języka polskiego skierowane były

do obcokrajowców pracujących w restauracjach,

aby ułatwić im integrację w środowisku pracy.

W 2019 roku wewspółpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

McDonald’s uruchomił studia dualne, w ramach których

pracownicy sieci zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunku

„Zarządzanie w sektorze QSR (Quick Service Restaurants)”.

Studia finansowane są przez McDonald’s w ramach

globalnego programu edukacyjnego „Archways to

Opportunity”. Skierowane są do pracowników zminimum

S

trzymiesięcznym doświadczeniemw pracy, z wykształceniem

średnim, lecz bez wykształcenia wyższego. Programma na

celu zdobycie praktycznych umiejętności oraz wyższych

kwalifikacji, które pomogą uczestnikomw pracy na

stanowiskach kierowniczych.

Podsumowując, na naukę języków obcych dla pracowników

restauracji oraz studia dualneMcDonald’s przeznaczył od

początku 2019 roku 4mln zł. Kursy językowe zakończyły się

w lipcu 2020 roku, natomiast studia dualne będą kontynuowane

do lipca 2022 roku, gdy zakończy się trzeci rok.

Źródło: McDonald's Polska
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Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego

i uruchomienie studiów dla naszych pracowników to

kolejny krok w ramach rozwoju osób zatrudnionych

w restauracjach. Nie każdymoże sobie pozwolić na studia

– z różnych powodów, często finansowych – dlatego

chcemywesprzeć pracownikóww zdobyciu wyższego

wykształcenia. Wiemy też, jak ważni dla całej organizacji

są skuteczni liderzy i chcemy pomóc pracownikom

wdoskonaleniu kompetencji przywódczych.

WMcDonald’s Polska dajemywszystkim taką samą

szansę na awans i nie są to puste obietnice, ponieważ

98%managerów restauracji zaczynało od

podstawowego stanowiska. McDonald’s Polska

wprowadza coraz więcej projektów rozwojowych dla

pracowników. Poza szansą na zdobycie dyplomu

wyższej uczelni, mogą oni uczestniczyćw kursach

językowych i wielu szkoleniach.

Renata Prys
Dyrektor działu People wMcDonald’s Polska

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego wWarszawie
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Co skłoniło cię do pracywMcDonald’s?

Wydajemi się, że umnie było podobnie jak wwiększości przypadków.

Studia, przeprowadzka i poszukiwania dodatkowej pracy, w której będę

mógł sobie dorobić. Nie pochodzę z Polski, dlatego na początku trochę się

bałem, czy na pewno sobie poradzę. Zdecydowałem się jednak na

McDonald’s, bo widziałem, że panuje tam dobra atmosfera, a pracownicy są

zadowoleni i uśmiechnięci. Tomnie ośmieliło i postanowiłem aplikować.

Chciałem zostać tylko na chwilę, aleminęły już ponad cztery lata, w czasie

których regularnie, co roku, otrzymywałem awans na wyższe stanowisko.

Aktualnie jestem II asystentem kierownika.

Jakwyglądał twój pierwszy dzień pracy?
Miałeś jakieś trudności?

Trudności językowych nie było – wszyscy byli dla mnie wyrozumiali.

Pamiętam, jak usłyszałem, że mam utrzymać w ręce osiem kawałków

mięsa. Osiem? W jednej ręce? Byłem przerażony, ale to okazało się

prostsze, niż myślałem. Mogłem liczyć na moją instruktorkę, która po

pierwszym dniu mi podziękowała i pochwaliła – bardzo miło było

usłyszeć takie słowa!

Za co szczególnie lubisz pracęwMcDonald’s?

Lubię swoją pracę, ale przychodzę do niej przede wszystkim dla ludzi,

którzy tam są. Zawsze jest miła atmosfera i wszyscy się uśmiechają.

Nieważne, czy jesteś tu pierwszy dzień czy pięć lat – podejście

do pracownika zawsze jest takie samo, czyli serdeczne i otwarte. Tomnie

zachwyciło już na samym początku. Wszyscy rozmawiali zemną jak

z równym sobie, jakbyśmy się znali wiele lat!

To, za co jeszcze cenięMcDonald’s, tomożliwość rozwoju i jestem tego

najlepszymprzykładem. Bardzomi się podobaw tej pracy też to, że ciągle

uczymy się nowych rzeczy – niemogęnarzekać na nudę i rutynę.

Oleksander
Titaievskyi
Obecne stanowisko II asystent kierownika

RestauracjawWarszawie

McDonald's oczami
pracowników
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Dzięki pracy wMcDonald’s rozpocząłeś
też studia na kierunku „Zarządzanie
w sektorze QSR”, organizowane przez
McDonald’s i Akademię Leona
KoźmińskiegowWarszawie…

Tak, to była spontaniczna decyzja. Do naszej restauracji przyszła

informacja o planowanej rekrutacji i wszyscy byliśmy

zaciekawieni. Skompletowałempotrzebne dokumenty

i wysłałemzgłoszenie. Nie spodziewałemsię, że udami się

dostać! Na szczęście decyzja była pozytywna i od kilkumiesięcy

mogę kształcić się na tymkierunku.

Comożesz powiedzieć o tych
studiach z perspektywy czasu?
Czego się nauczyłeś?

Uczelnia LeonaKoźmińskiego jest bardzo prestiżowa,

a zarządzanie jest tamnanajwyższympoziomie. Na pierwszym

semestrzemieliśmyprzedmioty dotyczące zarządzania,

rozpatrywaliśmy case studies różnych firm, poznawaliśmy

techniki zarządzania na konkretnych przykładach. To było bardzo

cennedoświadczenie – nauka na „żywymorganizmie”. Dlamnie

te studia dają zupełnie nowemożliwości i szersze spojrzenie na

pracę. Oczywiście są też przedmioty dotycząceMcDonald’s,

gdzie uczymy się prowadzenia restauracji na różnych poziomach

czy doskonalimy kompetencje liderskie. Poza tymuczelnia

oferuje teżwiedzę ogólną. Profesorowie, którzy są naszymi

wykładowcami, towysokiej klasy specjaliści. Zdobywamy

uniwersalnąwiedzę z zarządzania.

Faktycznie – ta praca sporo zmieniła
w twoim życiu! Pamiętasz dzień,
w którym awansowałeś po raz pierwszy?

Po około roku poczułem, że czas na nowe wyzwania

i chciałem się rozwijać. Miałem świetną przełożoną, która

zawsze była otwarta na rozmowę i chętnie nas słuchała. Sama

dostrzegła wemnie potencjał, bo szczerzemówiąc, sam

do końca jeszcze w siebie nie wierzyłem. Otrzymałem

propozycję objęcia stanowiska instruktora. Kierowniczka

opowiedziała mi omoichmocnych stronach

i argumentowała, dlaczego właśnie mnie widzi w tej roli.

Wydaje mi się, że gdyby nie tamta rozmowa i jej wiara wmoje

umiejętności, to nie przyjąłbym tego awansu ani kolejnych.

Rozumiem, że nawsparcie
przełożonychmogłeś liczyć też po
awansie i na kolejnych etapach?

Oczywiście. Zmiana stanowiska to nie tylko zmiana koszulki na

instruktorską czymanagerską. To szeregwyzwań i nowych

obowiązków. Przez kilkamiesięcymogłem liczyć nawsparcie

mojej kierowniczki. Motywowałamnie, pomagała i udzielała

praktycznychwskazówek. To dzięki niejmogłempracowaćna

najwyższympoziomie. Usłyszałem też konstruktywną krytykę,

któramnie jeszcze bardziej zmotywowała i pokazała, w jakich

obszarachmogęwięcej popracować.

Gdybyś porównał siebie samego
sprzed pracywMcDonald’s i teraz,
po tych czterech latach – co ta praca
w tobie zmieniła?

McDonald’s uczywielu rzeczy, nawet na podstawowym

stanowisku: punktualności, skrupulatności, odpowiedzialności,

pracy zespołowej. Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze

imanagerskie, to tych kompetencji jest jeszczewięcej.

Zarządzanie pracownikami, komunikacja z nimi, planowanie

sprzedaży – towszystko jest niezwykle cennym

doświadczeniem.



90

Kształtowanie
doświadczeń
i umiejętności
McDonald’s kształtuje doświadczenia i umiejętności pracowników,
któremogą wykorzystać w dalszej karierze zawodowej.

2019 roku Uniwersytet SWPS na zlecenie

McDonald’s przeprowadził badanie „Oczekiwania

rynku a umiejętności pracownika – kompetencje

rozwijane w pierwszej pracy”. Jego celem było sprawdzenie,

czy pierwsza pracamoże wykształcić wmłodych ludziach

kompetencje społeczno-zawodowe na całe życie. Na bazie

przeprowadzonych badań stwierdzono, że kluczowe

kompetencje rozwijane są najmocniej wMcDonald’s spośród

wszystkich sieci gastronomicznych.

W Pracownicy sieci wyróżnili się na tle innych pracowników

wyższymi wynikami w zakresie kompetencji społeczno-

zawodowych związanych z:

delegowaniem obowiązków,

organizacją pracy zespołu,

udzielaniem informacji zwrotnej,

motywowaniem pracowników,

podejmowaniem się wykonywania
nowego zadania oraz

odwagąw publicznym
wyrażaniu niezgody.

Wyniki badań pokazały, że studenci

pracujący wMcDonald’s to asertywni

kierownicy. Charakteryzują się wysokim

poziomem umiejętności efektywnego

zarządzania ludźmi, jasną

i transparentną komunikacją.

dr Ewa Jarczewska-Gerc
Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS
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Wyniki opisanego badania nie są przypadkowe. McDonald’s w ramach

procesu PerformanceMotivation odchodzi od klasycznego stawiania celów

wszystkim pracownikom, które prowadzą jedynie do ich egzekucji.

Proces tenma na celu zwiększeniemotywacji do efektywnej pracy oraz

przyspieszanie tempa ewolucji kultury organizacyjnej i skupia się nie tylko

na tym, co pracownik osiąga, ale też w jaki sposób realizuje swoje cele.

Rozwijane kompetencje korporacyjnewspierają właściwy sposób

komunikacji i współpracy, współdzielenie odpowiedzialności za realizację

celów, doskonalenie umiejętności związanych z przekazywaniem informacji

zwrotnych. Podejście to sprowadza się do komunikacji i częstych

formalnych i nieformalnych rozmówna linii pracownik –manager,

dotyczących stopnia realizacji celów biznesowych oraz zauważania potrzeb

pracownika, w tym jego aspiracji rozwojowych i ambicji zawodowych.

Jednym zważniejszym elementówwspieranych nawszystkich szczeblach

jest zdefiniowanie ścieżek awansu i budowanie kariery w ramach

McDonald’s. Dzięki osadzeniu kultury feedbackuw restauracjach

i wśród pracowników operacyjnych, właściwemu rozłożeniu obszarów

odpowiedzialności, managerowie i pracownicy w coraz większym stopniu

współodpowiadają za realizowane projekty i cele.

Dla wielu osób pracawMcDonald’s jest pierwszą pracą. Dzięki nabytym

umiejętnościomwMcDonald’s osoby te stają się później pożądane na rynku

pracy orazmogą świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery.
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Gdybym odeszła zMcDonald’s,
to wiem, że tęskniłabym za ludźmi

Mojahistoria zMcDonald’s zaczęła się ponad20 lat temu, kiedyotwierano

pierwszą restaurację tej sieciwPszczynie. Zobaczyłamogłoszeniewgazecie

i postanowiłamaplikować. PrzeszłamszkoleniewKatowicach i niedługo

później zostałam jednymzpierwszychpracownikówMcDonald’swswojej

miejscowości. Początki były trudne. Zwykształcenia jestempielęgniarką i nie

miałamdoświadczeniawgastronomii, więcwszystkiegouczyłamsię po kolei.

Podwóch latach zrobiłamsobie przerwę zawodową, ponieważ skupiłamsię na

rodzinie i zostałammamączwórki dzieci. Dopracypostanowiłamwrócić, kiedy

moja najmłodsza córka skończyła cztery lata, a było tow2003 roku.

WMcDonald’s czuję się doceniana

Zawsze byłampokorna i zdyscyplinowana,więc pracodawcabył zemnie

zadowolony. Jestemuniwersalnympracownikiem i sprawdzamsię na różnych

stanowiskach. Pierwszy awans na instruktora otrzymałam już trzymiesiące po

powrocie. Domoich obowiązkówdoszłowtedy szkolenie nowychosób.

Szybko też awansowałamnamanagera, więc czułam, że firmamnie docenia.

Aktualnie pełnię funkcję kierownika ds. obsługi gości i opiekuna liderów

gościnności. Przeszłamciężką chorobę,więcmój zakres obowiązków jest

dobrany tak, żeby nic nie zaszkodziłomojemu zdrowiu. Pomagamgościom

w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, rozmawiamznimi, wspieramkolegów

wwydawaniu posiłków. Kierownik zmiany niemusi się niczymmartwić,

wszystkim się zajmę. Jestemotwarta na ludzi, potrafię się z każdymdogadać,

więc jeśli jest jakieś nieporozumienie, towszyscy się odsuwają imówią „Basia

najlepiej to załatwi”.Wmiarę upływu czasu pracawMcDonald’swzmocniła

mój charakter, stałamsię też bardziej pewna siebie i wiem, czego chcę.

Dostaję pozytywneopinie na temat swojej pracy zarównoodprzełożonych,

jak i gości. Utwierdzamnie towprzekonaniu, że jestemdobraw tym, co robię.

Kiedyś pewien kierowca napisał do naszej restauracji, że jeździ po całej Polsce

i nigdzie nie spotkał się z takmiłą obsługą.

Basia Krzepina
Obecne stanowiskomanager

RestauracjawPszczynie

McDonald's oczami
pracowników
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Jako kierownik zawsze staję
po stronie pracowników

Cokolwiek się stanie, mam jedną zasadę: zawsze bronię

swoich pracowników. Sama zaczynałam od podstawowego

stanowiska i wiem, że potrzeba czasu, żeby się wdrożyć.

Staram się zaopiekować każdą nową osobą i potrafię

spokojnie coś wytłumaczyć. Dbam o to, żeby ludziom się

u nas dobrze pracowało – owszem, każdy ma swoje

obowiązki i jak jest duży ruch, to mamy pełną mobilizację, ale

każdego dnia znajdujemy też przestrzeń na rozmowę. To

ważne, żeby się dobrze poznać, bo do takiego miejsca chce

się przychodzić. O tym, że pracuje nam się dobrze, świadczy

chociażby to, że co roku mamy osoby, które do nas wracają.

Jeśli kiedyś odejdę z pracy w McDonald’s, to najbardziej

będzie mi brakować właśnie atmosfery.

McDonald’s to dobry wpis wCV

Nie dałabym rady pracowaćwbiurze, siedzieć codziennie przy

biurku. Jestemenergiczną osobą. Robięwięcej niż jest to

wymagane. Jestmożliwośćwyjazdu na szkolenie? Jadę!Mam

już dorosłe dzieci, więcmogę się skupić na rozwoju. Zapisałam

się też na kurs języka angielskiego i angażuję sięw życie

restauracji.Wwolnymczasie zmężem tańczymy i śpiewamy

wzespole regionalnym, z którym jeździmyna różne festiwale.

Poza tym lubię jeździć na rolkach i chodzić na basen.

Hobbistycznie zajmuję się robótkami ręcznymi i ozdabiam

dodatki na prezenty dla znajomych. Prywatnie jestemszczęśliwą

mamą.Moje dwie córki też chwilowopracowały zemną

wMcDonald’s. Dobrze na tymwyszły, bo jedna z nich po

przeprowadzce doKrakowa znalazła pracę jakomanager.

Usłyszała na rozmowie rekrutacyjnej, że skoro pracowała

wMcDonald’s, to znaczy, że jest dobrzewyszkolona i pracowita.

Źr
ód
ło
:M

cD
on
al
d'
s
Po
ls
ka



94

Szansa dlamłodzieży
W2018 rokuMcDonald’s wprowadził również globalny
program „Szansa dlamłodzieży”, któryma na celu
aktywizację zawodową ludzi ze środowisk wykluczonych.
Działania skierowane są domłodych osób rozpoczynających
pracę zawodową, które ze względu na swoją sytuacjęmają
trudniejszy start w życiu zawodowym.

InstruktorPracownik restauracji Lider gościnności

Manager I Asystent
Kierownika Restauracji

Kierownik RestauracjiII Asystent
Kierownika Restauracji

MłodszyManager
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Różnorodność

Prawie 52%pracownikówMcDonald’sw restauracjachwłasnych

to ludziemłodzi, poniżej 25 roku życia. Drugacodowielkości

grupawiekowa toosobywwiekuod26 lat do35 lat, które

stanowią około 29%wszystkichosób zatrudnionych

w restauracjachwłasnych. PonadtoMcDonald’s od lat podejmuje

działaniaw ramachaktywizacji zawodowej różnychgrup

wiekowych.W2019 rokuwkonkursie „Siła Przyciągania”,

organizowanymprzez „Puls Biznesu”,McDonald’s zwyciężył

wkategorii Pracownik 50+. Konkursmiał na celuwyłonienie

najciekawszych i najskuteczniejszych kampanii, inicjatyw i akcji,

które powodują, że firmabuduje swójwizerunek jako

atrakcyjnegopracodawcy.McDonald’s został nagrodzony

zadziałania związane zbudowaniemmarki jakopracodawca,

skierowanedoosóbdojrzałych.

Zatrudnienie w restauracjach
własnychMcDonald’s
wedługwieku (%)*

Dane dotyczą lipca 2020 roku.

1% 5%
15%

29%

50%

16-17 18-25 26-35 36-50 50+



9696

Struktura zatrudnienia jest bardzo zróżnicowana pod

względemwiekowym. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat

zwiększył się udział pracowników 35+. W 2020 roku najstarszy

pracownik restauracji sieci własnej McDonald’s ma 84 lata,

a najmłodszy 16*. W lipcu 2020 roku około 1% pracowników

restauracji własnych to pracownicymłodociani zatrudnieni

do wykonywania tzw. prac lekkich w okresie wakacyjnym lub

ferii. Najmłodszy kierownik restauracji sieci własnej miał

w 2020 roku 23 lata, a najstarszy 52 lata. Średni wiek na

stanowiskach zaliczanych do grupy stanowisk kierowniczych

wynosił w 2020 roku 33 lata, a na stanowiskachmanagera

restauracji 27,5 roku.

McDonald’s od kilku lat wdraża strategię zarządzania

różnorodnością. Około 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. Program jest dostępny dla pracowników

wszystkich restauracji – zarówno korporacyjnych,

jak i licencyjnych.

Ponadto w 2019 rokuMcDonald’s przeprowadził warsztaty

dotyczące zarządzania różnorodnością. Wzięło w nich udział

około 200 pracowników sieci. Warsztatymiały na celu

poruszenie problemu stereotypów oraz świadomości

własnych uprzedzeń.

Te zagadnienia są również silnie obecnew programach

szkoleniowychw 2020 roku. Kilkaset osób zajmujących

stanowiskamanagera i wyższewzięło udział w sesjach

szkoleniowych online o tematyce:

1. Komunikacjamenedżerskawkryzysie. Zarządzanie

emocjami pracowników.

2. Silniejsi Razem: Jak liderzywspierają kulturę

różnorodności.

3. Zarządzanie Różnorodnością: Niepełnosprawność

rozkodowana!

4. Zarządzanie Różnorodnością: Otwarta i przyjazna kultura

dla każdej i każdego.

5. Tworzenie kulturywsparcia psychologicznego

McDonald’s wspiera również osoby z niepełnosprawnością.

W swoich działaniach rekrutacyjnych pamięta również o ich

potrzebach poprzez chociażby udostępnienie opcji tłumacza

migowegow 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 edukacyjnymw intranecie McDonald’s

publikowane są informacje, jak należy zachowywać się

w określonych sytuacjach, tak aby zadbać o potrzeby każdej

osoby, w tym o potrzeby osób z niepełnosprawnością.

* Zatrudnienie w okresie wakacji.
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McDonald’s to nie tylko praca, ale przede
wszystkim świetna atmosfera

Omożliwości pracy wMcDonald’s dowiedziałam się od koleżanki – również

niesłyszącej, która właśnie pracowała w restauracji. Wiedziałam, że jest tu

zatrudnionych sporo osób niesłyszących, więc była to dlamnie dodatkowa

motywacja, żeby spróbować. Nie ukrywam, że początki były ciężkie i bardzo

się stresowałam.Musiałam zapamiętaćmnóstwo rzeczy, alemogłam liczyć

nawsparcie i słowa otuchy. Malwina i Natalia – niesłyszące koleżanki

z zespołu – wszystkiegomnie nauczyły. Moim pierwszym zadaniem było

składanie burgerów i smażeniemięsa na grillu. Później zaczęłam pracować

przy ofercie śniadaniowej. Przełożeni zauważyli, że świetnie sobie radzę,

więc dostałam awans na instruktora. Na początku byłamw szoku, ale się

ucieszyłam i poczułam doceniona. Terazmoim obowiązkiem jest szkolenie

nowych pracowników.

Świetna atmosfera i czas dla siebie

Dzięki pracymamwiększy kontakt z ludźmi. Z kolegami i koleżankami

z restauracji porozumiewamysię na karteczkach.Dużo żartujemy i spędzamy

razemczas takżepogodzinach.McDonald’s jest towięcdlamnie nie tylko

praca, ale przedewszystkimświetna atmosfera, dużo śmiechu iwygłupów

(szczególnie podczasprzerw).Mamelastycznygrafik i bardzo się z tegocieszę.

Kiedy cośmiwypadnie, potrzebujęwziąćwolne lubprzyjść do restauracji

w innychgodzinachniż planowałam–wystarczy, że zgłoszę toprzełożonym.

Dzięki temuzawszebezproblemumogę załatwić sprawyprywatne.Od

dłuższegoczasuchodzęna siłownię i zdecydowanie chcę się do tego

przyłożyć! Lubię też spacerować, gotować i spotykać się ze znajomymi.

McDonald's oczami
pracowników

Dominika Gilety
Obecne stanowisko instruktor

RestauracjawGdańsku
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Udział w ogólnopolskiej kampanii

Dobrzemi się pracuje, więc zgodziłam sięwziąć udział

w kampanii. Pierwszegowywiadu udzieliłamna

instagramowymprofilu@WitamywMcDonalds. Później

pracownicy biura zaprosili mnie dowzięcia udziału

w ogólnopolskiej kampanii. Wszystko zaczęło się od sesji

zdjęciowej, która była dlamnie superwycieczką! Pierwszy raz

jechałampendolino. Byłambardzo zaskoczona, wszystko było

profesjonalnie zorganizowane. Było super i cieszę się, że

spotkałam tamnowe osoby z różnychmiast.Wizażystka zrobiła

mi naturalnymakijaż, w którymdobrze się czułam. Pamiętam

też, że fotograf zwrócił uwagę, żemam ładnewłosy (to było

bardzomiłe!) i włączył nawiew, cowidać teraz na zdjęciu. Mimo

że na sesji było bardzo przyjemnie, tomuszę przyznać, że

pozowanie jest trudne i wymaga dużo czasu!

Cieszę się, żemogę zachęcić
osoby niesłyszące do pracy

Przyjaciele i rodzina są zemniebardzodumni i częstodostaję

selfiena tle reklamy zmoją twarzą.Wszyscybyliśmy zdziwieni, że

tych reklam jest tak dużo.Nawet ktośmi napisał, żewyświetlam

się teżwZakopanem, czyli na drugimkońcuPolski! Ja osobiście

cieszę się, żemogłampokazać, że osoby takie jak ja też rozwijają

sięwpracy imają szansę awansować. Byćmoże zachęci to

innychniesłyszącychdootwarcia się nanowemożliwości.
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Karta Różnorodności
Wsierpniu 2020 rokuMcDonald’s dołączył do grona
sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tomiędzynarodowa
inicjatywawspierana przez Komisję Europejską, której obecność
wPolsce koordynuje ForumOdpowiedzialnegoBiznesu.

arządzanie różnorodnością, a tymsamymkultura

przynależności, to priorytet. Podstawądziałania

McDonald’s jest Polityka Przeciwdziałania

Mobbingowi – dokument stanowiący załącznik doRegulaminu

Pracy, wprowadzonywstyczniu 2012 roku. A odprawie dwóch lat

z sukcesemwdrażane są kolejne elementy długofalowej

strategii Zarządzania RóżnorodnościąwMcDonald's. Strategia

firmypowstaławoparciu o działania globalne, alewgłównej

mierze bazuje na badaniach lokalnych prowadzonych od 2019

roku. Poza korporacyjnymi i wymaganymi prawem

standardami dotyczącymi równego

traktowania, zakazu dyskryminacji czy przeciwdziałania

mobbingowi, na bieżącoMcDonald’s aktualizuje działaniaw tym

obszarze, angażując ekspertów zewnętrznych, takich jak

fundacjaDiversity HUB.

Wnajbliższych latachMcDonald’s chce kontynuować te

działania. Ich celem jestwzmacnianie kultury przynależności

i odpowiedzialnościwśródwszystkich pracowników restauracji

i partnerówbiznesowychoraz kształtowanie otwartego,

akceptującego środowiska pracy.

Z

Sygnatariuszami mogą zostać organizacje, które nie godzą się na dyskryminację

wmiejscu pracy, podejmują działania na rzecz promocji różnorodności oraz wyrażają

gotowość do zaangażowania w nie pracowników, partnerów biznesowych i społecznych.
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Kobiety wMcDonald’s
Na początku 2019 roku
McDonald’s ogłosił nową
strategię korporacyjną
„Better Together:
Gender Balance
& Diversity Strategy”.

elemstrategii jest zwiększenie do 2023

roku reprezentacji kobiet nawszystkich

szczeblach organizacyjnych,

wyrównanie szans rozwojumiędzy płciami, a także

promowanie udziału kobietwbiznesie i ichwpływu

na rozwójmarki. Pod koniec lipca 2020 roku 61%

wszystkich pracowników restauracji własnych

stanowiły kobiety, awwarszawskimbiurze

zatrudnionych było 57%kobiet. Ponad 80%

kierowników restauracji w 2020 roku stanowią

kobiety. Prawie 67%manageróww restauracjach

własnych to również kobiety. Celemdziałań na

przyszłość jest utrzymanie osiągniętych relacji

pomiędzy poziomemzatrudnienia

kobiet imężczyzn.

39%

61%

19%

81%

Kob���� Mężc��źni

C
Zatrudnienie
w restauracjach
własnychMcDonald’s
według płci (%)
Dane dotyczą wyłącznie restauracji
sieci własnej McDonald’s, lipiec 2020 roku.

Stanowiska
kierownicze
w restauracjach
własnychMcDonald’s
według płci (%)
Dane dotyczą wyłącznie restauracji
sieci własnej McDonald’s, lipiec 2020 roku.
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Jak to było z tym przypadkiem,
który przerodził się później
w lata doświadczeń?

Byłamwmomencie zawieszenia – czekałamnaegzaminyna

studia. Przypadkowospotkałamwautobusie koleżankę z klasy,

która od rokupracowaławMcDonald’s.Wspomniałam, że jestem

wokresie przejściowym, aonanamówiłamnie, żebymna te trzy

miesiące zatrudniła sięwMaku.

Czyli miała to być praca tylko na chwilę,
żebywypełnić czas przed startem
roku akademickiego?

Dokładnie tak! Chciałamzdobyć trochędoświadczenia i zarobić

nawakacje, które planowałamprzed rozpoczęciemstudiów. Ale

życie lubi płataćfigle iw tymprzypadku stwierdziło, żemadla

mnie innąofertę (śmiech).

Jak odnalazłaś się wMcDonald’s?

Napoczątku zdziwiłomnie, żeMcDonald’s uczypracowników

wszystkiego jednocześnie.Okazało się, że to jest tak poukładane,

że czujesz się, jakbyśmiałmultitaskingwekrwi.Wszystkodziało

się tak szybko, że nawet niewiem, kiedyprzeszłamprzez kolejne

stanowiska i zostałamkierownikiem restauracji.

Jednak zostałaś na dłużej…

Pokonywałamkolejne szczeble, dostawałamcorazwiększy

zakres odpowiedzialności. Odpoczątkuwiedziałam, że tobędzie

dłuższaprzygoda.Na każdymetapiemogłam liczyćnawsparcie

przełożonych. Jużwtedy, 20 lat temu, dużąwagęprzykładano

do szkoleńpracowników.Dzięki temupodwóch latachczułam,

że jestemwstanie zarządzać takwielkimzespołem i nie bałam

się objąć kierowniczego stanowiska. Później zostałam

regionalnymkierownikiemoperacyjnym, a następnie

konsultantem.Cały czas się rozwijałam.

Tworzymywyjątkowemomenty

Nieoddziświadomo, że częstonasze życie kształtują

różne zbiegi okoliczności. Bywa, żeprzypadkowespotkanie

wautobusiemoże sprawić, żewydarzenia potoczą się

owiele lepiej, niż gdybyśmysami je zaplanowali.

Z AgnieszkąCzarnecką,DyrektoremGlobalnegoDziału

Zakupów i ZrównoważonegoRozwoju, rozmawiamy

właśnie o takimzbieguokoliczności, który 20 lat temu

sprawił, że jej życie zawodowenabrało tempa.Dodziś

pracujew tej samej firmie i spełnia się zawodowow roli,

o którejwcześniej nawet bynie pomyślała.

Agnieszka
Czarnecka
Obecne stanowisko

Dyrektor Globalnego Działu Zakupów

i Zrównoważonego Rozwoju
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Aż trafiłaś dowarszawskiego biura.
Pomaga ci teraz to, że poznałaś pracę
wMcDonald’s „od kuchni”?

Tokolejny ciekawyprzypadek, boniewiele brakowało, bymoja

przygoda zMcDonald’s się skończyła. Po ślubie przeprowadziłam

się doWarszawy i dostałampropozycję zmianydziału –

z operacyjnego, który byłmoimkonikiem, nadział zakupów

i zapewnienia jakości. Byłampewna, że tonie dlamnie, że sobie

nie poradzę. Ale niemożnawyciągaćpochopnychwniosków, bo

pokilku tygodniachokazało się, że nowestanowisko to strzał

wdziesiątkę. Niewyobrażamsobie teraz innej pracy! Same

początkiw restauracji dodziś uważamza jedno zmoich

najważniejszychdoświadczeń.Większośćosób zbiura tak

zaczynało,więcwiemy, jakwyglądabiznes i pracanaszych ludzi.

Nie sprzedajemy tylkohamburgerów i frytek, ale oferujemy

gościomwyjątkowemomenty.

Każdymoże dojść wMcDonald’s
tak daleko jak ty?

Zawszepowtarzam, żewMcDonald’swszystko zależy odchęci.

Jeśli ktoś pracuje na swój sukces i nie chce staćwmiejscu, to

możeosiągnąćnaprawdędużo. Spójrz namnie: brałamudział

w szkoleniach, rozwijając kompetencje liderskie, uczyłamsię

dużoodwspółpracowników, później kontrahentów.Nigdynie

spoczęłamna laurach. Teraz biorę udziałwglobalnymprogramie

mentoringowym, który jest absolutnie unikatowymprojektem

dla kobiet.Mamokazję uczyć się odosób z całego świata oraz

kształtowaćwsobie zupełnie inne spojrzenie nawiele kwestii

związanych znasząpracą.Gdzie indziejmiałabym

takiemożliwości?
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Success stories
Każdemu życzę przypadków, które prowadzą
do życiowych sukcesów – rozmowa zMagdaleną Neuman,
dyrektor działu operacyjnego i franczyzy.

Podobno doMcDonald’s
trafiłaś przez przypadek?

Toprawda! Był rok 1993,McDonald’s otwierał akurat restaurację

nagdańskimdworcu i poszukiwał pracowników.Ale ja nie

zwróciłamuwagi na toogłoszenie, znalazła je dwójkamoich

przyjaciół z liceum. Zapytalimnie, czy nie poszłabymznimi na

spotkanie rekrutacyjne, a ja się zgodziłam.Na korytarzu, gdzie

czekaliwszyscy kandydaci, dostałamdowypełnienia formularz,

przez zupełnyprzypadek trafiłamna rozmowę.Dostałam tę

pracę i tak zaczęła sięmoja przygoda zMcDonald’s. Tobyło

niespodziewane, bo jakomłodadziewczynawcale niemyślałam

obiznesie. Chciałamzostać artystką,malarką, alemojamama

mówiła, żemalowanie obrazów tonie jest sposóbna życie.

Sztukapozostałamoimhobby.

Zaczynałaś od podstaw,
od pracyw kuchni?

Jakwiększość znaswMcDonald’s. Na szkolenie trafiłam

doWarszawy, a domoichpierwszych zadańnależało np.

zamiatanie terenuprzedpierwszympolskimMakiem, tym

wSezamie, na skrzyżowaniuŚwiętokrzyskiej iMarszałkowskiej.

Polskabyławtedy jeszcze szara, amymieliśmy takie intensywnie

czerwonekurtki z kapturem. Pamiętam, jak jedno

Magdalena Neuman
Dyrektor działu operacyjnego i franczyzy
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ze spacerującychobokdzieciwzięłomnie za św.Mikołaja

(śmiech). Zaczynałamodsamychpodstaw,w restauracji

przeszłamprzezwszystkie szczeble, stanowiska.Mogę

powiedzieć, że poznałam tępracęodkuchni.

Dzięki temu jesteś w stanie lepiej
zrozumieć każdego pracownika…

Dokładnie! Dobrze jest popracowaćnawszystkich stanowiskach,

bodzięki temu łatwiej jest późniejwdrażaćnowe rozwiązania.

Znając odpodszewki każdy aspekt pracy restauracji, wiem, jakie

wyzwaniamają nasi ludzie, comoże sprawdzić się

w restauracyjnych realiach. Łatwiejmi też rozmawiać znaszymi

pracownikami, franczyzobiorcami, dostawcami.Mamogromny

szacunekdo ichpracy.W ludziach, którzy pracująw restauracji,

widzę siebie sprzed25 lat,wiem, żewwielu z nichdrzemie

ogromnypotencjał. Dziśwszyscy, którzy dołączają

doMcDonald’s,musząprzejść przez szkoleniew restauracji,

nawet jeśli będą zatrudnieniwbiurze.

Wciąż jednakwiele osób obawia się,
że pracując w restauracji nie
będą się rozwijać…

To jest właśnie stereotyp, który coraz lepiej udaje nam się

obalać – oczywiście w praktyce! Jeśli chodzi o rozwój

pracowników, tomamy to bardzo dobrze poukładane.

Myślę, żemożemy być dla wielu wyznacznikiem: jeśli do załogi

trafia ktoś ambitny, kto chce się rozwijać, to tylko od niego

zależy, jak szybko awansuje. Zaczynasz od składania kanapek,

jak dwaj bracia McDonald – nasi założyciele – ale naprawdę

możesz tu zrobić karierę.

Czyli każdymamożliwość, żeby jego
kariera potoczyła się tak jak twoja?

Jasne. Spójrz namoją historię.Mając 20 lat i dopiero zaczynając

pracę, patrzyłamnakierownika, na jegoobowiązki. Zarządzanie

ludźmi, procesami, całą restauracją – bardzomnie to

zafascynowało.Nie dzieliłamsię tymznikim, ale jużwtedy

powiedziałamsobie, że też chcę zostać kierowniczką. Krokpo

kroku realizowałam tencel i dość szybkomi się udało.

Ażw końcu trafiłaś do biura…

Tak,w2005 rokupojawiła sięmożliwośćpracydla osób z innych

rynkówprzyprojektachwewłoskimMcDonald’s. Tobyłmoment,

kiedy i tak rozmawialiśmyo zmianiemojegoobszarudziałania.

Doszłamwięcdowniosku, że niema różnicy, czy przeprowadzę

się 400czy 2000 kilometrówdalej. Zawsze jest to zmiana, a ja

lubię zmiany!Włochy znałamwtedyod strony turystycznej, kusiło

mnie, żeby spróbować. Pamiętampierwszy lot – cały czas

patrzyłamwdół i się zastanawiałam, co teraz będzie. Nie znałam

nawet języka,miałamprzedwyjazdemmoże4-5 lekcji. Szkolenie,

poznaniewłoskiej organizacji i pracaw restauracji przy

mediolańskiej Duomobyływięcwyzwaniem.

Źródło: McDonald's Polska
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Nie bałaś się, że sobie nie poradzisz?

Tobyłowyzwanie, ale ja to lubię, nie boję się trudnych rzeczy.

Pierwszemomentynie były łatwe: jako kobieta, Polka, przeżyłam

zderzenie z inną kulturą,mentalnością, innymstylem

zarządzania.Musiałamudowodnić, że jakomłodadziewczyna też

mamcośdopowiedzenia,mogę zajmować jakąśpozycję.

Przydałami się otwartośćna zmiany. Todoświadczenie

utwierdziłomniewprzekonaniu, że niema rzeczyniemożliwych.

Toodnas zależy,w jaki sposób zorganizujemynasze życie.

Ty swoje zaplanowałaś perfekcyjnie!
Patrząc na początek twojej historii,
aż nie chce się wierzyć, że wszystko
zaczęło się od przypadku…

Masz rację (śmiech). Jednak ten przypadek sprawił, że bardzo

szybko zaczęłam pracować na swój sukces… i zostało to

docenione. BędącweWłoszech, najpierw byłam

odpowiedzialna za szkolenia, później pełniłam rolęmanagera

odpowiedzialnego zawspółpracę z licencjobiorcami, a w końcu

dostałam awans na dyrektora regionalnego i odpowiadałam

za całe południoweWłochy.Wszystkim życzę przypadków, po

których czekają takiemożliwości!

Te doświadczenia przydają ci się
teraz, po powrocie do Polski?

Bardzo! Zderzenie z inną kulturą rozwija. Każdy kraj to inne

obyczaje, innamentalność. Jeśli potrafimyz tegowyciągnąć to,

co jest najlepsze, nie boimy się, jesteśmyodważni, to napewno to

pomaga.My, jakoPolacy, np. bardzonarzekamy.WeWłoszech

nauczyłamsię, że każdy znasma jakieś zmartwienia, problemy,

ale ogromną różnicę robi to,w jaki sposób je postrzegamy i sobie

z nimi radzimy. Aprywatnie pokochałamsposób,w jaki organizują

posiłkiwczasie dnia. Nauczyłamsię odnichwieczornego

zasiadania do kolacji, celebrowania dnia.Włosi cieszą się

możliwością spędzenia czasu razem,mypoprostu jemykanapki.

Wspomniałaś o tym, że jako kobiecie było
ci weWłoszech trudniej. Uważasz, że to
problemwbiznesie, że powinnyśmy się
bardziej wspierać?

Kobiety są,moimzdaniem,wartością dodanądla każdej

organizacji,mają niezwykły potencjał. Faktem jest, że ciągle jest

małodziewczyn, które otwarciemówią o swoich sukcesach, które

zarządzają organizacjami. Natomiast to się zmienia imyślę, że

idziemywdobrymkierunku. To, copowinnyśmyodnaleźćwsobie

samych, to odwaga, chęćpodejmowania ryzyka iwytrwałość

wdążeniu docelu.

Co uważasz za najważniejsze
cechy lidera?

Umiejętność słuchania, angażowania, budowania sukcesów

woparciu omocne strony ludziw zespole. Idziemydoprzodu,

jeśli chodzi o technologie, ale to czynnik ludzki pozostaje

kluczowy. JużMonteskiuszmówił, że „kto chce rządzić ludźmi,

nie powinien ichgnaćprzed sobą, lecz sprawić, by podążali

za nim”, i to jest aktualne również dzisiaj. Jako liderzy powinniśmy

zrobićwszystko, żeby jak najlepiejwykorzystaćpotencjał, który

mają ludziewnaszychorganizacjach.

Ale każdy lider powinien też znaleźć
czas dla siebie. Co robisz ty,
żeby się zrelaksować?

Wspomniałam jużo sztuce – chodzęnawystawy, słucham

muzyki klasycznej. Pod tymwzględemWłochybyły idealnym

krajem!Ale jestem też zapalonymkibicem…żużla. Zaszczepiłmi

tomój tata. Toonpo razpierwszy zabrałmnie na stadionprzy

DługichOgrodachwGdańsku, już jakodziecko jeździłamznim

namecze, również tewyjazdowe. Pociągamnie adrenalina, która

jestw tymsporcie, bardzomi to imponuje.GrandPrix na

StadionieNarodowym,wobecności 60 tysięcywidzów, robi

niesamowitewrażenie!
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Produkty
i Usługi
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Restauracje
w11 krajach sprzedają frytki

wyprodukowanew Lęborku
przez Farm Frites Poland.

Niemal
11 000 ton
wołowiny z gospodarstww naszym
kraju trafia rocznie doMcDonald's.
Jest to blisko 100%
zapotrzebowania restauracji.

3,5mln
aktywnych
użytkowników
przyciągnęła aplikacja
mobilnaMcDonald's.
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McDonald’s
oczami klienta
Wśród czynników, na które goście wskazują jako kluczowe przy
wyborze McDonald’s, widać, że od lat niezmiennie na pierwszych
miejscach plasują się smak oraz jakość oferowanych produktów.

rzeci aspekt, który jestważnyzpunktuwidzeniagości,

towygodakorzystania zusług–awięcdoświadczenia,

które towarzyszą imwrestauracji, prosty sposób

składania zamówień i przystępnośćcenowaoferty. Te trzyczynniki

wpływająnawybórwłaśnie restauracjiMcDonald’swprzypadku

niemal 60%klientów.Goście sieci cenią fakt, iż oferowane

produkty są zawsze jednakowej,wysokiej jakości, niezależnieod

lokalizacji,wktórej znajduje się restauracja, aproduktymają

zawsze tensamoczekiwanysmak. Ponadtoklienci cenią

dostępnośćulubionychproduktówwewszystkich restauracjach.

Znaczącym czynnikiemwpływającym nawybór restauracji

McDonald’s przez klientów jest również łatwość złożenia

zamówienia, co w praktyce oznaczamożliwość składania

zamówień za pośrednictwem kiosków. Możliwość szybkiego

złożenia zamówienia z wykorzystaniem technologii jest

szczególnie ważna dla ludzi należących domłodszych

pokoleń. W przypadku osób starszych lubmniej obytych

z rozwiązaniami cyfrowymi bardzo ważna staje się rola lidera

gościnności, który stanowi dla nich wsparcie, szczególnie

w sytuacji, kiedy napotkają problemy podczas składania

zamówienia w kiosku.

Goście restauracji McDonald’s, pytani po wizycie, najwyżej

oceniają dwa elementy – smak jedzenia oraz duży wybór dań.

Elementy, które również doceniają, to odpowiednia

temperatura serwowanych produktów, a także jakość

i świeżość żywności.

Źródło: McDonald's Polska

T
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Najwyżej ocenione czyniki satysfakcji
klientów powizycie w restauracji McDonald’s*

* Źródło: Wyniki badania Hot Top Line R3M, Czerwiec 2020.

Nie bez znaczenia dla gości restauracji McDonald’s pozostaje

również fakt, iżmarka odwielu lat kreuje trendy konsumenckie

zarównow kategoriach, w których obecna jest od początku

swojej działalności, jak i w tych do których dołączyła z czasem

rozwijania zakresu swoich usług.Warto zwrócić uwagę

chociażby na produkty z serii Maestro, które przedefiniowały

niejako produkt burgera serwowanegow sieci restauracji.

W przypadku tych produktów zmienione zostały składniki,

a także forma serwowania posiłku dla klienta.

Wokresie pandemii dla klientów bardzo ważne stało się

bezpieczeństwo korzystania z usług i zamawiania produktów

poszczególnychmarek. McDonald’s podjął szereg działań, aby

spełnić oczekiwania w tym obszarze. Z upływem czasu

znaczenie aspektów bezpieczeństwa zaczęło powracać

do poziomu sprzed pandemii.

0 10 20 30 40 50 60 70

Jedzenie w przystępnej cenie

Temperatura żywności

Jedzenie jest starannie
przygotowywane

Świeżość żywności

Duży wybór dań

Jakość żywności

Smak jedzenia

Stosunek jakości do ceny
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Produkty
Dla McDonald’s kluczowym
elementemw całym procesie
przygotowania produktów
dla swoich gości jest
bezpieczeństwo
i jakość żywności.

ocząwszy odnajwyższych standardówwprowadzanych

wuprawach i hodowlach, poprzez ścisłewytyczne

dotyczące transportu, aż po jasne zasady

przygotowania produktóww restauracjach – na każdymetapie

McDonald’s dokładawszelkich starań, aby produkty finalnie

podawanegościomw restauracjach były jak najwyższej jakości

i spełniały ich oczekiwania. Realizacja tych założeń jestmożliwa

m.in. dzięki „Food safety andquality system”. Są to kompleksowe

działania obejmujące całą ścieżkę produktu – odprodukcji na

farmie do końcowego konsumenta – podejmowanewcelu

zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Dzięki odpowiednio

skonstruowanemusystemowiMcDonald’s jestw stanie

zidentyfikować każdą partię surowców i półproduktów

niezbędnychdo stworzenia zamówienia dla gości. Gdyby któryś

z dostarczonych składnikówbudził wątpliwości lub nie spełniał

założonych norm,może zostać szybko zlokalizowany iwycofany

z restauracji, tak aby na pewnoniewpływał negatywnie na

wrażenie gości dotyczące ich zamówienia.

Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich gości,

McDonald’s chce zapewnić im najlepsze produkty stworzone

ze składników najwyższej jakości. To właśnie dlatego bardzo

często poszczególne składniki, jak chociażby ziemniaki, jajka,

P wołowina, pieczywo czy sałata, pochodzą od dostawców

z Polski. Dzięki długoletniej, stabilnej współpracy polscy

producenci rozwinęli swoje biznesy, stając się na przestrzeni lat

liderami danych kategorii, z produktami charakteryzującymi się

najwyższą jakością.

Chcąc zapewnić swoimgościomprodukty jak najwyżej jakości,

od 2011 rokuMcDonald’s ściślewspółpracuje z liderami branży

jakowspółzałożyciel Global Roundtable for Sustainable Beef

(GRSB).W2014 rokuGRSB sfinalizowała globalny pakiet zasad

i kryteriówdotyczących tego,w jakichwarunkachpowinna

odbywać się zrównoważona produkcjawołowiny.

Wypracowanewspólnie zasady iwytycznemająprzede

wszystkimnacelu zapewnienie, aby zrównoważonaprodukcja

wołowinyodbywała sięprzy zachowaniu jaknajwyższego

dobrostanuzwierząt. Szczególnieważne jest uwzględnienie

odpowiedniegozarządzania zasobaminaturalnyminaszej planety,

a takżepostawieniewcentrumswojej uwagi bezpieczeństwa

i jakości produkowanej żywności, zwykorzystaniem

innowacyjnych rozwiązańowysokiejwydajności.
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Dowyrobu frytekwMcDonald’s używane są cztery specjalnie
wyselekcjonowane odmiany ziemniaków o szczególnie
podłużnych bulwach i wysokiej zawartości skrobi.

Codziennie każda
z restauracji McDonald’s
w Polsce sprzedaje

około
150
burgerów
BigMac

ponad
400
kanapek
Cheeseburger

Goście restauracji
w 2019 roku zamówili

ponad
82mln

Wciągu całego
2019 roku
sieć restauracji
sprzedała

ponad
172mln

zamówień
z frytkami zestawów



Wprowadzenie programu Best Burger
miało też znaczącywpływ na
dostawców sieci McDonald’s.

Polska piekarnia ARYZTA, zlokalizowana
podWarszawą, wMichałowie-Reginowie,
została tak zmodernizowana, abymóc
wytwarzać bułki zgodnie z najwyższymi
standardami przy wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Inwestycja o wartości
przeszło 4mln euro pozwoliła na rozwój
przedsiębiorstwa. Dzięki temu polska
piekarnia jest obecnie jedynym zakładem
w Europie produkującym bułki dla
McDonald’s zgodnie z nową recepturą.
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Ze względu na wysoki poziom przywiązania klientów

do jakości i smaku produktów, w Polsce dużą popularnością

cieszą się burgery z oferty Maestro. Zawarte w nich składniki

(większa porcja wołowiny) oraz sposób podania (inny niż

produktów ze standardowej oferty) okazały się kluczem

do sukcesu i zdołały podbić serca i podniebienia gości

restauracji. O sukcesie oferty Maestromoże świadczyć fakt, że

McDonald’s kilka lat temuwprowadził ją jedynie jako czasową.

Jednak jej popularność wśród gości restauracji spowodowała

pojawienie się burgerówMaestro wmenu na stałe.

Na naszym rynku z powodzeniem zostały wprowadzone

również założenia programu Best Burger. Polska jest

jedynym rynkiem w Europie, na którym wprowadzono

wszystkie zmiany, które objęły:

■ Wprowadzenie ulepszonej receptury ciasta, dzięki

której bułki wyglądem, strukturą ciasta i smakiem jeszcze

lepiej komponują się zmięsem i pozostałymi składnikami.

Tak jak dotychczas, bułki sąwypiekanewoparciu o polską

mąkę, drożdże, cukier i inne lokalne składniki.

■ zmianywsposobie przyrządzaniamięsa,m.in. dodanie

cebuli już na etapie grillowania. Bardzo restrykcyjne

standardy smażenia sąmożliwe dzięki digitalizacji

systemupomiaru. Parametry grillowania zostały

ustawionewwidełkach zapewniających bezpieczeństwo,

a jednocześnie najwyższą jakośćmięsa;

■ nacisk naodpowiednią rotację produktów,m.in. warzyw

i sera, w celu zachowania najlepszej jakości i smaku.

Jednym z równie kluczowych założeń dotyczących

produktów McDonald’s jest transparentne przedstawianie

informacji o wartości odżywczej i składzie poszczególnych

produktów. Informacje są dostępne w restauracjach,

na papierowych serwetach na tace, stronie internetowej

oraz w aplikacji mobilnej.
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Zmiana oferty
w zestawach
HappyMeal
Codziennie każda z restauracji
McDonald’s sprzedaje blisko
100 ZestawówHappyMeal.

2013 rokuMcDonald’s połączył siły z organizacją

pozarządową –Alliance for Healthier Generation,

aby zwiększyć dostęp gości do owoców,warzyw,

niskotłuszczowychproduktówmlecznych, a takżewspomóc

rodzinywdokonywaniu świadomychwyborów.

Dbając także o jakość posiłkówdla swoich najmłodszych gości,

McDonald’s podjął szereg zobowiązańw ramach takich inicjatyw

jak EUPledgeNutritionCriteria czyClintonGlobal Initiative, które

zostały uzupełnione celamiwyznaczonymiwglobalnej strategii

Scale forGood. Firma konsekwentniewdraża zmianymające na

celu dostarczenie zbilansowanegoposiłku, zmniejszenie

kaloryczności, redukcję zawartości cukru i soli, a także

wyeliminowanie sztucznych barwników i aromatów. Równie

istotnymelementemwprowadzonych zmian było uproszczenie

składników, takaby, tamgdzie tomożliwe, zredukowaćsztuczne

środki konserwującebezwpływunapogorszeniebezpieczeństwa,

smaku i jakości żywności. Wśród zmian wprowadzonych na

początku 2019 roku znalazły sięm.in. nowe przekąski owocowe

i warzywne – cząstki jabłka i ciemnewinogrona bezpestkowe

oraz paluszki z surowej marchewki. Firma zwraca także

szczególną uwagę na odpowiedzialne przekazymarketingowe.

W Polsce od 2015 roku jako napój wmateriałach promocyjnych

HappyMeal prezentowana jest tylko woda, herbata lub sok.

Zgodnie z założeniami globalnej do 2022 roku 50%możliwych

kombinacji zestawów dziecięcych prezentowanychwmenu

w restauracjach, na ekranach kiosków zamówieniowych,

stronie internetowej, aplikacjachmobilnych będzie

zawieraćmaksymalnie:

■ 600 kcal,

■ 10%kcal pochodzących z kwasów

tłuszczowychnasyconych,

■ 650mgsodu,

■ 10%kcal pochodzących z dodanego cukru.

Natomiastwymagania EUPledgeNutritionCriteria przewidują

maksymalniewartości: 510kcal, 10%kcalpochodzącychzkwasów

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

McDonald’s w Polsce, promując żywność dla dzieci w sposób

odpowiedzialny, stosuje opcję, która jest bardziej rygorystyczna.

W

Oferta
zbilansowanych
posiłków

Uproszczenie składników
(bez sztucznych aromatów
i barwników, redukcja
środków konserwujących)

Odpowiedzialna
komunikacja

Transparentność informacji
dot. wartości odżywczych

Porcje warzyw
i owocóww zestawach

Jedynie woda, herbata
lub sok namenuboardach



Unikać tworzenia odpadów z żywności

(praca z farmerami, dostawcami

i pracownikami restauracji, aby zwiększyć

efektywność i uniknąć tworzenia odpadów).

Oddać potrzebującym rodzinom (we

współpracy z organizacjami

charytatywnymi, bankami żywności).

Odzyskać energię z odpadków

(wykorzystać fermentację

beztlenową – żeby przerobić odpadki,

w tym skorupki jajek i fusy z kawy

do produkcji na bio-gas).

Jako ostatnia deska

ratunku – składowanie

lub spalanie odpadów.

Przerobić na paszę dla zwierząt.
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Usługi
Z puntu widzenia obsługi
gości w całej sieci restauracji
kluczowym aspektem dla
McDonald’s jest szybkość
dostarczania zamówienia,
czyli czas upływający od
złożenia zamówienia przez
klienta do podania
wybranych produktów.

la każdegodostępnegowofercie produktu określony

jest ściśle przestrzegany czas jego przygotowania.

Co ciekawe, przygotowanie bardziej złożonych

produktów, np. z ofertyMaestro, zajmuje jedynie kilkadziesiąt

sekundwięcej, niż standardowegoburgera.

Od 2013 roku proces ten uległ zmianie zewzględu na fakt, iż od

tego czasuwszystkie posiłki przygotowywane są bezpośrednio

po złożeniu zamówienia – żaden z produktównie jest

przygotowywanywcześniej, cowpływanie tylko na poprawę ich

świeżości i jakości, ale także na redukcjęwytwarzanych

odpadówspożywczych. Średnia dla branży gastronomicznej,

dotycząca tzw. „foodwaste”, wynosi ok. 3%, natomiast

McDonald’smieści się poniżej tej wartości.

Proces samego składania zamówieńw restauracjach

McDonald’s uległ również zmianompo2015 roku. To od tego

czasu gościemogą składać zamówienia samodzielnie

wcyfrowych kioskach.W2019 roku kliencimielimożliwość

złożenia zamówień za pośrednictwemponad 2100 kiosków

samoobsługowych zainstalowanychw restauracjach.

D

Efekty w tym zakresie przynosi praca
wmyśl globalnej strategii, a także
działania zachęcające zarówno
franczyzobiorców, jak i dostawców,
do zbywania żywności zgodnie
z hierarchią:
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Wkolejnym roku ich liczbawzrosła do ponad 2300. Dzięki

digitalizacji tego procesu gośćmoże całkowicie samodzielnie

złożyć zamówienie, a także spersonalizować zamawiane

produkty. Ponadto bardzoważnymkanałemkontaktu na linii

marka–klient stała się aplikacjamobilnaMcDonald’s, która

w2020 roku przyciągnęła niemal 3,5mln aktywnych

użytkowników (dane na koniec lipca 2020 roku). Za jej

pośrednictwemgościemogą sprawdzićmenu, dostępne oferty,

ale co najbardziej popularne, skorzystać ze specjalnych kuponów

okazYEAH! Są to specjalne oferty promocyjne ograniczone

wczasie, z których gośćmoże skorzystać poprzedstawieniu

kodu aktywującegodaną okazję. O popularności tego

rozwiązania świadczy fakt, iż comiesiąc za pośrednictwem

aplikacjimobilnej gościewykorzystują ponad 4mln kuponów.

Wwynikuwprowadzenia kioskówdo składania zamówień

zmienił się sposób,w jaki klienciwchodząw interakcję zmarką.

Z tegowzględuMcDonald’swprowadził do swoich restauracji

koncepcję lidera gościnności. Jest to osoba, której zadaniem

jest nawiązanie pierwszego kontaktu z klientemwcelu pomocy

przy złożeniu zamówienia, zaproponowania odpowiedniej oferty,

przedstawieniamenu, ewentualnie zapytania, czy gość korzysta

z aplikacjimobilnej.

Jedną z kluczowych usług,wprowadzonychw2017 roku przez

McDonald’swPolsce, byłamożliwość zamawiania posiłków

zdostawądodomu.Według stanu na sierpień 2020 roku już

wponad 230 restauracjachw47miastach realizuje się

zamówienia z bezpośrednią dostawądo klienta.

Dzięki współpracy z partneramiGlovo, Pyszne.pl i Uber Eats

użytkownicy aplikacji będącyw zasięguwybranej restauracji

mogą skorzystać z oferty ulubionych produktówMcDonald’s,

a także z ofertyMcCafé. UsługaMcDelivery odpowiada na nowe

potrzeby klientów i pozwala zaspokoić ich oczekiwania

w kontekściewygody korzystania z usług restauracji McDonald’s.

W jej przypadku równieważnymelementem jest czas dostawy,

dlategoMcDonald’s ciągle pracuje nad poszerzaniem listy

partnerów (również o tych działających lokalnie), tak abymóc

docierać do corazwiększej liczby klientów.Odwprowadzenia

usługiMcDeliverywPolsce zrealizowano za jej pośrednictwem

już ponad 2mln zamówień.

Z punktuwidzenia działalności restauracji ważną usługą

jest równieżmożliwość korzystania przez klientów

zmotoryzowanych z linii McDrive. Ten sposóbobsługi sprawdza

się nie tylkow lokalizacjach przy trasach szybkiego ruchu czy

autostradach, ale również tych znajdujących się chociażby

wcentrummiasta. Jest towygodna dla klienta forma

zamawiania, bez koniecznościwchodzenia do budynku,

co nabrało szczególnego znaczeniawczasie pandemii.

Niektóre restauracje oferują dwie linieMcDrive, co pozwala

na jeszczewiększąwydajność i szybszy czas obsługi gości.

* Dane dotyczą okresu styczeń-sierpień 2020 roku.

**Dane dotyczą całego roku 2019.

Kluczowe dane dla usługi McDelivery

Średnia wartość
zamówienia to 36 zł*

Średni czas dostarczenia
zamówienia 29min*

Najczęściej zamawiany
produkt to Cheeseburger –

ponad 0,5miliona**

Zamówienia z McNuggets w ilości
blisko 450 tys., i ponad 250 tys.

burgerów Bic Mac**



McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 119

* Źródło: Café Monitor 2019, XII fala pomiaru, Raport z badania syndykatowego
przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinie, Warszawa 2019.

McDonald’s –
lider kategorii
Rynek kawowyw Polsce rozwija się bardzo dynamicznie.
Jak pokazują badania, już ponad połowa Polaków pije kawę poza
domem, a niemal 70% z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu.

onsumenci zwracają przy tym uwagę już nie tylko

na samą kawę, ale także na sposób jej obróbki,

proces parzenia czy chociażby sposób obsługi

w danymmiejscu.

I właśnie rynek kawy jest nową kategorią, w której McDonald’s

stał się liderem. Polscy konsumenci deklarują, iż w celu wypicia

kawy najchętniej udają się do kawiarni sieciowych, wskazując

markęMcDonald’s i McCafé na pierwszymmiejscuw badaniu

znajomości wspomaganej z wynikiem na poziomie 83%.

Natomiast wśród wszystkichmiejsc, w którychmogą wypić

kawę, klienci w badaniu spontanicznymwskazująmarkę

McDonald’s namiejscu drugim. Jednocześnie największa

grupa, bo 47% konsumentów, deklaruje, że w przeciągu

ostatniegomiesiąca odwiedziła właśnie restaurację firmy,

aby napić się kawy. Równocześniemarka McDonald’s jest

liderem kategorii dotyczącej znajomości wśród klientów

kawiarni sieciowych, zachęcając swoich gości przede

wszystkim atrakcyjnymi cenami oraz ofertami promocyjnymi.

W 2019 roku każda z restauracji McDonald’s w Polsce

sprzedawała prawie 300 kaw dziennie.

Trend bycia eko i dbania o naszą planetę w ostatnich latach

zyskał szczególnie na znaczeniu – w tym kontekście wyjątkowo

ważne stają się działania, takie jak chociażbywprowadzenie

przezMcDonald’s papierowych, biodegradowalnych słomek.

Te elementy coraz częściej decydują owyborzemiejsca,

do którego klient uda się na kawę.

K
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Środowisko

07
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o31%
McDonald’s zredukuje emisję
gazów cieplarniachw całym
łańcuchu dostaw do 2030 roku

o ok.
200ton71%
rocznieMcDonald’s Polska ograniczył
zużycie plastiku dzięki wymianie
opakowań i słomek na papierowe

restauracji McDonald's
w Polsce korzystało
z zielonej energii w 2019 roku
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Środowisko
Odpowiedzialność
za środowisko jest jednym
z kluczowych elementów
globalnej strategii McDonald’s.

ZobowiązaniaMcDonald’s:

a przestrzeni ostatnich lat nastąpiła globalna zmiana

filozofiimyślenia o zrównoważonym rozwoju

i ochronie środowiska. Świat się zmienia na naszych

oczach. Pojawiają się nowewyzwania, którewymagają nie tylko

innowacyjnych rozwiązań, ale równieżwspólnych,

odpowiedzialnych działań. PodmarkąMcDonald’s na całym

świecie działa ponad 38 tysięcy restauracji, które obsługują

69milionówgości każdego dnia.WPolsceMcDonald’s

codziennie odwiedza niemal 800 tysięcy osóbwprawie

450 restauracjach. Dzięki skali działaniaMcDonald’s każda

zmiana, nawet niewielka,ma realny i rzeczywistywpływ na

środowisko. Bazując na efekcie skali, McDonald’s stworzył

globalną strategię, która obejmuje cały systemMcDonald’s.

Głównymi zobowiązaniamiw strategii jest ograniczenie zużycia

plastiku poprzezwymianę opakowań. CelemMcDonald’s jest

wykorzystywaniewyłącznie opakowańwytwarzanych

z surowcówodnawialnych, pochodzących z recyklingu lub

ze źródeł certyfikowanych, a także to, aby 100%opakowań od

gości wewszystkich restauracjachMcDonald’s było poddawane

recyklingowi. Ponadto firma zobowiązała się, że do 2030 roku

zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 36%z biur i restauracji

oraz o 31%wcałym łańcuchu dostaw.

N
Zmiany klimatyczne

i pozyskiwanie wołowiny

ze zrównoważonych

hodowli

Do 2030 roku firma zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 36%

z biur i restauracji oraz o 31%w całym łańcuchu dostaw. Będziemy

także dążyć do pozyskiwania wołowiny z hodowli prowadzonych

w zrównoważony sposób, czyli z poszanowaniem środowiska

naturalnego i dobrostanu zwierząt.

Opakowania i recykling

Od 2025 roku firma będzie korzystała

wyłącznie z opakowań wytworzonych

ze źródeł odnawialnych, pochodzących

z recyklingu lub ze źródeł

certyfikowanych. Wszystkie opakowania

wykorzystywane w restauracjachmają

być poddawane recyklingowi.
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Wszystkie projekty strategii, odpowiadające na zmiany

klimatyczne, są opracowywane i realizowane globalnie,

z uwzględnieniem specyficznych cech i regulacji

poszczególnych regionów. Każdy region podejmuje inicjatywy

w celu zrealizowania założeń i celów strategii. Dzięki ścisłej

współpracymiędzy rynkami imiędzynarodowej wymianie

wiedzyMcDonald’s szuka rozwiązań, które będąmożliwe

do zastosowaniawszędzie i dowdrożeniaw jak najszerszej skali,

z wymierną korzyścią dla środowiska. InwestycjeMcDonald’s

w zielone technologie powodują, że stają się one bardziej

dostępne dla innych uczestników rynku. Skalęwpływu

McDonald’s tworzą nie tylko biura i restauracje, ale również

wszystkie podmioty zaangażowanew łańcuch dostaw.

Za sprawąwymogów systemuMcDonald’s wspólnie

z franczyzobiorcami i dostawcamiwspiera zrównoważony

rozwój i dokonuje zmian prośrodowiskowych.

Źródło: McDonald's Polska

McDonald’s Polska jest jedną
z firmwspierających kampanię
„ZielonaWstążka #DlaPlanety”
inaugurowaną co roku
w ŚwiatowymDniu Środowiska.

Jej organizatorem jest CentrumUNEP/
GRID-Warszawa realizujące w Polsce
misję Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska.
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Ograniczenie
zużycia plastiku
Konsekwentnie od lat McDonald’s
podejmuje działania w trosce
o środowisko. Poszukuje i wprowadza
jeszcze bardziej przyjazne środowisku
rozwiązania, które spełniają wymogi
jakościowe i oczekiwania konsumentów.

iemal 30 lat temuMcDonald’s rozpoczął współpracę

z EDF (Environmental Defense Fund), która miała na

celu zwrot w kierunku ekologicznych opakowań.

Dzięki tej inicjatywie w ciągu pierwszych dziesięciu lat

wyeliminowano ponad 135milionów kilogramów opakowań,

poddano recyclingowi milion ton tekturowych pudełek oraz

o 30% zredukowano ilość produkowanych odpadów. Kolejnym

działaniemmającym na celu dbanie o środowisko był

program NextGen Cup Challenge, współtworzony wraz

ze Starbucksem oraz grupą inwestycyjną Closed Loop

Partners. Projekt zakładał zjednoczenie przedsiębiorców

w celu stworzenia nowej generacji kubków nadających się

do recyklingu i kompostowania.

Te działaniamają także swój wymiar lokalnyw naszymkraju. Na

początku tego rokuwewszystkich restauracjachwPolsce

McDonald’s zrezygnował z plastikowych słomek, zastępując je

N papierowymi odpowiednikami.Wprowadzone zostały również

nowe opakowania lodówMcFlurry oraz patyczki do balonów,

które są przyjazne środowisku.Wszystkie papierowe

opakowaniaw restauracjachMcDonald’s są stworzone

zmateriałów certyfikowanych. Roczniew restauracjach zużywa

się 160milionów słomek, 23miliony kubeczkówMcFlurry oraz

3,5miliona patyczkówdo balonów.Wymiana opakowań

z plastikowych na papierowe ograniczyła zużycie plastiku

o około 200 ton rocznie (201 266 kg).
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Ograniczenie plastiku
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122 898 kg/rok
Słomka papierowa tomniej plastiku o około
122 898 kg/rok. Jest to ilość plastiku
porównywalna do zużycia 3 072 450
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.

70 828 kg/rok
Zmiana opakowania doMcFlurry tomniej
plastiku o około 70 828 kg/rok. Jest to ilość
plastiku porównywalna do zużycia 1 770 700
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.

7 540 kg/rok
Papierowe patyczki do balonów to redukcja
plastiku o około 7 540 kg/rok. Jest to ilość
plastiku porównywalna do zużycia 188 500
półtoralitrowych butelek plastikowych
o średniej wadze 40 g.
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Kolejną pozornie niewielką zmianą, która ma jednak wymierne

znaczenie dla środowiska, jest planowana na 2021 rok

wymiana plastikowych sztućców. Wprowadzenie nowych

ekologicznych zamienników ograniczy ilość

wykorzystywanego plastiku o dodatkowe 220 ton (220 217 kg)

rocznie. W pierwszym kwartale 2021 roku planowana jest

również zamiana plastikowych opakowań do sałatek na

bardziej przyjazne środowisku.

Wprowadzenie nowych ekologicznych opakowańwcałej sieci

to element długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju

McDonald’s. Polska jest pierwszym rynkiemwsystemie

McDonald’s, na którymwdrożono tak nowoczesne rozwiązania.

Zużyty olej smażalniczy jest odbierany przez

wyspecjalizowaną firmę i przekazywany do rafinerii, która

przetwarza go na paliwo (biodiesel). Projekt ten został

wyróżniony przez Polską Izbę Ekologii nagrodą EkoLaur.

Jest to najbardziej przyjazny środowisku sposób

zagospodarowania zużytego oleju smażalniczego –

oszczędza nieodnawialne surowce naturalne, a także

wpływa na zmniejszenie emisji do atmosfery.

Źródło: McDonald's Polska
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Obieg zamknięty
Wcelu ograniczenia negatywnego wpływu
na środowisko coraz więcej przedsiębiorstw
dąży do wprowadzenia obiegu zamkniętego.

est to koncepcjamająca na celu racjonalne

wykorzystanie zasobów, ograniczenie zużycia

surowców i powstawania odpadów. Gospodarka

o obiegu zamkniętym skupia się naminimalizowaniu

negatywnego wpływu na środowisko poprzez tworzenie

procesów, tak aby powstające odpady traktowane były jako

surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Poddawanie recyklingowi 100% opakowań dla gości to

założenie, które McDonald’s zamierza zrealizować do 2025

roku. Wszystkie działania McDonald’s mają na celu osiągniecie

zakładanego poziomu recyklingu i wdrożenie gospodarki

o obiegu zamkniętym. Zamiana słomek na papierowe,

wprowadzenie nowych opakowań oraz ciągłe szukanie

innowacyjnych rozwiązań umożliwia McDonald’s stopniowe

domykanie obiegu zamkniętego. W Polsce wszystkie

opakowania McDonald’s oparte namasie celulozowej

produkowane są zmateriałów z certyfikowanych źródeł.

Ponadto McDonald’s był jedną z pierwszych firm, które

kreowały nawyk segregacji śmieci przez gości restauracji.

W ponad 90% restauracji w Polsce znajdują się specjalne

kosze, umożliwiające segregację odpadów. Do końca tego

roku zostaną wymienione kosze wewszystkich restauracjach

sieci. Dzięki selekcji opadów dokonywanej przez gości

możliwe jest odpowiednie rozdzielenie frakcji odpadów

i przekazanie ich do recyklingu. Podział odbywa się na trzy

frakcje: plastik, papier oraz inne. Około 70% odpadów

generowanych przez restauracje McDonald’s to odpady

papierowe, które poddawane są recyklingowi.

J



McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 129

Na początku 2020 rokuMcDonald’s nawiązał współpracę

z polską firmąMiklan-Ryza, zajmującą się przetwarzaniem

odpadów generowanych przez branżę HoReCa. Od 25 lat firma

zajmuje się odzyskiwaniemwłókien papierniczych

zmakulatury. Jest innowatorem i liderem na skalę europejską

w odzyskiwaniu włókien papierowych z produktów

powlekanych, impregnowanych farbami i lakierami, które są

trudne do rozwłókniania. Wykorzystuje w tym celu

proekologiczną technologię, ograniczającą zużycie wody

podczas procesu odzyskiwania. Skuteczność odzysku włókien

papierowych z produktów powlekanych jest na poziomie 90%.

Z odzyskanych włókien papierowychMiklan-Ryza produkuje

artykuły higieniczne, takie jak ręczniki papierowe i papier

toaletowy. Wprowadzenie opakowań papierowych oraz

umożliwienie segregacji odpadów przez gości restauracji

pozwala odzyskać włókna papierowe z 70% odpadów

McDonald’s w celu ponownego przetworzenia.

Sieć stale zwiększa liczbę restauracji z których odpady są

poddawane recyklingowi w instalacji papierni Miklan-Ryza.

Firma planuje, że na koniec 2020 roku ponad 100 restauracji

zmieni dotychczasowe systemy zagospodarowania odpadów

opakowaniowych zawierających papier na to rozwiązanie.

Natomiast do końca 2021 roku planowane jest rozszerzenie

współpracy o wszystkie restauracje z sieci McDonald’s, które

posiadają niezależną gospodarkę odpadami. Każda restauracja

miesięcznie generuje średnio około 2,5 tony odpadów, które są

surowcami do recyklingu. Połowamasy to opakowania

kartonowe, a druga połowa to odpady wielomateriałowe,

trudne do rozwłóknienia.

Proceswymiany opakowań plastikowych na

papierowe rozpoczęliśmy odwymiany słomek

i opakowań do lodówMcFlurry w 2020 roku.

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.

Od lat opakowania papierowewMcDonald’s są

produkowane z certyfikowanych źródeł, czyli ich

produkcja nie przyczynia się dowylesienia i innych

szkód środowiska.Włączamy się takżew zmiany

na rzecz zrównoważonegomodelu produkcji

w sektorze spożywczym, by rozwijać nasz biznes

w oparciu o nową europejską strategię

„Od pola do dostaw do stołu”.

Artur Bieńkowski
Dyrektor ds. rozwoju i łańcucha dostaw
McDonald’s Polska
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Źródła energii
w restauracjach
McDonald's zwiększa udział
energii ze źródeł odnawialnych
w restauracjach. W 2019 roku
71% restauracji używało
zielonej energii, co dało
148 639MWh pozyskanej
mocy elektrycznej.

iększość restauracji sieci posiada system

monitorowania zużycia energii elektrycznej.

Wystarczy komputer z dostępem do internetu,

aby z każdegomiejsca w kraju odpowiedzialna za to osoba

mogła dokonać analizy i w przypadku nadmiernego zużycia

dokonać korekt poboru energii.

McDonald’s wdraża również ogólnoświatowy pogram, którego

efektem będzie narzędzie obrazujące poziom zużycia energii,

emisji gazów cieplarnianych, generowanych odpadów oraz

śladu węglowego przez poszczególne restauracje.

W globalnej strategii na rzecz środowiska McDonald’s

zobowiązał się, że do 2030 roku zredukuje emisję gazów

cieplarnianych o 36% z biur i restauracji. Redukcja o 36%

oznacza, że do atmosfery nie trafi 150mln ton gazów

cieplarnianych – to wielkość odpowiadająca rocznej emisji

gazówwytwarzanych przez 32mln aut osobowych. Da to efekt

równy posadzeniu 3,8mln drzew, które rosłyby przez kolejne

dziesięć lat. Ponadto, dzięki współpracy z dostawcami

i wypracowywaniu wspólnych procedur, mających na celu

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, McDonald’s

zmniejszy emisję o 31% w całym łańcuchu dostaw.

W
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Zrównoważona
produkcja wołowiny

Źródło: flagshipfarmers.com

Rynek polski jest jednym
z kluczowych rynkówwołowiny
dla McDonald’s. Jednak
produkcja wołowiny wiąże się
z wyzwaniami – począwszy od
dobrostanu zwierząt po
kwestie środowiskowe
związane z emisją gazów
cieplarnianych, pochodzących
z hodowli bydła.

celu promowania dobrych praktyk w zakresie

zrównoważonego rozwoju McDonald’s

zaangażował się w pracę grupy roboczej –

Platformy do spraw zrównoważonej wołowiny – która skupia

wszystkich uczestników rynku wołowiny w Polsce. Celem

Platformy jest opracowanie standardów i kryteriów

dotyczących dobrostanu zwierząt, stosowania antybiotyków

oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W
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1. Do roku2025 zwiększenie o 15% intensywności

redukcji emisji gazówcieplarnianychpochodzących

zgospodarstwhodowlanych, a docelowo

ustanowienie limitu, który będziewskazywał

namożliwąpozytywną rolę hodowli bydła

w łagodzeniu zmian klimatycznych,

dzięki strategiom redukowania śladu

węglowego i sekwestracji.

2. Całkowita ilość stosowanych antybiotyków

poniżej 10mg/PCU do 2023 roku.

3. Do 2023 roku zmniejszenie o 50%wykorzystania

antybiotyków o krytycznym znaczeniu

i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).

4. Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5%

(w przypadku systemówwykazujących wskaźniki

śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć

redukcję o 20% rok do roku).

8 priorytetóww dziedzinie zrównoważonej wołowinywypracowanych podczas
prac grupy roboczej Polskiej Platformy ZrównoważonejWołowiny:

5. Chówwszystkich zwierząt bez uwięzi

(dla zwierząt utrzymywanych w budynkach)

dostępny od 2030 roku.

6. Podawanie środków przeciwbólowych

(znieczulających) wszystkim zwierzętom

w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych

oraz form kastracji, usuwania rogów

i zawiązków rogów.

7. Zmniejszenie liczby poważnych wypadków

w gospodarstwach oraz zmniejszenie liczby

wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu

zredukowania ich do zera.

8. Rentowne finansowo gospodarstwa działające

w oparciu o biznesplan.

Kryteria przyjęte w ramach przedsięwzięcia są podstawą

do certyfikacji producentów wołowiny. Certyfikacja może być

ważnym atutem polskiej wołowiny na zachodnich rynkach.

Polska Platforma reprezentuje największe organizacje

rolnicze, dystrybutorów, konsumentów, Ministerstwo

Rolnictwa, przedstawicieli środowiska weterynaryjnego,

instytutów badawczych oraz firm wykorzystujących

wołowinę w procesie produkcji. Pracami zespołu kieruje

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Platformama również na celu podejmowanie inicjatyw

edukacyjnych wśród polskich rolników. Dla wszystkich

uczestników Platformy dostępne są filmy prezentujące

wiedzę oraz najlepsze praktyki.

Żródło: zhu difeng/shutterstock.com
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McDonald’s od lat współpracuje z firmą OSI Food Solutions

w zakresie dostawwołowiny. OSI Food Solutions w 2019 roku

wprowadziła program o nazwie „CULTIVATE”, oparty na

najlepszych praktykach hodowlanych i kryteriach

zrównoważonego rozwoju. Program uwzględnia ponadto

wnioski z całego łańcucha hodowli bydła w Polsce. Jego

celem jest kompleksowe oddziaływanie na wszystkie obszary

zarządzania fermą i dążenie do jej zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku 8,5 tysiąca gospodarstw, z którymi współpracuje

McDonald’s, zostały poddane audytowi pod kątem spełniania

wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju. Plan zakłada

zrealizowanie audytów ponad 27 tysięcy partnerskich

gospodarstw do końca 2021 roku.

Dążenie domniej intensywnego rolnictwa,

monitoring łańcucha dostaw i bezpieczeństwo

żywności są istotne dla podnoszenia standardu

usługw całej branży spożywczej. Od latmyślenie

przez pryzmat środowiskowy jest integralną częścią

naszej działalności. Poprzezwspółpracę z rolnikami

i przetwórcamiwPolsce udaje namsię nie tylko

wspierać gospodarkę, ale też zachować stosunkowo

krótkie łańcuchy dostaw. Podejmujemy także

działania, aby energiaw naszych restauracjach

pochodziła z zielonych źródeł. Obecnie 71%

restauracji jest zasilanychw całości energią z OZE.

Cieszymy się, że razem zCentrumUNEP/GRID-

Warszawamożemy pracować na rzecz tego, by skala

naszego działania byławehikułem zmian na lepsze.

Artur Bieńkowski
Dyrektor ds. rozwoju i łańcucha dostaw
McDonald’s Polska
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Bezpieczeństwo
i jakość

08
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SWAGLOBAL
GAP+

ATCQ

SQMS

HACCP

McDonald’s stawia wysokie wymagania
swoim dostawcom, zarównow zakresie
standardów jakości i bezpieczeństwa
produktów, jak i tworzenia zdrowego
środowiska pracy dla wszystkich osób
zatrudnionychw łańcuchuwartości.

Systemy jakości
i bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo
i jakość
Dbanie o jakość i bezpieczeństwo
produktów na każdym etapie to
jeden z priorytetów działalności
całej sieci McDonald’s.

owłaśnie ten element stał sięwyróżnikiemmarki na

rynku gastronomicznym, a spełnianie najwyższych

standardówpozwala na budowanie pozycji lidera.

Podejście to przekłada się na podnoszenie kultury

bezpieczeństwa żywności, która staje się punktemodniesienia

dla całej branży. Sieć restauracji McDonald’s w Polsce jest

prekursorem tak kompleksowego podejścia do sprawy jakości

i bezpieczeństwa produktów serwowanych swoimgościom.

Taka postawa przyczynia się nie tylko do budowania

wspomnianej pozycji lidera, ale także dowyniesienia na nowy

poziom standardówdla całego rynku.

T

Poszczególne produkty i surowce
wykorzystywanew sieci
restauracji posiadają certyfikaty
świadczące o ich najwyższej
jakości. Taka sytuacja dotyczy:

Dostawcy filetów rybnych, który posiada

certyfikat Marine Stewardship Council (MSC) –

zaświadcza on o połowie ryb i ich przetwórstwie

zgodnie ze standardami ekologicznymi

i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystywania oleju palmowego

pochodzącego z upraw nieprzyczyniających się

do zubożenia wartości przyrodniczych terenów

upraw palm olejowych – certyfikat RSPO.

Plantacji kaw posiadających certyfikat

Rainforest Alliance – plantacje te spełniają

rygorystyczne standardy ochrony środowiska

i zasad zrównoważonego rozwoju.

CertyfikatówFSC (Forest Stewardship

Council) oraz PEFC (Programme for

the Endorsement of Forest Certification

Schemes) dla opakowań celulozowych.

Bezpieczeństwo żywności i jakość produktów są kluczowymi

elementami działalności restauracji McDonald’s, zewzględu na

bezpośredni wpływ na swoich gości. Jeśli przyjrzymy się

weryfikacji zasad bezpieczeństwa żywności i jakości produktów,

to jest to ciągły proces, który odbywa sięw każdej restauracji.
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Każdy pracownikMcDonald’s jest upoważniony do reagowania

na odstępstwaw zakresie bezpieczeństwa i jakości, a swoje

uwagi przekazuje do kierowników zmianyw restauracji, aby

natychmiast korygować błędyw tymobszarze. Dział operacyjny,

czyli kierownicy restauracji, konsultanci, managerowie

operacyjni itd., realizują kontrole jakości na bieżąco, w każdej

restauracji, podczas codziennej pracy czywizyt kontrolnych

i oceny gotowego produktu.

Równieżw ramach swoich funkcji pracownicy działu

operacyjnego przeprowadzająwewnętrzne audyty, które

obejmują także ocenę bezpieczeństwa i jakości żywności

(Restaurant Operating Inspection Program). Audyt ROIP jest

realizowanyw cyklach rocznych. Na bazie zebranychwyników

i obserwacji poszczególne restauracje opracowują program

działań korygujących.

McDonald’s stawia również na pierwszymmiejscu

transparentną informację dotyczącą składu swoich produktów

i wartości odżywczych.W jasny sposób komunikuje gościom

wartości odżywcze swoich produktów, umieszczając informacje

m.in. nawybranych opakowaniach, na papierowych serwetach

umieszczanych na tacachw restauracjach, na stronie

internetowej i w aplikacjimobilnej.

Źródło: McDonald's Polska
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Systemy jakości
i bezpieczeństwa
wMcDonald’s
Ponieważ bezpieczeństwo żywności stało się na przestrzeni
ostatnich lat bardzo ważnym elementem z punktu widzenia klientów,
dlatego wszyscy pracownicy McDonald’s każdego dnia dokładają
wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości, zgodnie
z założeniami poniższych standardów:

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli (HACCP)

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli to system,

który powstał w celu zapewniania bezpieczeństwa i jakości

żywności na każdym etapie jej produkcji. Jedną z jego

głównych zasad jest samokontrola, realizowana zgodnie

z obwiązującymi przepisami. Firma zrealizowała proces

przejścia na formę cyfrową systemu HACCP, co pozwala na

weryfikację oraz analizę krytycznych punktów bezpieczeństwa

żywności w czasie rzeczywistym (w tymmonitorowanie

temperatury wmroźniach, chłodniach i witrynach

chłodniczych. Dzięki analizie poszczególnych wskaźników

restauracje podejmują działania które pozwalają na poprawę

potencjalnie wykrytych odchyleń. Cyfrowy system zapewnia

bardzo wysoki standard kontroli bezpieczeństwa żywności (do

tej pory pomiary prowadzonomanualnie o określonych

godzinach w ciągu dnia) oraz wprowadza ułatwienia dla

pracowników. Niektóre pomiary nadal wymagają działań

pracowników, np. pomiar temperatury wewnętrznej mięsa.

Jednak system analizuje, czy próbnik jest dobrze umieszczony,

i przesyła zarejestrowaną temperaturę do systemu. System

Digital Food Safety pozwala wyeliminować potencjalny błąd

spowodowany czynnikiem ludzkim.

HACCPwwersji cyfrowej jest projektem globalnym

McDonald’s. W Polsce system jest wprowadzony

w kompleksowej formie, tzn. obejmuje zarówno pomiary

wykonywane przez pracowników, jak i ciągłymonitoring

temperatury wmagazynach i innych urządzeniach

chłodniczych.
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System zarządzania jakością
dostawców (SQMS)

McDonald’s wymaga aby dostawca realizował założenia

systemu zarządzania jakością (SQMS). System stawia

kompleksowewymagania wobec dostawcóww kontekście

jakości i bezpieczeństwa ich produktów.

Standard Global GAP Plus

Standard Global GAP jest to niezależny system zapewnienia

bezpieczeństwa dla pierwotnej produkcji rolnej,

uwzględniający podejście holistyczne. Jest on zbiorem

dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych i obejmuje takie

zagadnienia jak: bezpieczeństwo żywności

i identyfikowalność właściwego stosowania środków ochrony

roślin, nawożenie, techniki upraw, nawadnianie,

postępowanie z odpadami, bezpieczeństwo i dobrobyt

pracowników, bezpieczeństwo środowiska.

Global GAP i McDonald’s Good Agricultural Practices składają

się na standard Global GAP Plus, który pozwala stale podnosić

poziom bezpieczeństwa żywności w naszym systemie.

Programy te zapewniają znormalizowane wymagania dla

każdego producenta rolnego zaangażowanego w dostarczanie

świeżych warzyw doMcDonald’s.

Źródło: Farm Frites Poland

Program kontroli jakości
wmiejscu sprzedaży (ATCQ)

Ponadto każda restauracja McDonald’s w Polsce przechodzi

cykliczne audyty jakościowe, realizowane w ramach programu

kontroli jakości wmiejscu sprzedaży (ang. Across The Counter

Quality, ATCQ). Mają one na celu weryfikację jakości gotowych

produktów i półproduktówwykorzystywanych wMcDonald’s.

Podczas wizyt ATCQ sprawdzane sąm.in. frytki, bułki, mięso

i warzywa znajdujące się w restauracjach. . Wizyta kontrolna

w restauracji trwa kilka godzin. W tym czasie kierownictwo

restauracji i przedstawiciel ATCQ analizują wszystkie procesy

i standardy, odmomentu dostawy surowców dowydania

gotowego produktu gościom. Cele tego programu to przede

wszystkim analiza parametrów z zakresu bezpieczeństwa

żywności oraz jakości (programma dostarczać wiedzy

pracownikom restauracji i uczyć załogę, jak identyfikować

problemy i jak je rozwiązywać), a także informowanie

poszczególnych dostawców surowców o jakości

dostarczanych produktów.

To właśnie przestrzeganie najwyższych standardów pozwoliło

marceMcDonald’s na zbudowanie przewagi konkurencyjnej

zarównowśród klientów restauracji QSR, jak i dostawców.

Ci drudzy cenią sobie transparentność, dzielenie się wiedzą,

szerzenie informacji dotyczących nowych rozwiązań oraz
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Źródło: Green Factory

Elżbieta Kiljańczyk
Lider Quality Systemw Polsce

Poza spełnianiemwszystkichwyżejwymienionych

standardów,McDonald’s przeprowadza cyklicznie

szereg audytów, których celem jest zapewnienie

najwyższej jakości i bezpieczeństwaproduktów.

Działania te realizowanesąprzezzespół

międzynarodowy– QualityCenter, któryprzeprowadza

kontrolę jakości surowców, pobierając losowopróbki

kluczowychproduktów, znajdujących sięwCentrum

Dystrybucyjnym–takiedziałaniepodejmowane jestod

dwóchdo kilku razyw roku,w zależności od produktu.

Ponadto polski dział jakości realizuje kontrolę

podczas niezapowiedzianychwizytw restauracjach,

oceniając zarówno surowce jak i gotoweprodukty. Na

podstawiewszystkich dostępnych informacji, ocen

i raportówopracowywana jest strategia,mająca na

celu ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa

żywnościw restauracjach i utrzymanie najwyższej

jakości produktów.

wsparcie oparte na partnerskich relacjach. McDonald’s dzieli

się wypracowanymi standardami i rozwiązaniami chociażby na

forum takich organizacji jak Global Food Safety Initiative.

Ambicją McDonald’s jest bycie lideremw swojej dziedzinie

i wypracowanie proaktywnych działań, które przyczynią się

do podnoszenia standardóww branży gastronomicznej.

Program SWA (SupplierWorkplace
Accountability) – Odpowiedzialność
dostawcywmiejscu pracy

Liczne inicjatywy realizowane w ramach sieci restauracji

mające na celu zachowanie najwyższych standardów

dotyczących jakości produktów i bezpieczeństwa żywności to

jednak nie wszystko. McDonald’s podejmuje również działania

mające na celu dbanie zarówno o osoby, które wytwarzają

produkty, jak i te, które je kupują i sprzedają. Zobowiązanie to

jest realizowane poprzez pogram SWA, który stanowi zbiór

globalnych standardów dotyczących osób zatrudnionych

w łańcuchu wartości marki. Głównymi założeniami programu

są sprawiedliwe traktowanie wszystkich osób oraz

zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
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Bezpieczeństwo
pracowników i gości

Wpoczątkowej fazie pandemii McDonald’s skupił się

na wypracowaniu nowych procedur bezpieczeństwa.

Wprowadzonom.in. obowiązek noszenia rękawiczek przez wszystkich

pracowników, dezynfekcję PIN-padów i innych elementów, z którymi

gościemają bezpośredni kontakt przy realizowaniu zamówienia,

a także, dodatkowo, obowiązek noszeniamaseczek lub przyłbic przez

pracowników. Zastosowano również system tzw. bezdotykowej

obsługi, którego celem było dbanie o bezpieczeństwo zarówno

pracowników, jak i gości. Taki sposób obsługi dotyczy także

zamówień, odbieranych przez kurierów z usługi McDelivery.

McDonald’s uczestniczył w wypracowaniu standardów

bezpieczeństwa i higieny dla całej branży gastronomicznej, a podjęte

działania stały się wzorcem dla innych podmiotów z obszaru HoReCa.

W efekcie wprowadzonych procedur bezpieczeństwa, które były

widocznym sygnałemw kontekście dbania o wspólne

bezpieczeństwo, wzrosły wskaźniki zaufania domarki McDonald’s.

Źródło: McDonald's Polska
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Celemarki McDonald’s
naprzyszłość dotyczące
obszaru jakości
i bezpieczeństwa
Niezmiennie priorytetowym celemMcDonald’s
jest budowanie kultury bezpieczeństwa żywności
i oferowanie produktów najwyższej jakości.

ealizacja założeńw tymobszarze jestmożliwa dzięki

proaktywnej analizie potencjalnych zagrożeń oraz

ciągłemuposzukiwaniu środkówzaradczych lub

łagodzących. Firma, podejmując również audyty u swoich

dostawców, dzieli się z nimi najlepszymi praktykami

i wskazówkami, któremają przełożenie na ulepszanie produktów

i usługwcałym łańcuchu.

Poprzezbezpieczeństwo i najwyższą jakośćfirmabuduje zaufanie

gości.McDonald’s skupia swojąuwagęnaciągłymposzukiwaniu

nowych rozwiązań i systemów, którepozwalająna lepszyproces

kontroli jakości żywności. Jużnaetapieuprawyposzczególnych

produktówczyhodowliMcDonald’swraz zdostawcami

wypracowuje standardymającezapewnićnajwyższe

bezpieczeństwożywności. AmbicjąmarkiMcDonald’s jest

zdecydowana rola lidera, którywypracowujenajwyższestandardy,

testuje je, afinalniemożezarekomendowaćdowdrożenia.

R Ważnymelementemsystemu jest stosowanie nowych

technologii –m.in. wprowadzenie cyfryzacji do tych obszarów,

w których istnieje potencjał ichwykorzystania.

CelemMcDonald’s jest takżemożliwośćwykonywania zdalnych

wizyt sprawdzającychwypełnianie procedur i standardów

bezpieczeństwa za pośrednictwemcyfrowych kanałów. Takie

rozwiązanie pozwoli na przeprowadzanie audytównawetw tak

nieprzewidywalnychwarunkach, jak chociażby zakaz

przemieszczania sięwynikający z pandemii COVID-19.



Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Restauracje

09
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25
restauracji rocznie
otwiera średnio
McDonald’s w Polsce

102mln zł

2380

wyniósł łączny koszt usług
budowalnych poniesionych
przezMcDonald’s w 2019 roku

ekranów do samodzielnego
składania zamówień jest
zainstalowanych
w restauracjachMcDonald's*

*Stan na sierpień 2020 roku.
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Restauracje przyszłości
Od kilku lat McDonald’s otwiera w Polsce
średnio 25 restauracji rocznie. Jest to
dynamika, która wyróżnia firmę na tle
rynku gastronomicznego w naszym kraju.

jednej strony charakter inwestycji jest powtarzalny,

ciągły, ale przy nawet najprostszych

do zaadaptowania lokalizacjach pojawiają się

wyzwania oraz potrzeba szukania odpowiednich rozwiązań.

DlategoMcDonald’s współpracuje z wiodącymi pracowniami

architektonicznymi oraz firmami budowlanymi. Sieć jest

ceniona przez architektów za profesjonalne podejście

do inwestycji oraz niestosowanie półśrodków.

Z Wzrost liczby
restauracji w Polsce
w latach 1992-2020
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Podział restauracji
McDonald’s na typ
zabudowy

321 restauracji
z linią McDrive

68
restauracji
z wewnętrznymi
placami zabaw

215
restauracji z McCafé

216
restauracji z zewnętrznymi
placami zabaw

Dane na 27 sierpnia 2020 roku.
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Każda nowa zaproponowana lokalizacja przechodzi

weryfikację pod kątemmożliwości adaptacji na cele

restauracji McDonald’s. Oceniane są trzy aspekty: widoczność,

dostępność, a także uwarunkowania lokalne. Istotne jest

odpowiednie skomunikowanie działki oraz analiza warunków

zabudowy pod kątem gruntu, planu zagospodarowania oraz

ochrony konserwatorskiej.

Szczególniewyjątkowesą inwestycjew lokalizacjachbardzo

wyeksponowanych lubchronionych, np.wbudynkachobjętych

ochroną konserwatora lub znajdujących sięwstrefie

konserwatorskiej.Wiąże się to z pozyskaniemwielu dodatkowych

zgód i pozwoleń. Konieczne jest dostosowanie inwestycji

dowymagańkonserwatorskich,m.in. dopasowanie projektu

dowytycznych konserwatorskich, dopasowanie znakówmarki,

kolorystyki czywyposażenia docharakterumiejsca.

Źródło: McDonald's Polska

Działalność restauracji w okresie lockdownu byłamocno

ograniczona. Po zamknięciu sali jadalnych dla gości McDonald’s

prowadził sprzedaż jedynie w formie na wynos, z dostawą lub

poprzez linię dla zmotoryzowanychMcDrive. Na popularności

zyskały dostępne w kilkumiastach „okienka na wynos” –

odpowiednik oknaMcDrive dla niezmotoryzowanych gości.
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Połączenie tradycji
z nowoczesnością

Restauracja przy
ul. Radzymińskiej wWarszawie

Na początku 2020 rokuMcDonald’s otworzył unikalną pod

względem architektonicznym restaurację, charakteryzującą

się połączeniem zabytkowej architektury z nowoczesnym

budownictwem. Restauracja na ul. Radzymińskiej 94

wWarszawie stanowi kompleks dwóch budynków,

połączonych ze sobą szklanym łącznikiem. Pierwszy z nich to

budynek dawnego obiektu kolejowego, który został

wybudowany pod koniec XIX wieku na potrzeby rozwijającego

się praskiego węzła kolejowego. Struktura budynku oraz

elewacja z czerwonej cegły licowej wpisane są do rejestru

zabytków. Drugi – to nowoczesna architektura, cechująca się

minimalistyczną, przeszkloną konstrukcją. Jest to przykład

połączenia tradycji z nowoczesnością.

Anna Borys-Karwacka
Dyrektor ds. korporacyjnychMcDonald’s Polska

Realizacja kompleksu na Radzymińskiej stanowiła

wyzwanie pod względem architektonicznym

i urbanistycznym. Zależało nam, aby potraktować

zabytek z należytym szacunkiem. Połączyliśmy go

z nową architekturą, którama stanowić jedynie tło.

Elementy, które nadawały się do rekonstrukcji,

zostały zabezpieczone i odrestaurowane zgodnie

z wytycznymi konserwatorskimi. Zniszczone

fragmenty budynku zostały odtworzone, również

w oparciu o projekt zatwierdzony przez

konserwatora. To pierwsza tego typu inwestycja

McDonald’s, łącząca historyczny obiekt

z nowym budynkiem

Źródło:M
cD

onald's
Polska

Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Restauracja przy
ul. Grodzkiej w Krakowie

LokalMcDonald’s na ulicy Grodzkiej w Krakowie to przykład

współpracyMcDonald’s zmiejskim konserwatorem zabytków.

Kamienica, w której znajduje się restauracja, powstała

w pierwszych latach XXwiekuw centrumStaregoMiasta.

Zewzględu na to, że budynek jest pod ochroną konserwatora,

wnętrze restauracji zostało zaprojektowane tak, aby zachować

oryginalną architekturę budynkuwraz z zabytkową stolarką

drzwiową.Wwystrój wnętrzawkomponowano zabytkowe

skrzydła drzwiowewyeksponowanewgablotach ściennych.

Źródło: McDonald's Polska

Źródło: McDonald's Polska

Wyzwaniemprzy tego typu nieruchomościach jest

dopasowanie nowoczesnegownętrza

do pomieszczeń zabytkowych, stworzenie projektu

nowoczesnej restauracji z poszanowaniemwartości

historycznej. Przed przystąpieniemdo realizacji

powstaje kwerenda archiwalna dotyczącawyglądu

budynkuworyginalnym stanie i zmian

wprowadzonych na przestrzeni lat, która umożliwi

jak najlepsze dopasowaniewyglądu restauracji

do charakterystykimiejsca.

JacekWalc
architekt, dyrektor działu budowlanego
wMcDonald's Polska
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Restauracje zlokalizowane
w obiektach, będących pod
ścisłą ochroną konserwatorską:

Źródło: McDonald's Polska

Źródło: McDonald's PolskaŹródło: McDonald's Polska

Dworzec PKPwGdyni ul. Szewska w Krakowie

ul. Floriańska w Krakowie
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Experience
of the future
Naprzestrzeni ostatnich lat
restauracjeMcDonald’s przeszły
zmiany.Mają onenacelu
dostosowanie doaktualnych
trendówzwiązanych z rozwojem
technologii, jaki i zaspokojenie
nowychoczekiwańkonsumentów.
Strategia zmianopiera się nawizji
restauracji przyszłości.

ostęp umożliwił wdrożenie nowych rozwiązań

technologicznych w obszarze składania zamówień.

Firma rozpoczęła zmiany od wprowadzenia kiosków

samoobsługowych, w których goście restauracji mogą

samodzielnie złożyć zamówienie. Pozwoliło to na

ograniczenie liczby stanowisk kasowych oraz zwiększenie

komfortu gości w restauracji. W 2019 roku w 429

restauracjach sieci znajdowało się 2161 kiosków do składania

zamówień. Od 2016 roku McDonald’s instalował średnio około

300-400 nowych ekranów rocznie.

Pojawienie się kioskóww restauracjachMcDonald’s pozwoliło

nawprowadzenie nowych standardówobsługi gości, które nie

byłymożliwewpoprzednim systemie. Samoobsługa klientów

P wiąże się z nowymiwyzwaniami.W celu pomocy przy złożeniu

zamówienia, zaproponowania odpowiedniej oferty oraz

przedstawieniamenu stworzone zostało stanowisko lidera

gościnności. O ile ludziemłodzi preferują zamawianie poprzez

kiosk, o tyle starsi wybierają kontakt personalny. Lider

gościnności jest więc osobą odpowiedzialną za bezpośrednie

kontakty z klientami.Wprzypadkuwiększych grup jego

zadaniem jest pokierowanie ruchem tak, aby zachować jak

największy komfort wszystkich osóbw restauracji. Może on

również zapoznać gości z aplikacjąmobilną oferującą liczne

oferty promocyjne.
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McDonald’s wprowadza również zmiany w obszarze obsługi

składania zamówień w linii McDrive. Obecnie w wybranych

restauracjach są już dwie linie umożliwiające składanie

zamówień z samochodów, a w przyszłości planuje się,

w ramach dostępnychmożliwości, wyposażenie znaczącej

liczby restauracji w dwie linie obsługi Drive. Ponadto

w ramach aplikacji mobilnej McDonald’s zamierza uruchomić

usługę składania zamówienia z odbioremw restauracji.

Zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez

wprowadzenie kiosków, aplikacji mobilnej do składania

zamówień oraz podwójnej linii obsługi Drive rodzi szereg

nowych wyzwań związanych z czasem przygotowania

posiłków. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz

realizacji zamówień zgodnie z przyjętymi standardami oraz

w jak najlepszym czasie, McDonald’s nieustannie modernizuje

swoje kuchnie. To właśnie inwestycje w zaawansowane

i nowoczesne technologie pomagają McDonald’s

w zarządzaniu produkcją, jakością i bezpieczeństwem

żywności w restauracjach i całym łańcuchu dostaw.

Lider gościnności odegrał znaczącą rolę podczas pandemii.

Był odpowiedzialny za budowanie bezpieczeństwa na terenie

restauracji McDonald’s. Zarządzał ruchem tak, żeby zostały

zachowane bezpieczne odległości między gośćmi, oraz

zachęcał do płatności zbliżeniowych za pośrednictwem

kiosków. Kioski i inne obszary restauracji były regularnie

dezynfekowane, a odpowiedzialność za regularną kontrolę

i dbanie o dezynfekcję przypadała właśnie liderowi gościnności.

Ponadto informował on gości o dostępności płynu

dezynfekującego oraz omożliwości skorzystania z usługi table

service, czyli bezpiecznego dostarczenia zamówienia do stolika

przez pracownikówMcDonald’s.

Źródło:M
cD

onald's
Polska
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Ekologiczne
rozwiązania
w restauracjach
McDonald’s przy budowie restauracji
korzysta z certyfikowanych
materiałów które w dużej części
nadają się do recyklingu.

olejnymważnymaspektem jest rodzaj wykorzystywanych urządzeń

i źródeł energii. Zewzględu na to, żeMcDonald’s do przygotowania

i smażenia burgerówpobiera znaczące ilości energii, bardzo

ważnymaspektem jest optymalizacja kosztówprzy użyciu ekologicznych

nośników energii, takich jak gaz. Jest to tańsze i najbardziej ekologiczne

paliwo, którewwyniku spalania nie zatruwa środowiska. Gaz jest

priorytetowymźródłemenergii dla restauracji McDonald’s.Warto także

nadmienić, iż od ponad 4 lat wszystkie dostarczane nowe urządzenia

chłodnicze, w których istnieje technologicznamożliwość,

wykorzystują czynnik R290.

Obróbka termiczna posiłkówwymaga dużej ilości energii elektrycznej

i jednocześnie generuje dużo energii cieplnej. DlategoMcDonald’s

w znacznej większości swoich restauracji stosuje system rekuperacji,

czyli odzysku ciepła. Do ogrzewania restauracji sieć używawymienników

cieplnych. Są one zlokalizowanewurządzeniach grzewczo-chłodniczych

na dachach restauracji. W okresach zimowychwykorzystują one ciepło

emitowane przez urządzeniaw restauracji do ogrzania powietrza

pobieranego z zewnętrz.

K

Źródło: McDonald's Polska
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Ponadto każda nowo otwarta restauracja od czerwca

2017 roku posiada czujnik CO2, który automatycznie reguluje

nawiewpowietrza na sali w zależności od liczby gości

w restauracji. Czujnik analizuje poziom stężenia CO2

i w zależności od niego reguluje nawiew świeżego

i recyrkulacyjnego powietrza.

Oprócz tego, wwiększości restauracji McDonald’s

zainstalowany jest systemmonitorowania zużycia energii. Daje

onmożliwośćwygenerowania danychwstecz nawet do 5 lat,

w sekwencjach kilkunastominutowych. Pozwala to na

zweryfikowanie, czywszystkie urządzeniaw kuchni zostały

w odpowiedniej kolejności uruchomione bądźwyłączone.Ma to

na celu unikanie tworzenia szczytów energetycznych, bowiem

każde uruchomienie urządzeńw restauracji jest realizowane

zgodnie z odpowiednią sekwencją. Dzięki zdalnemu systemowi

odpowiedzialna za kontrolę osobamoże zweryfikować, czy

urządzeniaw restauracji zostały wyłączone na noc i czy nie

zużywają energii bez potrzeby. McDonald’s posiada również

systemdomonitorowania urządzeńwentylacyjno-

klimatyzacyjnych. Pozwala ona na zdalną analizę oraz

ustawianie i regulowanie urządzenia.

Istotny jest także fakt, że całe oświetleniew restauracji –

na zewnętrz i wewnątrz – oparte jest na technologii LED.

Kolejnym rozwiązaniemwykorzystywanymw restauracjach

sieci są pompy ciepła powietrze-powietrze oraz powietrze -

powietrze/woda. Pompy tewykorzystują energię skumulowaną

wpowietrzu do ogrzania powietrzaw urządzeniach

wentylacyjnych orazwody użytkowej.

Każda restauracjaMcDonald’s posiada również pojemniki

do segregacji odpadówwraz z instrukcjami. Ma to na celu

edukację klientóww zakresie segregacji śmieci. Każdy z koszy

umożliwia segregację na trzy frakcje: plastik, papier oraz inne.

Dzięki budowaniu nawyku segregacji wśród gości restauracji

możliwe jest efektywne realizowanie programu recyklingu.

Posegregowane opakowania traktowane są nie jako odpady,

ale jako surowce nadające się do recyklingu.

Z kolei na zewnątrz realizowane są projektymające na celu

rezygnowanie z trawnikówna rzecz kory i żwiru, a także

roślinności, która jest automatycznie podlewana i wymaga

jak najmniejszej ilości wody.

Żródło: alicja neumiler/shutterstock.com
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Fotowoltaika
w restauracjach
McDonald’s
Siedem lat temu jeden z licencjobiorców
McDonald’s ze Śląska zaczął się interesować
fotowoltaiką i przetwórstwem surowcówwtórnych.

oznał ekspertów w poszczególnych dziedzinach

i zaczął z nimi współpracować. Obecnie

licencjobiorca prowadzi w swoich restauracjach

franczyzowych pilotaż rozwiązań związanych z fotowoltaiką

i surowcami wtórnymi. 31 maja 2020 roku uruchomiona

została pierwsza instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 92

paneli. Jest ona zlokalizowana na dachu jednej z restauracji

McDonald’s na Śląsku. Od uruchomienia instalacja pozwoliła

na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o prawie 18 ton.

Ponadto umożliwiła oszczędności franczyzobiorcy – przez

dwamiesiące w roku nie płaci on za energię energetyczną

z elektrowni. Celem licencjobiorcy jest zainstalowanie na

wszystkich swoich restauracjach paneli, które dostarczą

własnej czystej energii przez dwa do sześciu miesięcy.

Następnymcelem jestbudowawielkiej farmy fotowoltaicznej, tak

abyuniezależnićwszystkie restauracjenależącedo licencjobiorcy

oddostawenergii od zewnętrznychpodmiotów. Efektembędzie

również zmniejszenieemisji CO2o200 ton rocznie.

P Licencjobiorca myśli także o wykorzystaniu surowca, jakim są

odpady pochodzące z działalności swoich restauracji. W tym

celu zainteresował się pirolizą i zamierza ją wykorzystać

do pozyskania energii. W ciągu trzech lat planuje budowę

punktu, który na bazie zebranego surowca, w procesie

odgazowywania wytworzy energię cieplną i energetyczną.

Energia cieplna będzie wykorzystywana w szklarniach

do upraw, a elektryczna w połączeniu z fotowoltaiką pozwoli

na całodobową dostawę energii do dystrybutorów. Działania

franczyzobiorcy są w duchu filozofii McDonald’s i mają

pozytywny wpływ na lokalne społeczności oraz środowisko.
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Fundacja
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Podsumowanie
działalności fundacji
w 2019 roku:

10 738

95 290 5851

1005
noclegówwDomuRonalda
McDonaldawKrakowie

wizyt w pokoju rodzinnym
w szpitalu pediatrycznymWUM

zbadanych dzieci
w ambulansie w 55miastach

wolontariuszy wewszystkich
programach fundacji
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Fundacja
RonaldaMcDonalda
Działając od 2002 roku w Polsce, Fundacja zmieniła
standardy wielu polskich szpitali, pomogła
konkretnym dzieciom, rodzicom i społecznościom.

szystkie działania Fundacji koncentrują się na

profilaktyce iwczesnej diagnostyceonkologicznej

najmłodszychoraz poprawiewarunkówdzieci

i rodzicówwczasie leczeniawszpitalu. Filozofiaopieki

skoncentrowanej na całej rodzinie znajduje swoją najdoskonalszą

realizację poddachemDomuRonaldaMcDonalda.

„Aby rodzinamogła być razem” jest najważniejszymelementem

każdego z programówFundacji. Zmyślą o rodzinie Fundacja

zaczęławewrześniu 2019 roku budowę drugiegoDomu

wPolsce, który powstajewWarszawie, w kampusie

WarszawskiegoUniwersytetuMedycznego. DomwKrakowie

jest bezpłatny i tak samobędziewDomuwarszawskim.

Dla rodziny towarzyszącejmaluszkowi w czasie leczenia działają

także Pokoje Rodzinne RonaldaMcDonalda, które Fundacja

prowadzi w szpitalach pediatrycznych, tworząc jak najbliżej

dziecka domowewarunki pobytu dlamamy i taty. Program

„Łóżka dla rodziców” stopniowo zmienia standard kolejnych

oddziałów dziecięcychw Łodzi, Koszalinie, Białymstoku,

Gdańsku i Kępnie.
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Pokoje Rodzinne
RonaldaMcDonalda
tomiejsca tworzone zmyślą o emocjach dzieci
i potrzebach dorosłych, towarzyszących imw szpitalu.

przyjaznej przestrzenimożnawypić filiżankę kawy,

zrobić pranie,wziąćprysznic, odpocząć,

porozmawiać z innymi rodzicami. To takżemiejsce,

gdzie dzięki przyjaciołom iwolontariuszomFundacji

przebywającewszpitalu dzieci znajdują pomoc, inspirację,

zabawę i radośćw trudnymczasie choroby.

Od 2009 roku działa Pokój Rodzinnyw Instytucie „Pomnik –

CentrumZdrowia Dziecka”. Od 2015 roku rodzice korzystają

z Pokoi RodzinnychwSzpitalu PediatrycznymWUM.

Zajęcia zmistrzamiw swoich dziedzinach, inspirujące

spotkania, edukacja odmuzyki, plastyki do teatru i filmu…

Lista tematów, z którymimały pacjentma kontakt

w fundacyjnymPokoju, jest zawsze otwarta. Co roku z pomocy

W Pokoi Rodzinnychw Instytucie „Pomnik – CentrumZdrowia

Dziecka” wMiędzylesiu i w Szpitalu PediatrycznymWUM

korzystają tysiące rodzin. SercemPokoi Rodzinnych Ronalda

McDonalda sąwolontariusze!

Łóżko dlamamy lub taty przy łóżku chorego dziecka jest wciąż

wwielu szpitalachmarzeniem. Dzięki Fundacji Szpital

PediatrycznyWUM jest od chwili otwarciaw 2015 roku

pierwszym szpitalem,w którym żaden rodzic nie śpi na

podłodze, bo przy każdym łóżku dziecka stoi wygodne łóżko

z pościelą dla rodzica. Takie same łóżka trafiły także do Łodzi,

Koszalina, Białegostoku, Gdańska i Kępna. Fundacjamoże

pomagać dzięki angażującym sięwprojekt darczyńcom.

262 Pokoje Rodzinne Ronalda
McDonalda pomagają rodzicom
w 28 krajach. 33 Pokoje powstały
w Europie.
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NIE nowotworom
u dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda realizuje od 2005 roku
ogólnopolski program bezpłatnych profilaktycznych
badań USG dla dzieci w wieku od 9miesięcy do 6 lat.

oczniewPolscediagnozuje się 1100–1400nowych

zachorowańnanowotwory unajmłodszych.

Gdydzieckochoruje, dorośli bardzoczęsto sąbezradni.

Pojawiają się pytania, comożnabyło zrobić, aby zapobiec

chorobie. Nowotwory udzieciwykrytewewstępnej fazie rozwoju

sąwwiększości przypadkóww100%wyleczalne. Powszechna

diagnostykaprofilaktyczna to jeden znajważniejszych sposobów

na skutecznąwalkę zpóźnymi diagnozami nowotworów.

Programbezpłatnych, ogólnopolskichbadańUSGdzieci

prowadzony jest napokładziemobilnegoambulansu

medycznego.W tym rokupracę zacznie drugi ambulans Fundacji,

który niedawnootrzymał homologację i jest gotowydoużytku.

Ambulanse sądaremamerykańskiej Fundacji RMHC.

BadanieUSGdziecka jest bezpiecznym i bezbolesnym

sposobemupewnienia się, że rozwój dzieckaprzebiega tak,

jak przebiegaćpowinien.Napokładzie ambulansubadanie jest

bezpłatne.Wykonują je radiolodzynacodzieńpracujący

wszpitalachpediatrycznych.

Wczasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu

tarczycy iwęzłówchłonnych, narządów jamybrzusznej,

a u chłopcówdodatkowomoszny.

R Wbadaniachwzięło udział już tysiącedzieci. Podczas każdej akcji

rodziceotrzymują dodatkoweporady, związane z koniecznością

wykonania innych specjalistycznychbadań i dalszej diagnostyki.

Każdawczesnadiagnozaonkologicznapotwierdzawartość

profilaktyki u tzw. zdrowychdzieci.

Programbadańultrasonograficznych jest głównączęścią

programuFundacji podnazwą „NIE nowotworomudzieci”. Jego

pomysłodawcy to krajowy konsultant ds. onkologii i hematologii

dziecięcej prof. JerzyR. Kowalczykoraz prof. AdamJelonek.

Przezpierwsze 15 lat badańFundacja dysponowała jednym

ambulansem.W lutym2020 rokudołączył doniegodrugi.

Obydwaambulanse to specjalistyczne,mobilne kliniki, dar

amerykańskiej Fundacji RMHCdlaPolski.

Obecnie działa 51 ambulansów
w 10 krajach, w tym 4w Europie.
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70 648 dzieci
przeszło profilaktyczne badania
USG do końca 2019 roku

Ambulanse
Fundacji w liczbach:

234 000 km
przejechał ambulans, odwiedzając
395mniejszych i większychmiejscowości

16 926 300 PLN
wyniosła wartość badańwykonanych
bezpłatnie od początku trwania programu
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Każdy z ambulansówmieściw sobie dwagabinety lekarskie

i poczekalnię.Obapojazdy są klimatyzowane i całkowicie

niezależneod zewnętrznych źródeł energii i wody.Mobilność

pozwala naprowadzenie badańwpobliżumiejsca zamieszkania

dzieci. Programmazasięgogólnopolski, a jedynym

ograniczeniem jest kalendarz i dostępność terminów.

Dziękimobilnej klinice toprogramprzyjeżdżadodzieci.

W ramachprofilaktyki onkologicznej Fundacja organizuje

i finansuje także szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki

zdrowotnej i lekarzy rodzinnych, poświęconewczesnemu

wykrywaniu nowotworów.Dotychczaswzięłownichudział

2962 lekarzy na terenie całej Polski.

Fundacja razemzMiędzynarodowymStowarzyszeniem

StudentówMedycyny IFMSA-Polandprowadzi równieżwykłady

„NIE nowotworomudzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy”.

Wystarczy 35minut, aby rodzice i dziadkowie zdobyliwiedzę

owczesnychobjawachnowotworówudzieci i nie przegapili

pierwszychniepokojących sygnałów. Z tychwykładów

skorzystało dotądponad 1,5 tysiącaosób. Każdafirma,

organizacja, każdy rodzicmoże zFundacją przygotować

dla siebiewykład.

Finansowaneprzez Fundację specjalistycznewydawnictwa

dla lekarzy i rodzicówpoświęconeprofilaktyceonkologicznej

uzupełniają listę działańw tymzakresie.
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DomRonaldaMcDonalda
wKrakowie

Pierwszy DomRonalda McDonalda tomiejsce, dzięki któremu
rodzicemałych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowiemogą być bliżej swoich dzieci.

krakowskimDomu znajduje się 20 apartamentów,

w tym 2 urządzone zmyślą o osobach

niepełnosprawnych. Dom to blisko 1300m²

powierzchni, która została z wielką troską przystosowana

do potrzeb rodziców. Dzięki tej inwestycji mają oni szansę

odpoczywać, gotować w kuchni w pełni wyposażonej, prać,

korzystać z ogrodu, spotykać się z rodziną, któramoże

przyjechać w odwiedziny. A wszystko po to, aby dać im

poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Oprócz pomieszczeń

zaprojektowanych zmyślą o rodzicach Domma także piękny

pokój zabaw dla dzieci oraz bibliotekę i przestrzeń do cichej

pracy dla dorosłych. Dom powstał zarówno jakomiejsce dla

osób, które poszukują wyciszenia, jak i dla tych, którzy

potrzebują obecności ludzi rozumiejących ich trudną sytuację.

Otoczeni wsparciemwolontariuszy i profesjonalnego zespołu

zbierają siły, z którymi wracają na oddział do dziecka.

W jednym czasie z pobytu w krakowskimDomumoże

korzystać dwadzieścia rodzin. Od otwarcia w październiku 2015

roku z jego gościnności skorzystało ponad 400 rodzin. Wwielu

przypadkach pobyty te były wielokrotne. Najdłuższy z nich

trwał 382 dni.

Gdy buduje się taki Dom, bardzo ważne są rozwiązania

ekologiczne oraz pozwalające na gospodarne zarządzanie

kosztami. Domy są inwestycjami na przyszłość. Panele

W fotowoltaiczne, system ogrzewania z odzyskiem ciepła,

zbiorniki wody deszczowej do podlewania zieleni, ogrody

przyjazne pszczołom, izolacja budynku, nowoczesne szyby

i wiele innych rozwiązań to wyraz troski o otoczenie.

Jesienią 2019 roku ruszyła budowa drugiego Domu Ronalda

McDonalda. Teraz czas naWarszawę. Dzięki współpracy

zWarszawskim UniwersytetemMedycznym, dzięki pomocy

wielu firm i prywatnych donatorów, władz samorządowych

Ochoty już w grudniu będziemożna zaprosić pierwsze rodziny

małych pacjentów Szpitala PediatrycznegoWUM

do zamieszkania w nowymDomu.

Źródło:Fundacja
Ronalda
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Dom
Ronalda
McDonalda
wWarszawie

Dotychczas powstało
377 Domóww45 krajach,
w tym 98w samej Europie.
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Warszawski Dom,
prawdziwy Dom poza domem,
tworzymy zmyślą o rodzicach
i najbliższych dzieci leczonych
w Samodzielnym Publicznym
Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym im. Józefa
Polikarpa Brudzińskiego
wWarszawie.
25 komfortowo wyposażonych apartamentów, przestronna

część wspólna z kuchnią, pralnia, salon rodzinny, miejsca

spotkań i relaksu. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu

przyjaciół z WUM stworzymy też niezależną strefę pobytu

i rekreacji dla dzieci zdrowych z Domu i z Kampusu

uniwersyteckiego – WUMIK.
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Wolontariusze

Fundację wewszystkich jej
programach wspiera w Polsce
1284 wolontariuszy*,
wśród których jest 421
wolontariuszy z McDonald’s.

olontariusze są sercem i siłą Fundacji.

Dzięki wolontariuszom dzieci i rodzice w trudnym

czasie choroby znajdują wsparcie, inspirację,

zabawę, radość. Korepetycje i pomocw lekcjach, wspólne

śpiewanie, zawody w szybkich kubkach, teatrzyki dlamałych,

a dla rodzica kubek kawy zawsze wtedy, gdy jest

naprawdę potrzebny.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Renata Barańska –

mama, żona, manager w licencyjnych restauracjach

McDonald's, lojalna przyjaciółka, wolontariuszka. Razem

z kilkoma osobami z Austrii, Australii, Brazylii, Niemiec,

Tajwanu, Singapuru i Stanów Zjednoczonych znalazła się

w finale światowego konkursuMcDonald's dla wolontariuszy!

Wszyscy finaliści otrzymali dla narodowych fundacji czeki

o wartości 25 000 USD.

W

* Dane za 2019 rok.

Źródło: Fundacja Ronalda McDonalda
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Akcje sportowe
jakowsparcie
Fundacji

W2019 roku odbyło się kilka
dużych wydarzeń sportowych,
których uczestnicy angażowali
się na rzecz programów
Fundacji Ronalda McDonalda.

ednym z nich były najważniejsze dla polskich

triathlonistów sierpniowe zawody Enea IRONMAN 70.3

Gdynia z ważną ideą dobroczynną #TRI2help. Ludzie

triathlonuwiedzieli, że rusza budowa drugiego polskiego Domu

RonaldaMcDonalda wWarszawie i żemogąw tympomóc.

Fundacja była obecnaw czasie całych zawodówwGdyni na

skwerze Kościuszki z ambulansem Fundacji, w którym

prowadzono badania „NIE nowotworomu dzieci”. Fundacja

dopingowała także startujące dla Domu sztafety spod znaku

#TRI2help. WGdyni walczyły dla Domu dwa zespoły. Pierwszy

z PiotremBiankowskim – pływakiem lodowym,Mikołajem

Luftem – triathlonistą, który przejechał dystans rowerowy,

Marysią Cześnik – triathlonistką, multimedalistką i olimpijką

z Pekinu i Londynu, która w sztafecie pobiegła. Drugi

z płynącymPiotremKrajewskim zMcDonald’s, jadącymna

rowerzeWojciechemKromem, przyjacielem Fundacji,

i biegnącymWaldemaremTopolskim, szefemfirmy ARYZTA.

J

Obie sztafety wspierające kampanię #TRI2help osiągnęły

doskonałe wyniki, zajmując odpowiednio 1 i 12miejsce na 100

startujących zespołów.

Na pokładzie mobilnej kliniki z bezpłatnych,

kompleksowych badań USG skorzystały wszystkie zapisane

maluchy z Gdyni i z całej Polski – bo wielu rodziców to

startujący w zawodach triathloniści.

Do zebranychw zbiórce #TRI2help środkóww kwocie 35 460 zł

organizator zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia dodał

20 000 zł z licytacji startowego numeru 1, z którymw zawodach

wziął udział donator, przyjaciel Fundacji, Krzysztof Borucki,

dedykując go swojej maleńkiej wnuczce Poli. Fundacjama

wielkie szczęście do pięknych, rodzinnych historii.

W październiku 2019 roku odbył się charytatywny II Aryzta

Półmaraton w Strzegomiu, który równieżmiał na celu wsparcie

programów Fundacji Ronalda McDonalda i jej misji

„Aby rodzinamogła być razem”. Strzegom biegał dla Fundacji

i uczył się rozpoznawania wczesnych objawów chorób

w czasie wykładów „NIE nowotworom u dzieci – Rodzicu,

dostrzeż objawy”, a w listopadzie brał udział w badaniach na

pokładzie ambulansu. ARYZTA i Strzegom,miejscowi

wolontariusze Fundacji, pokazują, jak skutecznie łączyć siły

biznesu, samorządu i organizacji pożytku publicznego.
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Źródła danych

1. Wszystkie dane wykorzystane w raporcie pochodzą

z powszechnie dostępnych źródeł lub zostały

przekazane przez McDonald’s Polska na potrzeby

przygotowania analiz.

2. W ramach prac projektowych przeprowadzono serie

wywiadów pogłębiających z pracownikami McDonald’s

Polska, a także wybranymi dostawcami oraz

franczyzobiorcami

3. Dodatkowow ramach prac projektowych

przeprowadzono warsztat z pracownikami McDonald’s

Polska, agencji PR 24/7Communication oraz agencją

CECGovernment Relations. Celemwarsztatu było

wypracowanie zakresu oraz wstępnych założeń

do poszczególnych części przygotowywanego raportu.

4. Wpływ ekonomiczny działalności McDonald’s na polską

gospodarkę został oszacowany przy wykorzystaniu

modelu Input-Output, Do opracowaniamodelu

wykorzystano daneMcDonald’s, obejmujące sieć

restauracji własnych (w tymwyniki biura McDonald’s

Polska) oraz sieć restauracji zarządzanych przez

licencjobiorców, jak również dane Głównego Urzędu

Statystycznego w postaci Bilansu przepływów

międzygałęziowych opublikowanego w 2019 roku oraz

danychdotyczącychzatrudnieniawgospodarcenarodowej.

5. Wykorzystane dane prezentowane w Raporcie pochodzą

z różnychokresów,dlategonależy je interpretowaćzuwagą.

Struktura zatrudnienia

1. Dane statystyczne dotyczące struktury zatrudnienia

McDonald’s zaprezentowane w rozdziale 5 dotyczą

jedynie restauracji sieci własnej McDonald’s, nie

obejmują restauracji prowadzonych

przez franczyzobiorców.

2. Na potrzeby prezentacji wyników analiz

wykorzystano następujące grupy stanowisk:

■ pracownik obsługi – stanowiska związane obsługą

gościa restauracji (hostessa, konserwator, starszy

konserwator, asystent rachunkowy, instruktor,

pracownikmłodociany restauracji, pracownik

restauracji opłacany stawką godzinową, zastępca

kierownika restauracji ds. personalnych, zastępca

kierownika restauracji – menedżer w szkoleniu,

zastępca kierownika restauracji);

■ tanowiskamenedżerskie (młodszymenedżer,

menedżer, menedżer ds. personalnych);

■ stanowiska kierownicze restauracji (młodszy

kierownik restauracji, kierownik restauracji,

starszy kierownik restauracji).

3. Dane pochodzą z końca lipca 2020 roku.

Aneks: założenia,
źródła i metodyka
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Niniejszy raport został przygotowany przez KPMGAdvisory Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KPMG) na zlecenie i sfinansowany

przezMcDonald’s Polska Sp. z o.o. Raport został przygotowanyw okresie

od lipca dowrześnia 2020 roku.

Wszystkie dane wykorzystane w raporcie pochodzą z powszechnie dostępnych

źródeł lub zostały przekazane przez McDonald’s Polska na potrzeby

przygotowania analiz przez KPMG.W ramach prac projektowych

przeprowadzono serie wywiadów pogłębiających z pracownikami McDonald’s

Polska, a także wybranymi dostawcami oraz franczyzobiorcami. KPMG nie

weryfikowała źródeł ani prawdziwości dostarczanych lub opisanych informacji.

W związku z powyższym KPMG nie odpowiada za nie i nie udziela gwarancji

dotyczących kompletności i dokładności niniejszego raportu.

Raport nie uwzględnia efektów zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce,

ani informacji, które pojawiły się po tej dacie, tj. po terminie dostarczenia

produktów końcowych prac. KPMG nie odpowiada za wpływ ww. efektów

zdarzeń, okoliczności oraz informacji na wynik końcowy raportu. Ze względu

na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce

prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją,

czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. KPMG nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za czyny i decyzje osób trzecich podjęte (lub nie)

na podstawie niniejszego raportu.

©2020 KPMGAdvisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

Polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej

się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International

Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną

do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi

bądź znakami towarowymi KPMG International.
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