
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

fȸaȞcɛəzȡɒǵ
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ResɃȀɊȹacȑȩ
fȸaȞcɛəzȡɒǵ

ResɃȀɊȹacȑȩ
siȩǹȏ ɓłasȝȩȒ
McɍoȝȀȘd’Ȼ

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).
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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
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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 reeksji

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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Arkadiusz 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.

Potemwszystko 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. Todużo

i niedużo, bonawet niewiem, kiedy tenczasminął.

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.


