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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
wtransporcie

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 McDonald’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 ponad 4,5 tysiąca osób,

doskonaląc kompetencje przywódcze. Programy dostarczane

w ramach szkoleń wMcDonald’s to rozwiązania

współtworzone 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



McDONALD’S POLSKA | RAPORTWPŁYWSYSTEMUMcDONALD'S NAGOSPODARKĘWPOLSCE 87

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 McDonald’s Polska

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego wWarszawie
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Co skłoniło cię do pracy wMcDonald’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 pracy wMcDonald’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.
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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.
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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 II Asystent
Kierownika Restauracji

Kierownik RestauracjiI 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+
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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 Gileta
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%

KobȎǵɃə Mężcɛəźni

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 trałaś 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
trałaś 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 pracy w 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 trałaś 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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