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McDonald’s stawia wysokie wymagania
swoim dostawcom, zarówno w zakresie
standardów jakości i bezpieczeństwa
produktów, jak i tworzenia zdrowego
środowiska pracy dla wszystkich osób
zatrudnionych w łańcuchu wartości.

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
wykorzystywane w sieci
restauracji posiadają certykaty
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.



138

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
w McDonald’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.

SystemDigital 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
w miejscu 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 System
w PolsceMcDonald's Polska

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 (Supplier Workplace
Accountability) – Odpowiedzialność
dostawcy w miejscu 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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Cele marki 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.


