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30 lat 
w dobrym 
kierunku

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

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

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

McDonald’s to ludzie. 
Tylko całym zespołem, 

bazując na naszych 
wartościach możemy 

rozwijać się dalej 
w dobrym kierunku.

Ostatnie trzydzieści lat w Polsce można podsumować jako 
dekady dynamicznych zmian społecznych i  ekonomicz-
nych. Ewolucji uległy również gusta i potrzeby konsumen-
tów, na które zareagował cały sektor gastronomiczny. 
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McDonald’s, jako lider branży, niejednokrotnie wyprze-
dzał te zmiany, kreował trendy i  standardy dla całego 
sektora. Nauczyliśmy się dostosowywać i  elastycznie 
reagować na realia rynkowe i społeczne. Przykładem jest 
chociażby nasze działanie w trakcie pandemii COVID-19. 
Po pierwszym szoku, który dotknął każdego z nas, zaka-
saliśmy rękawy i wprowadziliśmy rozwiązania zapewnia-
jące naszym pracownikom i  gościom bezpieczeństwo 
w restauracjach, podczas składania zamówień w okienku 
WalkThru, na linii McDrive czy realizując dostawy w usłu-
dze McDelivery. Bardzo szybko ruszyliśmy też ze wspar-
ciem dla osób działającyh na pierwszej linii frontu walki 
z  wirusem. Razem z  franczyzobiorcami i  pracowni-
kami restauracji dostarczyliśmy medykom kilkadziesiąt 
tysięcy bezpłatnych posiłków – McZestawów Mocy.

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

Bycie blisko lokalnych 
społeczności, 

wspieranie ich na 
co dzień i w czasach 

kryzysu to jeden 
z naszych priorytetów.

Pod dachami restauracji zagościły nie tylko nowe 
technologie ułatwiające pracę i  obsługę gościa, ale 
również zapewniające korzyści dla środowiska…

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

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

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

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

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

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

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

Co dalej? Jakie plany na kolejne dekady?

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

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

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

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

Czy konsumenci doceniają takie działania?

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

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

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

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

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

W  ciągu ostatnich 5 lat otworzyliśmy blisko 120 restau-
racji, dołączyło do nas 15 franczyzobiorców, a grono pra-
cowników jest większe o prawie 7 tysięcy osób i w sumie 
przekroczyło już 31 tysięcy! Tym samym stanowimy 
ogromną siłę i potencjał rozwoju, nie tylko w Polsce. * Wyniki badań za marzec 2022 r.
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