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Kategoria 2021 

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na czas określony

Biuro 5

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 1 599

Kobiety 1 059

Mężczyźni 545

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na czas nieokreślony

Biuro 174

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 1 350

Kobiety 997

Mężczyźni 527

Całkowita liczba pracowników w podziale na umowę o pracę na okres próbny 

Biuro 3

Restauracje franczyzobiorców brak danych

Restauracje korporacyjne 783

Kobiety 458

Mężczyźni 328

Całkowita liczba pracowników w podziale na tryb zatrudnienia (pełen etat) 13 682

Biuro 179

Restauracje franczyzobiorców 11 526

Restauracje korporacyjne 1 977

Całkowita liczba pracowników w podziale na tryb zatrudnienia (niepełny etat) 14 284

Biuro 3

Restauracje franczyzobiorców 12 526

Restauracje korporacyjne 1 755

Nasi pracownicy
        McDonald’s w Polsce to ludzie. Różnorodne zespoły pracujące obecnie w ponad 500 restauracjach 
na terenie całego kraju. Od 30 lat nasza marka tworzy stabilne miejsca pracy i  daje możliwości 
 rozwoju dla każdego – niezależnie od płci, wieku, miejsca pochodzenia czy pełnionej roli społecz-
nej. W 2021 roku zespół         McDonald’s tworzyły osoby z 24 krajów, w wieku od 16 (w okresie wakacyj-
nym) do 85 lat. Ponad 7% pracowników to osoby z niepełnosprawnością, a prawie 12% to cudzo-
ziemcy. Restauracje są przyjaznym miejscem pracy dla każdego i oferują możliwość rozwoju. 

Dzięki zbudowanej w ciągu 30 lat skali,         McDonald’s jest ważnym i odpowiedzialnym pracodawcą 
w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku         McDonald’s Polska zatrudniał 27 966 pracowników.

Liczba pracowników         McDonald’s w  Polsce według typu zatrudnienia oraz płci zgodnie z  danymi przypadającymi  
na 31.12.2021 r. 

Kategoria 2021 

Całkowita liczba pracowników 27 966

Kobiety 17 819

Biuro 103

Restauracje franczyzobiorców 15 305

Restauracje korporacyjne 2 411

Mężczyźni 10 147

Biuro 79

Restauracje franczyzobiorców 8 747

Restauracje korporacyjne 1 321

[ G R I  1 0 2 - 8 ]

Wszyscy pracownicy         McDonald’s Polska zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y
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Różnorodność jest naszą wartością, rzeczywistością,  
siłą – wierzymy w nią, czerpiąc to, co najlepsze. Jesteśmy 
otwarci na wszystkie różnice – zarówno te łatwo dostrze-
galne (jak wiek, płeć, narodowość), jak i  te niewidoczne 
na pierwszy rzut oka (jak tożsamość płciowa, orientacja 
seksualna czy wyznanie). Zatrudniając obecnie blisko 
31 tysięcy osób, konsekwentnie przyjmujemy postawę 
„zero tolerancji dla braku szacunku”. Dotyczy to zarówno 
gości, jak i  pracowników. W          McDonald’s nie ma miejsca 
na wyzwiska, komentarze związane z kolorem skóry czy 
pochodzeniem. Reagujemy, dajemy sobie prawo odmó-
wienia obsłużenia gościa, który jest wrogo nastawiony 
do pracowników. Wszyscy mogą się czuć u nas po prostu 
bezpiecznie, niezależnie od tego, kim są. 

        McDonald’s globalnie to jedna z najbardziej różnorodnych 
organizacji na świecie. W naszych restauracjach pracują 
osoby w  różnym przedziale wiekowym, reprezentujące 
różne grupy etniczne, kultury i  wyznania. Ponadto miej-
sce pracy znajdują tu uczniowie, studenci, absolwenci 
studiów, osoby bez wykształcenia średniego i wyższego, 
jak również osoby, dla których         McDonald’s jest pierw-
szym miejscem pracy. Tworzymy miejsca pracy i spotkań 

otwarte dla każdego. W  samym województwie mazo-
wieckim według danych za 2021 rok pracowały osoby 
reprezentujące 22 narodowości. 

Różnorodność to wzajemna wartość, o  którą staramy 
się dbać każdego dnia. Aby tworzyć miejsca, w  których 
panuje atmosfera otwartości i  wzajemnego szacunku, 
nie wystarczy idea. Na co dzień mierzymy się z  niewi-
docznymi na pierwszy rzut oka barierami, często wyni-
kającymi z  braku refleksji, czasem z  poczucia niepew-
ności, niewiedzy czy lęku przed innością. Zdajemy sobie 
sprawę, że tylko dzięki codziennej pracy nad wdraża-
niem wartości w życie możemy osiągnąć trwałą zmianę  
i tworzyć miejsca otwarte i przyjazne dla wszystkich.

Pytania, przed którymi stają nasi pracownicy, często 
nie są łatwe: 
• Jak prawidłowo powinien zachować się kierownik, 

który słyszy obraźliwy komentarz gościa skierowany 
do ciemnoskórego pracownika? 

• Z jakiej szatni może korzystać osoba w procesie zmiany 
płci, aby uszanowane zostały poczucie tożsamości tej 
osoby i jednocześnie emocje reszty zespołu?

Liczba pracowników         McDonald’s w Polsce według 
województw 

Pracownicy
restauracji 
franczyzobiorców

Pracownicy
restauracji 
własnych 

Pracownicy 
biurowi 

* w tym 131 
zatrudnionych 
na terenie 
Rzeczpospolitej 
Polskiej

983
zachodnio-
pomorskie

2034
91

pomorskie

494
216

warmińsko-mazurskie

498
141

podlaskie

1616
198

łódzkie

578
98

świętokrzyskie

1935
794

wielkopolskie

1258
125

kujawsko-pomorskie

2090
108

dolnośląskie

319
187

opolskie

3649
228

śląskie

2117
259

małopolskie

964
88

lubelskie

721
podkarpackie

704
lubuskie

4102
1199
182*

mazowieckie

                 McDonald’s Corporation
Długofalowo angażujemy się w  realizację strategii Diversity, Equity and Inclusion (DEI). Działamy w  myśl  
prostej zasady – żyjąc według naszych wartości, odniesiemy sukces. Dotyczy to całego systemu – pracowników,  
franczyzobiorców i dostawców. Nasze wartości kształtują również to, w jaki sposób budujemy zaufanie społecz-
ności lokalnych i tworzymy miejsca przyjazne dla każdego.

Tolerancja na różnorodność to wartość będąca naszym fundamentem. Akceptujemy, szanujemy i doceniamy wkład 
wszystkich członków McFamily. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gości, pracowników i członków lokalnych 
społeczności. Takie podejście jest zgodne z globalną strategią biznesową Accelerating the Arches.

Filary globalnej strategii DEI

• Reprezentowanie różnorodnych społeczności, w których prowadzimy restauracje.
• Wzmacnianie kultury włączania i przynależności.
• Znoszenie barier i przełożenie ich na możliwości.

[ G R I  1 0 2 - 41 ]

W         McDonald’s Polska nie ma zbiorowych układów pracy.

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y
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Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie  
w         McDonald’s Polska (biuro i restauracje własne)

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którym przysługiwały urlopy 
macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie*

mężczyźni 19 21

kobiety 77 72

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którzy wzięli 
urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski**

mężczyźni 21 33

kobiety 98 99

Podział wg 2020 2021

Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy  
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 
ojcowskiego, rodzicielskiego

mężczyźni 21 33

kobiety   9    7

*  Wartość w polu „liczba pracowników, którym przysługiwały urlopy macierzyńskie, ojcowskie i  rodzicielskie” podana jest wg urodzeń dzieci 
w danym roku.

** Wartość w polu „liczba pracowników, którzy wzięli urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski” podane jest wg wykorzystywania urlopu.

[ G R I  4 0 1 - 3 ]

        McDonald’s od kilku lat wdraża strategię zarządzania różnorodnością. Prawie 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. 
Dodatkowo dostępny jest szereg materiałów szkoleniowych – podstrona w  intranecie przeznaczona  
dla pracowników biura i  franczyzobiorców oraz szkolenia e-learningowe na platformie szkoleniowej.  
Co więcej zapewniamy szkolenia wdrożeniowe dla wszystkich pracowników, dotyczące tworzenia bezpiecz-
nego, otwartego i włączającego środowiska pracy.

Dobra praktyka

Wspieramy również osoby z niepełnosprawnością. W swo-
ich działaniach rekrutacyjnych pamiętamy o  ich potrze-
bach chociażby poprzez udostępnienie opcji tłumacza 
migowego w 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 edukacyjnym w  intra-
necie         McDonald’s publikowane są informacje, jak należy 
zachowywać się w  określonych sytuacjach, aby zadbać 
o potrzeby każdej osoby.

Pomagamy odpowiedzieć na te pytania poprzez:
• szkolenia, na których przedstawiamy naszym 

pracownikom konkretne rozwiązania, uwrażliwiające 
na kwestie równości i różnorodności,

• szkolenia z zakresu współpracy między pokoleniami 
i różnymi kulturami, podejścia do tożsamości płciowej. 
Uczymy, jak reagować na zachowania agresywne 
i stereotypy,

• wdrażanie z licencjobiorcami tzw. People Brand 
Standards – zbioru zasad, których fundamentem  
jest polityka przeciwdziałania nierównemu 
traktowaniu w miejscu pracy, 

• wzmacnianie SpeakUp Culture i pokazywanie, 
dlaczego, kiedy i w jaki sposób mówić głośno 
o zdarzeniach sprzecznych z naszymi wartościami.

[ G R I  1 0 2 -1 2 ]

Od 2020 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa wspierana 
przez Komisję Europejską, której obecność w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygna-
tariuszami mogą zostać organizacje, które nie godzą się na dyskryminację w  miejscu pracy, podejmują  
działania na rzecz promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania pracowników, partne-
rów biznesowych i społecznych.

Dobra praktyka

Nasza struktura zatrudnienia jest bardzo zróżnico-
wana pod względem wiekowym. Na przestrzeni ostat-
nich dwóch lat zwiększył się udział pracowników 35+. 
W  2021 roku najstarszy pracownik restauracji sieci  

własnej         McDonald’s miał 85 lat, a  najmłodszy 16.  
Co roku w  okresie wakacji lub ferii około 1% naszych 
pracowników to pracownicy młodociani zatrudnieni  
do wykonywania tzw. prac lekkich.

78% kierowników restauracji  
własnych to kobiety

85 to wiek najstarszego pracownika

35% franczyzobiorców         McDonald’s to kobiety

12% naszego zespołu (biuro, restauracje własne i franczyzowe) to cudzoziemcy

7% naszego zespołu (biuro, restauracje własne i franczyzowe)  
to osoby z niepełnosprawnościami

45% zespołu zarządzającego  
firmy to kobiety

16 to wiek najmłodszego pracownika

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y
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Skład kadry pracowniczej w         McDonald’s Polska w części restauracyjnej w podziale na obywatelstwo  
i rodzaj stanowiska

Obywatelstwo Kadra zarządzająca 
(kierownicy 
i asystenci)

Pracownicy średniego 
szczebla (menadżerowie 
godzinowi)

Pracownicy 
niższego szczebla 
(pracownicy)

Afgańskie  –  – 0,04%

Azerbejdżańskie  –  – 0,04%

Białoruskie  – 0,61% 0,61%

Egipskie  –  – 0,04%

Etiopskie  –  – 0,04%

Gruzińskie  –  – 0,04%

Indonezyjskie  –  – 0,04%

Indyjskie  – 0,30% 1,91%

Irackie  –  – 0,04%

Lankijskie  –  – 0,07%

Nepalskie  – 0,15% 0,14%

Nigeryjskie  –  – 0,32%

Pakistańskie  –  – 0,04%

Polskie 95,30% 90,56% 90,90%

Rosyjskie  – 0,15% 0,22%

Syryjskie  –  – 0,04%

Tadżyckie  –  – 0,04%

Tunezyjskie  –  – 0,04%

Tureckie  –  – 0,04%

Ukraińskie 4,70% 8,22% 5,07%

Uzbeckie  –  – 0,25%

Zimbabwe  –  – 0,07%

[ G R I  4 0 5 -1 ]

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w          McDonald’s Polska w części biurowej w podziale na wiek, płeć 
i obywatelstwo 

 Wiek Płeć Obywatelstwo

 Do 30 lat 30–50 lat Powyżej 
50 lat

K M Jakie Udział

Kadra 
zarządzająca

0% 81,13% 18,87% 45,28% 54,72% polskie 100%

Pracownicy 
średniego 
szczebla

7,94% 84,92% 7,14% 61,11% 38,89% polskie 97,67%

100% – – 100% – polskie/
mołdawskie

0,78%

– 100% – 100% – ukraińskie 0,78%

100% – – – 100% kazachskie 0,78%

[ G R I  4 0 5 -1 ]

Skład kadry pracowniczej w         McDonald’s Polska i w restau-
racjach franczyzobiorców w  podziale na obywatelstwo: 
polskie – 88%, ukraińskie – 8%, indyjskie – 1%, inne – 3%. 
W  całym         McDonald’s Polska – w  biurze, restauracjach 
i  centrach dystrybucyjnych, bezwzględnie obowiązuje 
„Polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, 
przemocy i innym niewłaściwym zachowaniom”. Polityka 
gwarantuje pracownikom prawo poufnego i  anonimo-
wego zgłoszenia wszystkich zachowań budzących wątp- 
liwości etyczne. Pracownicy zgłaszający swoje uwagi 
w  dobrej wierze mają również gwarancję braku jakich-
kolwiek negatywnych konsekwencji w związku ze swoim 
zgłoszeniem. 

Każdy otrzymany sygnał jest starannie badany przez 
upoważnione do tego osoby. Jeśli informacja zosta-
nie potwierdzona, stosowna notatka jest przekazy-
wana do  osób decyzyjnych, a  wobec osób, które naru-
szyły lub  złamały standardy postępowania, wyciągane  
są konsekwencje zawodowe, także zwolnienie z pracy.

[ G R I  4 0 6 -1 ] 

W 2021 roku odnotowaliśmy jeden potwierdzony przypa-
dek dyskryminacji i rozwiązaliśmy umowę z osobą, która 
się go dopuściła.

                 McDonald’s Corporation
W 2018 roku         McDonald’s wprowadził globalny program Szansa dla młodzieży (Youth Opportunity), który ma na celu 
aktywizację zawodową ludzi ze środowisk wykluczonych. Działania skierowane są do młodych osób rozpoczynają-
cych pracę zawodową, które ze względu na swoją sytuację mają trudniejszy start w życiu zawodowym. W ramach 
tej inicjatywy realizujemy studia dualne z Akademią Leona Koźmińskiego (Zarządzanie w sektorze QSR), które do 
tej pory dały szansę 100 utalentowanym managerom restauracji         McDonald’s Polska na zdobycie tytułu licencjata.

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y
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Szkolenia BHP odbywają się w          McDonald’s zgodnie 
z  wymogami prawa pracy. Spotkania dla personelu 
restauracji prowadzi specjalista ds. BHP, który przepro-
wadza instruktaż ogólny oraz szkolenia okresowe BHP. 
Dodatkowo kadra kierownicza restauracji przeprowadza 
dla pracowników instruktaż stanowiskowy, w  trakcie 
którego zatrudnieni zapoznają się z zagrożeniami wyni-
kającymi z  pracy na danym stanowisku oraz ze sposo-
bami ich ograniczania i  właściwego stosowania środ-
ków ochrony osobistej. Pracownicy biurowi         McDonald’s 
odbywają szkolenia BHP w  formie samokształcenia  
kierowanego, co polega na przekazaniu materiałów 
szkoleniowych osobom, które po samodzielnym zapo-
znaniu się z treścią aktualizują i utrwalają swoją wiedzę 
pod nadzorem specjalisty BHP.

W 2021 roku 3 110 naszych nowych pracowników odbyło 
szkolenia  BHP, w tym 1 882 kobiety.

W  2021 roku zostało przeszkolonych 774 osób na sta-
nowiskach robotniczych, 50 osób na stanowiskach  
administracji biura oraz 324 osoby na stanowiskach 
kierowniczych. 

[ G R I  4 0 3 - 6 ] 
Pracownicy są objęci podstawową opieką medyczną  
(ubezpieczenie zdrowotne POZ). Ponadto każdy pracow-
nik firmy może skorzystać z dodatkowej opieki medycz-
nej, którą może objąć również członków najbliższej 
rodziny. Dostępna jest także opcja rozszerzenia ubezpie-
czenia. Wszelkie informacje były komunikowane pracow-
nikom w restauracjach w chwili wprowadzania tej oferty. 
Bezpieczeństwo pracowników postrzegamy szerzej niż 
tylko w wymiarze fizycznym. Dbamy również o well-being 
i dobre samopoczucie osób zatrudnionych w  McDonald’s. 
Dzięki relacji z  firmą Mental Health Center współpra-
cujemy ze specjalistami od interwencji kryzysowych.  
Korzystamy z  organizowanych przez firmę warsztatów 
i szkoleń oraz platformy Mental Health Helpline. 

Każdy pracownik         McDonald’s w Polsce otrzymuje informacje o swoich prawach i obowiązkach 
wynikających z  kwestii BHP. Jasno informujemy o  obowiązku odmowy pracy w  sytuacji, 
w  której zagrażałaby ona zdrowiu lub życiu. To dotyczy również innych okoliczności, kiedy 
pracownik może się wstrzymać od pracy, np. w  przypadku braku środków ochrony czy braku 
odpowiedniego szkolenia do pracy na danym stanowisku.

[ G R I  4 0 3 - 9 ]

Liczba wypadków  
przy pracy

Liczba 
roboczogodzin

Wskaźnik liczby 
wypadków przy pracy

2018 104 7 055 178,88 14,74

2019 92 5 961 531,71 15,43

2020 46 5 195 522,38 8,85

2021 161 5 093 410,76 11,98

Metodą prezentacji danych jest wskaźnik LTIFR (liczba wypadków przy pracy/liczba 
roboczogodzin).

Rodzaje obrażeń pracowników  
w 2021 roku: 

stłuczenia
i skręcenia 

inne

oparzenia

skaleczenia

złamania

49,18%

26,23%

11,48%

9,84%
3,28%

Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
[ G R I  4 0 3 -1 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 2 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 3 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 5 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 7 ]  •  [ G R I  4 0 3 - 8 ]

Bezpieczeństwo pracy w          McDonald’s to kwestia niepodlegająca kompromisom. Priorytetowe 
traktowanie bezpieczeństwa to w  przypadku         McDonald’s codzienność. Na straży BHP w  naszej 
organizacji stoją wdrożone aktywności na bazie wymagań ISO 45001, które definiują procedury 
identyfikacji zagrożeń, planowania i wdrażania działań korygujących, komunikacji BHP, opracowa-
nia działań powypadkowych oraz szkoleń i instruktaży. Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy 
obejmują 100% naszych pracowników.

Wszystkie stanowiska pracy w          McDonald’s mają przy-
gotowane karty analizy ryzyka zawodowego opraco-
wane z  wykorzystaniem metody RISK SCORE pole-
gającej na identyfikacji i  szacowaniu zagrożeń oraz 
wdrożeniu działań korygujących. Analizę ryzyka na bieżąco  
aktualizujemy, dostosowując ją do zmian technolo-
gicznych, nowych urządzeń czy zmian w  procedurach.  

Na rewizję oceny ryzyka wpływa też analiza wypadków 
– rodzaj zdarzeń na danym stanowisku oraz ewentualna 
powtarzalność  sytuacji wypadkowych. W  zależności  
od potrzeb wprowadzamy zmiany lub nowe środki 
ochrony. Dbamy również  o  okresowe przeglądy wszyst-
kich urządzeń i instalacji BHP i przeciwpożarowych. Są one 
terminowo wykonywane przez autoryzowane serwisy. 

Nasi specjaliści BHP regularnie odwiedzają wybrane restauracje i zbierają od pracowników i kadry kierowni-
czej opinie dotyczące wdrożonych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem pracy.

Dobra praktyka

Ewentualne zagrożenia wynikające z  warunków pracy pracownicy mogą zgłosić bezpośrednio swojemu  
kierownikowi, telefonicznie pracownikowi służby BHP, e-mailowo lub przez wewnętrzną platformę  
komunikacyjną. 

Dobra praktyka

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y



114 115

Zdajemy sobie sprawę, że dla części naszych pracowników 
       McDonald’s to pierwsze miejsce pracy. Uczymy narzę-
dzi do dalszego rozwoju zawodowego, dlatego też część 
naszych pracowników w  pewnym momencie decyduje 
się na rozwój kariery w  innych branżach.  Stąd też bierze 
się stosunkowo wysoki wskaźnik rotacji w  naszej firmie. 
Niemniej jednak dokładamy starań, aby zachować wyższą 
retencję pracowników. Promujemy w  organizacji awanse 
wewnętrzne, a  szukając osób na kierownicze stanowiska 
lub do pracy w  centrali, w  pierwszej kolejności proponu-
jemy je osobom, które już pracują w restauracjach. 

[ G R I  1 0 2 - 2 7 ] 

Istotne kwestie dotyczące zagadnień ekonomicznych, 
środowiskowych i  społecznych podnoszone są na 
regularnych spotkaniach zarządu.        McDonald’s Polska  
dbając o  kompetencje kadry zarządzającej, zapewnia 
udział w  szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz 
panelach dyskusyjnych.

Decyzje w  organizacji podejmujemy na podstawie 
ekspertyz przygotowywanych przez wewnętrznych 
i zewnętrznych konsultantów.

Rotacja pracowników w poszczególnych obszarach 
działalności        McDonald’s Polska w 2021 roku

  Biuro Restauracje 
własne

Restauracje 
franczyzowe

Wskaźnik rotacji 9,89% 66,37% 86,74%

Łączna liczba odejść w 2021 r. 18 2 477 20 862

Nowo zatrudnieni w 2021 r. 20 3 090 22 300

Liczba pracowników ogółem w 2021 r.  
(Stan na 31.12.2021 r.)

182 3 732 24 052

[ G R I  4 0 1 -1 ]

Rozwój zespołu
Wszystkie osoby, które pracują w         McDonald’s w  Polsce, mogą  liczyć na wsparcie w  rozwoju  
kompetencji i na kompleksowe szkolenia. Korzystamy z ekspertyzy naszych trenerów wewnętrz-
nych i  bogactwa szkoleń zewnętrznych – zarówno tych „szytych na miarę” potrzeb naszej 
 organizacji, jak i otwartych, w których spotykamy się z przedstawicielami innych firm.

Wybrane szkolenia w 2021 

• Zarządzanie Gościnnością w Nowej Rzeczywistości, w których uczestniczyło 1 271 osób.

• PACE (Performance and Customer Excellence), czyli elastyczny, nastawiony na gości proces konsultowania 
restauracji, oparty na danych – wzięło w nim udział 131 pracowników. Proces ten skupia się na indywidualnych 
potrzebach każdej restauracji w celu poprawy jej funkcjonowania w różnych obszarach, jak i adresowania punktów  
do poprawy. 

• W ramach People Brand Standards określających zasady tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska 
pracy zarówno pracownicy, jaki i menadżerowie wszystkich szczebli mają dostęp do następujących szkoleń 
e-learningowych:
a)  Bezpieczeństwo, szacunek i otwartość w miejscu pracy – szkolenie dla pracowników,
b)  Bezpieczeństwo, szacunek i otwartość w miejscu pracy – szkolenie dla menadżerów,
c)  Tworzenie poczucia przynależności w        McDonald’s,
d)  Zapobieganie przemocy w miejscu pracy.

• Prawa człowieka w        McDonald’s – program obejmował 94 restauracje, w których przynajmniej 1 osoba 
zrealizowała szkolenie.

1 366 uczestnikówPodstawy przywództwa dla kierowników zmiany

1 443 uczestnikówRozwój umiejętności przywódczych na zmianie

778 uczestnikówDoskonalenie kompetencji lidera

259 uczestnikówProwadzenie świetnych restauracji

Program Rozwoju Przywództwa, a w tym:
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W latach 2019–2021 w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez dział L&D 
(Learning & Development) przeszkoliliśmy ponad 12,5 tysiąca osób. 
Z platformy McCampus korzysta ponad 24,5 tysiąca osób.

Od lat inwestujemy w rozwój kadry zarządzającej restau-
racjami. Przykładem tego jest realizowany od 2018 r.  
Program Rozwoju Przywództwa. Łączymy wiedzę  
zdobywaną w  sali szkoleniowej z  teorią umieszczoną  

na platformach online uzupełniając to praktyką w restau-
racji. Stosujemy znany i  popularny model 70/20/10  
(Praktyka/Teoria/Warsztaty) i  pomagamy uczestnikom 
rozwijać się zarówno w restauracji, jak i poza nią.

Materiały szkoleniowe tworzone przez poszczególne działy        McDonald’s znajdują się na wewnętrznej platformie  
komunikacyjnej, a także na platformach szkoleniowych:
• Fred@McD – interaktywne materiały w formie podręczników. Przygotowane zarówno dla uczestnika szkolenia, 

jak i jego opiekuna. Podręczniki pomagają uczestnikom przygotować się do warsztatów.
• McCampus – asystent rozwoju pracownika. Znajdują się na nim kursy e-learningowe dla każdego poziomu 

programów i informacje na temat postępów w rozwoju. 

Teoria w służbie praktyki
• Materiały tworzone przez poszczególne działy   McDonald’s znajdują się na platfor-

mach szkoleniowych (McCampus oraz Fred@McD) i  na wewnętrznej platformie 
komunikacyjnej.

• Coaching „on the job”, czyli ćwiczenia praktyczne w realiach restauracji, odbywają 
się pod okiem kierownika ds. rozwoju ludzi.

• Kierownik restauracji wspiera kadrę kierowniczą poprzez zapewnienie niezbęd-
nego czasu na przyswojenie teorii.

Warsztaty
• Prowadzone są przez dział Learning & Development lub trenerów wewnętrznych.

• Materiały przygotowujące do warsztatów znajdują się na platformach szkolenio-
wych. Trenerzy są odpowiedzialni za wsparcie kierownictwa w rozwoju kompetencji 
liderskich.

Nauka przez doświadczenie
• Rozwijanie umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach wymaga stałej 

praktyki.

Utrzymanie
• Motywowanie do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji, nowe zadania, uznanie,  

zauważenie.

Szkolenia  
dla pracowników 
restauracji
Pracownicy restauracji są szkoleni przez trenerów        McDonald’s. Osoby o wysokim potencjale rozwo-
jowym mogą liczyć na udział w corocznym  Talent Development Program. To kilkumiesięczne szko-
lenie realizowane przez trenerów zewnętrznych dla tych, którzy wykazują się potencjałem na awans  
na pozycję kierownika restauracji. W 2021 roku w czwartej edycji wzięło udział 50 osób. 

Około 95% kierowników naszych restauracji to osoby awansujące z niższych stanowisk.

Pracownicy naszych restauracji rozpoczynający pracę w   McDonald’s są szkoleni zgodnie z  Programem  
Szkolenia Załogi obejmującym zarówno obszar produkcyjny, jak i obszar obsługi. Każde szkolenie trwa mini-
mum dwa dni i jest prowadzone z wykorzystaniem tabletu metodą szkoleniową 3S – spójrz, spróbuj, sprawdź. 
Szkolenia prowadzone są przez instruktorów – doświadczonych członków zespołów wyróżniających się  
znajomością standardów operacyjnych i umiejętnościami komunikacyjnymi. Potwierdzeniem odbycia szko-
lenia jest zapis na Karcie Poziomu Wyszkolenia Pracownika. W trakcie szkoleń przeprowadzane są instruktaże  
stanowiskowe, podczas których pracownik zapoznaje się z zagrożeniami wynikającymi z pracy na danym sta-
nowisku. Rekomendujemy, by szkolenie rozpoczynało się od obszaru produkcji. Pozwala to na zapoznanie się 
nowo zatrudnionej osoby z produktami  McDonald’s. Ta podróż przez szkolenie pracownicze pozwala nauczyć 
się pracy na wszystkich stanowiskach.

Dobra praktyka

Ścieżka kariery w        McDonald’s
Pracownik restauracji Instruktor

Kierownik restauracji

Lider gościnności

Asystent kierownika 
restauracji

Młodszy manager

Manager 

N A S I  P R A C O W N I C Y N A S I  P R A C O W N I C Y



118 119

Raz w roku wśród pracowników biura oraz restauracji własnych przeprowadzamy rozmowy o ścieżce kariery 
i rozwoju. W 2021 roku 100% pracowników biura oraz 94,3% pracowników restauracji własnych odbyło takie  
rozmowy. Proces ten daje możliwość omówienia aspiracji zawodowych, uzyskania wsparcia w  zakresie  
sposobu ich realizacji i opracowania planu umożliwiającego osiągnięcie założonych celów. 

Chcemy, aby osoby pracujące w        McDonald’s budowały swoją karierę w naszej organizacji niezależnie od tego, 
czy planują zostać z  nami kilka, czy kilkanaście lat. W  wytyczaniu dalszych kroków rozwojowych pomaga 
tzw. BEST Action Plan, czyli indywidualny plan rozwoju. Określa on, które kompetencje pracownik powinien 
wzmocnić i  jakie działania rozwojowe podjąć, aby budować swoją karierę w McDonald's. Zestaw oczekiwa-
nych cech, postaw i kompetencji określa model kompetencji przywódczych BEST. 

Dobra praktyka
[ G R I  4 0 4 - 3 ]

Kompetencje wykonawcze
• Zapewnienie spójności działań z celami, 

priorytetami i strategią

Kompetencje strategiczne
• Planowanie przyszłych działań na 

podstawie analizy faktów, danych 
i informacji o potrzebach gości

Kluczowe wskaźniki sukcesu
• Ciekawość: otwartość na ciągły  

rozwój, niezależnie od zajmowanego stanowiska
• Elastyczność: w sposobie myślenia i działania, 

(umiejętność dostosowania się do zmieniających 
się okoliczności), dostrzeganie wzorców i trendów 
(stosowanie ich w nowych, nieznanych sytuacjach)

• Wytrwałość: podejmowanie wyzwań z energią 
i optymizmem

• Relacyjność: budowanie zaufania i zdobywanie 
szacunku innych

Kompetencje związane 
z budowaniem 
i rozwijaniem zespołów
• Rozwój pracowników i zespołów
• Transparentna komunikacja
• Pomaganie innym w pokonywaniu 

barier w drodze do zmian

Ścieżki kariery pracowników są różne, nielinearne, często 
składają się z  kilku przesunięć horyzontalnych, oddele-
gowań do pracy na innych rynkach w naszym segmencie 
lub w funkcjach globalnych, pracy projektowej i między-
działowej. Pandemia przyczyniła się do zwiększenia ela-
styczności pracy wprowadzając tryb hybrydowy. Czę-
sto na stanowiska juniorskie rekrutujemy młode talenty 
z restauracji, dając im możliwość rozwoju w strukturach 
korporacji.
Pracujemy również z zewnętrznymi specjalistami, takimi 
jak ThinkTank i  Fundacja Diversity HUB, wspierającymi 
pracowników w  obszarze zdrowia psychicznego i  well-
-beingu (szkolenia, interwencje zespołowe, platforma 
Mental Health Helpline).
Na kompleksowe szkolenia i  wsparcie od        McDonald’s 
mogą liczyć też nasi franczyzobiorcy. Przed dołączeniem 
do grona franczyzobiorców kandydat przechodzi szkole-
nie praktyczne i  teoretyczne przygotowujące do prowa-
dzenia restauracji. Szkolenie trwa około dziewięciu mie-
sięcy i  służy zdobyciu wiedzy praktycznej i  teoretycznej 
bezpośrednio w  restauracji        McDonald’s oraz na warsz-
tatach. Program zakłada poznanie wszystkich stanowisk 
w  strukturze organizacyjnej restauracji. Przyszły fran-
czyzobiorca 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 rozwojowych skupiających się bardzo 
mocno na rozwoju kompetencji przywódczych. Poszcze-
gólne etapy szkolenia w  restauracji kończą się testem 
weryfikującym znajomość procedur i standardów.
       Dodatkowo, w  ramach procesu rekrutacji kandydaci 
uczestniczą w  dwuetapowym procesie Harison Asses-
ment badającym pięć kluczowych obszarów kompeten-
cyjnych, niezbędnych podczas zarządzania restauracją. 
Wyniki warsztatów są jednym z  elementów wpływają-
cych na końcową ocenę kandydata. 
McDonald's oferuje swoim franczyzoborcom konsultacje, 
szkolenia, warsztaty oraz udział w  pracach grup robo-
czych, także w  formie wielomiesięcznych procesów roz-
wojowych. Ich celem jest inspirowanie do doskonalenia 
kompetencji przywódczych, pobudzanie do refleksji nad 
własnym stylem zarządzania. Jednym z  przykładów jest 
cykl warsztatów w ramach McAcademy, realizowany przy 
współpracy partnerów zewnętrznych, m. in. ICAN Institute. 
Warsztaty to możliwość rozwoju kompetencji w obszarze 
innowacji, myślenia strategicznego oraz analitycznego. 
Co ważne, szkolenia organizowane przez        McDonald’s 
wspierają nie tylko samego franczyzobiorcę, ale również 
jego kadrę kierowniczą. Materiały szkoleniowe są stale 
aktualizowane i dostosowywane są do bieżących potrzeb. 
Kilka razy w  roku organizujemy szkolenia  Inspiring 
 Leadership Session, które mają   na celu pobudzanie do 
refleksji na temat swojego stylu zarządzania zespołem.

Szkolenia  
dla pracowników  
biura i franczyzobiorców
Pracownicy biura mogą liczyć na szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych i  zewnętrznych. Orga-
nizujemy warsztaty, szkolenia, Dni Kariery, sesje coachingowe, mentoringowe, panele dyskusyjne  
i inspiracyjne, spotkania facylitowane. Część z nich ma charakter jednorazowych spotkań, inne trwają 
kilka miesięcy. Szkolenia realizowane są zarówno offline, jak i  online, a  większość z  nich to sesje 
zamknięte, prowadzone wyłącznie dla pracowników naszej organizacji.

• Creating Feel Good Moments, 
• Podstawy przywództwa dla kierowników zmiany,  
• Rozwój umiejętności przywódczych na zmianie, 
• Doskonalenie kompetencji lidera,
• Prowadzenie świetnych restauracji.

Warsztaty przyszłego franczyzobiorcy

Franczyzobiorcy
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Bonus roczny wynika w  30% z  realizacji celów indywidualnych ustalanych dla każdego pracownika biura, 
a w 70% z realizacji celu zespołowego. Podstawa do wyliczenia bonusu ustalana jest na bazie wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wskaźnika Target Incentive Plan związanego bezpośrednio z  poziomem danego stano-
wiska. Wysokość wskaźnika ustalana jest na podstawie benchmarku płacowego. Punktem odniesienia jest 
mediana rynkowa, a wypłata bonusu następuje na początku marca.

Dobra praktykaWynagrodzenia
[ G R I  1 0 2 - 3 5 ]  •  [ G R I  1 0 2 - 3 6 ] 

W         McDonald’s globalnie dbamy o  bardzo solidną bazę do zatrudnienia – działamy na rzecz  
równego wynagradzania niezależnie od płci, pochodzenia, wieku. 

Wynagrodzenie pracowników biura  McDonald’s, w  tym 
dyrektorów i pracowników wyższego szczebla składa się 
z dwóch podstawowych elementów:
• miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

wynikającego z umowy o pracę,
• bonusu rocznego zależnego od realizacji celów 

indywidualnych oraz celu firmy jako całości. 

Założenia dotyczące ustalania wysokości obu składni-
ków wynagrodzenia wynikają z  globalnych standardów 
       McDonald’s.

[ G R I  4 0 1 - 2 ] 
Każdy z  pracowników        McDonald’s Polska zatrudniony 
jest na podstawie umowy o  pracę. Wynagrodzenie 
finansowe uzupełnia pakiet benefitów dla pracowników. 
Oferujemy m.in.: 
• dodatkową opiekę medyczną dla pracowników biura, 

kierowników i menadżerów restauracji oraz liderów 
gościnności. W 2021 roku opieką objętych było 
967 pracowników,

• grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników 
biurowych i kierowników restauracji (238 osób),

• zapomogi finansowe dla wszystkich pracowników 
w trudnych sytuacjach życiowych. W 2021 roku 
skorzystało z nich 57 osób.

Zasady wynagrodzeń w       McDonald’s
Konkurencyjne Oparte na regularnie wykonywanym badaniu konkurencji. Pozwalające przyciągnąć, 

angażować i utrzymać pracowników.

Sprawiedliwe Adekwatne do roli, odpowiedzialności, doświadczenia, wiedzy, umiejętności i wydajności.
Zgodne z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, czyli niezależne od np. płci, wieku, 
rasy, niepełnosprawności, religii, narodowości.

Oparte na wynikach Powiązane z oceną pracy, motywujące do dalszego działania i wzmacniające zachowania 
zgodne z naszymi wartościami.

Zrozumiałe Jasno określone i komunikowane zasady dotyczące wynagrodzenia. Dążymy do prostoty, 
aby zapewnić pracownikom zrozumienie, co wpływa na ich wynagrodzenie.

Zgodne z przepisami Spełniające wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.

Przegląd wynagrodzeń dokonywany jest standardowo raz w roku.
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