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Niektórzy powiedz , e pytanie jest czysto re-
toryczne, poniewa  w niedalekiej przyszło ci 
sieci fast food-ów zostan  całkowicie zauto-
matyzowane. Gdy jednak mamy na my li: 
„tu i teraz”, w gr  wchodzi los dziesi tek tysi -
cy przewa nie bardzo młodych ludzi, którzy 
pracuj  na niskiej jako ci umowach miecio-
wych. Bardzo cz sto bez gwarancji jakiejkol-
wiek ilo ci godzin pracy. W Wielkiej Brytanii 
nazywaj  to „zero hour contract”. Warto zapa-
mi ta  t  nazw , bo by  mo e dzi ki nowe-
mu kodeksowi pracy pojawi si  ona i w Pol-
sce. Domaganie si  od McDonald’s podwy ek 
wynagrodze  nie jest łatwe i przyjemne. 
Po pierwsze wi kszo  z ponad 30 tys. restau-
racji obecnych na wiecie pod t  mark  pro-
wadz  franczyzobiorcy, wi c koncern mo e 
im tylko „doradza ”, tak e ws. płac. Po drugie, 
jak z rozbrajaj c  szczero ci  oznajmił Ed Ren-
si, były szef McDonald’s w USA, znacznie bar-

dziej opłacalne jest wyda  35 tys. dolarów na 
automatyczne rami  ni  zatrudnia  nieefek-
tywnego pracownika, który b dzie pakował 
frytki za 15 dolarów na godzin .

Poza tym „automatyczne ramiona” nie straj-
kuj  (jak na razie). A humanoidy si  na to od-
wa yły. We wrze niu 2017 r. po raz pierwszy 
w historii McDonald’s w Wielkiej Brytanii do-
szło do strajku niezadowolonych pracowni-
ków, wspieranego przez zwi zki zawodowe. 
Wyj ciowym powodem był brak odpowied-
niego wyposa enia zapewniaj cego bez-
pieczn  prac  przy grillowaniu hamburge-
rów, a bezpo rednia akcja strajkowa odbyła 
si  tylko w dwóch lokalizacjach: w Cambridge 
i w Londynie. Ale dla wszystkich było jasne, 
e gra idzie o podwy ki płac oraz wi ksz  

stabilizacj  zatrudnienia. Wszystko wskazuje, 
e si  to opłaciło. Od ko ca 2017 r. sie  za-

 Wolisz frytki pakowane 

 przez robota czy przez zadowolonego 

 pracownika sieci McDonald’s? 
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deklarowała wprowadzenie opcji gwaranto-
wanej odpowiedniej ilo ci godzin pracy dla 
wszystkich pracowników. Z kolei od stycznia 
2018 r. w ycie wchodz  podwy ki płac dla 
115 tys. pracowników, najwy sze od 10 lat. 
Przykładowo dla osób w wieku 16-18 lat 
najni sza stawka wzro nie z 5,10 funta do 
5,75 funta, natomiast dla tych powy ej 25 lat 
z 7,60 funta do co najmniej 8 funtów. Oczy-
wi cie dla franczyzobiorców s  to tylko „reko-
mendacje”, ale trudno sobie wyobrazi  by ci 
nie wzi li ich pod uwag .
 
Warte zauwa enia jest to, e nawet w zatomi-
zowanej strukturze prekaryjnego zatrudnie-
nia młodych osób symbolizowanego przez 
McJobs mo liwe jest wpływanie poprzez 
Mc Strike na poprawienie sytuacji wielu pra-

cowników. W Niemczech zwi zki zawodowe 
NGG wywalczyły w lipcu 2017 r. minimalne 
stawki godzinowe w wysoko ci 9 euro dla 
pracowników wi kszo ci sieci fast food-o-
wych w tym tak e McDonald’s. A co w Polsce? 
McDonald’s na koniec ubiegłego roku miał 
u nas 400 lokali. Obecnie cała sie  zatrudnia 
22 tysi ce pracowników. O zwi zkach za-
wodowych nikt w niej nie słyszał, od kiedy 
w 2003 r. w widnicy zwolniono 10 osób, które 
próbowały zało y  tak  organizacj . Ale po-
niewa  sie  deklaruje, e sama zadba, aby pra-
cownikom było u niej jak najlepiej, to zapewne 
nie ma takiej potrzeby.
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