
1. Ile osób było zatrudnionych w firmie Amazon przed Świętami? Ile z nich było 
zatrudnionych na umowy tymczasowe? 
W Amazon pracuje ponad 14 000 osób i ponad 90% z nich jest zatrudnionych bezpośrednio 
w Amazon na umowach o pracę. W niedawno zakończonym okresie przedświątecznym, 
dołączyło do nas ok. 7 500 pracowników sezonowych. 
  
2. Czy firma Amazon zatrudnia pracowników na umowy tymczasowe również poza okresem 
świątecznym? Jeśli tak, czemu firma preferuje ten rodzaj zatrudnienia? 
Tak, jeśli mamy dodatkowe zamówienia klientów, aby móc im sprostać, dołączają do 
naszego zespołu pracownicy sezonowi.  Ponad 90% naszych pracowników zatrudnionych 
jest bezpośrednio w Amazon na umowach o pracę i nasza firma preferuje taki rodzaj 
zatrudnienia. 
  
3. W stanowisku OZZ twierdzi, że umowy czasowe mają na celu „pacyfikowanie 
niezadowolonych pracowników” oraz „są narzędziem selekcji pracowników”. Jakie jest 
Państwa stanowisko w tej kwestii? 
Nie jest to prawda. 
  
4. Czy to prawda, że firma Amazon prowadzi program „Amazon Military”, w ramach którego 
rekrutuje byłych wojskowych na stanowiska managerów? Czy prawdą jest, że firma 
„zachęca ich szansą zarządzania „małą armią” pracowników” (cytat z oświadczenia OZZ)? 
Jedną z naszych głównych wartości jest zatrudnianie i rozwijanie najlepszych, rekrutujemy 
osoby z bardzo różnych środowisk i jesteśmy z tego dumni. Jeśli były oficer NATO jest 
zainteresowany pracą w Amazon i przeszedł nasz złożony proces rekrutacyjny, dlaczego nie 
mielibyśmy go zatrudnić i udzielić mu wsparcia w rozpoczęciu nowej ścieżki kariery. 
Program Amazon Military Leaders jest właśnie skierowany do byłych liderów wojskowych 
posiadających zarówno wiedzę z obszaru nauk technicznych, jak i doświadczenie w 
zarządzaniu operacjami, gotowych podjąć nowe wyzwanie zawodowe. 
  
5. Jaką drogę musi przebyć pracownik, aby otrzymać stałą umowę o pracę? Czy wygląda to 
tak, jak to opisał OZZ? 
W Amazon prowadzimy rekrutacje zarówno bezpośrednio, jak i korzystając z pomocy 
agencji pracy  – wszystkie szczegóły naszych ofert wraz z dostępnymi formami zatrudnienia 
znajdują się na stronie www.pracujwamazon.pl 
  
6. W oświadczeniu OZZ wspomina o osobach, które sądzą się z firmą Amazon w Sądach 
Pracy w Poznaniu i Wrocławiu. Czy takie procesy mają miejsce? Ile takich procesów trwa 
obecnie? Ile takich procesów było od 2014 roku, kiedy firma pojawiła się w Polsce? 
Liczba takich postępowań jest bardzo niewielka - związki zawodowe tworzą 
nieproporcjonalny w stosunku do stanu faktycznego szum wokół tych spraw i, co ciekawe, 
nigdy nie informują o wygranych przez nas sprawach, np. w dniu 21 grudnia 2018 r. Sąd 
potwierdził, że Amazon słusznie nałożył kary porządkowe na 4 związkowców. 
  
7. Czy na podstawie imion osób, o których wspomina się w oświadczeniu, oraz informacji o 
Sądach Pracy, w których toczą się sprawy, mogą Państwo potwierdzić, jakie były przyczyny 
zwolnienia/nieprzedłużenia umów z wymienionymi pracownikami? 

http://www.pracujwamazon.pl/


Musimy dostać nazwiska wspomnianych osób, żeby móc się odnieść do tego pytania. 
W przypadku Pani Mai, która była agencyjnym pracownikiem sezonowym, umowa wygasła 
31 grudnia. Pani Maja od początku wiedziała, że jej kontrakt z agencją pracy rozwiąże się 
wraz z upływem czasu, na który został zawarty. 
8. Czy firma Amazon zamierza spełnić żądania OZZ (postulaty dotyczące „zaprzestania 
zatrudniania przez agencje pracy”, „wycofania umów czasowych” oraz „przywrócenia do 
pracy osób zwolnionych z powodu krytyki warunków pracy w firmie, niezgody na 
podporządkowanie, udziału w protestach, jak też z powodu nieobecności wywołanych 
chorobami, których często nabyli się w pracy, czy niewyrabiania wyśrubowanych norm” – 
cytaty ze stanowiska)? 
Nasi pracownicy cenią stabilne i bezpieczne środowisko pracy, które im zapewnimy, gdyby 
tak nie było, nie bylibyśmy w stanie zatrudnić i utrzymać ponad 14 000 osób na tak 
konkurencyjnym rynku. 
Może kiedyś doczekamy dnia, kiedy OZZ dostrzeże, dobre rzeczy, które jako pracodawca 
robimy: zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjny pakiet benefitów, 
zawierający m.in. prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport do i z pracy na trasach 
Amazon, ubezpieczenie na życie, obiad za 1PLN, czy program Postaw na Swój Rozwój, w 
ramach którego można otrzymać dofinansowanie na dowolny kurs zawodowy do 26 000 zł. 
  
 


