
List zawiera opinię jednej osoby i nie odzwierciedla faktycznych warunków czy atmosfery 
pracy w naszych budynkach. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że już ponad 14 000 osób w 
Polsce wybrało Amazon na swojego pracodawcę a ponad 7 500 osób dodatkowo wspiera nas 
podczas tegorocznego szczytu sezonu. W celu zrekrutowania i zatrzymania u nas tak wielu 
pracowników na tak konkurencyjnym rynku, oferujemy atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz 
zapewnimy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. 
  
Pracownicy Amazon otrzymują bardzo konkurencyjne wynagrodzenie od 3100 PLN brutto 
miesięcznie oraz atrakcyjny pakiet benefitów, w tym premię miesięczną, prywatną opiekę 
medyczną, bezpłatny transport, ciepłe posiłki za złotówkę oraz innowacyjny program Postaw 
na Swój Rozwój, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na dowolny kurs 
zawodowy do 26 000 PLN w ciągu 4 lat. 
  
Zachęcamy wszystkich, aby osobiście przyszli do jednego z naszych Polskich centrów           
logistyki e-commerce i porównali nasze wynagrodzenie, świadczenia oraz warunki pracy z           
innymi. Zapisy dostępne są na: www.zwiedzanieamazon.pl. 
  
Odpowiedzi na zarzuty: 
  
BEZPIECZEŃSTWO W NASZYCH CENTRACH 
Od początku naszej działalności w Polsce ściśle współpracujemy z przedstawicielami władz i 
zapewniamy im pełen wgląd w nasze warunki pracy oraz standardy bezpieczeństwa. Naszym 
priorytetem jest pełna zgodność z prawem pracy. Jeśli jakieś kwestie wymagają poprawy - 
natychmiast wprowadzamy zmiany. 
Nasze Polskie Centra są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie i mają jedne 
z najlepszych wyników bezpieczeństwa w całej naszej europejskiej sieci. 
  
INTERWENCJE AMBULANSÓW W CENTRUM AMAZON W POZNANIU 
PODCZAS TEGOROCZNEGO SZCZYTU SEZONU 
Wezwania pogotowia ratunkowego były związane z osobistymi zdarzeniami zdrowotnymi 
naszych pracowników i nie były związane z wykonywaną przez nich pracą. 
  

Wizyty ambulansów w naszym centrum logistyki e-commerce w Poznaniu w bieżącym roku 
wyniosły 0,000002 na każda przepracowaną godzinę. 
  
DYSTANSE KTÓRE MUSZĄ PRZECHODZIĆ PRACOWNICY 
W naszych centrach mamy wiele różnych procesów, w tym te które wymagają i nie 
wymagają chodzenia. Kandydaci, którzy ubiegają się o pracę u nas, każdorazowo są 
informowani, że mogą być poproszeni o chodzenie około 2 km na godzinę. 
  
Co więcej, pracownicy korzystają z oprogramowania, które określa najkrótszą trasę pieszą z 
jednego miejsca do drugiego oraz technologii Amazon Robotics - która jest obecnie 

http://www.zwiedzanieamazon.pl/


wykorzystywana w 2 z 5 naszych budynków w Polsce. W Centrach tych to roboty 
dostarczają pracownikowi półki z produktami, eliminując w ten sposób potrzebę 
przechodzenia pomiędzy alejkami. 
  
BRAK ZASIĘGU INTERNETU W HALI I BRAK KRZESEŁ:   
Nie jest to prawda. Internet jest dostępny na terenie całego budynku, niedawno nawet 
zrobiliśmy na ten temat wewnętrzną kampanię informacyjną. W naszym Centrum znajduje 
się kilka tysięcy krzeseł – dostępne są one zarówno w kantynach, jak i na hali. Zapraszamy 
do odwiedzenia jednego z naszych budynków. 
  
POSIŁKI: “Na obiad ziemniaki, sos, mięso. Opcja wege: kluski z masłem i cukrem. Jemy 
wszystko i szybko, przed nami jeszcze 5 godzin pracy. Gdy ktoś ma słabszy żołądek albo dba 
o dietę, przynosi własny posiłek.” 
  
Posiłek za złotówkę (za darmo w szczycie sezonu) to jeden z benefitów, który oferujemy 
osobom u nas zatrudnionym. Są one świeżo przygotowywane na miejscu przez kucharzy. 
Dbamy o to, aby posiłki były nie tylko smaczne, ale i odpowiednio zbilansowane. W 
załączeniu przesyłam ostatnie tygodniowe menu – wersję mięsną i wegetariańską. 
  
Przy drzwiach wyjściowych w każdej kantynie mamy także zainstalowane przyciski do 
oceny potraw. Dzięki temu na bieżąco monitorujemy, czy smakują one naszym pracownikom 
i, jeżeli jest taka potrzeba, wprowadzamy zmiany w menu. 
  
ZMIANY: “Pracujemy 5 dni w tygodniu, czasem po 11 godzin dziennie” 
Większość naszych pracowników mieszka w miejscowościach położonych niedaleko naszych 
budynków, a my zapewniamy im bezpłatny transport. W szczycie sezonu, kiedy zatrudniamy 
dodatkowo ponad 7500 pracowników sezonowych w Polsce, ich średni czas dojazdu do 
pracy zajmuje ok. 1h 40 min. W ciągu całego roku, aby skrócić czas podróży każdego 
tygodnia, wszyscy nasi pracownicy pracują na 10-godzinnych zmianach przez 4 dni w 
tygodniu i mają 3 dni wolne. 
  
„Kilka godzin przed północą słyszymy motywujące okrzyki, muzyka zostaje podkręcona. 
Dostaniemy obiad dopiero po północy, więc pędzimy głodni ostatkiem sił, żeby pokazać 
innym magazynom, kto umie pracować najciężej.” 
  
Muzyka w naszych magazynach, na prośbę pracowników, jest puszczana przez całą dobę – 
nie zostaje „podkręcona” o północy. Obiady dla zmiany nocnej, tak jak dla zmiany dziennej, 
wydawane są wszystkim pracownikom w połowie zmiany, czyli od 23.00 do 01.00. 
  
WYNAGRODZENIE: 
Wszyscy pracownicy Amazon otrzymują bardzo konkurencyjne wynagrodzenie od 3100 
PLN brutto miesięcznie oraz atrakcyjny pakiet benefitów, w tym między innymi premię 



miesięczną, prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport, posiłki subsydiowane za 1 PLN 
(za darmo w okresie szczytu sezonu) oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój, w 
ramach którego można otrzymać dofinansowanie na dowolny kurs zawodowy do 26 000 PLN 
w ciągu 4 lat. 
  
BONUS: - ”Nie chcemy stracić bonusu. Dla wielu z nas to on był powodem, dla którego 
zatrudniliśmy się w Amazonie. Pozwoli kupić prezenty dla bliskich i przygotować święta.” 
Bonus do 1 300 pln brutto to dodatkowa prania finansowa – poza konkurencyjnym 
wynagrodzeniem i benefitami, które oferujemy na co dzień. Regulamin bonusu zakłada 
możliwość posiadania określonej liczby nieobecności, jak i wcześniej zaplanowanego urlopu. 
  

OPÓŹNIONE WYPŁATY: „My czekamy na wypłatę za listopad. Znów nie przyszła przed 
weekendem, więc w tym tygodniu nie zdążymy kupić prezentów.” 
Nie jest to prawda. Pensja za listopad została wypłacona na czas. 
  
PRZERWY: “Mamy 3 przerwy: dwie płatne po 15 minut i jedną niepłatną na obiad.”’ 
„Duże odległości do toalet” 
Amazon zapewnia przerwy dłuższe niż wymaga tego prawo. Pracownicy mają także łatwy 
dostęp do toalet. 
  
SKANERY: „Nie możemy robić zdjęć, ale jesteśmy bez przerwy nagrywani. Skaner 
zapisuje każdy nasz krok. Składamy się z danych.”, „Gdy skanujemy produkty, pika. 
Takich pików słyszymy kilka tysięcy dziennie, bez przerwy, monotonnie.” 
  
Używane przez nas urządzenia do skanowania są powszechnie stosowane w całej branży 
magazynowej i logistycznej, a także w supermarketach, domach towarowych czy innych 
firmach. Mają one za zadanie pomóc pracownikom w wykonywaniu codziennych zadań. Nie 
są one używane monitorowania pracowników. Warto dodać, ze skaner można wyciszyć, jeśli 
ktoś nie lubi jego dźwięku. 
  
TRUDNE DO OSIĄGNIĘCIA I NIEZRÓŻNICOWANE CELE: 
Tak jak każdy pracodawca mamy wymagania dotyczące wydajności pracy. Nasi pracownicy 
osiągają bardzo dobre wyniki. Nasze cele nie są ustalane „z góry” przez pracodawcę, a de 
facto przez samych naszych pracowników. Sprawdzamy wyniki osiągnięte przez 
pracowników danego procesu w każdym centrum przez dłuższy czas, a następnie stają się 
one celami na kolejne tygodnie. 
  
Ustalanie różnych wymagań dla pracowników pracujących na tych samych stanowiskach w 
oparciu o ich indywidualne cechy byłoby niezgodne z prawem. Nigdy nie dyskryminujemy 
naszych pracowników ze względu na płeć lub wiek. Przed rozpoczęciem pracy w Amazon 
każda osoba poddawana jest badaniom medycznym w celu oceny, czy jej wiek i stan zdrowia 
pozwala jej pracować na danym stanowisku. Pełny opis stanowiska i lista potencjalnych 



szkodliwych czynników są udostępniane lekarzowi medycyny pracy. Dlatego to lekarz, a nie 
Amazon, ocenia, czy wiek lub stan zdrowia pracownika pozwala mu na podjęcie pracy w 
firmie. 
  
PRACOWNICY SEZONOWI: „ Zwłaszcza gdy jesteśmy zatrudnieni przez agencję – 
wystarczy, że nie przedłużą z nami umowy na kolejny miesiąc.” 
  
W miarę, jak się rozwijamy, zatrudniamy na stałe nowych pracowników. Tylko w zeszłym 
roku w Polsce, ponad 3 600 pracowników sezonowych zatrudniliśmy na stałe. 
  
RAPORT BIEGŁEGO SĄDOWEGO: „W tym roku biegły sądowy uznał, że praca w 
Amazonie pod Poznaniem jest nieludzka. Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Amazon 
zapłacił tysiąc złotych kary. Tyle jest warte nasze nieludzkie traktowanie.” 
  
Jako pracodawca, który działa w Polsce od 4 lat i stworzył 14 000 stałych miejsc pracy, ściśle 
współpracujemy z władzami i zapewniamy im pełen wgląd w nasze warunki pracy i 
standardy bezpieczeństwa. 
  
Opinia biegłego sądowego jest obecnie elementem toczącego się postępowania sądowego –           
na temat którego nie powinniśmy spekulować. Opinia zawiera szereg kwestii niezgodnych z            
rzeczywistością i pozbawionych podstaw faktycznych i dążymy do ich sprostowania. 
  
Natomiast maksymalna kara, jaką może zasądzić PIP to 30 tysięcy złotych oraz złożyć do              
prokuratury wniosek o popełnieniu przestępstwa. Mandat w wysokości 1000 złotych oznacza,           
że skala naruszeń była niewielka. 
  
Poniżej przesyłam link do strony PIP dot. kontroli przeprowadzonych w Amazon:           
https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/97321,dzialania-kontrolne-i
nspekcji-pracy-w-centrach-logistycznych-amazon.html 
  
  
Mając nadzieję, że w materiale uwzględni Pani także referencyjne wypowiedzi naszych 
pracowników - w załączeniu pozwalam sobie zamieścić także historie osób, które wygrały 
tegoroczny program „Znalazłem Swoje Miejsce”. W jego ramach, co roku, pytamy naszych 
pracowników, dlaczego wybrały nas jako swojego pracodawcę, wśród tylu ofert na rynku. W 
tym roku w programie wzięło udział ponad 1000 osób. 
  
Codzienne badania opinii pracowniczej pokazują, że dla zdecydowanej większości 
pracowników Amazon to pracodawca pierwszego wyboru i z nim wiążą swoją przyszłość. 
Ich opinie, szczególnie że często zagłuszane przez krytyków, są dla nas bardzo ważne. 
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