
IBUNT w polskim Amazonie 

AMERYKAŃSKI SEN 
ZA 8,5 ZŁ ZA GODZINĘ 
„Pracuj ciężko. Baw się 
dobrze. Twórz historię" 
- polscy pracownicy 
Amazona zdążyli już 
poznać pierwszy człon 
sloganu firmy, 
dla której pracują. 

Jeśli ich sytuacja się nie 
poprawi, zastrajkują. 

MARTA LASEK 

Amazon.com to największy sklep in
ternetowy na świecie. Ma 244 miliony 
klientów. W poprzednim kwartale osią
gnął 22 miliardy dolarów przychodu. 

Kiedy w zeszłym roku amerykań
ski gigant ogłosił, że wybuduje trzy cen
tra logistyczne w Polsce, rekruterzy 
z agencji pracy Adecco mówili: - W Pol
sce jeszcze żaden pracodawca nie za
trudniał tak wielu ludzi naraz. 

Ale większość z nich to pracowni
cy tymczasowi, zatrudnieni tylko w naj
gorętszym dla Amazona okresie - przez 
trzy miesiące poprzedzające święta 
Bożego Narodzenia, kiedy świat ogar
nia gorączka zakupów. Docelowo 
w trzech magazynach w Polsce ma pra
cować 4,5 tys. osób na stałe i aż 7,5 tys. 
tymczasowo. 

Hala jak kilkanaście boisk 
piłkarskich 
Za sprawną obsługą klienta, z której 
słynie Amazon, stoi przemyślana ope
racja logistyczna. Za 8,5 zl na rękę we 
Wrocławiu i niewiele więcej w Pozna
niu pracownicy muszą zmieścić się 
w limitach: zapakować w godzinę 
140 paczek albo w tempie wyznaczo
nym przez komputer odnaleźć wy
znaczony produkt. To ciężka fizyczna 
praca. Każda z hal logistycznych Ama
zona w Bielanach Wrocławskich iw Sa
dach pod Poznaniem mapowierzch-
nię 95 tys. m kw., czyli tyle, co kilka
naście boisk p iłkarskich. Pracownicy 
muszą przemierzać ją wzdłuż i wszerz 
nawet kilkanaście razy dziennie. 

Związki z Amazonem 
W polskim Amazonie udaje się coś, co 
jest nie do pomyślenia w amerykań
skich oddziałach firmy - pracownicy 
tworzą związki zawodowe. W Biela
nach Wrocławskich rejestruje się „So
lidarność", a w podpoznańskich Sa
dach - „Inicjatywa Pracownicza". To 
właśnie przedstawiciele tego drugie
go związku w maju składają do szefo
stwa Amazona pismo, w którym p ro-
testująprzeciwko ciągłemu windowa
niu norm. „Poprzez ciągłe podwyż
szenie norm naszapraca staje się cięż
sza i inten sywniej sza, co ma negatyw
ny wpływ na nasze zdrowie i satys
fakcję z pracy, a nie niesie za sobą wzro
stu płacy" - czytamy wpetycji podpi
sanej przez 400 osób. 

Ale na petycji się nie kończy. Pod 
koniec czerwca strajkuje załoga w kil
ku centrach Amazona w Niemczech. 
W podpoznańskich Sadach 24 i 25 
czerwca firma wydłuża zmianę o jed
ną godzinę. Zgodnie z prawem, bo za
mierza zapłacić za pracę w nadgodzi
nach. Kierownictwo zapewnia, że do
datkowe godziny nie mają związku 
z niemieckim strajkiem. Polscy pra
cownicy solidaryzują się z Niemcami. 
Część z nich bierze w tych dniach urlop 
na żądanie, a inni celowo spowalniają 
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pracę. „Reakcją pracodawcy się re
presje. W kolejnych dniach przepro
wadzono szereg rozmów dyscyplinu
jących, zawieszając (z prawem do wy
nagrodzenia) do tej pory co najmniej 
pięcioro pracowników, głównie kobiet" 
- czytamy w oficjalnym oświadczeniu 
„Inicjatywy Pracowniczej". - Prowa
dzimy postępowanie wyjaśniające 
w związku z indywidualnymi zacho
waniami pracowników - potwierdza 
rzeczniczka Amazona. 

Teraz związkowcy z Sadów chcą 
wszcząć spór zbiorowy Żądają od fir
my m.in. podwyżkipodstawowej staw
ki godzinowej do 16 zl brutto, wpro
wadzenia dodatków stażowych i re
gulaminu przerw. 

Musisz pchać, 
dźwigać i ciągnąć ciężary 
Na razie jednak stawka godzinowa 
w magazynie Amazona to 12,50 zł brut
to we Wrocławiu i 13 zl brutto w Po
znaniu. Są dwie 10-godzinne zmiany 
w godz. 6-16.30 oraz 18-4.30. Ludzie 
pracują przez cztery dni w tygodniu, 
od niedzieli do środy lub od środy do 
soboty. Stawka nocna (po godz. 22) jest 

wyższa -14,50 zł brutto. Dodatkowo za 
dobre wyniki można zapracować na 
15-procentową premię. 

W ofertach Amazon ostrzega o wy
sokim tempie pracy przy zmiennym 
poziomie hałasu, który „może być dość 
wysoki". Wymaga gotowości do pracy 
w nadgodzinach (na żądanie), zdolno
ści do podnoszenia ciężarów do 15 kg, 
stania lub chodzenia przez 10-12 godzin 
oraz do częstego pchania i ciągnięcia 
ciężarów, kucania, zginania się oraz się
gania po przedmioty. - Pracownicypod-
pisują kontrakt, z którego jasno wyni
ka, że zatrudniani są do pracy fizycz
nej - mówi Marzena Więckowska, rzecz
niczka prasowa polskiego Amazona. 

Pracownik pracownikowi wilkiem 
- Mordercze tempo pracy na hali na
rzuca nie kierownictwo, a sami pra
cownicy. Wiele osób skarży mi się na 
to, że ich menedżerowie samowolnie 
ustalają własne normy tylko po to, że
by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Bo 
w Amazonie wszyscy ze wszystkimi 
się ścigają: menedżerowie z mene
dżerami,jedna hala logistyczna w Bie
lanach z drugą i Poznań z Wrocławiem. 

Co cztery tygodnie 
analizujemy wyniki. 
Jeżeli 90 proc. lub więcej 
pracowników osiąga wyniki 
lepsze niż norma, możemy 
podnieść wskaźniki 
- mówi rzeczniczka Amazona 

Pracownicy polskiego 
Amazona nie mogą 
odpocząć 
w czasie pracy, 
bo na hali nie ma krzeseł 

Prawdopodobnie menedżerowie do-
stająpremie za dobre wyniki, choć kie
rownictwo nie ujawnia związkowcom 
regulaminu ich wynagradzania - mó
wi Tomasz Smoszyński, przewodni
czący „Solidarności" we wrocławskim 
Amazonie. 

Marzena Więckowska zapewnia, 
że zasady ustalania norm od począt
ku są takie same. - Tak jak większość 
firm mamy oczekiwania dotyczące 
wyników naszych pracowników. Ce
le w zakresie wydajności wyznacza
my na podstawie wyników osiągnię
tych wcześniej przez pracowników 
danego centrum. Co cztery tygodnie 
analizujemy wyniki. Jeżeli 90 proc. 
lub więcej osiąga wyniki lepsze niż 
norma, możemy podnieść wskaźniki 
- tłumaczy. 

Polacy z Wysp na ratunek 
- Nie wszyscy dorośli do roli osób za
rządzających innymi i potrafią tylko 
poganiać podwładnych - twierdzi 23-
-letni Smoszyński, któiy do pracy pod 
Wrocławiem przyjechał z Wysp Bry
tyjskich. Wcześniej przez dwalatapra-
cował w tamtejszym oddziale Ama
zona. Założył „Solidarność" w centrum 
logistycznym w Bielanach, żeby zmie
nić warunki pracy i płacy na lepsze. 
- To dobre dla naszego rynku pracy, że 
do Polski wracają osoby, które w prze
szłości pracowały na Zachodzie. Tam 
związki zawodowe mają wieloletnią 
tradycję, a pracowników traktuje się 
z szacunkiem. Polacy z doświadcze
niem za granicą mogą te pozytywne 
wzorce zaszczepić i u nas - komentu
je Sylwiusz Retowski, psycholog pra
cy i profesor Uniwersytetu SWPS. 

Na hali nie ma krzeseł 
Po pierwszych kilku miesiącach dzia
łalności Amazona w Polsce do Pań
stwowej Inspekcji Pracyposypało się 
kilkadziesiąt skarg. Pracownicy alar
mują, że na hali często dochodzi do 
wypadków, zwłaszcza na nocnej zmia
nie. Do pracowników, którzy zasłabli, 
kilka razy przyjeżdżało pogotowie ra
tunkowe. Nie można odpocząć nawet 
na chwilę, bo nie ma krzeseł. - Ale na
wet, jeśli ktoś przycupnie na chwilę na 
jakiejś kuwecie, to zaraz menedżer 
krzyczy: „Wstawać, wstawać! Nie je
steście na plaży!". Raz byłam świad
kiem sytuacji, jak taki starszypan pchał 
wózek i ledwo powłóczył nogami. Wia
domo, że to praca nie dla niego, ale 
przecież jakoś na chleb trzeba zarobić. 
A tu za nim krzyczą: „Ej, w sanatorium 
jesteś?!" - opowiada naszym dzienni
karzom anonimowo byłapracownica. 

- Mamy dwie główne stołówki 
z miejscami siedzącymi i dodatkowe 
mniejsze sale do odpoczynku. Za
pewniamy także dłuższe przerwy, niż 
wymaga tego prawo - wyjaśnia rzecz
niczka Amazona. Z krzeseł w stołów
ce i salach do odpoczynku można ko
rzystać tylko podczas przerw. W cią
gu trwającej 10,5 godziny zmiany są 
trzy przerwy: dwie 15-minutowe oraz 
jedna 30-minutowa, tzw. obiadowa. 

PIP: jest źle 
Po skargach Państwowa Inspekcja Pra
cy przeprowadza kompleksową kon
trolę w obu centrach logistycznych we 
Wrocławiu. Jej wyniki są miażdżące 
dla Amazona., Analiza dokumentacji 
wypadkowej ujawniła zdarzenia, któ
re nie zostały uznane za wypadkiprzy 
pracy, choć spełniały wszelkie prze
słanki (...). Stanowisk wyposażonych 
w monitory ekranowe, zorganizowa
nych na halach magazynowych, nie 
wyposażono w krzesła odpowiednie 
do tego rodzaju pracy" - czytamy 
w protokole kontroli PIP. 

Kontrolerzy zwrócili uwagę na pa
tologie w działaniu agencji pracy, któ
re zatrudniają pracowników tymcza
sowych w Amazonie. - Wbrew obo
wiązującym przepisom zatrudniano 
ich przy pracach szczególnie niebez
piecznych np. na wysokości. Nie wy
płacano im dodatków za pracę w go
dzinach nadliczbowych, a wynagro
dzenia nie były wypłacane w terminie 
- informuje Agata Kostyk-Lawandow-
ska, rzeczniczka Okręgowego Inspek
toratu Pracy we Wrocławiu. 

Inspektor pracy ukarał mandata
mi karnymi zarówno Amazona, jak 
i agencje pracy tymczasowej, o 
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