
By li i obecni pracownicy
hali logistycznej Amazon
w Bielanach Wrocławskich
zarzucają pracodawcy
wypłacanie pensji
z opóźnieniem, a swoim
przełożonym brak kultury i
traktowania podwładnych
z szacunkiem. W zakładzie
trwa kontrola Państwowej
Inspekcji Pracy.

MAR TA LA SEK

Przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
na sze dzien ni kar ki spę dzi ły dzień
w cen trum lo gi stycz nym Ama zon
pod Wroc ła wiem, by na włas nej skó -
rze spraw dzić, jak wy glą da dzień pra -
cow ni ków. Po na szym tek ście zgło si -
ło się do nas ze skar ga mi wie lu by łych
i obec nych pra cow ni ków Ama zo na.
Pro si li o ano ni mo wość. 

Ba ła gan w pa pie rach
By ła pra cow ni czka opo wia da nam
o za mie sza niu z wy pła tą: – Pen sje mia -
ły być wy pła ca ne do 10. każ de go mie -
sią ca, a by ły z opóź nie niem. Cza sem
ktoś do sta wał tyl ko część, np. za miast
1800 zł wy pła ca li 1000 zł lub 500 zł,
a o resz tę trze ba by ło się wy kłó cać
w ka drach.

To sa mo mó wi in ny by ły pra cow -
nik Ama zo na: – Pa nu je tam ogrom -
ny ba ła gan w pa pie rach. Lu dzie nie
by li ubez pie cze ni, a pen sje za cał kiem
po dob ną licz bę go dzin w mie sią cu

róż ni ły się cza sa mi kwo tą na wet
900 zł! 

Ma rze na Więc kow ska, rzecz ni -
czka Ama zo na: – To dla nas naj waż -
niej sze, by na si pra cow ni cy otrzy my -
wa li pen sje na czas i wła ści wie ob li -
czo ne. W trak cie pierw szych ty go dni
pra cy od no to wa liś my ta kie in cy den -
ty, któ re na tych miast na pra wi liś my,
i wie le uwa gi po świę ci liś my na wy -
jaś nie nie, jak po praw nie pod bi jać
kar ty cza su pra cy.

Na noc ce lu dzie mdle ją
Pra cow ni cy alar mu ją też, że na ha li
czę sto do cho dzi do wy pad ków przy
pra cy, zwłasz cza na noc nej zmia nie.
– Co rusz zda rza się, że ktoś mdle je,
skrę ca so bie no gę. Wiem, bo mam zro -
bio ny kurs pier wszej po mo cy i bez
przer wy mnie do ko goś wo ła li. Ale
tam na wet nie ma pod sta wo we go wy -
po sa że nia ap te czki, nie ma jak ciś nie -

nia zmie rzyć czło wie ko wi, któ ry ze -
mdlał – re la cjo nu je by ła pra cow ni czka.

Rzecz ni czka Ama zo na: – Bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków jest dla nas
ab so lut nym prio ry te tem. W na szych
cen trach lo gi stycz nych ma my ca ło -
do bo wą opie kę me dycz ną, któ ra oczy -
wi ście ma sprzęt me dycz ny, w tym
tak że apa rat do mie rze nia ciś nie nia
czy na wet po mia ru po zio mu cu kru. 

Nie ma gdzie usiąść
Pra cow ni kom Ama zo na do skwie ra
tak że brak miejsc do sie dze nia na ca -
łej ha li lo gi stycz nej. Rów nież na sze
dzien ni kar ki pod czas zwie dza nia
cen trum lo gi stycz ne go zwró ci ły uwa -
gę, że nie ma tam ani jed ne go krze -
sła. – Pa czki są cięż kie, bo Ama zon
sprze da je też sprzęt AGD, ja kieś bla -
chy, czę ści do aut. I w ogó le nie moż -
na usiąść, bo nie tyl ko nie ma krze -
seł, ale na wet je śli ktoś przy cup nie

na chwi lę na ja kiejś ku we cie, to za raz
me ne dżer krzy czy: „Wsta wać, wsta -
wać! Nie je ste ście na pla ży!”. Raz by -
łam świad kiem sy tu a cji, jak ta ki star -
szy pan pchał wó zek i led wo po włó -
czył no ga mi. Wia do mo, że to pra ca
nie dla nie go, ale prze cież ja koś na
chleb trze ba za ro bić. A tu za nim
krzy czą: „Ej, w sa na to rium je steś?!”.

Rzecz ni czka Ama zo na: – Ma my dwie
głów ne sto łów ki zmiej sca mi sie dzą cy -
mi ido dat ko we mniej sze sa le do od po -
czyn ku. Za pew nia my tak że dłuż sze
przer wy, niż wy ma ga te go pra wo.Nie -
któ re ze sta no wisk pra cy ma ją cha rak -
ter pra cy czy sto fi zycz nej i jest to coś,
co otwar cieko mu ni ku je my wogło sze -
niach ipod czas pro ce su re kru ta cji.

„Ochro nia rze 
wy zy wa ją od zło dziei”
Pra cow ni cy Ama zo na na rze ka ją tak -
że na ochro nia rzy pra cu ją cych przy

bram kach wej ścio wych. – Z ma ga -
zy nów cią gle coś gi nie, dla te go
ochro nia rze już na wej ściu nas po -
ni ża li, wy zy wa li od zło dziei. Sa mi
nie wy ko ny wa li do brze swo jej pra -
cy, bo szaf ki pra cow ni ków by ły cią -
gle okra da ne. Wie le ra zy to zgła sza -
liś my, ale nikt nic z tym nie zro bił.
Raz dziew czy na mu sia ła w no cy
wra cać do do mu w ko szul ce, bo
ukra dli jej kur tkę z szaf ki – opo wia -
da ją. 

Rzecz ni czka Ama zo na: – Je steś -
my bar dzo za do wo le ni z pra cow ni -
ków na szej ochro ny, któ rych ce chu -
je bar dzo wy so ka ety ka pra cy. Wszel -
kie in cy den ty po win ny zo stać na tych -
miast zgło szo ne do dzia łu HR, byś -
my mo gli pod jąć dzia ła nia wy jaś nia -
ją ce. W ce lu za bez pie cze nia rze czy
na szych pra cow ni ków za pew nia -
my im kłód ki do sza fek, kur tek i to -
reb. �

Sy pią się skar gi na Ama zo na. PIP kon tro lu je 

Pra cow ni kom Ama zo na do skwie ra m.in. brak krze seł na ha li
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