
  Dobrý den, 

 

Pražská solidární síť (SOL!S) dnešní protestní akcí vyjadřuje podporu Svazu syndikalistů Polska (ZSP) v boji za 

zlepšení podmínek pracovníků ve dvou skladech firmy Amazon v Polsku a zaměstnanců agentury Manpower, 

kteří rovněž pracují v těchto skladech. 

Tímto se zapojujeme do mezinárodního týdne akcí Mezinárodní asociace pracujících (MAP).  

Žádáme, aby česká pobočka agentury Manpower informovala vedení v Polsku o našem protestu a reagovala na 

požadavky kampaně za zlepšení mzdových a pracovních podmínek. 

HLAVNÍ PROBLÉMY definují pracovníci Amazonu následovně: 

 Nadměrně stresující prostředí 
 Příliš vysoký tlak na produktivitu 
 Zbytečné a neustálé pobíhání po skladu 
 10,5 hodinové směny (pouze 30ti minutové neplacené přestávky na oběd, bez žádných dalších 

přestávek) 
 Nutnost odpracovat polovinu pracovního času v čase od 18:30 do 05:00 
 Noční směny a práce v neděli nejsou finančně zvýhodněné 
 Výplata – přibližně 3 eura hrubého příjmu na hodinu 

Sklady dodávají zboží hlavně pro německý trh, ale rovněž putuje do Francie a Velké Británie. Pracovníci 

v Polsku ovšem dostávají za stejnou práci přibližně jednu čtvrtinu sumy v porovnání se mzdami v Německu. 

POŽADAVKY PRO MANPOWER 

1. Proplacení času během prostojů a času věnovaného školení o BOZP 
2. Jasné vysvětlení pracovního času, podmínek pro práci v noci a v neděli před podepsáním smlouvy 
3. Jasná výplatní páska s počtem odpracovaných hodin a se všemi odvody 
4. Celá mzda vyplacena podle zákona do 10. dne v měsíci 

POŽADAVKY PRO AMAZON 

1. Proplacení času během prostojů a času věnovaného školení o BOZP 
2. Vyšší sazba za práci v noci a během neděle 
3. 15ti minutová placená přestávka 
4. Žádné rozdíly mezi pracovními podmínkami kmenových a agenturních zaměstnanců 
5. Stejné mzdy v Sadoch a Bielanoch Wroclawskich 

O praktikách společnosti Amazon budeme informovat lidi v České republice a budeme pokračovat v protestních 

aktivitách, dokud nebudou splněny hlavní požadavky. 

Pražská solidární síť SOL!S 

solispraha@riseup.net 

telefonní kontakt:+ 420 722 670 698 

29. ledna 2015 v Praze 

 



 

 

 


