
Niebo przestało być granicą





Od samego początku naszym celem było stworzenie najbardziej skoncentrowanej na kliencie firmy na świecie, która oferuje 

możliwość kupienia online wszystkiego, o czym tylko mógłby zamarzyć. W okresie ostatnich 25-ciu lat, z małej księgarni 

mieszczącej się w garażu w Seattle, Amazon przekształcił się w globalną firmę, która działa w różnych sektorach: handlu i 

usług konsumenckich, małych i średnich przedsiębiorstw, wydawniczym czy usług wspólnych, tworzy innowacyjne urządzenia, 

takie jak światowej sławy Kindle i posiada sieć logistyczną liczącą ponad 175 centrów.

Warto dodać, że oprócz ciągłego rozwoju dla Amazon niezwykle ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Poprzez 

różnorodne programy CSR firma wspiera setki tysięcy pracowników, małe przedsiębiorstwa i społeczności lokalne w regionach, 

w których działają oddziały spółki. Amazon obecny jest również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – w tym w Polsce – 

gdzie stał się znaczącym inwestorem i pracodawcą.

Jesteśmy firmą prekursorów. Naszym zadaniem jest podejmowanie odważnych 

decyzji, a energię do działania czerpiemy z tworzenia innowacji w imieniu i dla 

naszych klientów.

Niniejszy materiał poświęcony jest działalności firmy we wspomnianym regionie – na kolejnych stronach znajdują się 

informacje m.in. o tym ile obecnie osób znalazło tutaj zatrudnienie, czy ile tysięcy ultranowoczesnych robotów wspiera 

je w wykonywaniu codziennych zadań. Zachęcamy do lektury…
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AMAZON 
NA ŚWIECIE

650 000+

2 000 000+

3 1 0  0 0 0  0 0 0 +

175+

Liczba miejsc pracy (Q2 2019)

Aktywnych kont klientów

Sprzedawców Amazon 
Centrów logistyki na świecie
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650 000+
3 1 0  0 0 0  0 0 0 +
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HANDEL I USŁUGI KONSUMENCKIE

USŁUGI DLA 
MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKACENTRUM USŁUG WPSÓLNYCH

Sektory działalności

USŁUGI WYDAWNICZE



EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
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wartość inwestycji 
(2012-2018)*

* wygenerowane inwestycje w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe

miejsc pracy

w tym centra logistyki 
e-commerce, centra 
badań i rozwoju oraz 
biura korporacyjne

przedsiębiorców 
rozwijających swój biznes 
dzięki produktom i 
usługom Amazon 

€ 4 , 5 + m l d

2 3  0 0 0 +
17 budynków

Tysiące
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GDAŃSK

KOŁBASKOWO

POZNAŃ

WROCŁAW

OKMIANY

PRAGA

SERED
BRATYSŁAWA

BUKARESZT

JASSY

DOBROVÍZ SOSNOWIEC

PAWLIKOWICE

WARSZAWA

POLSKA

CZECHY
SŁOWACJA

RUMUNIA

Centrum Logistyki E-Commerce

Centrum Rozwoju Technologii

Biuro Korporacyjne

Centrum Zwrotów

Oddział Amazon Web Services

Centrum Logistyki

2 ×

2 ×
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1 6 0 0 0 +
Stałych miejsc pracy

7200+

14+ mld zł

AMAZON W POLSCE

Wartość inwestycji w Polsce (2014-2018)*

Przedsiębiorców rozwijających swój biznes dzięki produktom 
i usługom Amazon 

* wygenerowane inwestycje w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe



POLSK A
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Dlaczego Amazon zdecydował się 

na rozpoczęcie inwestycji w Polsce?

Rosnące zapotrzebowanie zarówno polskich, jak i europejskich 

klientów na usługi świadczone przez Amazon, doskonała 

infrastruktura oraz dostęp do kapitału ludzkiego były głównymi 

czynnikami, które zachęciły fi rmę do inwestycji w Polsce.

Od 2014 roku, Amazon otworzył w kraju 7 centrów 

logistycznych – w Poznaniu, Kołbaskowie, Sosnowcu, 

Pawlikowicach, Okmianach oraz we Wrocławiu, gdzie 

działają dwa obiekty fi rmy. 

Amazon posiada również biuro korporacyjne oraz oddział 

Amazon Web Services (AWS) w Warszawie, a w Gdańsku 

znajduje się Centrum Rozwoju Technologii Amazon. Ostatnie 

z nich rozwija innowacje w takich obszarach jak synteza mowy 

czy przetwarzanie języka naturalnego.

WROCŁAW

Centrum Rozwoju Technologii

Centrum Logistyki E-Commerce

Biuro korporacyjne oraz Oddział Amazon Web Services

Centrum Logistyki

POZNAŃ

KOŁBASKOWO

GDAŃSK

WARSZAWA

PAWLIKOWICE

OKMIANY

SOSNOWIEC



8

Wielkość inwestycji  

w poszczególnych województwach*

6390+ mln zł
Dolny Śląsk

4800+ mln zł
Wielkopolska

1397+ mln zł
Śląsk

1341+ mln zł
Pomorze Zachodnie

313+ mln zł
Pomorze

64+ mln zł
Mazowsze

POLSK A

* wygenerowane inwestycje w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe
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14+mld zł
Wartość inwestycji w Polsce

od 2014 r. do 2018 r.*

POLSK A

* wygenerowane inwestycje w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe
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INNOWACJE | PRODUKTY KONSUMENCKIE

AWS (Amazon Web Services)
To wyposażona w infrastrukturę technologiczną platforma posiadająca szeroki zasób 

pamięci obliczeniowej, masowej, analiz, aplikacji i usług programistycznych. AWS jest obecnie 

wykorzystywany przez miliony klientów na całym świecie – różnej wielkości organizacje 

i przedsiębiorstwa z wielu sektorów gospodarki. Jedno z biur AWS mieści się w Warszawie.

Echo&Alexa
Echo to sterowane głosem urządzenie stworzone przez Amazon i obsługiwane przez 

Alexę - wirtualną asystentkę. Do jego obsługi nie potrzeba więc używać rąk. Zapytaj Alexę 

o co chcesz, np. odtworzenie muzyki, sprawdzenie wyników sportowych lub prognozy 

pogody, a odpowiedź uzyskasz natychmiast, nie ruszając się z fotela stojącego po drugiej 

stronie pokoju. Nad rozwojem Alexy pracuje m.in. zespół w Centrum Rozwoju Technologii 

Amazon w Gdańsku.

Kindle 
Jest jedynym tego rodzaju przenośnym urządzeniem, które umożliwia czytanie nawet 

przy intensywnym świetle. Najnowszy Kindle dziesiątej generacji jest mały, lekki i szybki. 

Urządzenie jest dostępne dla miłośników książek na całym świecie. Mogą wybierać oni 

spośród milionów tytułów, które są w stanie pobrać w mniej niż minutę. Kindle odgrywają 

także znaczącą rolę w rozpowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Kindloteka to jeden z naszych projektów, w ramach którego 

we współpracy z lokalnymi szkołami i bibliotekami publicznymi, zachęcamy najmłodszych 

do czytania książek.

POLSK A



13

INNOWACJE | LOGISTYKA

Amazon Robotics 
Robotyka i automatyzacja w naszych centrach logistyki 

pomaga zapewnić superszybkie dostawy, czyli to, co kochają 

nasi klienci. Obecnie na całym świecie ponad 100 000 robotów 

wspiera w codziennej pracy osoby zatrudnione w Centrach, 

transportując pomiędzy poszczególnymi stacjami zamówione 

produkty. Robotyka pozwala także na zwiększenie pojemności 

magazynowej, a co za tym idzie – zapewnienie szerokiego 

wyboru artykułów, dostępnych blisko naszych klientów.

Warto dodać, że Polacy, jako jedni z pierwszych na świecie  

i pierwsi w Europie, mieli możliwość pracy z Amazon Robotics 

już w 2015 r., kiedy to 270 robotów trafiło do wrocławskiego 

Centrum Logistyki E-Commerce. Natomiast od listopada 

2017 roku dodatkowo ponad 3 200 robotów wspiera osoby 

zatrudnione w Centrum w Kołbaskowie.

Druk na życzenie
Czy wiedziałeś, że drukujemy książki i robimy nadruki na ubraniach na indywidualne zamówienia naszych klientów?  

I to niezależnie od tego, czy zakupią oni jedną koszulkę z emblematem czy np. 500 kopii wybranej książki. Dzięki technologii 

druku na życzenie możemy być pewni, że oferowane przez nas produkty będą zawsze dostępne – bez względu na to, jak wiele 

razy zostaną one zamówione. Nasze drukarnie działają w Centrum Logistyki E-Commerce we Wrocławiu (gdzie produkujemy 

książki) oraz w Sosnowcu (gdzie tworzymy nadruki na ubraniach).

POLSK A



POLSK A

14

Jak Amazon wpływa na rozwój regionów?

Sprzedawaj na Amazon

Liczba przedsiębiorców z całej Polski,
którzy rozwijają swój biznes
dzięki usługom Amazon7200

- Więcej stałych i sezonowych miejsc pracy

- Zwiększone wpływy do budżetów samorządowych

- Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które sprzedają swoje produkty na Amazon 

i korzystają z naszej sieci logistycznej

- Rozwój lokalnych fi rm, które wspierają nas w opiece nad pracownikami oraz budynkami

(fi rmy transportowe, cateringowe, ochrona, fi rmy medyczne, fi rmy ubezpieczeniowe, etc.)

- Programy CSR dedykowane społecznościom lokalnym

Sprzedaż na Amazon umożliwia 
łatwy dostęp do kilkuset milionów 
klientów na całym świecie.

Co więcej, Amazon dba o to, aby 
proces dotarcia do tak dużej liczby 
osób był tak prosty, jak to tylko 
możliwe.

Oferujemy przedsiębiorcom 
różnego rodzaju narzędzia 
marketingowe, a także program 
Fulfi llment by Amazon (FBA),
w ramach którego zapewniamy 
pełną obsługę logistyczną. 
Wystarczy, że przedsiębiorca 
dostarczy produkt do jednego 
z naszych Centrów, a my zajmiemy 
się resztą – magazynowaniem, 
wysyłką i obsługą klienta.



POLSK A
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Cyprian Iwuć, CEO Rainbow Socks – Sprzedawca Amazon

Maciej Grabowski, CEO Tapiso – Sprzedawca Amazon

Sprzedaż na Amazon ma kluczowe 
znaczenie dla naszego eksportu 
i rozwoju na rynkach zagranicznych.

Amazon pozwala mi dotrzeć do 
milionów klientów za pomocą zaledwie 
kilku kliknięć.

Więcej informacji: services.amazon.pl

Jak to działa?

1

2

3

4

5

Opinie Sprzedawców Amazon

Rejestrujesz konto sprzedawcy

Klienci widzą i kupują Twoje produkty

Otrzymujesz płatność

Wczytujesz listy oferowanych przedmiotów

Dostarczasz produkty do klienta
(samodzielnie lub w ramach programu FBA)

Sprzedaż na Amazon w 5 prostych krokach:



POLSK A
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

NASZE FLAGOWE PROJEKTY W REGIONIE

KINDLOTEKA

Amazon dokłada wszelkich starań, aby wspierać społeczności lokalne w każdym regionie, w którym znajdują się jego oddziały. 

Współpracujemy z organizacjami charytatywnymi, prowadzimy programy edukacyjne i tworzymy kampanie skierowane do 

najbardziej potrzebujących.

Jesteśmy dumni z tego, że w naszych działaniach na rzecz społeczności lokalnych wspierają nas pracownicy. Co więcej,  

nieustannie inspirują nas oni do podejmowania wciąż nowych inicjatyw. Ściśle współpracujemy również z lokalnymi władzami, 

poszukując razem najlepszych sposobów na to, aby nasze działania w pełni odpowiadały na potrzeby danego regionu.

Program Kindloteka ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szkoły i placówki edukacyjne, 

które zakwalifikują się do ostatniego etapu programu, otrzymują wsparcie w postaci 100 książek, 500 e-booków  

oraz 10 e-czytników oraz kącik interaktywny. Do tej pory, w ramach 4 edycji programu Kindloteka, Amazon zapewnił wsparcie 

52 bibliotekom.

4
4 edycje 52

szkoły
Ponad 700

Kindli
Ponad 31 000

książek
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Amazon Goes Gold
Wrzesień jest miesiącem Międzynarodowej Świadomości Chorób Nowotworowych u dzieci, a złoty jest kolorem tej kampanii. 

Dlatego też, co roku pod znakiem złotej wstążki, organizowana jest akcja Amazon Goes Gold (eng. Amazon przybiera złote barwy).  

W ramach kampanii realizowane są liczne działania mające na celu wsparcie chorych – począwszy od działań podnoszących 

świadomość problemu, po wsparcie organizacji charytatywnych. Co więcej, w wybrane dni września, pracownicy Amazon na 

całym świecie solidaryzują się z małymi pacjentami, przychodząc do pracy w piżamach.



POLSK A
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Zwiedzanie Amazon
Zastanawiasz się, co się dzieje od momentu kliknięcia przycisku „kupuj”, aż do chwili, kiedy paczka z Twoim zamówieniem 

zostaje dostarczona przez kuriera? Odwiedź wybrane Centrum Logistyki E-Commerce w Polsce, zobacz na własne oczy

ultranowoczesne technologie i poznaj naszych pracowników.
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Centrum Logistyki E-Commerce 
w Kołbaskowie

Centrum Logistyki E-Commerce 
we Wrocławiu

Centrum Logistyki E-Commerce 
w Poznaniu

POLSK A

Jak wziąć udział w Zwiedzaniu Amazon?

Wybierz lokalizację

i zarezerwuj wizytę na
www.zwiedzanieamazon.pl
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W Amazon codziennie opracowujemy innowacyjne rozwiązania...

...bądź na bieżąco - śledź nas na Twitterze           @AmazonNewsPL       ...bądź na bieżąco - śledź nas na Twitterze           @AmazonNewsPL       






