
Regulamin przewozów pracowniczych 

 

 

 

**Regulamin korzystania z usługi transportu autobusowego Amazon** 

 

Pracownicy magazynowi Amazon mogą korzystać z bezpłatnej usługi transportu autobusowego na 
wybranych trasach do i z Centrów logistycznych. Celem niniejszego regulaminu („*Regulamin*”) jest 
potwierdzenie na piśmie treści przyjętych zasad korzystania z transportu oferowanego pracownikom 
magazynowym przez Amazon Fulfillment Sp. z o.o. oraz poinformowanie pracowników o zasadach 
dotyczących warunków bezpiecznego i wygodnego transportu. 

Decydując się na korzytanie z transportu pracowniczego akceptujesz zasady podane w Regulaminie 
oraz w załącznikach do Regulaminu i zobowiązujesz się przestrzegania ich. 

 

**I. Definicje** 

 

Poniższe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie podane obok: 

**Pracownik magazynowy** ‒ osoba świadcząca pracę na rzecz Amazon na podstawie umowy o 
pracę, niezależnie od jej rodzaju oraz pracownik agencyjny, 

**Pasażer**‒ osoba, która weszła do autobusu Amazon, 

**Kierowca** – osoba, która zawodowo zajmuje się kierowaniem pojazdami oraz która posiada 
stosowne do tego uprawnienia, 

**Dyspozytor/ Przewoźnik** – osoba wyznaczona przez przewoźnika, która dyżuruje pod telefonem 
alarmowym podanym na tablicy Głos Transportu, 



**Koordynator transportu** – osoba wyznaczona przez Amazon, która jest odpowiedzialna za 
organizację transportu Pracowników magazynowych do i z Centrum Logistycznego. 

**Pracodawca lub Amazon** ‒ spółka działająca pod firmą Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, 00‑695 przy ul. Nowogrodzkiej 50; wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 447948, korzystająca z numeru NIP 5252546391, 

**Wieś** – Obszar, na którym mieszka do 2 tys. mieszkańców. 

**Miasto** – Obszar, na którym mieszka wiecej niż 2 tys. mieszkańców. 

 

**II. Informacje ogólne ** 

 

1. Decyzję o uruchomieniu nowej trasy, bądź utrzymaniu obecnie istniejącej na podstawie analizy 
biznesowej, podejmuje Zarząd Amazon. 

2. Do uruchomienia nowej trasy konieczne jest oświadczenie co najmniej 30 Pracowników 
magazynowych. 

3. Do uruchomienia nowego przystanku konieczne jest oświadczenie: 

    a) co najmniej 20 Pracowników magazynowych dla przystanku na terenie miejskim 

    b) oraz co najmniej 10 Pracowników magazynowych dla przystanku na terenie wiejskim. 

4. Zebranie podpisów oraz dostarczenie oświadczeń odnośnie nowych przystanków/tras leży w gestii 
Pracowników magazynowych. 

    a) Formularze dostępne są w Dziale Transportu 

    b) Formularze należy dostarczyć do Koordynatora Transportu 

5. Koordynator Transportu ma prawo zmienić przebieg aktualnych tras (np. dodać nowe przystanki), 
o ile nie wpłynie to negatywnie na koszty danej trasy. 

6. W przypadku, gdy z trasy korzysta mniej niż 20 pracowników przez okres czterech następujących 
po sobie tygodni, Amazon ma prawo zlikwidować lub ograniczyć kursowanie na danej trasie 
informując o tym korzystających z trasy Pracowników magazynowych, z co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem.  

 

 
 
 

**III. Zakres oferowanego transportu* 
 

1. Usługa korzystania z transportu pracowniczego Amazon dostępna jest wyłącznie dla  

    a) pracowników magazynowych posiadających niebieskie lub zielone identyfikatory 



    b) osób, które uzyskają pozwolenie na korzystanie z ww. usługi 

2. Amazon może zezwolić na bezpłatne skorzystanie z transportu pracowniczego: 

    a) przyszłym Pracownikom magazynowym, którzy przyjdą w Dniu zerowym (zwanym Day0) lub 
Dniu pierwszym (zwanym Day1)  

    b) Pracownikom magazynowym w dniu zakończenia z nimi współpracy, w celu umożliwienia im 
powrotu do miejsca zamieszkania 

    b) usługodawcom np. koordynatorom agencji pracy – tylko i wyłącznie po wcześniejszej akceptacji 
przez Koordynatora Transportu oraz dział finansów 

3. Każdy Pracownik magazynowy może: 

    a) odbyć jeden przejazd w obie strony na jednej trasie autobusowej dziennie w swoje dni 
grafikowe 

    b) w przypadku pilnej potrzeby pracodawcy na godziny nadliczbowe tylko i wyłącznie po 
wcześniejszym zapisaniu się na ww.  

4. Pracowników obowiązuje zakaz: 

    a) korzystania z transportu pracowniczego w celach innych niż służbowe (dojazd do i z magazynu 
Amazon) 

    b) korzystania z trasy innej niż wskazana w deklaracji 

5. Każdy Pracownik magazynowy, który zdecydował się korzystać z transportu Amazon, zobowiązany 
jest wskazać przystanek, z którego zamierza rozpoczynać oraz kończyć podróż 

    Należy to zgłosić do: 

    a) działu HR lub 

    b) bezpośrednio do Koordynatora Transportu lub 

    c) do swojej agencji pracy  

       

6. Pracownik korzystający z transportu zobowiązany jest do wsiadania i wysiadania tylko na jednym 
zadeklarowanym przystanku. Zabroniona jest mimowolna zmiana przystanków bez zgłoszenia 
zmiany Koordynatorowi transportu, jak i korzystanie z transportu na trasie innej niż podanej w 
deklaracji. W przypadku nieobecności/spóźnienia – zgłoszenie może nie zostać rozpatrzone 
pozytywnie. 
 

 

7. Jeżeli Pracownik magazynowy zechce zmienić trasę, musi zgłosić to do jednego z poniższych: 

    a) działu transportu 

    b) swojej Agencji pracy 

    c) działu HR 



    d) swojego managera z prośbą o przekazanie do działu transportu 

8. Celem weryfikacji każdy pracownik podróżujący autobusem jest zobowiązany do: 

    a) zeskanowania swojego badge’a podczas skanowania odbywającego się przy wsiadaniu do lub 
wysiadaniu z autobusu 

    b) podpisania się na papierowej liście obecności jeśli proces skanowania nie został 
przeprowadzony 

9. Do autobusu Amazon można wsiąść wyłącznie po okazaniu identyfikatora Amazon (niebieskiego 
lub zielonego). Wyjątkiem są osoby które otrzymały oficjalne pozwolenie na podróżowanie 
transportem pracowniczym (osoby na Day0/Day1, pracownicy agencji) 

 

**IV. Zasady ogólne i bezpieczeństwo** 

 

1. Pasażer ma obowiązek być na przystanku autobusowym co najmniej 10 minut wcześniej w 
stosunku do godziny odjazdu w aktualnym rozkładzie jazdy i czekać na Kierowcę w widocznym 
miejscu. 

2. Pasażerowie, którzy nie przyjdą na czas oraz nie dotrą do miejsca pracy w inny sposób muszą liczyć 
się z tym, że ewentualna nieobecność/spóźnienie nie zostanie usprawiedliwione przez dział 
tansportu.   

3. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest noszenie znaku odblaskowego, np. kamizelki 
odblaskowej, aby być lepiej widocznym.  

4. Pasażer czekający na przystanku autobusowym musi poinformować Kierowcę ,że zamierza wsiąść 
do autobusu poprzez np. machnięcie ręką lub badge’m. 

5. Wejście do i wyjście z autobusu dozwolone jest tylko i wyłącznie na wyznaczonych w rozkładzie 
jazdy przystankach i tylko przez drzwi oznaczone przez Kierowcę jako wejściowe, dopiero po 
całkowitym zatrzymaniu się autobusu. 

6. Pasażer nie może wymuszać na Kierowcy zatrzymania pojazdu w miejscach do tego 
nieprzystosowanych i nieoznaczonych, lub nieuwzględnionych w aktualnym rozkładzie jazdy.  

7. Po wejściu do autobusu Pasażer powinien znaleźć najbliższe, wolne miejsce, umieścić swój bagaż 
w schowku nad siedzeniem i zająć miejsce, aby nie opóźniać odjazdu autobusu. 

8. Każdy Pasażer ma prawo do zajęcia wyłącznie jednego siedzenia przeznaczonego do użytku w 
danym momencie. Blokowanie więcej niż jednego siedzenia przeznaczonego do użytku jest 
zabronione. 

9. Pasażerowie nie mogą stać blisko Kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia, ani 
zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie autobusu. 

10. Zabrania się prowadzenia niepotrzebnych rozmów z Kierowcą w trakcie jazdy autobusu. 

11. Do autobusu można wnieść jedynie jeden bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 15 x 25 x 
35 cm. Bagaż ten musi być łatwy w noszeniu, aby można było go umieścić pod lub nad siedzeniem 
Pasażera. Pasażerowie ponoszą odpowiedzialność za swój bagaż podręczny podczas podróży. 



12. Pasażerowie powinni zachowywać się w sposób przyzwoity, wg ogólnie przyjętych zasad kultury 
osobistej i nie przeszkadzać współpasażerom oraz Kierowcy w trakcie trwania kursu. 

13. Pasażerowie mają obowiązek mieć zapięte pasy bezpieczeństwa podczas całej podróży. 

14. Kategorycznie zabranie się naruszania ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa w autobusie jak 
np. przemieszczanie się po pojeździe w trakcie jazdy bez wyraźnej potrzeby, nie potrzebna zmiana 
miejsc, wystawiania części ciała przez uchylone okno etc. 

15. Pasażerowie są zobowiązani trzymać się uchwytów lub poręczy, kiedy podróżują autobusem na 
stojąco w mieście/na krótkich trasach. 

16. Wnętrze autobusu jest monitorowane przez kamery. Jeżeli nie życzą sobie Państwo podlegać 
monitoringowi, prosimy o nie wsiadanie do autobusu. 

17. Każdy Pasażer jest odpowiedzialny za to, aby wysiąść na swoim przystanku.  

 

**V. Zakazane zachowania** 

 

1. Każdy jest zobowiązany do respektowania przepisów polskiego prawa przewozowego, a w 
szczególności przepisów Prawa o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym, Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

2. Spożywanie lub przewożenie jakichkolwiek środków odurzających lub wszelkich innych substancji 
prawnie zakazanych w autobusie jest surowo zabronione. 

3. Zabrania się wsiadać do autobusu z przedmiotami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 
pozostałych Pasażerów, lub które mogą zniszczyć lub zabrudzić pojazd  

4. We wnętrzu autobusu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-
papierosów.   

5. Pasażer jest zobowiązany stosować się do instrukcji przewoźnika i kierowcy podczas wsiadania, 
trwania kursu oraz wysiadania. 

6. Każdy Pasażer autobusu powinien utrzymywać czystość zarowno w autobusie jak i na 
przystankach.  

 

7. Z wyposażenia autousu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem. Koszty naprawy 
uszkodzonych siedzeń lub innych części autobusu pokrywa osoba, która wyrządziła szkodę. W 
przypadku wyrządzenia szkody Pracownik magazynowy powinien zgłosić to Kierowcy lub 
Koordynatorowi transportu.  

8. Pasażer, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu i zachowuje się w sposób niewłaściwy, 
może zostać poproszony przez Kierowcę o opuszczenie autobusu na najbliższym wyznaczonym 
przystanku danej trasy.  Amazon nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia które mogą 
nastąpić po opuszczeniu pojazdu przez pracownika. 



9. W autobusie Amazon obowiązuje zakaz zbierania darowizn, agitacji, umieszczania prywatnych 
plakatów i reklam, rozdawania lub rozpowszechniania jakichkolwiek ulotek lub materiałów 
reklamowych bez zgody Głównego Managera FC. 

 

**VI. Opóźnienia autobusów** 

 

1. W przypadku opóźnienia autobusu przekraczającego 10 minut Pracownicy magazynowi czekający 
na przystanku na autobus są bezwzględnie zobowiązani do kontatku z przewoźnikiem w celu 
uzyskania dalszych informacji. 

2. W przypadku braku kontaktu lub gdy kontakt z przewoźnikiem wystąpił później niż założony czas 
10minut pracownik musi liczyć się z tym, że ewentualna nieobecność/ spóźnienie do pracy nie 
zostanie usprawiedliwione przez dział transportu. 

3. W celu weryfikacji/usprawiedliwienia zdarzenia dział transportu może poprosić o potwierdzenie 
wykonania połączenia o odpowiedniej godzinie np. zrzut z ekranu telefonu. 

4. Pracownicy magazynowi chcący skorzystać z transportu pracowniczego nie mogą opuścić 
przystanku w przypadku opóźnienia przyjazdu autobusu względem aktualnie obowiązującego 
rozkładu jazdy dla danej trasy bez kontaktu z przewoźnikiem w celu weryfikacji zdarzenia. 
Opuszczenie przystanku bez kontaktu z przewoźnikiem może doprowadzić do nieusprawiedliwionej 
nieobecności. 

5. W przypadku opóźnienia autobusu Pracownicy magazynowi powinni zaczekać na spóźniony 
autobus, zgodnie z zaleceniami dyspozytora jednak nie dłużej niż czas uwzględniony przez Amazon. 
Pracownicy magazynowi mają obowiązek oczekiwać na przystanku: 

    a) do 90 minut w warunkach korzystnych (temperatura powyżej 0 stopni C., poniżej 35 stopni C.) 

    b) W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. wichura, śnieżyca, temperatura -1 stopni C. i 
mniej lub 36 stopni C. i więcej) czas ten ulega skróceniu do 30 minut. 

        Po tym czasie obowiązkiem Pracownika jest zgłoszenie zdarzenia poprzez infolinię HR lub 
telefon do swojej agencji pracy. 

        Warunki atmosferyczne określane są na podstawie danych z serwisu FORECA. 

6. Jeżeli Pracownik magazynowy rozpocznie prace odbijając się na zegarze z opóźnieniem z powodu 
problemów z transportem pracowniczym, Amazon doliczy czas opóźnienia do czasu pracy na 
podstawie środków dopuszczonych regulaminem potwierdzających korzystanie z transportu (czasu 
zeskanowania badge’a pracownika w autobusie lub na terenie FC lub wypełnienia papierowej listy 
obecności). 

7. Pracownikom magazynowym korzystającym z autobusów Amazon, Pracodawca zapewnia 15 
minut na przygotowanie się i rozpoczęcie pracy (tj. odbicie się identyfikatorem na zegarze) od 
momentu przyjazdu spóźnionego autobusu.  

8. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy spowodowanej brakiem możliwości skorzystania z 
transportu pracowniczego jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli nieobecność ta wynikła bezpośrednio z 
winy Pracodawcy lub Przewoźnika (np. przepełnienie autobusu). 



9. Każdy Pracownik magazynowy, który nie ma możliwości dotrzeć do pracy ma obowiązek 
niezwłocznie przed rozpoczęciem swojej zmiany zawiadomić Pracodawcę dzwoniąc na infolinię HR 
lub do swojej agencji pracy. Wykonanie telefonu do przewoźnika nie jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem nieobecności do Pracodawcy. 

10. Wszelkie nieobecności lub spóźnienia ze względu na transport pracowniczy Amazon powinny być 
zgłoszone przez Pracownika magazynowego do Koordynatora Transportu, AP (Associate Partner) lub 
swojej Agencji Pracy w ciągu 48 godzin od momentu wystąpienia. Koordynator Transportu sprawdzi 
sytuacje i przekaże do Associate Partner/ Agencji pracy prośbę o ewentualne skorygowanie czasu 
pracy pracownika.  

11. Wszystkie zdarzenia które spowodowały nieobecność/spóźnienie zgłoszone po wyznaczonym 
terminie 48 godzin mogą skutkować brakiem usprawiedliwienia zdarzenia, również w przypadku 
błędnej deklaracji. 

12. Pracownicy magazynowi powinni poinformować Koordynatora transportu możliwie najszybciej o 
wszelkich nieprawidłowościach związanych z transportem, zawsze podając wszystkie, konieczne 
szczegóły takie jak: 

    a) dzień zdarzenia 

    b) godzina zdarzenia 

    c) zmiana pracownika 

    d) numer rejestracyjny pojazdu 

    e) przyczynę/powód nieprawidłowości 

13. Jeżeli Pracownik magazynowy jest nieobecny w pracy (np. jest na zwolnieniu lekarskim), przed 
powrotem do pracy ma on obowiązek sprawdzić, czy trasy lub rozkład jazdy autobusów nie uległy 
zmianie poprzez kontakt z infolinią HR lub ze swoją agencją pracy.  

 


