
WNIOSEK KOMISJI NEGOCJACYJNEJ W SPRAWIE 

WEZWANIA DO S T R AJKU 

Komisja negocjacyjna Eflingu wyraziła zgodę na przeprowadzenie ogólnego, tajnego elektronicznego 

referendum w sprawie ogłoszenia strajku, jak opisano poniżej: 

Strajk dotyczy określonych zawodów na sprecyzowanych stanowiskach pracy, wykonywanych zgodnie 

z umowami zbiorowym Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (SA) i Związku zawodowego Efling w 

sprawie pracy personelu restauracji i hoteli i tym podobnych, które obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r. 

i wygasły 1 listopada, 2022 r. 

Negocjacje w sprawie żądań Eflingu dotyczących odnowienia umów zbiorowych w imieniu członków 

Związku, mimo interwencji biura mediatora państwowego, zakończyły się bezowocnie. 

Strajk dotyczy wszystkich miejsc pracy na stanowiskach pracy spółek BERJAYA HOTELS ICELAND hf 

(kt. 621297-6949) i Cambridge Plaza Hotel Comp ehf. (kt. 5908150980) zgodnie z ww. umowami 

zbiorowymi. Wymienione zostały numery identyfikacyjne kennitala (kt.) i nazwy firm, z zastrzeżeniem 

zamknięcia, bankructwa, zmian własnościowych itp. 

Strajk obejmuje miejsce prowadzenia działalności oraz w stosownych przypadkach, inne stacje robocze 

wyżej wymienionych spółek w obszarze członkostwa Eflingu, które nie zostały dokładnie wymienione. 

Stacje robocze spółek w strefie członkowskiej Eflingu zgodnie z art. 1 Statutu Związku to: 

BERJAY HOTELS ICELAND hf. 

         Alda Hotel Reykjavik…………………………………… Laugavegi 66-68, 101 Reykjavík 

         Berjaya Reykjavik Marina Hotel………………….. Mýrargötu 2-8, 101 Reykjavík 

         Reykjavík Marina Residence……………………….. Mýrargötu 14-16, 101 Reykjavík 

         Berjaya Reykjavik Natura Hotel………………….. Nauthólsvegi 52, 102 Reykjavík 

         Canopy by Hilton Reykjavik City Centre……. Smiðjustíg 4, 101 Reykjavík 

         Hilton Reykjavik Nordica……………………………. Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík 

         Reykjavik Konsúlat Hotel……………………………. Hafnarstræti 17-19, 101 Reykjavík 

Cambridge Plaza Hotel Comp ehf. 

         The Reykjavik EDITION…………………………….. Bryggjugötu 8, 101 Reykjavík 

 

Rozpoczęcie strajku bezterminowego planowane jest na 15 lutego 2023 r. godz. 12:00 w południe, chyba 

że wcześniej dojdzie do porozumienia i podpisania umów zbiorowych. 

Dodatkowy zapis w sprawie głosowania: 

Głosowanie w sprawie wezwania do strajku zakończy się nie później niż o godzinie 18:00 we wtorek 7 

lutego 2023 r. 

Spis wyborców uprawnionych do głosowania w powyższej kwestii składa się z tych członków Związku, 

których dotyczy wezwanie do strajku, por. art. upoważnienie w ust. 2 art. 15 w ustawie nr. 80/1938. 

Procedura głosowania odbędzie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych, tajnych referendów 

wśród członków Konfederacji ASÍ, które zostało uzgodnione z późniejszymi poprawkami na posiedzeniu 

komitetu centralnego ASÍ w dniu 20 grudnia 2017 r. 

Dodatkowy zapis w sprawie strajku: 

Dozwolone jest wsparcie strajku w wysokości 25,000 koron, za każdy dzień utraty wynagrodzenia przez 

strajkującego członka Związku, przy założeniu, że pracuje on w pełnym wymiarze godzin. 

Uzgodniono na posiedzeniu komisji negocjacyjnej Eflingu, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2023 r 

o godz. 20:00 w Ośrodku kultury w Eflingu przy ul. Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík. 



 


