
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: 

Niniejsze wezwanie do wstrzymania pracy obejmuje wszystkie prace porządkowe w firmach 

sprzątających wykonywane zgodnie z umowami zbiorowym Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców 

(SA) i Związku zawodowego Efling, 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 niżej wymienionych spółek na terenie 

członkostwa Eflingu, zgodnie z artykułem 1 statutu Związku: 

 AÞ-Þrif ehf. ................................... kt. 450706-0350 

 Dagar hf. ........................................ kt. 460999-2439 

 Sólar ehf. ....................................... kt. 710102-2360 

 Ræstitækni ehf. ............................. kt. 460502-4460 

 Hreint ehf. ..................................... kt. 660184-0159 

 

 iClean ehf. ..................................... kt. 560915-1360 

 Nýþrif ehf. ..................................... kt. 620801-2590 

 Nostra ræstingar ehf. .................... kt. 430309-1020 

 Eignaþrif ehf. ................................ kt. 700819-1080 

Przerwa w pracy dotyczy również innych firm sprzątających zatrudniających na podstawie wyżej 

wynionych umów, które nie zostały tutaj wymienione. 

Rozpoczęcie strajku bezterminowego planowane jest na 28 lutego 2023 r. godz. 12:00 w południe, chyba 

że wcześniej dojdzie do porozumienia i podpisania umów zbiorowych. 

 Dodatkowy zapis w sprawie głosowania: 

Głosowanie nad niniejszym wezwaniem zostanie ogłoszone przed południem w poniedziałek 13 lutego 

2023 r. 

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

20 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 12 lutego 2023 r o 

godz. 14:00 w Ośrodku kultury w Eflingu przy ul. Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík. 

 

 


