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Na spotkaniu Komitetu Negocjacyjnego Związku Zawodowego Efling w dniu 28 lutego 2019 roku o 
godzinie 20:00, w biurze Efling przy ulicy Guðrúnartún 1, wyrażono zgodę na głosowanie w sprawie 
wstrzymania pracy, zgodnie z artykułem 15 prawa o związkach zawodowych i sporach zbiorowych 
(nr. 80/1938).  Wstrzymanie pracy będzie dotyczyło członków Związku Zawodowego Efling 
zatrudnionych przez firmę Almenningsvagnar Kynnisferð ehf. (za rejestrem RSK), Klettagarðar 12, 
104 Reykjavík (kt. 631299-2379) pracujących w ramach porozumień zbiorowych między SA 
Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorstw oraz Związkiem Zawodowym Efling, związkiem 
zawodowym Hlíf, VSFK i Stéttarfélag Vesturlands, które wygasło w dniu 31 grudnia 2018. 

Negocjacje żądań Związku Zawodowego Efling dotyczące odnowienia tego porozumienia zbiorowego 
przeprowadzone w imieniu członków związku zawodowego nie odniosły sukcesu pomimo 
pośrednictwa mediatora rządowego. 

Wstrzymanie pracy będzie dotyczyło wszystkich kierowców autobusów i innych członków związku 
zawodowego Efling zatrudnionych przez Almenningsvagnar Kynnisferð ehf., w ranach wyżej 
wymienionych porozumień zbiorowych pomiędzy Efling i SA na obszarze jurysdykcji związku 
zawodowego Efling, co dokładnie oznacza jurysdykcję Reykjavíku, Kópavogur, Seltjarnarnes, 
Mosfellbær, Kjósarsýsla do Botnsá, Grímsnes i Grafningshreppur, miasto Hveragerði, i obszar miejski 
Ölfus, a także Hafnarfjörður i Garðabær. 

Głosowanie odbędzie się zgodnie z klauzulą o autoryzacji w paragrafie 2 artykułu 15 prawa nr. 
80/1938 i rejestr głosowania zostanie przygotowany w nawiązaniu do niego, określając członków 
związku zawodowego Efling, którzy będą włączeni we wstrzymanie pracy.  

Daty i czynności, które obejmuje wstrzymanie pracy: 

- Od i z dniem 1 kwietnia 2019 do i z dniem 1 maja 2019, z wyłączeniem sobót i niedziel 
o Zatrzymanie pracy każdego dnia od 7:00 do 9:00 oraz od 16:00 do 18:00 

- Bezterminowo od 00:00 15 kwietnia 2019:  
o Pracownicy zaprzestają wykonywania określonych czynności: mycia pojazdów na 

zewnątrz, czyszczenia pojazdów, tankowania pojazdów, parkowania pojazdów.  

 
Głosowanie powinno zakończyć się nie później niż o godzinie 22:00 w czwartek, 14 marca 2019 roku. 

 


