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Nowa umowa zbiorowa do trzech lat 

Znaczna podwyżka najniższych wynagrodzeń 
 
Poniżej znajdują się informacje o najważniejszych zagadnieniach umowy zbiorowej, którą podpisano 
17 lutego br. W razie pytań lub chęci uzyskania więcej informacji i wytłumaczeń prosimy o kontakt z 
odpowiednim związkiem zawodowym. 
 
Okres ważności i retroaktywność 
Umowa zbiorowa jest retroaktywna do 1 lutego 2008 i jest ważna do 30 listopada 2010. 
 
Wynagrodzenie i zmiany w wynagrodzeniach w okresie umowy 
W umowach zbiorowych organizacji członkowskich ASÍ i SA zawarta jest m.in. podwyżka ogólnych 
stawek wynagrodzeń o 18.000 kr. w chwili podpisania, 13.500 kr. w roku 2009 i 6.500 kr. w roku 2010. 
Stawki wynagrodzeń rzemieślników i pracowników biurowych ulegają podwyżce o 21.000 kr. w chwili 
podpisania, 17.500 kr. w roku 2009 i 10.500 kr. w roku 2010. Tym samym planuje się, że nowe tabele  
wynagrodzeń będą obowiązywać w każdym roku (1 lutego 2008 roku, 1 marca 2009 roku i 1 stycznia 
2010 roku) i nie zakłada się, że dopuszczalna będzie obniżka opłat dodatkowych w świetle zmian stawek.  
 
Od 1 lutego obowiązuje specjalna gwarancja rozwoju wynagrodzenia. Oznacza to, że osoby zatrudnione 
u tego samego pracodawcy, które nie otrzymały podwyżki o przynajmniej 5,5% od 2 stycznia 2007 roku 
do chwili podpisania umowy, otrzymują to co im się należy.  W dodatku istnieje postanowienie 
dotyczące tych osób, które zmieniły pracę w okresie do 1 września 2007 roku. Wtedy podwyżka wynosi 
4,5%. 
W roku 2009 gwarancja rozwoju wynagrodzeń wynosi 3,5% i jest na takich samych warunkach.  
1 stycznia roku 2010 wynagrodzenia zwiększą się do 2,5%, nie licząc w.w. podwyżek stawek. 

 

Tabele wynagrodzeń 
Na samym końcu podana jest tabela wynagrodzeń po islandzku.  Pojęcia w tabeli: 
Mánaðarkaup/Mán.laun = Wynagrodzenie miesięczne 
Byrjunarlaun = wynagrodzenie początkowe 
Dagvinna = Praca dzienna 
Yfirvinna = Nadgodziny 
Stórhátíðarkaup/stórh.v. = wynagrodzenia świąteczne 
Byrjunarlaun/byrjunarl. = wynagrodenie początkowe 
Eftir 1. ár = Po 1 roku 
Eftir 5. Ár = Po 5 latach 
 
 
Postanowienia warunków wstępnych umów zbiorowych 
Postanowienia warunków wstępnych umów zbiorowych dotyczą utrzymania się lub zwiększenia siły 
nabywczej wynagrodzeń i zmniejszającej się inflacji. W lutym następnego roku zrewiduje się to czy te 
postanowienia się sprawdziły. Jeśli tak się stanie, zostaną przedłużone umowy do listopada 2010 roku. 
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Jeśli jednak tak się nie stanie, wtedy strony umów mogą negocjować o tym w jaki sposób reagować i tym 
samym przedłużyć umowy lub je rozwiązać od 1 marca 2009 roku. 
 
Gwarancja dochodów robotników 
Gwarancja dochodów robotników za pełną pracę dzienną ulega znacznej podwyżce. W roku 2007 
wynosiła ona  125.000 koron. 

Podwyżki wyglądają następująco: 

1 lutego   2008  kr. 145.000.‐ miesięcznie 
1 marca   2009  kr. 157.000.‐ miesięcznie 
1 stycznia  2010  kr. 165.000.‐ miesięcznie 

 
Uzyskane uprawnienia z powodu pracy zagranicą – nowy rozdział w umowie zbiorowej  
Pracownicy obcokrajowcy zatrudnieni na Islandii a także Islandczycy, którzy wcześniej pracowali za 
granicą, mają uznany przepracowny okres i uzyskane uprawnienia przewidziane w umowach zbiorowych 
w nawiązaniu do okresu pracy i branży, jednocześnie praca za granicą będzie uznana za porównywalną.  
Przy zatrudnieniu pracownicy muszą zebrać zaświadczenia od swoich poprzednich pracodawców za 
przepracowany okres lub w inny równie ważny sposób. W przypadku kiedy pracownik w chwili 
zatrudnienia nie może przedłożyć zadowalającego zaświadczenia, może on przedłożyć nowe 
zaświadczenie w ciągu trzech miesięcy od dnia zatrudnienia. Wtedy zyskane uprawnienia stają się ważne 
od następnego przełomu miesiąca. Pracodawca musi potwierdzić przyjęcie zaświadczenia. 
W zaświadczeniu od poprzedniego pracodawcy musi m.in. być podane:  
‐ Imię i nazwisko oraz dane osobowe odpowiedniego pracownika, 
‐ Nazwa i inne dane przedsiębiorstwa wydającego zaświadczenie wraz z podaniem numeru telefonu, 
adresu emailowego i nazwiska osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia, 
‐ opis wykonywanej pracy   
‐ kiedy odpowiedni pracownik rozpoczął pracę w odpowiednim przedsiębiorstwie, kiedy ukończył tę 
pracę a w przypadku zerwania umowy podać datę kiedy pracownik był zatrudniony. 
Zaświadczenie musi być po angielsku lub przetłumaczone na język islandzki przez przysięgłęgo tłumacza. 
 
Przedłużenie urlopu 
We wszystkich umowach zbiorowych zawarte jest przedłużenie urlopu. Przysługujące prawo do 
zwiększenia urlopu będzie uzyskiwane szybciej. Można tutaj zaznaczyć, że pod koniec okresu umowy 
prawo do urlopu zostanie przedłużone do 30 dni po 10 latach pracy w tym samym przedsiębiorstwie. 
 
Wynagrodzenie za zwolnienie z powodu nauki 
Negocjowane jest umożliwienie pracownikom otrzymywania wynagrodzenia za okres przebywania na 
kursach nauki dla pracowników, zależnie od branży w umowie. 
 
Ubezpieczenia od wypadków dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie 

Można stwierdzić, że ubezpieczenia od wypadków zawarte w umowie należą do najważniejszych 
nowości w tej umowie. Nowy rozdział o ubezpieczeniach od wypadków staje się ważny od 1 maja 2008 
roku. Dotyczy to ubezpieczeń od wypadków w pracy opisanych w umowie zbiorowej. Najważniejsze 
punkty to: 

Znaczna podwyżka większości sum ubezpieczeń.  
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Duża podwyżka zasiłków inwalidzkich. W ten sposób podwyższa się minimalną sumę rekompensaty 
inwalidzkiej do 11.400.000 kr. a w przypadku 100% niepełnosprawności do 31.350.000 kr. 

W większości przypadków ulega znacznemu zwiększeniu zasiłek na skutek zgonu. W ten sposób zasiłek 
na skutek zgonu małżonka wynosi 5.000.000 kr. Zasiłek na skutek zgonu dzieci zwiększa się o około 
cztery miliony w przypadku zgonu najmłodszego dziecka i mniej w przypadku starszych dzieci. 

Bardziej obszerne ubezpieczenia 

- Ubezpieczenia społeczne po raz pierwszy obejmują teraz młodzież w wieku 18‐22 lat, która 
zamieszkuje pod tym samym adresem co osoba zmarła i była na rzeczywistym utrzymaniu tej osoby. 

- Od tej pory ubezpieczenie jest ważne w czasie podróży w kraju i za granicą, które nawiązują do zadań 
pracodawcy. 

- Obecnie ubezpieczenie obemuje także wypadki w czasie uprawiania sportu, zawodów sportowych i 
zabaw organizowanych przez pracodawcę lub stowarzyszenie pracowników. Wyjątek stanowią 
określone dziedziny sportowe, patrz 8.6.3. 

Zgodnie z nową umową wysokość sum ubezpieczenia od wypadków będzie podlegaćindeksacji. 

 
Prawa w przypadkach chorób dzieci 
W pierwszym roku pracy u tego samego pracodawcy rodzic ma prawo do dwóch dni w każdym 
przepracowanym miesiącu, jednak maksymalnie 12 dni w okresie 12 miesięcy, do opieki nad chorymi 
dziećmi poniżej 13 roku życia. 
 
Przyznanie nadgodzin 
W tekście umów zbiorowych wyraźnie jest zaznaczone postanowienie, które ma na celu rozwianie 
wszelkich wątpliwości co do tego, z którego wynagrodzenia należy naliczać wypłątę za nadgodziny.  
 
Rozmowy z pracownikami 
Pracownik ma prawo do rozmowy z przełożonym raz w roku na temat swojej pracy, tj. o swoich 
postępach i celach i ewentualnych zmianach w warunkach pracy. 
 
Wynagrodzenie w obcej walucie 
Dopuszczalna jest wypłata części stałego wynagrodzenia miesięcznego w obcej walucie lub połączenie 
części stałego wynagrodzenia miesięcznego z kursem walut obcych za porozumieniem pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą.  
 
Wypowiedzenie umowy o zatrudnieniu 
Przy wypowiedzeniu umowy o zatrudnieniu pracownik uzyskuje prawo do rozmowy z pracodawcą o 
powodach wypowiedzenia umowy i może domagać się pisemnego wytłumaczenia. Jeśli pracodawca 
uchyla się od spełnienia życzenia pracownika, wtedy pracownik ma prawo do ponownego spotkania z 
pracodawcą w celu omówienia powodów wypowiedzenia umowy w obecności męża zaufania lub innego 
przedstawiciela odpowiedniego związku zawodowego, jeśli pracownik sobie tego życzy.  
 
Nowa umowa zbiorowa w odniesieniu do dużych projektów 
Sporządzono specjalną umową o warunkach pracowników zatrudnionych przy dużych projektach.   
Zakres i treść tej umowy dotyczy wszystkich dużych projektów, które definiowane są następująco: 
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a)  Prace przy wodospadach/w morzu i przy cieple geotermicznym a także w przylegających zakładach 
pracy. Inne obszerne zakłady pracy poza terenem stołecznym, przy czym czas pracy wynosi 
przynajmniej 20 miesięcy, średnia ilość pracowników przynajmnije 200 osób a kontrakt jest 
podpisany na przynajmniej 3 miliardy koron.  

b) Prace w tunelach i zakładach dużego ruchu, przy czym okres pracy wynosi przynajmniej 12 miesięcy a 
kontrakt jest podpisany na przynajmniej 3 miliardy koron.   

 
Postanowienia i oświadczenia 
Do bezpośrednich zapisów w umowie zbiorowej dołączony jest rząd postanowień i oświadczeń. Dotyczą 
one spraw równouprawnienia, informacji i konsultacji w przedsiębiorstwach, Europejskiej Rady 
Współpracy, legitymacji miejsca pracy, zgłoszeń do lekarza zaufania/przedsiębiorstwa usługowego w 
dziedzinie ochrony pracy, zaświadczeń lekarskich i chorób zawodowych. 
 

Najważniejsze postanowienia rządu w nawiązaniu do umów zbiorowych 
Zagadnienia podatkowe 

- Zniżka osobowa (persónuaflsáttur) zwiększa się o 7.000 koron w ciągu trzech lat, poza zmianami 
poziomu cen. Oznacza to, że pułap wynagrodzenia (za który nie płaci się podatku) zwiększa się z 
95.280 kr. w tym roku do 115.000 kr. w roku 2010, przy stałym poziomie cen. Dodatkowo zwiększa 
się pułap wynagrodzenia (za który nie płaci się podatku) zgodnie z poziomem inflacji.  

- Znacznemu zmniejszeniu ulegną cięcia dochodowe zasiłków na dzieci.  
Sprawy lokali mieszkaniowych 

- Zapomoga na mieszkanie ulega znacznej podwyżce już w tym roku. W ten sposób maksymalna 
zapomoga na mieszkanie wzrasta z 31.000 kr. miesięcznie do  46.000 kr. 

- Limit cięć ulg podatkowych w nawiązaniu do posiadanego majątku zwiększy się o 35%, już w tym 
roku. 

- Zniesienia opłat skarbowych z powodu pożyczek na zakup pierwszej nieruchomości. 

- Wejście do systemu oszczędnościowego nieruchomości poprzez zniżki podatkowe dla osób w wieku  
35 lat i młodszych.  

Nauczanie osób dorosłych i szkolenia zawodowe 
Znaczne podjęte będą działania skierowane na sprawy nauczania tych osób, które nie posiadają 
uznanego wykształcenia zawodowego lub gimnazjalnego. 

- Każdemu zapewnia się możliwość do wzięcia udziału w kursach po ukończeniu nauki w szkole 
podstawowej. 

- Dotacje do nauki dodatkowej (símenntun) i nauczania osób dorosłych zwiększą się o 300 milionów 
przez najbliższe dwa lata. 

 


