Kategoria kierowcy
1. Pomocnicy, pracownicy garażu, kierowcy
traktorów, pasażerowie i kierowcy
samochodów ciężarowych o masie całkowitej
do 3,5t.
2. Kierowcy samochodów ciężarowych o
masie całkowitej pow. 3,5t z max 3 osiami.
3. Kierowcy samochodów ciężarowych o
masie całkowitej pow. 3,5t z pow. 3 osiami.
4. Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą
pow. 750kg lub z więcej niż jedną przyczepą,
ciągników siodłowych z naczepą oraz
samojezdnych maszyn pracujących,
brygadziści i kierownicy placu.
5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy
zgodnie z §2, 11 i 14 ustawy o transporcie
towaru niebezpiecznego
(Gefahrgutbeforderungsgesetz), BGBI.I nr
145/1998 w każdorazowo obowiązującej
wersji, w dniach kalendarzowych, w których
odbywa się transport towarów
niebezpiecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń
7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do
kierowania dźwigami do 10m/t (udźwig).

5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy
pracują w wyuczonym zawodzie z
ukończonym kształceniem zawodowym,
przysluguje wynikające z umowy zbiorowej
minimalne wynagrodzenie w ich branży.
Zaliczenie lat pracy w celu zaszeregowania
osób do umowy zbiorowej danej branży
następuje zgodnie z postanowieniami umowy
zbiorowej dla pracowników branzy transportu
6.1 Kierowcy zawodowu z egzaminem
zawodowym - Kierowcy samochdów
ciężarowych o masie całkowitej pow. 3,5t z
6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem
zawodowym - Kierowcy samochodów
ciężarowych o masie całkowitej pow. 3,5t z
pow. 3 osiami.
6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem
zawodowym - Kierowcy zespołów pojazdów z
przyczepą pow. 750kg lub z więcej niż jedna
przyczepa oraz ciągników siodłowych z
7. Kierowcy, którzy są głównie angażowni w
dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz
konsumentów końcowych z zakładach z
nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu i
oleju opałowego.
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