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Lublin, 24 września 2019 r.

Pan
Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.238.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie warunków

pracy osób zatrudnionych w charakterze strażnika ruchu

drogowego uprzejmie informuję, że osoby zatrudnione jako strażnicy ruchu
drogowego są pracownikami poszczególnych szkół. W związku z tym to do
obowiązków

dyrektora placówki należy zapewnienie pracownikom jak najlepszych

warunków do wykonywania przez nich zadań, w tym ewentualnego montażu wiaty lub
innego zadaszenia chroniącego pracownika przed opadami atmosferycznymi jeżeli
jest taka potrzeba i warunki środowiskowe to umożliwiają.
W dniu 9 lutego 2018 roku do dyrektorów szkół, zatrudniających strażników ruchu
drogowego zostało skierowane pismo z prośbą, by zwrócili uwagę na warunki pracy
osób przeprowadzających uczniów przez przejście, dla których są pracodawcami, a w
sytuacji gdy jest to potrzebne i możliwe podjęli działania celem zapewnienia bardziej
przyjaznych warunków pracy.
Informuję, iż pracownik Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie realizuje zadania
strażnika ruchu drogowego od kwietnia 2019 roku.
Mając na uwadze charakter pracy strażnika ruchu drogowego pani dyrektor Beata
Jezierska

podjęła

działania,

by

zapewnić

pracownikowi

lepsze

warunki

jej

wykonywania, szczególnie w okresie jesienno-zimowym poprzez ustawienie w okolicy
przejścia, przez które strażnik przeprowadza uczniów, budki chroniącej między innymi
przed opadami deszczu czy śniegu. Dotychczasowe działania szkoły doprowadziły do
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wydzielenia miejsca na posadowienie budki, które teraz zostanie wybrukowane oraz
uzyskania zgody Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na jej montaż w pasie drogowym.
Aktualnie szkoła prowadzi rozeznanie rynku celem wyłonienia wykonawcy zadaszenia
spełniającego wymogi.
Działania podjęte przez panią dyrektor szkoły w przedmiotowej sprawie zostaną
w najbliższym czasie sfinalizowane.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta
Mariusz Banach
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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