
Co zrobić aby spodnie robocze nie pękały w kroku ? 

 

 Z pewnością wielu z nas kiedy używamy ubrań roboczych, czy to na co dzień w pracy 

zawodowej czy też kiedy używamy ich sporadycznie podczas wykonywania prac domowych, np. w 

ogrodzie, przy samochodzie, remoncie mieszkania, musiało niestety zmierzyć z taką sytuacją.                                                                                           

Podnosimy energicznie nogę aby wejść na drabinę lub zaczynamy chodzić na schody. Pierwszy 

stopień…a tu trach !!!   

 

  

 

 

Na pierwszy rzut oka problem wygląda na błahy. Ale co w takiej chwili czujemy ?  

Zaskoczenie, złość i bezsilność. 

  



               

 

Pewnie nikt tego nie badał, jednak możemy założyć że większość tych zdarzeń dzieje się kiedy nie 

jesteśmy sami. Przecież wszędzie są inni ludzie. Pracownicy, koledzy, a niekiedy i Klienci. 

Tylko z pozoru wygląda to zabawnie. A jeżeli nawet, to na pewno nie dla nas.  

 

 

 

Do tego w naszym klimacie przez co najmniej 6 miesięcy nie jest zbyt ciepło. Więc pracując z takimi 

wentylatorami przez wiele godzin może zakończyć się niewesoło. Przecież nie możemy liczyć na to że 

w pobliżu „miejsca zdarzenia” będzie usługowy warsztat krawiecki, który czeka z niecierpliwością aby 

naprawić nam spodnie. 

Strata wizerunkowa i brak komfortu to jedno, ale bezpieczeństwo a właściwie jego utrata podczas 

pracy w rozerwanych spodniach oraz szansa na zapalenie nerek, to już nie wygląda dobrze. 

 

Wizja zwolnienia lekarskiego i brak możliwości zarabiania to z pewnością dramat. 

Oczywiście możemy wyobrażać sobie różne sytuacje, a zawodowcy z branży BHP na pewno nie jedno 

widzieli na własne oczy. 



 

Czy musimy się na to narażać ? 

Czy są sposoby, możliwości, aby temu zaradzić i uniknąć takich sytuacji ? 

 

1. Powinniśmy zacząć od tego gdzie pracujemy i jak wygląda nasza praca.  

Czy więcej stoimy i chodzimy i sporadycznie zmieniamy pozycję, np. klękamy         

 

Czy jesteśmy w ciągłym ruchu, biegamy po schodach, wchodzimy na drabinę lub rusztowanie ? 

 

 

2. Drugim elementem jest odpowiednie dopasowanie rozmiaru ubrania do sylwetki. 

3. Wybór rodzaju odzieży. 

- Rozwiązania konstrukcyjne 

- Elementy wyposażenia 

- Udogodnienia 

Na całość oczywiście wpływa zastosowany rodzaj tkaniny i nici. 

 

Zakładając że sprzedawca udzieli nam odpowiedzi na nasze pytania, i dowiemy się jaka to tkanina, 

jaka jest jej gramatura, czy jest impregnowana itd., czy będziemy wiedzieli że jest ona odpowiednia 

dla nas, do naszej pracy ? 

Przecież każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie, i nie musimy wiedzieć co oznaczają te parametry. 

Nas interesuje czy te właśnie spodnie są dla nas ??? 

Aby poczuć się pewnie i komfortowo. 

 



Skupmy się więc na tym co możemy zrobić i sprawdzić sami aby zmniejszyć ryzyko takiej sytuacji w 

przyszłości.  

1. Możemy podać rzeczywiste rozmiary nasze i naszych pracowników. 

Podkreślam rzeczywiste, nie z przed ślubu czy z wojska. 

Pamiętajmy że : Luz krawiecki określa norma ! Więc nie dodajemy ani nie odejmujemy „kilku 

centymetrów”. 

2. Określamy rodzaj pracy. 

Jeżeli mamy pracę bardziej statyczną wystarczą : 

- dobrany odpowiednio rozmiar 

        oraz  

        - stosowanie paska do spodni  

 

Brzmi śmiesznie ? I nasuwa się pytanie, Co z ogrodniczkami ? 

 

W każdych spodniach należy używać paska !  

Dlaczego używamy w spodniach „cywilnych”, np. w jeansach czy garniturowych paska ? Aby ładnie 

wyglądały ? To też, ale przede wszystkim po to aby nie spadały. Aby ich ciągle nie podciągać. 

Więc dlaczego nie stosujemy go w spodniach roboczych? Szczerze mówiąc nie wiem. 

 Przecież nasza praca z zasady wymaga od nas aktywności, i  związanego z tym ciągłego poruszania się 

i zmiany pozycji. I z zasady jest to częstsze niż w domu czy w kinie. Pasek pozwala na utrzymanie 

spodni w odpowiednim miejscu. Nie pozwala na opadanie w kroku. To ważne przy energicznych 

ruchach, gdzie duże siły działają na materiał i nici, w efekcie powodując rozrywanie nawet mocnego 

szwu. 

Na rynku są już dostępne spodnie ogrodniczki dostosowane do zakładania paska. Mają zamocowane 

w odpowiednich miejscach szlufki. 

Jeżeli jednak nasza praca wymaga ciągłego ruchu, skakania po drabinie czy rusztowaniu. Powinniśmy 

dodatkowo spojrzeć na inne elementy: 

- dobrany odpowiednio rozmiar 

- wzmocnione szwy po wewnętrznej stronie nogawek (tzw. Ścieg trzynitkowy). 

- ergonomiczna konstrukcja : np. wyprofilowane nogawki które pozwalają na swobodne zginanie 

kolan bez naciągania tkaniny 

- wbudowany obustronnie elastyczny element dopasowujący spodnie w pasie podczas zmiany pozycji 

np. pochylania się (tzw flexsibelt) 

- w ogrodniczkach elastyczne szelki 

oraz 

- stosowanie paska do spodni 



 

Pamiętając o tych kilku elementach możemy skutecznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich 

niedogodności, poprawić bezpieczeństwo, komfort pracy oraz wizerunek.  

 Jak mówi przysłowie:  Jak Cię widzą tak Cię piszą ! 

Przecież jesteś Fachowcem ! I wyglądasz jak Fachowiec ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


