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Pocz!tki sklepów z odzie"! u"ywan! si#gaj! lat 70. 
ubieg$ego wieku, kiedy to studenci, przedstawiciele 
ró"nych subkultur czy %rodowisk artystycznych, 
zacz#li wyszukiwa& oryginalnych, u"ywanych 
ubra', by podkre%li& swoj! awangardowo%& i ch#& 
wyró"niania si# z t$umu. I cho& min#$o ju" 40 lat, 
to aspekt ten obok ekonomicznego jest wci!" 
dominuj!cym i warunkuj!cym nieprzemijaj!ce 
powodzenie popularnych „second handów”. Ich 
wysyp w Polsce nast!pi$ w latach 90. ubieg$ego 
wieku na fali lawinowego sprowadzania wszelkiej 
ma%ci towarów z Zachodu.

Czy pomimo sporego nasycenia rynku odzie"y u"ywanej jest na nim wci!" 
miejsce na nowe sklepy? Sprawdzimy to, a tak"e przedstawimy warunki, 
jakie trzeba b#dzie spe$ni&, by dzia$alno%& takiego sklepu by$a op$acalna, 
i poszukamy nisz, które sprawi!, "e b#dzie si# on odró"nia$ on innych tego 
typu miejsc. Policzymy te", ile otworzenie tego biznesu b#dzie kosztowa& 
i jakie zyski mo"e on przynie%&.

Charakterystyka rynku

Wed$ug danych GUS ju" niemal 1/3 – ponad 10 mln doros$ych Polaków – 
ubiera si# w sklepach z odzie"! u"ywan!. Badania Federacji Konsumenckiej 
potwierdzaj! rosn!ce zainteresowanie t! form! nabywania odzie"y oraz 
wskazuj!, "e coraz cz#%ciej przemawia za tym argument szansy znalezie-
nia oryginalnej i niepowtarzalnej odzie"y. W sklepach tych ubiera si# ponad 
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30% osób powy!ej 15. roku !ycia, a po"owa badanych kupuje tam ubranka 
dla dzieci.

Wp"ywy bud!etu pa#stwa z c"a i podatku VAT za import i handel odzie!$ 
u!ywan$ s$ z roku na rok s$ coraz wi%ksze. Przedsi%biorcy dzia"aj$cy w tej 
bran!y reprezentuj$ grup% ponad 100 000 osób skupionych m.in. w Krajo-
wej Izbie Gospodarczej Tekstylnych Surowców Wtórnych. Liczba dzia"aj$-
cych na rynku sklepów to prawie 30 000. Sprowadzono do nich ponad 100 
000 ton towaru. Do podzia"u jest rynek wart wed"ug ró!nych szacunków od 
5 do nawet 6 mld z"otych.

Najwi%ksz$ grup% klientów tego typu miejsc stanowi$ kobiety w &red-
nim wieku oraz emeryci i renci&ci. Z regu"y za wyborem przez nie tego 
miejsca przemawia' b%dzie aspekt ekonomiczny, cho' coraz liczniej-
sz$ rzesz$ klientów s$ osoby, które zm%czone jednolit$ ofert$ wielkich 
marek sieciowych w sklepie z odzie!$ u!ywan$ szukaj$ pojedynczych, 
oryginalnych i niepowtarzalnych ubra#. Dzi%ki tej grupie klientów oraz 
dzia"aniom samych w"a&cicieli sklepów, którzy w ostatnich latach zacz%li 
coraz wi%ksz$ uwag% skupia' na atrakcyjnym wystroju i urz$dzeniu lo-
kali, a tak!e przemy&lanemu sprowadzaniu wyselekcjonowanych, cz%sto 
markowych ubra# w &wietnym stanie, miejsca te ju! dawno przesta"y 
kojarzy' si% ponurymi sklepami z kiepskiej jako&ci odzie!$. Sklepy te 
sta"y si% tak bardzo popularne w&ród m"odych ludzi poszukuj$cych w"a-
snego stylu, !e powsta" nawet nowy termin – „lumping”, jako parafraza 
„shoppingu”. Poza wizytami w sklepach z odzie!$ u!ywan$ obejmuje on 
tak!e wymian% informacji o promocjach, polecanie sklepów, porady dla 
pocz$tkuj$cych itp.


