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KSPOiW – jak lepiej wykorzystać potencjał 
producentów mrożonych owoców i warzyw

Maria Przegalińska: KSPOiW działa 

już 8 lat i w maju rozpoczęła się trze-

cia kadencja Stowarzyszenia, a obec-

nie Pan Prezes stoi na czele Zarządu 

tej organizacji. Jakie najważniejsze 

zadania ma do zrealizowania Stowarzyszenie, zarówno perspektywiczne, jak i aktu-

alne, na ten sezon?

Stanisław Adamiak: W grupie inicjatywnej tworzącej Stowarzyszenie na początku było 

około 30 firm. Od tego czasu rozwinęliśmy się i umocniliśmy się organizacyjnie, a dzia-

łalność nasza stała się potrzebna i pożyteczna dla całej branży, zwłaszcza produkującej 

mrożone owoce i warzywa. Ta branża potrzebowała dynamicznej, oddolnie tworzonej 

reprezentacji. Rozwijamy współpracę z instytutami i uczelniami oraz firmami współ-

pracującymi z nami w zakresie technologii i zaopatrzenia technicznego oraz organiza-

cjami producenckimi. Cenimy sobie szczególnie współpracę z firmą Bayer CropScience, 

której celem jest bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, z usług której korzy-

stają także dostawcy owoców i warzyw do naszych zakładów. Kierujemy nasze opinie 

i wnioski do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także innych resortów w sprawach 

istotnych, związanych z funkcjonowaniem branży owocowo-warzywnej.

Dużym powodzeniem cieszą się też nasze coroczne konferencje branżowe, na któ-

rych omawiamy sytuację w branży oraz tendencje i uwarunkowania na rynkach zagra-

nicznych. Stanowią one też dobrą okazję do prezentacji przez zaproszone firmy nowych 

rozwiązań z zakresu techniki i technologii, produkcji i przetwórstwa. Te spotkania mają 

charakter otwarty, uczestniczą w nich nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Ostatnie lata pokazują, że branża przetwórstwa owoców i warzyw bardzo mocno się 

rozwinęła, co oczywiście jest procesem pozytywnym, dzięki temu Polska stała się zna-

czącym producentem i eksporterem owoców i warzyw na rynki międzynarodowe. Powstało 

i ciągle powstaje wiele nowych zakładów, często przy dużym wsparciu środkami z fundu-

szy europejskich. Rodzi to też różne negatywne zjawiska. Nadmierna rozbudowa mocy 

przetwórczych i wzrost produkcji powodują dotkliwy spadek cen w skupie i sprzedaży 

wyrobów gotowych. Klasycznym przykładem może tu być czarna porzeczka. Tracą na tym 

rolnicy, ale i zakłady przetwórcze. Odwrotnym przykładem może być malina. Tu duża 

konkurencja w skupie prowadzi często do nadmiernego wzrostu cen i powoduje trudności 

w sprzedaży gotowych wyrobów i w efekcie spadek konsumpcji, bo drogi produkt jest 

zastępowany różnymi substytutami. Na rozwijającej się konkurencji polsko-polskiej tracą 

w ostatecznym rozrachunku zarówno producenci, jak i przetwórcy owoców i warzyw. 

Konieczne jest więc poszukiwanie nowych rynków zbytu i skuteczniejsza promocja kon-

sumpcji. Coraz ostrzej widać też, że rynek ten wymaga uporządkowania i stabilizacji, 

zwłaszcza w odniesieniu do owoców miękkich; być może pierwszym krokiem w tym 

kierunku będą obowiązkowe umowy kontraktacyjne, które mają być wprowadzone mocą 

ustawy sejmowej. Wiemy, że umowy te niełatwo będzie wprowadzić. Czeka nas tutaj 

wiele pracy i wspólnych uzgodnień z producentami i dostawcami owoców i warzyw.

Innym ważnym zadaniem jest większa integracja i współpraca zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu firm w zakresie np. wspólnych zakupów środków do produkcji, 

np. energii elektrycznej, opakowań poprzez wykorzystanie tzw. skali i uzyskiwanie przez 

to wspólnych korzyści. Można to także odnieść do sprzedaży gotowych produktów 

poprzez wspólną platformę sprzedaży, czy też do wspólnych negocjacji z dużymi sie-

ciami handlowymi itp. Tego niestety jeszcze nie wykorzystujemy, wolimy działać samo-

dzielnie. Duże zakłady sobie poradzą, ale dla mniejszych mogłoby to być korzystne.

Wydaje się, że wcześniej czy później będziemy musieli pochylić się nad nieunik-

nionym procesem konsolidacji branży i kapitału. Bardzo duże rozdrobnienie produkcji, 

mające zapewne i swoje dobre strony, w konfrontacji z ogromnymi koncernami świa-

towymi stawia nasze zakłady w trudnym położeniu konkurencyjnym, a nasz wpływ 

na rynek i ceny jest coraz mniejszy. Reasumując, o dalszych kierunkach rozwoju 

Stowarzyszenia będą decydować członkowie i ich gotowość do pogłębiania współpra-

cy, a z tym jest różnie.

– Czy w naszym kraju jest jeszcze wolny rynek, skoro grupy producentów owoców 

i warzyw mogą uzyskać duże dofinansowanie z funduszy unijnych, które przez 

część z tych grup jest wykorzystywane również na budowę chłodni i zamrażalni, 

a przetwórcy działający od lat na rynku mają znacznie mniejsze możliwości roz-

woju, realizacji nowych inwestycji w obecnej perspektywie finansowej? Czy jest 

to zgodne z prawem unijnym?

– Jest oczywiście wolny rynek, czasem mam wrażenie, że nazbyt wolny. Pozwoliliśmy 

np. na niekontrolowany rozwój wielkich sieci sklepowych, które dzisiaj dyktują warun-

ki współpracy często nie do przyjęcia dla producentów i przetwórców rolnych. Wejście 

na półki sklepowe do tych sieci trzeba okupić sprzedażą po zaniżonych cenach, do-

datkowymi opłatami i zgodą na rezygnację z własnej marki, bo sieci wielkopowierzch-

niowe celowo promują swój produkt, tzw. własną markę. Ten zabieg marketingowy 

służy głównie do wzmocnienia swojego dyktatu nad producentami i dostawcami pro-

duktów oraz maksymalizowania swojej marży. Dlatego popieramy ustawową próbę 

uregulowania zasad współpracy sieci wielkopowierzchniowych z producentami i do-

stawcami przetworów rolno-spożywczych. Choć działania te są mocno spóźnione, 

w wielu kategoriach produktów udział marki własnej przekracza poziom 30%.

Nasze zakłady skorzystały z możliwości dofinansowania w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego 2004–2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007–2013, przy czym wielkość dofinansowania wyniosła ogółem ok. 530 mln zł, 

a średni poziom dofinansowania kształtował się na poziomie 20–30% kosztów moder-

nizacji przy górnej granicy dofinansowania dla zakładu wynoszącej 20 mln zł. W ostat-

nich latach takiej możliwości już niestety nie mieliśmy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za to konsekwentnie wspiera grupy produ-

cenckie znacznymi środkami. Warto przypomnieć, że niewiele ponad 300 takich grup 

otrzymało ponad 7 mld zł pomocy, która niestety w wielu przypadkach została źle 

wykorzystana.

Nie została ustalona górna granica dofinansowania, dzięki czemu niektóre grupy 

otrzymały ogromne dofinansowanie przekraczające 100, a nawet 200 mln zł, a poziom 

dofinansowania przekroczył rzeczywistą wartość realizowanych zadań inwestycyjnych.

ceny wynoszą 0,8–0,85 euro/kg. Niższy był ich poziom jedynie w sezonie 2009/10 

(0,72 euro/kg). Czynnikiem hamującym większy spadek cen w sezonie obecnym było 

zdynamizowanie eksportu tego produktu do krajów Ameryki Płn., głównie do USA, oraz 

do Rosji. W okresie sierpień 2014 r. – styczeń 2015 r. łączny eksport do tych krajów 

wyniósł 32 tys. t (19% całego wolumenu eksportu w tym okresie), wobec 0,5 tys. t 

w analogicznym okresie poprzednim. Tak silny wzrost eksportu do USA, Kanady i Rosji 

spowodowany był w bardzo dużym stopniu relatywnie niskimi cenami w polskiej 

ofercie eksportowej. W poprzednich sezonach ok. 98–99% eksportu polskiego kie-

rowane było do krajów UE. W ostatnich dziesięciu sezonach zmienność cen ekspor-

towych wyniosła 32%, co oznacza silne wahania ekonomicznych warunków funkcjo-

nowania podmiotów przetwórczych, a przede wszystkim dostawców jabłek do zakła-

dów produkujących zagęszczony sok z tych owoców. Zmienność cen skupu jabłek 

kierowanych do przetwórstwa w latach 2005/06–2014/15 wyniosła  

aż 76%.

Perspektywy rynku zagęszczonego 
soku jabłkowego

Spodziewany brak odnowienia tendencji wzrostowej podaży eksportowej 

z Chin przy równoczesnej stabilizacji (lub spadku) produkcji w większości innych 

krajach, uczestnikach światowego rynku stanowią korzystne uwarunkowania 

zewnętrzne dla rozwoju produkcji i eksportu zagęszczonego soku jabłkowego 

w Polsce. Ponadto spodziewać się można odnowienia wzrostu zapotrzebowania 

na rynkach zagranicznych, po umocnieniu tendencji wzrostowych w gospodarce 

większości krajów europejskich. Zagrożeniem dla zwiększania produkcji zagęsz-

czonego soku jabłkowego w krajach eksporterach, w tym w Polsce, jest natomiast 

rosnąca produkcja soków NFC. W Polsce podaż jabłek do przetwórstwa zależała 

będzie przede wszystkim od poziomu eksportu tych owoców, który kształtowany 

będzie okresem obowiązywania rosyjskiego embarga oraz rezultatami poszukiwa-

nia nowych rynków zbytu jabłek deserowych przez ich producentów i eksporterów. 

Ceny skupu i eksportowe jabłek są w oczywisty sposób wyższe od kierowanych 

do przetwórstwa.

Nawet w przypadku braku istotnego sukcesu w zwiększeniu eksportu jabłek na 

nowe rynki zbytu i w warunkach utrzymania rosyjskiego embarga i restrykcyjnego 

jego przestrzegania trudno spodziewać się istotnego wzrostu podaży jabłek do prze-

twórstwa w perspektywie średniookresowej. Skutkiem trudności ze zbytem jabłek 

deserowych może być zmniejszenie krajowej ich produkcji i odnowienie tendencji 

wzrostu udziału w podaży rynkowej dostaw na rynek produktów świeżych. Polska 

zbliżać się będzie do modelu funkcjonującego w krajach UE-15, tj. z dominacją w struk-

turze rozdysponowania zbiorów jabłek owoców przeznaczonych do konsumpcji bez-

pośredniej. Na rynku światowym kontynuowany być może proces „przenoszenia mocy 

produkcyjnych” do krajów dysponujących dużą bazą surowcową i charakteryzujących 

się względnie niskimi cenami czynników produkcji – głównie siły roboczej.

Źródło: Centrum Informatyki Handlu Zagranicznej i Ministerstwo Finansów

Rys. 3. Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski (tys. t) i ceny w eksporcie (euro/kg)

dowo wysoki będzie w sezonie obecnym. Ceny eksportowe koncentratu soku jabłko-

wego wahają się zgodnie ze zmiennością produkcji krajowej, choć ich poziom kory-

gowany jest podażą w innych krajach eksporterach i zapotrzebowaniem rynku zbytu. 

W ostatnich dziesięciu sezonach najwyższe, na poziomie 1,78 euro/kg, były ceny 

eksportowe w sezonie 2007/08. Ceny na tym poziomie nie pozwalały jednak na pokry-

cie kosztów produkcji koncentratu, a uzyskaniu wyższego ich poziomu przeciwdzia-

łała bardzo wysoka produkcja i spadek cen w ofercie chińskiej. W sezonie 2014/15 

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Rys 4. Geograficzna struktura wolumenu eksportu zagęszczonego soku jabłkowego 
z Polski (%)
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          Zarząd KSPOiW serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji,
  która odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. 

w Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance

Patronat medialny: 

W programie:
  Sytuacja rynkowa branży owocowo-warzywnej ze szczególnym uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw
 dr Bożena Nosecka – IERiGŻ – PIB
  Projekty Vademecum jako nowe narzędzie wsparcia dla przetwórców i eksporterów owoców i warzyw
	 Mirosław Korzeniowski – Bayer CropScience
  Wsparcie finansowe przedsiębiorstw w ramach programów i funduszy unijnych
 dr Edyta Krzysztofik – Katedra Prawa Unii Europejskiej – KUL w Lublinie 
  Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży owocowo-warzywnej
  Dyskusja

Zgłoszenia prosimy kierować: biuro@kspoiw.com.pl, tel. 81 445 25 30, faks 81 445 25 31

Nosecka.indd   4 2015-04-22   19:47:14
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Rozmowa ze Stanisławem Adamiakiem, 
nowym Prezesem Krajowego Stowarzyszenia 
Przetwórców Owoców i Warzyw

Wywiad Adamiak.indd   20 2015-08-18   10:25:26

Ta publikacja jest kierowana do profesjonalistów z branży piwowarskiej, nie do powszechnego użytku, 
i zawiera informacje handlowe dotyczące oferty browarów regionalnych. 

Do wszystkich tych ofert odnoszą się poniższe ostrzeżenia:
½ LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU KOBIET W CIĄŻY
 I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

(na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dn. 26 października 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami)

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 
otrzymuje 20 pkt., zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Spis tre ści ko lej nych ze szy tów PFiOW moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej http://www.sig ma-not.pl, www.pfiow.pl
Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy 

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy do Waszych rąk trzynastą już edycję „Piw Regionalnych” – dorocznego dodatku do naszego cza-
sopisma branżowego „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”. Dzieje się to w czasie największego 
po II wojnie światowej kryzysu politycznego i zbliżającego się kryzysu gospodarczego. Branża piwowarska, 
zwłaszcza browary sektora MSP i rzemieślnicze – podobnie jak inne gałęzie gospodarki odczuwa niepewność 
jutra i wiele zagrożeń dla swej działalności. Przedstawiamy analizy sytuacji autorstwa znanych komentato-
rów rynku piwa w Polsce, którzy próbują w tych warunkach  znaleźć promyki nadziei. A browary przedsta-
wiają swoje nowości, specjalności, bo najważniejsze to się nie poddawać i robić porządnie swoje…

Zapraszam do lektury przy kufelku ulubionego piwa!
            Maria Joanna Przegalińska
                                                                                                                         redaktor naczelna
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To nie jest mój pierwszy tekst do „Piw Regionalnych” – branżo-
wego dodatku do „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzyw-
nego”, ale przyznam, że tekst ten przypłaciłem największym wysił-
kiem. Ba! Miałem nawet chwile słabości i chciałem zrezygnować 
z publikacji lub prosić Redakcję PFiOW, by jako symbol niepewnych 
i całkowicie nieprzewidywalnych czasów zarezerwowane na moją 
pisaninę szpalty pozostawić niezadrukowane… 

Tak właśnie! Brak słów stanowiłby najlepszy opis sytuacji, 
w jakiej aktualnie znajduje się branża piwowarska. 

…Nie wytrzymałem jednak i postanowiłem, że podejmę próbę 
zmierzenia się z naszą rzeczywistością…

Obecną sytuację w branży piwowarskiej można doskona-
le opisać medycznym językiem. Otóż diagnoza jest jasna… 
niestety na tę chwilę rokowania są złe. 

Od kilku lat konsumpcja piwa w Polsce spada, a to 
negatywnie odbija się na jego produkcji i kondycji bran-
ży. Co więcej nie widać sposobu, a nawet pomysłu, aby 
ten trend zmienić. A teraz, gdy polskie piwo znalazło się 
w samym epicentrum gospodarczego tsunami wywołanego 
przez wojnę na Ukrainie i spowodowanego przy tej okazji 
kryzysu, sytuacja stała się skomplikowana na tyle, że trudno 
do konkretnych problemów podchodzić racjonalnie i z me-
todycznymi rozwiązaniami, które w „normalnych czasach” 
byłyby skuteczne.

Sytuacja jest bardzo poważna, ale symptomy nadciągają-
cego kryzysu w browarnictwie docierały do nas już wcze-
śniej. Zwiastowały je trendy w konsumpcji piwnych potęg 
– zwłaszcza Niemiec – gdzie demografia „zabierała” trady-
cyjnych i lojalnych konsumentów piwa, a młodzi dorośli nie 
zastępowali ich w takim zakresie jak dotychczas. To samo 
zjawisko pojawiło się także u nas. Od roku 2018 spoży-
cie piwa per capita (rok do roku) spadało i wciąż spada… 
I mniejsza o to, czy spadek konsumpcji w ciągu ostatnich 5 
lat oszacujemy na 5, czy tylko (!) 3,5 mln hl! Bo niepodwa-
żalnym faktem jest to, że konsumenci najzwyczajniej zrezy-
gnowali w tym czasie z wypicia od 700 mln (!) do okrągłego 
1000 000 000 (tak! - MILIARDA!) butelek piwa. Co więcej 
– najbardziej niepokojące jest to, że spadek ten obserwujemy 
w równym stopniu w tych krajach, które nie przyłączyły 
się do nurtu piwnej rewolucji (Niemcy), jak w Polsce, która 
chętnie poszła rewolucyjnym torem. 

Zatem efekty kryzysu branży zaobserwować łatwo. Jest 
to możliwe dzięki statystykom oraz twardym danym rynko-
wym. O wiele trudniej wskazać przyczyny tego stanu. Chyba 

Polskie piwo … 
quo vadis???

najprościej jest powiedzieć, że przyczyny te są na tyle różno-
rodne i zmienne w zależności od wielkości i doświadczenia 
zakładu, że praktycznie dla każdego browaru powinniśmy 
stosować indywidualną metodologię, by poznać jego bolącz-
ki, a przy okazji nie wypaczać szerszego obrazu branży.

Teraz, gdy i tak skomplikowaną sytuację gmatwa: wojna, 
kryzys gospodarczy, krach energetyczny i chaos legislacyjny 
opis rzeczywistości wydaje się niemożliwy, a jakiekolwiek 
przewidzenie tego, co przed nami jest „wróżeniem z młóta” 
(w miejsce fusów), albo zwyczajną fantastyką. 

Dlatego w tym roku mój tekst dla „Piw Regionalnych” 
nie odniesie się do tego, co małe polskie browary chciałyby 
zrobić, by dalej się rozwijać; jakie trendy chciałyby wykorzy-
stać by podnieść swą atrakcyjność i konkurencyjność. Tym 
razem będę starał się zwrócić uwagę na kilka „przepaści”, 
nad które nasze firmy ciągnie sytuacja, w jaką zostaliśmy 
uwikłani i czy mamy jakiekolwiek szanse na ucieczkę przed 
spadnięciem w niebyt.

Oczywiście tym, co w ostatnim czasie doświadcza nas 
najmocniej to, że przy mniejszych, czy zbliżonych wolume-
nach sprzedaży – nawet przy niewielkiej korekcie cen jaka 
nastąpiła na początku roku – jest nienotowany wcześniej 
wzrost kosztów związanych z produkcją piwa. 

Na ten horrendalny wzrost – niestety – nie złożył się 
jeden czynnik. Zaliczyliśmy już lawinowy wzrost cen surow-
ców (a koszty ich wytworzenia mieliśmy jeszcze przedwojen-
ne), irracjonalne podwyżki nośników energii, które przełoży-
ły się nie tylko na bezpośrednie koszty produkcji, ale także 
dostępności i ceny materiałów pomocniczych (np. szkła, 
czy dwutlenku węgla). Nie możemy pominąć milczeniem 
wzrostu obciążeń podatkowych, które powitały nas z nowym 
rokiem. Jednak nie było to działanie jednostkowe. Podwyżki 
akcyzy będą nas witały co roku przez kolejne 5 lat. Gdyby 
tego było mało, to prawna konstrukcja tych podwyżek jest 
taka, że rządzący wskazali stawkę akcyzy wynoszącą 12 
złotych za każde plato ekstraktu w hektolitrze brzeczki, ale 
łaskawie do 2027 r. udzielają producentom zniżki!

Oczywiście sceptycy mogą mówić, że podniesienie 
obciążeń podatkowych małe browary dotyka w niewielkim 
stopniu, bo korzystają z 50% bonifikaty, jeżeli roczny wo-
lumen ich produkcji nie przekracza 200 tys. hl, a podwyżki 
cen surowców i energii dotykają wszystkich. Jednak osoby 
takie nie zdają sobie sprawy, jak negatywne efekty tego 
rodzaju działania przynoszą dla branży. Po pierwsze każda 
podwyżka cen zmniejsza popyt, a w konfrontacji z presją 
cenową wywieraną przez największych graczy handlowych 

dalszy ciąg na s. 8

Paweł Błażewicz
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drastycznie zmniejszają rentowność (o ile rentowności nie 
wykluczają).

Sytuacja ta odbija się negatywnie na wynikach finanso-
wych browarów, a nawet całkowicie zatrzymuje ich aktyw-
ność skierowaną na niezbędne inwestycje w modernizację 
zakładów, czy dywersyfikację energetyczną (zróżnicowanie 
źródeł energii, czy inwestycje w OZE). Co więcej, sytuacja ta 
dotyka najmocniej browary mniejsze i młodsze. Dzieje się 
tak ze względu na to, że browary największe w znacznym 
stopniu przeszły już modernizację techniczną, uzyskując 
wyśrubowane wyniki dotyczące oszczędności energii, czy 
wody, aż po częściową samowystarczalność (np. w zakresie 
odzyskiwania CO2 z procesów produkcyjnych). Dodatkowo 
największe browary, stanowiąc składowe międzynarodowych 
koncernów, mogą kompensować braki w pewnych obszarach 
nadmiarami w innych, przez co ich konkurencyjność i sku-
teczność staje się jeszcze większa.

Niestety małe browary nie mają takich możliwości. Co 
prawda w ostatnich latach nastąpiła w nich prawdziwa rewo-
lucja przemysłowa i wiele z nich przeprowadziło inwestycje 
w zakresie infrastruktury warzelnianej, w przede wszystkim 
w zakresie zabezpieczenia laboratoryjnego i techniki rozlewu 
(pojawiły się wirówki, nowoczesne filtry, a nade wszystko 
nowoczesne, sprawne linie rozlewu oraz konfekcjonowania 
piwa). Jednak te poważne inwestycje, mimo że wprowadza-
jące w tych zakładach nowy świat, są wciąż spłacane i to 
nie z kont koncernu, a z kieszeni – choć częściej z leasingu, 
czy kredytu zaciągniętego przez właścicieli danego browaru. 
Obsługa kredytu w czasach comiesięcznych podwyżek stóp 
procentowych to kolejny cios w konkurencyjność małych 
zakładów, który w dłuższej perspektywie może okazać się za-
machem na ich funkcjonowanie. O dostępie małych zakładów 
do bardzo kosztownych technologii optymalizacji zużycia 
mediów, rozwoju OZE –  aby stanowiły znaczną część zapo-
trzebowania na energię, czy odzysku np. dwutlenku węgla nie 
będę pisał. Bez skali produkcji przekraczającej zdecydowanie 
milion hektolitrów rocznie nie ma to szans na powodzenie. 

Podobnie rzecz się ma z pozycją negocjacyjną wobec 
dostawców surowców, czy opakowań. O ile bowiem kon-
cern „zapewnia” powiedzmy hucie pracę na kilka miesięcy 
to stanowi to pewną pozycję negocjacyjną w zakresie ceny, 
o tyle zaangażowanie linii hutniczych przez kilka dni takie-
go oddziaływania nie ma… Dlatego też w tym zakresie mali 
producenci nie szukają oszczędności, czy przewag negocja-
cyjnych. Dla nich jest to sposób na ochronę ciągłości dostaw 
kluczowych materiałów oraz zachowanie elastyczności tak 
potrzebnej w tych niepewnych czasach. 

Żeby jednak nie popadać w bardzo negatywny nastrój 
możemy zauważyć też pojedyncze promyki nadziei przebi-
jające się przez pokryte czarnymi chmurami piwowarskie 
niebo. Tymi promykami są z pewnością piwa bezalkoholowe, 
lekkie (niskoalkoholowe jakościowe piwa codzienne) oraz 
wersje smakowe. W Polsce ta część oferty wypełnia 5% 
rynku. Jeżeli uznamy, że Polska – podobnie jak w przypadku 
globalnego trendu konsumpcji – będzie szła śladem piwnych 
potęg jak Czechy, czy Niemcy, gdzie ten segment to 10% 
rynku, to widać wyraźnie, że mamy przed sobą perspektywę 
podwojenia wyniku tego segmentu. Jest to o tyle atrakcyjne, 
że małe browary mają odpowiednie zaplecze technologiczne, 

aby tego rodzaju piwa oferować. Posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w warzeniu tego rodzaju produktów. Mają 
też tę przewagę, że charakteryzują się większą od wielkich 
zakładów elastycznością i szybkością w dostosowaniu do 
trendów wyrażanych zainteresowaniem konsumentów. 

Nieco większym ryzkiem, a może precyzyjniej byłoby 
powiedzieć, że mniejszym potencjałem wzrostu charaktery-
zują się piwa w segmentach premium oraz nowinki rynkowe. 
Choć jest to także obszar, gdzie potencjał browarów mniej-
szych jest widoczny. 

Ten zmniejszony potencjał nie jest jednak związany 
z tym, że zmniejsza się grupa osób bardzo mocno zaintere-
sowanych piwem (a nawet jeżeli są w tej grupie „migracje”, 
to są one łatwo zastępowalne przez nowych „beergeeków”). 
Co więcej, zagrożeniem tym nie jest kryzys ekonomiczny, 
czy zmniejszenie siły nabywczej konsumentów. Wszak piwa 
premium, superpremium, nie są produktami codziennymi 
i nie kupuje się ich przy byle jakiej okazji (stąd też akcep-
towalność ich wyższej ceny za przywilej prestiżu i innych 
wartości niematerialnych przez nie dostarczanych). Niestety, 
największym hamulcem w tym segmencie jest brak dostęp-
ności, a jeszcze precyzyjniej  - opór przed ich dostępnością 
w najatrakcyjniejszych kanałach dystrybucyjnych. Ni mniej 
ni więcej oznacza to, że najsprawniejsze i największe sieci 
handlowe nie są zainteresowane trzymaniem na półkach 
może i bardzo ciekawych, ale kłopotliwych piw czekających 
na zamożnego i świadomego konsumenta. Bo przecież ogra-
niczona dostępność i podaż, wysoka cena zakupu, węższa 
grupa klientów (cóż że gotowa zapłacić dużo), a przede 
wszystkim powolniejsza rotacja w świecie „big data” 
i realizacji działań „just in time” powoduje, że są to produk-
ty niepożądane na półkach sklepów widzących swoją misję 
jedynie w napędzaniu konsumpcyjnej rotacji. Przyznam 
szczerze, że jedyną szansę na to, iż choć skrawek półki dla 
tych produktów się znajdzie, widzę w chęci doszusowania do 
tego segmentu przez największych graczy. W innym wypad-
ku powoli znikną one z półek najpopularniejszych sklepów 
i trafią do jakiegoś szczątkowego obiegu zamkniętego złożo-
nego z przybrowarnianych sklepików, czy ginącej na naszych 
oczach sieci sklepów specjalistycznych. 

W tym kontekście szczególną uwagę budzi wciąż 
trwająca debata (choć aktualnie to raczej sądowe batalie) 
związana ze sprzedażą zdalną – realizowaną przez Internet 
z dostawą  kurierską. Co będzie pokaże czas, na razie wobec 
oporu Ministerstwa Zdrowia żadne prace legislacyjne nie 
są prowadzone, a jednocześnie pojawiają się kolejne wyro-
ki sądowe, które nawet jeżeli nie wprost usprawiedliwiają 
sprzedaż on-line, to wskazują dosadnie potrzebę regulacji 
w tym obszarze rynku. 

Było już na smutno… Były promyki nadziei… Czas 
zatem na obszary niewiadome…

Bardzo ważnym elementem naszej piwnej układanki jest 
HoReCa. To właśnie w gastronomii najmniejsze browary upa-
trywały dźwigni, która pozwoli wydostać się im z pandemicz-
nego zamroczenia. Wiadomo bowiem, że im browar mniejszy 
tym rola HoReCa w strukturze jego dochodów jest większa. 
Niestety zamiast odbicia i kursu na rozwój gastronomii, obec-
na sytuacja wygląda raczej na obserwowanie (niestety bez na-
rzędzi pomocy) tonącej branży – hotelarskiej i tylko odrobinę 

dalszy ciąg ze s. 4
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prościej powiedzieć, że ludzi najprościej nie będzie na wiele 
rzeczy stać. I piwo na tym ucierpi bardzo!

Dlatego!
Dlatego poza walką o byt naszych zakładów, która trwa 

każdego dnia, nie możemy zapomnieć o najwyższych stan-
dardach naszej pracy. Bez względu na okoliczności musimy 
stać na straży jakości, rzemiosła, a przede wszystkim aro-
matu i smaku oferowanych przez nas piw. To w zasadzie jest 
nasza szansa i polisa na trwanie na rynku.

Drugim elementem, o jaki musimy dbać tak samo jak 
o oferowane przez nas piwa, są nasi konsumenci. Bez nich 

nasza praca będzie 
daremna, a oferowane 
przez nas produkty nie 
trafią pod strzechy. We-
dług mnie kolejne pod-
wyżki cen są nieunik-
nione, dlatego musimy 
racjonalnie tłumaczyć 
ich przyczyny, a przede 
wszystkim unikać dróg 
na skróty – oszczędza-
jąc na jakości, działając 
wbrew etyce i zasadom 
rzemiosła. Ruchy te 
mogą bowiem nie tylko 
nie dać zakładanych 
efektów finansowych 
(które w tym kontekście 
są drugorzędne), ale 
przede wszystkim mogą 
zrazić do piw z małych 
browarów konsumen-
tów, co oznaczałoby dla 
nas wszystkich utratę 
nie tylko pracy, ale tego 
wszystkiego co nas 
z piwem łączy… pasji 
i chęci dzielenia się nią 
– jak piwem – z innymi.

Kończąc swą pisa-
ninę życzę wszystkim 
browarom od najmniej-
szych do największych 
wytrwałości, przetrwa-
nia kryzysu, nadziei na 
lepszy czas i wejścia na 
ponowną ścieżkę roz-
woju. Przede wszyst-
kim jednak życzę 
wytrwałości w trwaniu 
przy rzemiośle i deter-
minacji w oferowaniu 
konsumentom naj-
lepszego piwa, jakie 
umiemy uwarzyć!

mniej poobijanej branży gastronomicznej. Co będzie? Pokaże 
czas. Wydaje się jednak, że o ile hotelarze z pokaźną infra-
strukturą będą walczyć do końca, to gastronomia będzie się 
najzwyczajniej zamykać czekając na lepsze czasy. 

Załamanie HoReCa bezpośrednio przełoży się na 
pogorszenie wyniku małych browarów. Co gorsze będzie to 
zwiastowało kolejne problemy związane z popytem. W cza-
sie kryzysu i rosnących kosztów życia jako pierwsze reduko-
wane będą wydatki na wypoczynek oraz wypady na miasto 
ze znajomymi, a następnie ograniczane będą te wydatki, 
które nie będą uznane za niezbędne. Nie ma co słodzić. Naj-

Nasze produkty:  
     Granulat T-90    Granulat T-45     Ekstrakt CO2

Powiśle
          najlepsze chmiele 
          do najlepszych piw!

Tradycyjne polskie odmiany oraz zagraniczne zapachowe

Powiśle s.j.
Chmiel: Skup, Przerób, Pakowanie, Handel

Kępa Chotecka 18, 24–313 Wilków
Tel./fax: (48) 81 828 32 60, 524 38 60

Email: biuro@powisle.pl
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B ędzie to najcięższy akapit rozpoczynający felie-
ton jaki kiedykolwiek stworzyłem. Stara chińska 
klątwa mówi „oby Ci przyszło żyć w ciekawych 
czasach”. Odpowiedzieć można jedynie polskimi 

przysłowiami, które jak raz pasują do obecnej sytuacji – 
„koń jaki jest każdy widzi”, czy może wręcz „z deszczu pod 
rynnę”.

Branża piwna (i cała HoReCa) po dwóch pandemicznych 
latach patrzyła z ostrożnym optymizmem na sezon 2022, 
powoli również dochodziliśmy do konstatacji, że do COVID 
należy się przyzwyczaić jak do infekcji sezonowych i można 
liczyć na powrót zarówno ruchu turystycznego, jak i różnego 
rodzaju eventów branżowych. Od zwykłych premier w mul-
titapach po największe festiwale. I wtedy nastąpiła rosyjska 
agresja na Ukrainę.

Cóż, w świetle tegorocznych wydarzeń geopolitycz-
nych nie sposób zacząć inaczej. Przemysł, który już mocno 
oberwał przez ostatnie dwa lata dostał kolejny cios. Jeżeli 
miałbym zacząć wymieniać co zdrożało (albo wręcz drożało 
z tygodnia na tydzień) to prawdopodobnie mógłbym samą 
wyliczanką zapełnić niniejszy felieton. A może i zabrakło-
by miejsca. Nie ma chyba ani jednej osoby wśród naszych 
szanownych Czytelników, która by nie słyszała o sytuacji 
z brakiem dwutlenku węgla, przez który to brak jedna z naj-
większych grup piwnych w Polsce stanęła przed ryzykiem 
wyłączenia produkcji na pewien czas. Sytuacja, która wydaje 
się wręcz absurdalna, no bo jak to zabrakło dwutlenku 
węgla?

Tutaj muszę się na chwilę zatrzymać i wyjaśnić jedną 
kwestię ze wspomnianym dwutlenkiem węgla. I pewnym, 
związanym z bezpieczeństwem produkcji, trendem, który 
z tej sytuacji się zrodził. Pewnie spotkaliście się z podśmie-
waniem w Internecie z dużych browarów pt. „dwutlenek 
to powinien być z fermentacji, a nie sztucznie dodawany”. 
Mogliśmy przy tym zaobserwować efekt Dunninga-Krugera 
w praktyce. Tak się bowiem złożyło, że dwutlenek używany 
jest w wielu procesach technologicznych w browarach (i nie 
tylko w browarach), jest zatem zdecydowanie potrzebny 
do produkcji piwa. Ot, chyba każdy z nas preferuje piwa, 
które są absolutnie świeże i rześkie. Jak to osiągnąć? Jednym 
z procesów jest wydmuchanie powietrza atmosferycznego 
z puszki, butelki czy kega. W końcu tlen jest jednym z głów-
nych zabójców świeżości piwa. A czym można to zrobić? 
Ano właśnie dwutlenkiem węgla. 

Ale można też azotem. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
w powietrzu atmosferycznym jest go aż 78%. Nic tylko wy-

Piwne trendy 
w 2022 roku

ciągnąć rękę i brać. Co zatem zrobiły browary, zwłaszcza te 
mniejsze, które nie mogą pozwolić sobie na zaawansowany 
system odzyskiwania CO2 z fermentacji? Zaczęły inwestować 
w generatory azotu. Nie nada się on do wszystkich proce-
sów, ale pozwoli na pewną niezależność od ewentualnych 
problemów związanych z dostawami gazów spożywczych 
i technicznych.

Czy trendem może być brak tak częstych i mocno pro-
mowanych piwnych premier? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi 
o segment piwa rzemieślniczego w ostatnim przedpande-
micznym roku praktycznie nie było tygodnia, w którym nie 
odbyłaby się, mniej lub bardziej huczna premiera nowego 
piwa. A jak było w tym? Powiedzmy, że tego typu imprezy 
dość mocno wyhamowały. Oczywiście – nadal są. Ale już nie 
w takiej liczbie. Raczej będą dotyczyć szczególnych wypu-
stów, czy kooperacji z lokalami. Konsumenci też wydają się 
mniej zainteresowani takimi wydarzeniami, dotarliśmy do 
momentu przesycenia rynku nowymi piwami. Jest ich po 
prostu zwyczajnie za dużo, aby konsument był nawet w po-
łowie z nimi zaznajomiony. 

I tutaj pojawiają się kolejne dwie kwestie. Zacznijmy od 
pytania – „Czy w końcu mamy rok lagera?”. Jeszcze nie. Jed-
nak nie da się nie zauważyć zwiększonego zainteresowania 
zwykłymi jasnymi piwami dolnej fermentacji i to nie tylko 
wśród „cywilnych” gości piwnych świątyń (zarówno knajpia-
nych, jak i sklepowych), ale też wśród branżowców. Ile roz-
mów prowadziłem ze znajomymi z branży piwnej zarówno 
z kraju jak i zagranicy, w których końcowym wnioskiem było 
zmęczenie kolejnymi, coraz to słodszymi IPA i pochwała tak 
eleganckiego stylu jak zwykły pilsner – czy to w czeskim, czy 
niemieckim wydaniu. Ot, niby proste piwo (a jednak nie) 
skupione na słodzie i chmielu. Zbalansowane, orzeźwiające, 
bez masy estrów czy fuzli. Z mojej perspektywy beer mana-
gera osiedlowego lokalu piwnego stwierdzam, że „dolniaki” 
i poczciwa pszenica zdecydowanie królują wśród gustów 
moich gości. Pojawiają się też klasyczne style brytyjskie, bel-
gijskie czy bardziej oldschoolowe amerykańskie. Piwa, przy 
których jesteśmy w stanie posiedzieć w gronie znajomych 
bez zbytniego zastanawiania się nad nimi. Ani zmęczenia 
sensorycznego.

Właśnie – gości. A skoro goście to i lokale piwne. O ile 
browary jak na razie nie zostały jeszcze tak bardzo doświad-
czone przez obecną sytuację, o tyle gorzej przestawia się ona 
zarówno dla sklepów specjalistycznych, jak i wielokranów. 

Te pierwsze mają w swoim środowisku dwóch groźnych 
przeciwników – sklepy wielkopowierzchniowe oraz Internet. 

Dokończenie na s. 16

Michał Kopik

Kopik.indd   14 2022-10-24   09:59:20



Kopik.indd   15 2022-10-24   09:59:21



16 Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  5/2022 s. 42

W pewnym momencie zaczęło być ciśnienie by do, tak zwa-
nych, dyskontów (a konkretnie to do jednego) wprowadzać 
piwne premiery, a nie tylko stałą ofertę. I okazało się, że 
dla klienta końcowego cena na półce potrafi być niższa niż 
dla sklepu specjalistycznego w hurtowni. A klient nauczył 
się, że nie tylko może kupić nowości w innym miejscu niż 
sklep specjalistyczny, ale też może raz na jakiś czas liczyć na 
bardzo okazyjne promocje. Coś czego „prywaciarz” zwyczaj-
nie nie jest w stanie zrobić. Dodatkowo sklepy internetowe 
zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, w tym firmowe. 
Ciężko z tym konkurować.

Co do lokali piwnych – z tego co kojarzę już pewnie 
o tym pisałem i teraz się potwierdza. „Specjalizuj się lub 
giń”. Niewiele lokali jest w stanie przetrwać nie mając 
zdefiniowanego profilu swojego gościa. Do tego trzeba mieć 
naprawdę fantastyczną lokalizację. Inne potrzebują czegoś 
specjalnego, czym mogą ściągnąć ludzi do siebie, a następ-
nie uczynić „patronami”, stałymi bywalcami. Może to być 
specjalna selekcja piw, ogólna oferta, fantastyczna obsługa, 
motyw przewodni czy różnego rodzaju aktywności. Myślę, 
że już tej zimy przekonamy się, ile lokali przetrwa. Osobiście 
mam nadzieję, że jak najwięcej.

Wśród piwnych premier nadal niepodzielnie rządzi IPA 
odmieniana przez wszystkie przypadki, niestety głównie 
z tej słodszej strony. Aczkolwiek zaczynają się pojawiać 
z powrotem Black IPA, co muszę odnotować ze sporą dawką 
satysfakcji. Bowiem zwłaszcza w przypadku Hazy/New 
England IPA bardzo często największą różnicą pomiędzy wy-
pustami stanowi etykieta i nazwa, przy czym też nie zawsze. 
Niby mamy duży wybór, a jednak nie.

W drugiej połowie roku browary rzemieślnicze sięgnęły 
też po hard seltzery. Coś co już zapowiadałem, przy czym 
tutaj muszę wyraźnie podkreślić jedną rzecz – hard seltzer 
zrobiony zgodnie ze sztuką powinien mieć polską banderolę 
akcyzową. I jak nazwa wskazuje nieszczególnie powinien się 
różnić od gazowanej wody smakowej z aromatem i alkoho-
lem. Aromaty z kolei co do zasady są z orzeźwiających owo-
ców. Hard seltzery są niskokaloryczną i niskowęglowodano-
wą alternatywą dla osób, które na takie parametry zwracają 
uwagę. Wiadomo, że ze względów akcyzowych produkcja 
hard seltzerów wygląda w Polsce inaczej niż w USA, ale też 
nie oszukujmy się – w smaku będzie różnica. 

Trendem, szczęśliwie nie aż tak szeroko idącym, ale 
który chciałbym, żeby naturalnie się wygasił, są piwa o bar-
dzo wysokim ekstrakcie i jednocześnie niskiej zawartości 
alkoholu. Ilość cukrów resztkowych oraz powiązanych z tym 
kalorii są w nich zatrważające. I prędzej czy później ktoś się 
zainteresuje, czemu w tych ulepkach nie ma podatku cukro-
wego. Co więcej – ta osoba będzie mieć rację.

Czego możemy się zatem spodziewać w przyszłym roku? 
Specjalizacji. I to na każdej płaszczyźnie – browary, lokale, 
sklepy. Wyróżnienie się na coraz bardziej konkurencyjnym 
i ciężkim rynku będzie kluczem do przetrwania. Czego 
oczywiście życzę jak największej liczbie znajomych z branży 
i mam nadzieję, że dadzą radę. Żebyśmy za rok mogli znowu 
się spotkać na niniejszych łamach i porozmawiać o cieka-
wych trendach roku 2023. Czego i Wam i sobie tradycyjnie 
już życzę :) 

www.marjot-bs.eu
info@marjot.eu

+48 22 8638782

Sposób na najlepsze piwo!
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P iwo bezalkoholowe to cały czas bardzo szybko 
rosnąca kategoria na polskim rynku piwa. Bro-
wary nieustannie budują jej różnorodność upa-
trując w tym szansy na zajęcie rynkowych nisz, 

zarezerwowanych do tej pory dla innych napojów bezalko-
holowych. Piwo jawi się tu jako pretendent to tytułu naj-
zdrowszego trunku wszech czasów. Bogate w mikroelementy, 
o obniżonej wartości kalorycznej, z idealnym ciśnieniem 
osmotycznym, pozwalającym na wchłanianie całego tego do-
brodziejstwa przez ludzki organizm jest w zasadzie „super-
drinkiem”. Tym samym powinno bez problemu odnaleźć się 
w większości konsumpcyjnych okazji, gdzie regularne piwo 
z różnych względów nie znajduje zastosowania. Czy jednak 
faktycznie piwo bezalkoholowe to trunek powszechnie spo-
żywany? I czy rzeczywiście stanowi kompletnie oddzielną 
kategorię, w ogóle nie kojarzoną z alkoholem? Postanowili-
śmy zapytać o to osoby najlepiej zorientowane w temacie. 
Przy okazji, są to osoby, od których zależy przyszłość nie 
tylko segmentu piw bezalkoholowych, ale całej piwowarskiej 
branży. Któż to taki? Nasi drodzy konsumenci.

Jak zawsze w przypadku naszych badań, wykorzystali-
śmy do tego jeden z projektów firmy Piwoznawcy, czyli kurs 
kiperski I stopnia. Na kurs trafiają w większości konsumenci 
zainteresowani tematyką piwną, którzy piją zarówno szeroko 
dostępne marki mainstreamowe, jak i piwne specjalności. To 
właśnie ich, w imponującej liczbie 1246 osób, zapytaliśmy 
o to, jak postrzegają tę kategorię i w jakich okolicznościach 
używają piw bezalkoholowych.

Pytanie % odpowiedzi

1 Jak często pijesz piwo bezalkoholowe?

Rzadziej niż raz w tygodniu 38,00%

Średnio raz w tygodniu 28,00%

Częściej niż raz w tygodniu 12,00%

Kilka razy w roku 10,00%

W ogóle nie piję takich piw 2,00%

Jak widać, piwo bezalkoholowe tylko dla 12% badanych jest 
trunkiem „codziennym”. Reszta traktuje je raczej okazjonalnie.

2 Przy jakiej okazji najczęściej sięgasz 
po piwo bezalkoholowe?

Kiedy muszę jechać samochodem 53,00%

W gorące dni aby ugasić pragnienie 18,00%

Po treningu 14,00%

Do posiłków w ciągu dnia 11,00%

Na imprezach 2,00%

Podczas pracy 2,00%

Piwo bezalkoholowe 
– alternatywa, czy trunek uniwersalny?

Wyniki badań konsumenckich
W tym przypadku nic nie zmieniło się od lat. Piwo bez-

alkoholowe pomimo całej swojej atrakcyjności dla połowy 
konsumentów jest może niekoniecznie przykrą, ale jednak 
alternatywą w sytuacji, gdy nie mogą pić alkoholu. Trzeba 
jednak zauważyć, że jednocześnie prawie połowa badanych 
używa go regularnie także w innych sytuacjach.

3 Gdzie najczęściej kupujesz piwo 
bezalkoholowe?

W markecie podczas większych 
zakupów

35,00%

W osiedlowym sklepie 27,00%

W restauracji 25,00%

W pubie 13,00%

Relatywnie niski procent konsumentów zamawiających 
piwo w pubie odzwierciedla polski model konsumpcji. 

Chociaż coraz częściej wychodzimy na piwo „na miasto”, 
to jednak cały czas regularne korzystanie z gastronomii nie 
jest naszą mocną stroną.

4 Czy w domu masz zawsze zapas 
kilku butelek/puszek piwa bezalko-
holowego?

Czasami 44,00%

Nigdy 27,00%

Raczej tak 26,00%

Zdecydowanie tak 3,00%

Tylko 3% badanych ma zawsze piwo bezalkoholowe 
zawsze pod ręką. Dla porównania, na analogiczne pytanie 
o piwa regularne, stały żelazny zapas piwa zadeklarowało 
87% respondentów.

5 O jakiej porze dnia najczęściej 
pijesz piwo bezalkoholowe?

O różnych porach 37,00%

Wieczorem 34,00%

W ciągu dnia 28,00%

Przed południem 1,00%

Picie piwa przed południem, niezależnie od tego czy za-
wiera alkohol czy nie, cały czas nie jest społecznie akcepto-
wane. Tylko 1% badanych nic sobie z tego nie robi...

Maciej Chołdrych
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J eszcze 10 lat temu konsumentów piwa łatwo można było 
zaklasyfikować do dwóch grup. W pierwszej z nich byli 
zagorzali zwolennicy mainstreamu, czyli lekkich, jasnych 

piw dolnej fermentacji. W drugiej zaś, poszukiwacze piwnych 
smaków gustujący w innych stylach, o które wcale nie było tak 
łatwo, oraz piwowarzy domowi, którzy sami dbali o różnorod-
ność w swoim pokalu.

Jeżeli przyjmiemy, że piwna rewolucja w naszym kraju roz-
poczęła się w roku 2011, to w tym roku obchodzimy dziesięcio-
lecie piwnej sceny w nowym wydaniu. Wydaniu, które spra-
wiło, że piwo stało się przedmiotem powszechnych dyskusji, 
a terminy, takie jak: IPA, IPA , stout czy nawet lambik na stałe 
zagościły w świadomości piwoszy.

Jednym z wielu przejawów zainteresowania społeczeństwa 
piwną tematyką jest wysyp piwnych festiwali oraz prawdziwy 
pęd do piwnej wiedzy. Dla wielu miłośników piwa stało się ono 
prawdziwym hobby. Można więc śmiało założyć, że nigdy jesz-
cze w historii nie mieliśmy tak wyedukowanego społeczeństwa 
w piwnej tematyce. I to zarówno w temacie smaków, stylów 
i okazji konsumpcji, jak i odpowiedzialnego spożycia. Dowo-
dem na to ostatnie niech będzie niesamowite zainteresowanie 
kategorią piw bezalkoholowych.

Należy jednak nadmienić, że w ciągu wspomnianych dzie-
sięciu lat rewolucja następowała stopniowo. Na początku był to 
oddolny ruch piwowarów domowych, następnie rozwój browa-
rów rzemieślniczych, reaktywacja wielu browarów regionalnych 
i w końcu rozwój portfolio średnich i dużych browarów.

Efektem wszystkich tych przemian jest dojrzały rynek piwa 
z bogatą, szeroko dostępną ofertą i świadomi konsumenci o du-
żych oczekiwaniach. Trzeba jednak pamiętać, że tylko część 
konsumentów jest cały czas otwarta na rozwój piwnej oferty. 
I jest to ta najbardziej wartościowa dla branży piwowarskiej 
grupa tzw. piwoszy aspirujących, dzięki którym rynek piwa 
rozwija się w sposób jakościowy.

I właśnie ta grupa znajduje się w ścisłym kręgu zainte-
resowania firmy Piwoznawcy, która od 2009 r. cyklicznie 
organizuje kursy kiperskie i piwowarskie dla konsumentów 
piwa. Program kursów obejmuje przede wszystkim techniki 
oceny sensorycznej, analizę profilową wybranych gatunków 
piwa, piwne rytuały oraz teorię dotyczącą różnych aspektów 
powstawania piwa. Kursy realizowane są w takich miastach 
jak: Poznań, Warszawa, Łódź, Trójmiasto, Wrocław, Katowice, 
Kraków i Szczecin.

To w jaki sposób zmienia się zainteresowanie piwną te-
matyką, doskonale pokazuje profil uczestników tych szkoleń. 
W 2009 r. ponad 90% uczestników było ściśle związanych 
z branżą piwowarską lub piwowarstwem domowym. W bie-
żącym roku, pomimo pandemii i obostrzeń z nią związanych, 
w kursach wzięło udział już prawie dwa tysiące osób, z których 
tylko około 3% zajmuje się piwem zawodowo lub hobbystycz-

Piwne trendy konsumenckie 
2020-2021
Wyniki badań prowadzonych podczas kursów degustacyjnych

nie. Pokazuje to w jaskrawy sposób, że piwna wiedza przestała 
być tematem zarezerwowanym tylko i wyłącznie dla branży 
piwowarskiej.

Kursy kiperskie organizowane przez Piwoznawców są zatem 
doskonałą okazją do badań piwnych zachowań i upodobań 
konsumentów. W ciągu pięciu godzin spotkania, piwni trenerzy 
przeprowadzają uczestników przez meandry piwnego świata, 
ale także uważnie słuchają, gdy ci dzielą się swoimi obserwacja-
mi i upodobaniami dotyczącymi rynku piwa. Co ważne, dystry-
bucja zaproszeń na piwne kursy odbywa się przede wszystkim 
za pośrednictwem portali prezentowych. Na kursy trafiają 
zatem nie piwni pasjonaci, tylko osoby, których bliscy uznali, 
że piwo znajduje się w ich kręgu zainteresowań.

Przyjrzyjmy się zatem kilku bieżącym trendom, które ze 
względu na skalę badań, śmiało możemy uznać za powszechne.

Piwne mity do lamusa
To, z czego należy się cieszyć to zdecydowany odwrót 

piwnych mitów. Jeszcze kilka lat temu rozcieńczanie piwa 
w pubach, żółć bydlęca w piwie, tajemnicze kropki na dnie 
puszki czy dolewanie alkoholu do piw mocnych były powszech-
nymi teoriami, które bardzo ciężko było wyrugować. Konsu-
menci piwa powielali je, nierzadko dodając do nich coraz więcej 
uwiarygadniających szczegółów. Obecnie piwne mity trakto-
wane są w większości przypadków jak zabawne historie, które 
z prawdą nie mają nic wspólnego.

Butelka ciągle lepsza od puszki
Pomimo coraz większej dostępności piw rzemieślniczych 

w puszce i kampanii, która ma na celu „odczarować” to opa-
kowanie, konsumenci cały czas wybierają butelkę jako bardziej 
godną zaufania (78% badanych), wskazując na niekorzyść 
puszki przechodzenie smaku z opakowania do piwa (co jest 
oczywiście niemożliwe). Okazuje się, że argumentem, który 
najbardziej przekonuje wrogów puszki do tego opakowania, nie 
jest wcale zapewnienie o wysokiej jakości piwa i braku wpływu 
opakowania na jego smak, tylko aspekty ekologiczne - takie jak 
choćby dużo mniej energochłonny i bardziej przyjazny środowi-
sku recykling puszki w porównaniu z butelką.

Styl to nie marka
Tu nastąpił olbrzymi postęp w piwnej świadomości piwoszy. 

Konsumenci wiedzą już, że nie istnieją tysiące piwnych stylów. 
Wiedzą także, że marka piwa to tylko nazwa reprezentanta 
danego stylu. Znane są im też pojęcia dolnej i górnej fermen-
tacji. Wiedza ta jest bardzo istotna z punktu widzenia browa-
rów, które coraz częściej umieszczają na etykietach informacje 
dotyczące gatunku, rodzaju fermentacji, goryczki i ekstraktu. 
Dane te mają sens tylko wtedy, gdy odbiorcy piwa potrafią je 
rozszyfrować.
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P iwo bezalkoholowe to obecnie jeden z naj-
modniejszych trendów w branży piwowarskiej. 
Browary prześcigają się w pomysłach na unikalne 
wersje tego trunku, a na rynku, poza jasnymi 

piwami bez alkoholu, dostępne są już takie style jak bezal-
koholowa IPA, weizen, dunkel i inne. Jak się jednak okazu-
je, uwarzenie dobrego piwa bezalkoholowego wymaga od 
piwowara naprawdę dużych umiejętności, wiedzy i doświad-
czenia.

Piwo, w którym specjalny szczep drożdży nie tworzy 
alkoholu, lub tworzy go bardzo niewiele, jest także pozba-
wione innych związków, takich jak estry i alkohole wyższe, 
które normalnie tworzą bukiet. Na szczęście piwowar ma do 
dyspozycji jeszcze co najmniej kilka składowych, które może 
wykorzystać do skomponowania piwa doskonałego. Są to 
przede wszystkim nuty chmielowe wynikające z zastosowa-
nia różnych odmian chmielu, lub chmielowych olejków, oraz 
cały zestaw cech słodowych, które dostarczają piwu pełni 
smaku oraz pełnej gamy zapachów od biszkoptów, przez toffi 
aż do karmelu i kawy, zależnie do zastosowanych odmian 
słodu. Do tego dochodzi jeszcze intuicja i dobra współpraca 
z drożdżami, która jest kluczowa dla osiągnięcia zamierzone-
go efektu.

Warzenie piwa bezalkoholowego to temat złożony i pełen 
piwowarskich patentów oraz tajemnic. Nie ma tu wskazanej, 
obowiązkowej technologii, dlatego z reguły zabierają się za 
to doświadczeni piwowarzy, którzy mają na koncie niejeden 
piwny eksperyment.

Metody warzenia piwa 

bezalkoholowego
Metody warzenia piwa pozbawionego 

alkoholu można podzielić na biologiczne 
i fizyczne. Metodą biologiczną jest nagłe 
przerwanie pracy drożdżom przez ich usu-
nięcie z piwa lub zmianę warunków fermen-
tacji, która owocuje zatrzymaniem procesu 
fermentacji. Metoda ta jest pozornie łatwa, 
jednak wymaga olbrzymiego wyczucia. 
Drożdże piwowarskie oprócz alkoholu, 
tworzą w piwie także całą masę innych 
związków, które tworzą bukiet. Przerwanie 
pracy drożdżom powoduje zatem także ob-
niżenie zawartości innych związków, należy 
więc uzupełnić profil sensoryczny w inny 
sposób.

Metody fizyczne, to przede wszystkim 
próżniowa destylacja i odwrócona osmo-
za. Dzięki temu, że destylacja przebiega 
w próżni, można przeprowadzić ją w znacz-

Czas na piwa bezalkoholowe

nie niższej temperaturze i tym samym uniknąć nadmiernego 
podgrzewania piwa. Alkohol zostaje usunięty a cała reszta 
piwnych składowych pozostaje na swoim miejscu. Odwró-
cona osmoza to najnowsza technologia, która polega na 
przepuszczeniu piwa przez membranę, która przepuszcza 
tylko wodę i alkohol. Po jej drugiej stronie zostają wszystkie 
inne związki. Następnie woda oddzielana jest od alkoholu 
i ponownie łączona z resztą piwnych składowych.

Jeszcze niedawno sądzono, że tylko najnowsze fizyczne 
metody pozwalają osiągnąć piwo całkowicie pozbawione 
alkoholu, natomiast tradycyjne warzenie stosuje się w przy-
padku piw niskoalkoholowych. Dodatkowo, przez małą 
zawartość ubocznych produktów fermentacji, jak alkohole 
wyższe i estry, na pierwszy plan często wybijały się surowe 
nuty zbożowe i zapach brzeczki piwnej. 

Obecnie, między innymi dzięki selektywnej hodowli 
drożdży, są dostępne szczepy, które praktycznie nie pro-
dukują alkoholu. Możliwe jest zatem warzenie tradycyjną 
metodą piw typu „0,0”. Problem, z jakim borykają się piwo-
warzy, dotyczy jednak uzupełnienia profilu sensorycznego 
tak, by piwo bezalkoholowe nie odbiegało od regularnych 
piw zawierających alkohol i inne związki tworzone przez 
drożdże. Z pomocą przychodzą tu różne odmiany olejków 
chmielowych, które wzbogacają piwny bukiet nie podnosząc 
jednocześnie goryczki. Piwowarzy mogą zatem uszlachetnić 
piwo bezalkoholowe jedną z wielu odmian chmielu, tworząc 
trunek pachnący cytrusowym, amerykańskim chmielem, 

angielskimi odmianami o zapachu kwiatów 
i owoców pestkowych czy choćby chmielem 
czeskim, słynącym z rześkich, żywicznych 
nut.

Smakowe piwa bezalkoholowe
Idąc tropem udoskonalania piw bezalko-

holowych, browary zauważyły, że ta katego-
ria jak żadna inna nadaje się do rozwijania 
portfolio piw smakowych, które wcale nie 
muszą być jednoznacznie słodkie. Dla każ-
dego prawdziwego piwosza dodanie syropu, 
czy owocowej zaprawy do regularnego piwa 
to czysta profanacja. Jednak w przypadku 
piw bezalkoholowych, ci sami piwosze stają 
się dużo bardziej liberalni. Dlatego wła-
śnie, polski rynek piwa przeżywa obecnie 
niesamowity urodzaj na smakowe wersje piw 
bezalkoholowych. Możemy spotkać tu pełną 
gamę owoców od rodzimych jabłek, gruszek, 
malin czy wiśni przez egzotyczne cytrusy, 
mango, papaję aż po modne superfruit, jak: 
jagody acai, granat czy czarny bez.
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K ażdy miłośnik piwa wie, że nasz ulubiony 
trunek składa się z niezliczonych czynników 
dających odczucia i bodźce decydujące o tym, 
czy długi łyk kończymy westchnieniem zado-

wolenia czy mlaśnięciem rozczarowania. Browary prześcigają 
się w hasłach reklamujących ich wyroby: Piwo o głębokim 
smaku…, ma niepowtarzalny smak…, dobre piwo, które ma swój 
smak… i chociaż faktycznie o smaku piwa można długo 
i barwnie opowiadać, to każdy, kto choć chwilę poświęcił 
swojej sensorycznej edukacji wie, że to zapach piwa warun-
kuje jego jakość i buduje różnorodność piwnego świata. Gdy-
byśmy mogli sterować tylko poziomem goryczki, słodyczą 
i kwasowością piwa, z pewnością nie mielibyśmy pola do po-
pisu, a świat piwa nie byłby tak kolorowy jak to ma miejsce 
w dzisiejszych czasach.

Skąd zatem bierze się zapach piwa...???
Pierwszym czynnikiem warunkującym zapachową 

różnorodność piwa są rzecz jasna surowce użyte do jego 
produkcji. Pomimo że lwia część gatunków piwa powstaje 
ze słodu jęczmiennego, chmielu i wody z użyciem drożdży 
piwowarskich, to style te niekiedy bardzo się od siebie róż-
nią. Wynika to z różnych odmian surowców, do jakich mają 

Co kryje piwny bukiet?

dostęp piwowarzy. Już sam słód jęczmienny, który może 
być suszony, prażony, palony, wędzony itd., może dostar-
czyć minimum kilkunastu różnych aromatów. Osoby, które 
pierwszy raz spotykają się z niemieckim Rauchbier, warzo-
nym z zastosowaniem wędzonego słodu, nie chcą wierzyć, 
że nikt nie moczył w kadzi połcia wędzonej słoniny. Zapach 
biszkoptów, karmelu, miodu, toffi, kawy to tylko niektóre 
z możliwych nut aromatycznych.

Na nowej fali piwowarstwa do sztuki warzenia wchodzą 
rzadko lub nigdy nieużywane wcześniej odmiany. Ot, choćby 
słód, zapomniane przez dłuższą chwilę słody żytnie czy 
palona pszenica. Ostatnio coraz modniejsze stają się także 
wpadające w ucho kompozycje jak słody wędzone dymem 
z drewna jabłoni lub trudne do zapomnienia słody wędzone 
dymem z odchodów islandzkiej owcy. Jak widać, w temacie 
słodów nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, czekamy 
zatem na kolejne pomysły piwowarów.

Wyznawcom hegemonii w piwnym świecie piw typu APA 
i IPA nie trzeba tłumaczyć, jak ważny dla piwa jest chmiel 
i ile do piwa może on wnieść. Ostatnie lata to prawdziwy 
rozkwit sztuki chmielenia. W zasadzie każdy polski bro-
war dotknął tego tematu, a niektóre uczyniły sobie z niego 
„sposób na życie”. Hasło „Jestem Hopheadem” czy słynny 
projekt „Pinta Hop Tour” pokazują, jaki potencjał drzemie 
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W sensorycznym nazewnictwie istnieje wiele słów, któ-
re ciężko przetłumaczyć na język polski. Wyróżniki 
sensoryczne mają rozmaite pochodzenie i konotacje, 
i czasami samo ich brzmienie wskazuje na odczucie, 

z jakim są powiązane. Ot, choćby angielskie słowo „crispy”, z którym 
jakbyśmy się nie starali, po polsku jakoś nie po drodze. Takich słów 
jest więcej i przyjęło się, że często używamy je w oryginalnej formie 
opisując właściwości sensoryczne produktów. 

Jednym z opisowych wyróżników jakości sensorycznej piwa jest 
tajemnicze „drinkability”. Przyjemnego brzmienia tej frazy nie oddaje 
nasz odpowiednik „smakowitość”, ani tym bardziej „pijalność”. 
Drinkability po prostu dobrze brzmi i pasuje do cech, jakie opisuje. 
Gdybyśmy mieli poszukać niedosłownego tłumaczenia tego słowa, to 
najbardziej trafna byłaby fraza: „radość z piwa”. O tym właśnie jest 
drinkability. Od czego zależy to wrażenie? No właśnie, tak naprawdę 
od wszystkiego.

Czas i miejsce
Chociaż parametry czasu i miejsca wymykają się naukowo 

pojętej sensoryce, to na drinkability mają olbrzymi wpływ. Otocze-
nie towarzyszące konsumpcji to jeden z najważniejszych czynników 
warunkujących pozytywny odbiór walorów sensorycznych. Dobranie 
odpowiedniego gatunku piwa do czasu i miejsca degustacji powoduje 
czasami co prawda zafałszowanie faktycznego profilu sensoryczne-
go. Jednak w przypadku drinkability – odbierane wrażenia są sumą 
mierzalnych cech sensorycznych i niemierzalnych wrażeń odbiera-
nych wszystkimi zmysłami. Dlatego właśnie ciężko traktować pojęcie 
drinkability jako zgodności z profilem smakowym przewidzianym dla 
danego gatunku. Powinny to być osobne oceny, niezależne od siebie. 
Umiejętny dobór piwa do czasu i miejsca to rzecz jasna kwestia wpra-
wy i znajomości piwnych gatunków. Jednak w tym przypadku nauka 
metodą prób i błędów nie wydaje się nadmiernym poświęceniem…

Temperatura
Kolejnym elementem o niebagatelnym wpływie na drinkability 

piwa jest temperatura serwowania. Tu także niełatwo w krótkich 
słowach opisać zasady serwowania. Zbyt niska temperatura spowoduje 
obniżenie lotności związków zapachowych w piwie. Estry, alkohole wyż-
sze, aldehydy, które tworzą tzw. bukiet piwa, staną się po prostu niewy-
czuwalne, czego efektem będzie obniżenie pełni i wrażenie wodnistości 
piwa. Temperatura zbyt wysoka owocuje zbyt silnym odczuwaniem 
goryczki, kwasowości i cierpkości, co również wpłynie na drinkability 
w sposób negatywny. Zasady dobierania temperatury serwowania do 
gatunku piwa można w uproszczony sposób skorelować z poziomem 
pełni smaku, czyli ekstraktywności piwa. Im bardziej trunek gęsty i eks-
traktywny, tym wyższa temperatura serwowania. Wychodząc od bardzo 
lekkich piw typu lager jasny o zawartości ekstraktu do 9% możemy za-
cząć od temperatury serwowania około 4 oC. Główną funkcją takiego 
piwa jest orzeźwianie i gaszenie pragnienia, a więc nie oczekujemy od 
niego bukietu, finiszu i całej reszty sensorycznych wrażeń. Na drugim 
końcu skali będą bardzo ekstraktywne i pełne w smaku style piwne jak 
Barley Wine czy Porter Bałtycki, które przy zawartości ekstraktu ponad 
20% swój profil sensoryczny najlepiej ukazują w temperaturze nawet 

Drinkability – radość z piwa

12 oC. Wtedy wyższa lotność składowych bukietu koreluje z pełnym, 
długim smakiem piwa.

Nagazowanie
Nagazowanie piwa ma kluczowy wpływ na jego poziom drink- 

ability. Nieprawdą jest jednak, że wysokie nagazowanie sprzyja 
podniesieniu pijalności. Przegazowanie piwa jest poważnym błędem 
technologicznym i może powodować uczucie przesycenia i nieprzy-
jemnego drapania. Dlatego bardzo ważnym elementem każdego piwa 
jest ilość dwutlenku węgla i coś, co nazywamy jego ziarnistością, czyli 
wielkością pęcherzyków gazu. Idealnie pijalne piwa to te, które mają 
dość wysoką zawartość CO2, jednak jest on drobny i musujący. Przy-
kładem takiego stylu jest np. belgijski witbier (białe piwo pszeniczne), 
które przyjemnie musując orzeźwia, jednak nie rani podniebienia 
agresywnym nagazowaniem. Istnieją oczywiście gatunki, które z za-
łożenia mają gazu bardzo niewiele. Tu przykładem będzie angielskie 
ALE, które słynie z płaskiego smaku. Podobnie ma się rzecz z irlandz-
kimi stoutami, których nagazowanie tworzy mieszanina dwutlenku 
węgla i azotu, zaokrąglająca smak piwa. Wtedy drinkability budowa-
ne jest w inny, adekwatny do stylu piwa sposób.

Bukiet zapachowy
To najbardziej złożona część piwa, która ma jednocześnie naj-

większy wpływ na poziom drinkability. Każda z cech zapachowych 
piwa buduje część jego pijalności. Korelacje między poszczególnymi 
nutami i akordami aromatów sprawiają, że znamy piwa kiepskie, 
średnie i doskonałe. 
 Podział składowych bukietu

Gdyby aromaty piwne podzielić na warstwy – otrzymalibyśmy  
4 poziomy  „zaawansowania, a w każdym z nich wiele zapachów 
mniej lub bardziej wyczuwalnych, zawsze jednak istotnych dla sen-
sorycznej jakości piwa. Nawet początkujący miłośnik piwa zauważy 
takie cechy, jak: wytrawny aromat chmielu, miodowy zapach słodu 
i owocowy – drożdżowy bukiet. Wraz z tymi odczuciami najczęś-
ciej da się wyczuć wyraźne nuty alkoholowe (zwłaszcza w piwach 
mocniejszych) oraz ciemne nuty (w piwach ciemnych) karmelu, 
toffi i kawy. Zapachy te to pierwsza informacja na temat piwa, które 
pijemy. Pozwalają nam odróżnić kawowego stouta od chmielowego 
ALE i bananowego Weissbier. Pokazują różnicę pomiędzy mocnym 
bockiem a jeszcze mocniejszym porterem bałtyckim. 
Przykłady wiodących nut zapachowych w różnych gatunkach 

piwa:
– Pilsner (słodowe) – biszkopty, mleko z miodem, toffi, karmel,
– ALE (chmielowe) – żywica, zioła prowansalskie, tytoń, olejek 
sosnowy, gałązka róży,
– Stout (palone) – kawa, czekolada, tosty, kakao,
– Weissbier (drożdżowe) – goździki, piernik, banany,
– Lambic (wytrawne) – kwasowy, octowy.
 Cechy drugorzędowe 

To poziom dla zaawansowanych, tu docierają tylko wytrwali po-
szukiwacze piwnych aromatów. Chociaż intensywność tych związków 
jest dużo mniejsza, to ich charakter i specyfika sprawiają, że na nowo 
odkrywamy świat piwa. Owe zapachy stanowią rodzaj tła dla cech 
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Wymrażanie Komesa Barley Wine

P roces wymrażania piwa to unikalna i pracochłon-
na metoda. Gotowe piwo trafia do specjalnych 
zbiorników, w których po obniżeniu temperatury 

nawet do –18 °C zaczyna powoli zamarzać. Jest to proces, 
który trwa kilka tygodni i postępuje od brzegu zbiornika do 
jego środka. Woda zawarta w piwie tworzy lodową skorupę 
wokół piwnej, zagęszczonej esencji, która zawiera o wiele 
więcej ekstraktu i alkoholu. Jednak najważniejszym efektem 
jest niezwykle intensywny smak budzący, także przez brak 
wysycenia, skojarzenia z likierem piwnym.

Komes Wymrażany Barley Wine Old Forester 
Barrel Aged 

W tym roku po zatężeniu naszego Komesa Barley Wine 
w procesie wymrażania, umieściliśmy go w beczkach po bo-
urbonie Old Forester. Efekt to piwo łączące akcenty cytruso-
we, słodowe i owocowe z piwa bazowego (wzmocnione przez 
wymrażanie) z nutami pochodzącymi ze świeżych beczek po 
bourbonie. Bogactwo wanilii, karmelu, przypraw korzennych 
i dębiny łączą się z piwną bazą w idealnej harmonii.

Beczkownia Fortuny 
W beczkowni, którą Browar Fortuna sukcesywnie z pasją 

rozwija – pozyskując kolejne drewniane beczki po szlachet-
nych alkoholach, m.in. z renomowanych winnic, destylarni 
whisky, bourbonu czy koniaku – powstają limitowane edycje 
wyjątkowych piw. Zawsze ręcznie rozlewane i etykietowane.

Redukcja 
kosztów i emisji 

w firmach

ANALIZA  
ŚLADU  

WĘGLOWEGO 

AUDYT  
ENERGETYCZNY 

BIAŁE  
CERTYFIKATY 
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6 Co według Ciebie może odstraszać 
konsumentów od picia piwa bezal-
koholowego przed południem 
i w ciągu dnia?

Etykieta taka sama jak na regular-
nym piwie (wygląda jak picie piwa 
od rana)

36,00%

Piwny zapach (chmielowy 
 i słodowy – podobny jak w piwach 
regularnych)

34,00%

Postrzeganie przez bliskich (np..
członków rodziny) każdego piwa 
jako napoju „wyskokowego”

16,00%

Społeczne postrzeganie picia piwa 
przed południem np. w pracy. 14,00%

Jak widać typowo piwne cechy, dzięki którym piwo bez-
alkoholowe cały czas pozostaje piwem, jednocześnie mogą 
utrudniać pełne i nieskrępowane korzystanie z tej kategorii 
niezależnie od pory dnia, przez ponad połowę badanych 
konsumentów. Śmiało możemy nazwać to zjawisko bezalko-
holowym paradoksem.

7 Ile piw bezalkoholowych pijesz 
najczęściej w jednej „sesji”?

Tylko jedno 67,00%

Dwa 21,00%

Trzy 9,00%

Więcej niż 3 3,00%

Niska sesyjność piwa bezalkoholowego potwierdza tezę, 
że cały czas jest to jednak bardziej zamiennik regularnego 
piwa niż kompan na długie piwne wieczory w gronie znajo-
mych.

8 Co według Ciebie jest jedną, 
największą zaletą piwa bezalkoho-
lowego?

Smak piwa bez zawartości alkoholu 37,00%

Uniwersalne zastosowanie 30,00%

Szybkie i skuteczne gaszenie pra-
gnienia

16,00%

Walory zdrowotne 7,00%

Obniżona wartość kaloryczna 6,00%

Możliwość konsumpcji bez obawy 
upojenia 4,00%

Kolejne pytanie, które potwierdza „rozdwojenie jaźni” 
piw bezalkoholowych. Piwny smak, który utrudnia cieszenie 
się tym piwem w codziennych, rutynowych okazjach, jest 
jednocześnie największą zaletą piwa bezalkoholowego.

9 Jaki styl piwa bezalkoholowego 
odpowiada Ci najbardziej?

Lager 58,00%

IPA 23,00%

Pszeniczne 16,00%

Inne 3,00%

Powyższy podział doskonale odzwierciedla preferen-
cje konsumentów także w przypadku piw zawierających 
alkohol. Lager od lat dzierży palmę pierwszeństwa, IPA jest 
niezmiennie modna, a szeroka kategoria piw pszenicznych 
ma szeroką rzeszę oddanych fanów.

10 Co przeszkadza Ci w smaku piwa 
bezalkoholowego?

Nie ma takiej rzeczy 49,00%

Wyraźny zapach słodu 32,00%

Smak brzeczki piwnej 11,00%

Bardziej „płaski” smak niż w regu-
larnym piwie 8,00%

W tym pytaniu można pokusić się o komentarz, że po 
prostu 49% badanych pije dobre piwa bezalkoholowe. Silny 
słodowy posmak, czy surowy aromat brzeczki to domena 
piw bezalkoholowych z lat 90. Niestety, cały czas są na ryn-
ku piwa, które psują wizerunek całej kategorii.

Podsumowując, nie ma bardziej niezbadanej części 
piwnego rynku niż ta bezalkoholowa. Zarówno browary, jak 
i konsumenci cały czas poznają potencjał piw pozbawionych 
alkoholu i uczą się go wykorzystywać. Pełen rozkwit tej 
kategorii prawdopodobnie cały czas jest jeszcze przed nami. 
Trudno jednak przewidzieć, jak potoczy się kariera piwa bez-
alkoholowego. Czy stanie się produktem mainstreamowym 
i zawojuje rynek piwa, czy też pozostanie alternatywą dla 
kierowców, sportowców i abstynentów? I właśnie ta nie-
przewidywalność jest  najbardziej pociągającym elementem 
branży piwowarskiej.

Dokończenie ze s. 18
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R ok 2021 był niewątpliwie kolejnym trudnym ro-
kiem zarówno dla całej branży piwnej, jak  
i dla segmentu browarów rzemieślniczych. Kolejne 
fale pandemii i wiążące się z tym ograniczenia 

w życiu codziennym i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
w tym łącznie kilka miesięcy lockdownów, odcisnęły swoje 
piętno na możliwościach działania najmniejszych browarów 
w Polsce. Jednakże dzięki elastyczności, determinacji i pomy-
słowości browarów rzemieślniczych, szacowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych wzrost rynku piw 
rzemieślniczych na poziomie ok. 14 proc. w ubiegłym roku na-
leży uznać za sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek całego 
rynku piwa w Polsce w tym okresie. Piwa rzemieślnicze nadal 
zyskują więc coraz większe uznanie konsumentów, a piwowar-
stwo rzemieślnicze coraz większy udział w rynku, choć nadal 
pozostaje on niewielki.

Pomimo kilku zamknięć małych browarów rzemieślni-
czych, o których nie zapominamy, możemy uznać, że z okresu 
pandemicznego piwowarstwo rzemieślnicze wyszło w miarę 
cało, choć niejednokrotnie mocno poobijane. Niestety, już od 
jesieni 2021 roku do zmagań ze społecznymi i ekonomicznymi 
skutkami pandemii dochodziły kolejne problemy i wyzwania. 
Już wówczas zaczęliśmy obserwować wzmagającą falę 
podwyżek na rynku paliw, gazu i energii elektrycznej, 
która od momentu agresji Rosji na Ukrainę przybra-
ła niekontrolowany charakter i która pociągnęła za 
sobą bezprecedensowe podwyżki nie tylko cen paliw 
i energii, ale również innych mediów, surowców piwowarskich, 
opakowań czy transportu. Inflacja sięga poziomów nienotowa-
nych od ćwierćwiecza! W bieżącym roku bardzo szybko okazało 
się, że to nie pandemia, ale powszechna i wzbierająca cały czas 
na sile drożyzna stanowi największe zagrożenie dla osłabionych 
ostatnimi latami browarów rzemieślniczych.

Z oczywistych względów mikro i małe przedsiębiorstwa 
powinny zostać objęte szczególną pomocą, bo to one najdotkli-
wiej odczuwają skutki rozlewających się po rynku podwyżek 
i postępującego spowolnienia gospodarczego. To przedsiębior-
stwa bazujące na pracy i kapitale prywatnych osób, z nieporów-
nywalnie mniejszą siłą przetargową na rynku i z ograniczonym 
dostępem do źródeł finansowania, zwłaszcza teraz, gdy koszty 
jakiegokolwiek finansowania wzrosły kilkukrotnie w ciągu 
zaledwie paru miesięcy. W tej chwili dotkliwa jest niepewność 
jutra, a jakiekolwiek planowanie jest bardzo utrudnione. Nasza 
przyszłość zależy od wielu czynników, w tym dostępności do 
rynku, dostępności i cen surowców i mediów, kosztów pracy. 
Obawiamy się zmniejszonego popytu na piwa rzemieślnicze, 
zmniejszonych dochodów rozporządzalnych wielu konsumen-

Browary rzemieślnicze 
apelują o dopuszczenie 
zdalnej sprzedaży piwa

tów. Teraz jak nigdy jest czas na wsparcie polskich browarów 
rzemieślniczych i to zarówno ze strony państwa, jak i konsu-
mentów.

Od dłuższego czasu apelujemy do władz o jednoznaczne 
uregulowanie i dopuszczenie sprzedaży zdalnej piwa. Obo-
wiązujące obecnie przepisy uchwalone zostały blisko 40 lat 
temu, w zupełnie odmiennej sytuacji ustrojowej, gospodarczej 
i technologicznej, w najmniejszym nawet stopniu nieoddającej 
ducha praw bliższego współczesności. W warunkach post-pan-
demicznych przyzwyczajeń konsumentów, w obliczu postępu-
jącego spowolnienia gospodarczego i ogólnoświatowego trendu 
przenoszenia się handlu do internetu, sprzedaż zdalna piwa da-
łaby możliwość choć częściowej rekompensaty spadków w tra-
dycyjnych kanałach sprzedaży i jest rozwiązaniem koniecznym 
i oczekiwanym od wielu lat. Warto podkreślić, że rozwiązanie 
które proponujemy nie wiąże się z najmniejszym obciążeniem 
dla budżetu Państwa, a może zdecydowanie poprawić sytu-
ację najmniejszych browarów. Oczekiwana przez nas zmiana 
w przepisach powinna zawierać bezpośrednie przyzwolenie na 
dostawę napojów alkoholowych zakupionych u przedsiębiorców 
posiadających ważne zezwolenie na sprzedaż.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych już od 
ponad czterech lat reprezentuje najmniejsze browary w Polsce 
oraz wspiera i promuje polskie piwowarstwo rzemieślnicze. 
Prawnie chroniony, opracowany i wspierany przez Polskie 

Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, jego 
członków oraz fanów piw kraftowych znak „Piwo 
kraftowe” to wyróżnik, który identyfikuje piwa krafto-
we z małych, niezależnych browarów. Wybierając 
piwa z tym znakiem mamy pewność, że wspieramy 

100-procentowo polskie, małe, niezależne browary.
W ostatnim okresie w Stowarzyszeniu uruchomiliśmy 

też program „Partner PSBR”, który zaczyna gromadzić firmy 
z różnych branż, którym bliskie jest piwowarstwo rzemieślni-
cze, a rozwój najmniejszych browarów leży na sercu. Dzięki 
wsparciu Partnerów, Stowarzyszenie zyskuje zasoby na aktyw-
niejszą działalność statutową, a partycypujące firmy weryfikację 
wizerunku sprawdzonego Partnera w oczach browarów rzemieśl-
niczych.

W 2022 roku Polskie Stowarzyszenia Browarów Rzemieślni-
czych nabyło prawa do „Sympozjum Piwowarów Zawodowych” 
i od tego roku jest organizatorem tego wyjątkowego corocznego 
branżowego spotkania. Już w grudniu spotkamy się w Krako-
wie na imprezie będącej połączeniem swobodnego spotkania 
piwowarów zawodowych z konferencją branżową i Konkursem 
Piw Rzemieślniczych „Kraft Roku”, którego Stowarzyszenie od 
kilku lat jest partnerem. Dwa dni spotkań, wykładów i dyskusji 
w gronie piwowarów zamknie uroczysta Gala z rozdaniem na-
gród tegorocznego KPR „Kraft Roku”. Szczegóły można znaleźć 
na stronie www.psbr.eu. Serdecznie zapraszam!

 

Marek Kamiński 
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Browarów Rzemieślniczych
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 Na przełomie września i października br. w Wieprzu  
koło Żywca rozpoczęło działalność OneMoreBeer, 
nowe centrum dystrybucji piw rzemieślniczych. Spółka 
powstała po połączeniu doświadczonych dystrybutorów 
kraftowych piw Kraina Piwa z Żywca i SmakPiwa.pl 
z Warszawy, we współpracy z Browarem PINTA, najbar-
dziej znanym browarem rzemieślniczym w Polsce. 

Nowoczesne centrum zostało wybudowane od podstaw 
za ok. 5,5 mln zł na należącej do Browaru PINTA działce 
w Wieprzu. Hala magazynowa o powierzchni 1000 mkw. 
i zastosowane w niej rozwiązania znacząco zwiększają 
dotychczasowe możliwości dystrybucyjne firm, które stwo-
rzyły OneMoreBeer oraz browarów PINTA i PINTA Barrel 
Brewing, a także w pełni automatyzują obsługę dostaw 
i zamówień piwa. 

– Powstało najnowocześniejsze centrum dystrybucji piw rzemieśl-
niczych w Polsce. W jednym miejscu mamy najszerszy asortyment 
polskiego i zagranicznego kraftu. Jesteśmy w stanie obsługiwać nawet 
najmniejsze, indywidual-
ne zamówienia i docierać 
z piwami rzemieślniczymi 
w najodleglejsze zakątki 
Polski i świata – mówi 
Paweł Ząbek, dotychcza-
sowy Dyrektor Opera-
cyjny Browaru PINTA, 
który został Dyrektorem 
Zarządzającym OneMo-
reBeer Sp. z o.o.

Realizacja wszystkich zadań w OneMoreBeer jest zarzą-
dzana przez system WMS – specjalistyczne oprogramowa-
nie do obsługi tzw. magazynu wysokiego składu. Kontrolę 
obrotu magazynowego i lokalizację produktów na regałach 
ułatwiają kamery i skanery. W nowym magazynie każdy 
korytarz, regał i półka mają zdefiniowaną rolę, a produkty 

Nowe centrum dystrybucji 
piw rzemieślniczych

są uporządkowane ze względu na szybkość ich rotowania. 
Nowe rozwiązania ułatwiają zarządzanie magazynem i przy-
spieszają kompletowanie palet lub przesyłek. – Znacznie 
łatwiejsze jest tworzenie i dystrybuowanie tematycznych zestawów 
piw rzemieślniczych lub wzbogacanie takich wysyłek o materiały 
edukacyjne – dodaje Paweł Ząbek.

OneMoreBeer Sp. z o.o. zastąpiła dotychczasową od-
dzielną działalność Krainy Piwa, SmakPiwa.pl oraz dostaw 
bezpośrednich z browarów PINTA i PINTA Barrel Brewing. 
Pod jednym dachem OneMoreBeer – oprócz pełnej oferty 
PINTY – znalazł się dotychczasowy asortyment Krainy 
Piwa, czyli przede wszystkim bestsellerowe  piwa browarów 
rzemieślniczych z Polski oraz oferta topowych browarów 
zagranicznych, których wyłącznym importerem i dystrybu-
torem była spółka SmakPiwa.pl. 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy pod adresem one-
morebeer.pl zostanie uruchomiona jeszcze platforma B2B, 
umożliwiająca zakupy online.

Zarządzanie OneMoreBeer Sp. z o.o. pozostaje w rękach 
dotychczasowych właścicieli firm Kraina Piwa i SmakPiwa.
pl. Dyrektorem Zarządzającym został Paweł Ząbek, doświad-
czony manager, wyspecjalizowany w zarządzaniu zakupami 
strategicznymi i zmianami operacyjnymi. Załoga nowego 
centrum w Wieprzu liczy obecnie 25 osób. 

Piwa rzemieślnicze, mimo trwającego od 4 lat spadku 
spożycia piwa w Polsce, są oferowane u nas w coraz większej 
liczbie styli i wariantów (ok. 2400 premierowych piw w roku 
2021) oraz przez coraz większą liczbę browarów (ok. 350). 
Z roku na rok rośnie też eksport polskich browarów rze-
mieślniczych. Sam Browar PINTA eksportuje swoje piwa do 
ponad 20 krajów. Szacuje się, że udział piw rzemieślniczych 
w polskim rynku piwa wynosi obecnie ok. 1%.

e-mail: media@onemorebeer.pl 
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Pierwszy w Polsce browar tematyczny powstał w Bałto-
wie. Twórcy tego wyjątkowego konceptu oferują pięć piw 
kraftowych, z którymi łączą się legendy i historie z Bałto-
wa i okolic.

Browar Bałtów to pierwszy w Polsce browar tematyczny, 
czyli mały, niezależny browar związany z miejscem o wyjątko-
wym charakterze i opowiadający jego historię. Miejsce zostało 
stworzone z pasją - jednocześnie zaprasza do spróbowania 
wyjątkowego regionalnego browaru rzemieślniczego i wspólnej 
celebracji historii Bałtowa i okolic. Browar Bałtów jest jedną 
z atrakcji turystycznych Bałtowskiego Kompleksu Turystycz-
nego (woj. świętokrzyskie) o pow. 100 ha, na który składają 
się jeszcze: JuraPark Bałtów, Park Rozrywki, Zwierzyniec 
Bałtowski, Ośrodek Jeździecki “Kraina Koni”, Park Miniatur 
“Polska w Miniaturze”, Prehistoryczne Oceanarium oraz Sa-
batówka. Browar mieści się w dawnej stajni Krainy Koni, która 
została całkowicie przebudowana. Twórcami browaru są Filip 
i Damian Lichota z DLF Invest oraz agencja Pełnia. Browar 
Bałtów przywitał pierwszych gości w czerwcu 2022 r.

– Nasze piwo tworzymy zgodnie z najnowszą na świecie techno-
logią Kaspar Schulz. Do produkcji wykorzystujemy słód z najwyższej 
klasy słodowni Weyermann w Bambergu, a konsultantem technologicz-
nym jest Dominik Maldoner. Ponieważ nasze piwo łączymy z histo-
rią Bałtowa, produkujemy je z lokalnej wody źródlanej z pokładów 
jurajskich. Stawiamy na jakość produktu, która jest podstawą dobrego 
smaku – podkreśla Michał Czarnecki, mistrz browarnictwa 
w Browarze Bałtów.

Browar Bałtów z unikatowym 
konceptem wśród piw rzemieślniczych

W ofercie firmy jest pięć rodzajów złotego trunku: Pils, La-
ger, Pszeniczne, APA i piwo propolisowo-miodowe, a już niedłu-
go do tej propozycji dołączy piwo bezalkoholowe. Każdy browar 
premium opowiada inną legendę, bo „każde piwo to historia”:
• Czarcia Stopka – klasyczny lager stworzony na cześć od-
krycia, które zapoczątkowało historię powstania pierwszego 
w Polsce parku dinozaurów.
• Serce Smoka – klasyczny pils, opowiadający historię inspiro-
waną jamą, która znajduje się w Bałtowie, potocznie nazywa-
ną Smoczą Jamą.
• Tajemnica Wiedźmy – piwo pszeniczne, które swoją historią 
nawiązuje do jednej z Bałtowskich atrakcji turystycznych - 
Sabatówki.
• Pieśń Pszczoły – propolisowe piwo z miodem, powstało 
w Bałtowskim Browarze na cześć pszczół.
• Zmiana Warty – piwo w stylu American Pale Ale. Historia zwią-
zana z tym piwem nawiązuje do czwartego JuraParku, a pierwsze-
go który powstał w USA w stanie UTAH – Moab Giants. 

Dodatkowo do oferty Browaru Bałtów będą wprowadzane 
warianty sezonowe, limitowane, a inspiracje smakowe do ich 
powstania czerpane są od bawarskich mistrzów warzelnictwa.

Bałtowskie opowieści stanowiły inspirację do stworzenia 
niepowtarzalnych słuchowisk, które po zeskanowaniu kodu 
QR z etykiety piwa, można znaleźć w Storytel.

Piwa z Browaru Bałtów można skosztować na miejscu, ale 
także zamówić w sklepie internetowym, czy kupić w wybra-
nych sklepach.

www.browarbaltow.pl
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W Stanach Zjednoczonych rozlew piwa do puszek to trend, któ-
rego nie da się zatrzymać. Tą drogą podąży także Polska, choć na 
razie piwo rzemieślnicze stosunkowo rzadko trafia u nas do puszek, 
mimo tak wielu zalet tego opakowania.

Puszka jest hermetyczna i nie przepuszcza światła, piwo nie 
traci zatem na jakości po jej napełnieniu. Butelki wykorzystywane 
w piwowarstwie zwykle są ciemnobrązowe, ewentualnie ciemnozie-
lone, ale nadal pozostają półprzezroczyste. Wykorzystywanie puszek 
znacznie obniża koszty transportu, ponieważ są one kilkanaście razy 
lżejsze od butelek! Są także bardziej przyjazne dla środowiska, moż-
na je łatwo ustawiać w stosy i nie są tak wrażliwe na uszkodzenia. 

Można by pomyśleć, że w czasach zrównoważonego rozwoju 
prowadzonego bez uszczerbku dla jakości, piwo w puszkach powin-
no być powszechne. Nic bardziej mylnego. Wiele osób ma słabość 
do butelek, mimo że nikt nie pije piwa rzemieślniczego bez przelania 
go do odpowiedniego szkła. Nie szczędzimy wysiłków, by uprawiać 
ekologiczny chmiel i zboże, czerpiemy wodę źródlaną z głębi ziemi, 
argumentując wszystko dobrem naszej planety, tymczasem rynek 
wciąż zdominowany jest przez butelki.

Jedyną rzeczywistą przewagą szklanych opakowań była dotąd 
możliwość samodzielnego butelkowania – puszkowanie nastręcza-
ło niemałych problemów, było drogie, dostępne tylko przy rozlewie 
dużych partii, stąd niemal zarezerwowane dla browarów koncerno-
wych. Wszystko jednak stopniowo się zmienia.

Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych „wirus puszkowy” poja-
wił się także w Europie, coraz więcej browarów zastanawia się nad 
takim rozlewem piwa, dlatego poszukiwane są podmioty oferujące 
niezbędne w tym zakresie teorię, praktykę i sprzęt.

JMR Europe to firma specjalizująca się w małych maszynach do 
napełniania puszek. Nie tylko dostarcza sprzęt, ale oferuje także jego 

Rewolucyjne puszki

instalację oraz szkolenia dla pracowników. Mark Schatorjé, właściciel 
firmy, posiada wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu puszek 
nie tylko do napojów, ale w całej branży spożywczej. We współpracy 
z amerykańską firmą TwinMonkeys i partnerem na Polskę w posta-
ci spółki JMR Europe, dostarcza browarom niewielkie urządzenia, 
mogące napełniać od 20 do 80 puszek na minutę, w zależności od 
zakupionego modelu. 

Minimalna ilość piwa przeznaczonego do rozlewu z użyciem 
urządzenia TwinMonkeys to tylko 100 litrów! Początki na rynku by-
wają trudne, dlatego maszyna do rozlewania małych ilości piwa jest 
odpowiednim rozwiązaniem. 

Oczywiście trzeba do tego kupić puszki i umieścić na nich swoją 
etykietę. Malowanie puszek nie jest drogie, ale trzeba jednorazowo 
zamówić partię 100–200 tys. sztuk, do których wypełnienia potrzeba 
kilkuset hektolitrów piwa. Przy pakowaniu mniejszej ilości, palety 
puszek muszą trafić do magazynu i czekać na swoją kolej.

Rozwiązaniem dla niewielkich browarów są drukowane ręka-
wy wykonane z termokurczliwego materiału, które po nałożeniu 

i  podgrzaniu dokładnie przylegają do puszki. 
Ich zaletą jest możliwość produkcji gotowych 
puszek w niskim nakładzie, wadą zaś wykorzy-
stanie niekorzystnego dla środowiska tworzywa 
sztucznego. Na szczęście na rynku pojawili się 
już producenci i dostawcy rękawów z materiałów 
biodegradowalnych. Oznaczenie puszki możliwe 
jest także przy użyciu klejonych etykiet (tak jak 
w wypadku butelek), a także nakładania rękawów 
już po napełnieniu puszek.

Ceny modelu podstawowego to około  
32 tys. euro. Nie jest to mała kwota, ale można 
ją rozłożyć na kilka współpracujących podmio-
tów. JMR Europe dostarcza również niezbędny 
sprzęt do kontroli jakości. Bo piwo w puszkach 
rządzi!.

Janusz Rozumecki

Piwo w puszkach w Polsce nadal postrzegane jest ne-
gatywnie. Wiele osób twierdzi, że jest mniej smaczne od 
piwa w butelkach, na dodatek kojarzy się z zaśmiecaniem 
środowiska. Skojarzenia zależą od nas samych, ale argu-
ment o smaku jest po prostu nietrafiony. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: jmr@ceti.pl 
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Kiedy pojawiają się na rynku nowe produkty, żeby je wy-
odrębnić trzeba je oczywiście zdefiniować jako nową kategorię 
wyrobów. Jedno to ujęcie nowych produktów w klamry języka 
potocznego. Jest to stosunkowo prosty zabieg, bo odnosimy się 
instynktownie do naturalnych cech nowych produktów. 

Myśląc zatem o tytułowych alkopopach przychodzi nam 
do głowy zasadniczo smakowy napój alkoholowy o niewielkiej 
zawartości alkoholu, lekki niczym muzyka pop i zapewne z wolą 
producentów docierający do jak najszerszej grupy odbiorców.

Z kolei pod stosunkowo nowym pojęciem hard seltzerów 
kryje się woda gazowana oraz alkohol. Ww. nazwy nowych pro-
duktów są intuicyjne.

Dużo większym problemem jest nałożenie ww. nowych 
pojęć na starą siatkę pojęć  napojów alkoholowych, o których 
mowa w ustawie akcyzowej1, ponieważ Polska inaczej niż np. 
Niemcy nie wprowadziła do tej pory do ustawodawstwa pojęcia 
alkopopów, stosownie do którego pod tym wyrażeniem kryją się 
zasadniczo napoje o zawartości alkoholu większej niż 1,2%, ale 
mniejszej niż 10%2, które u naszych sąsiadów zostały dodatko-
wo opodatkowane specjalnym podatkiem niezależnie od samej 
akcyzy.

Choć zagadnienie klasyfikacji do celów akcyzy nie jest proste, 
podkreślmy dobitnie alkopopy i hard seltzery na bazie alkoholu 
są oczywiście wyrobami akcyzowymi.

Wzmiankowany problem o przyporządkowaniu nowych 
produktów odpowiednio do właściwej kategorii napojów alko-
holowych z ustawy akcyzowej nie tyle polega na tym, że siatka 
pojęciowa w ustawie akcyzowej jest przestarzała i niedostoso-
wana do nowych kategorii towarów. Bo dopóki konsumujemy 
trunki, niezależnie od ich nazwy, zakres pojęć napojów alkoholo-
wych w ustawie akcyzowej pozwala nowe produkty opodatkować 
akcyzą.

Problemem jest jednak ich dokładna klasyfikacja, ponieważ 
musimy stwierdzić, czy nasz alkopop to np. napój fermentowany, 
czy też może piwo. Tych potencjalnych wyborów jest oczywiście 
więcej, wszystko zależy od tego, w jakim procesie został wytwo-
rzony alkohol i z jakich produktów, stanowiących następnie bazę 
dla finalnego alkopopu, czy też hard seltzera.

Podsumowując, tak jak pewne jest, że tytułowe alkopopy 
oraz hard seltzery na bazie napojów alkoholowych są wyrobem 
akcyzowym, pierwszym i to kluczowym wyzwaniem dla podmio-
tów wchodzących w biznes z nowymi produktami jest ustalenie, 
z jaką kategorią napojów alkoholowych mamy konkretnie do 
czynienia.

Działanie klasyfikacyjne pozwoli ustalić, czy produkowany 
alkopop, czy też hard seltzer możemy uznać za piwo, napój 
fermentowany, czy może za alkohol etylowy.

Klasyfikacja jako sprawa kluczowa dla rozpoczęcia biznesu 
nowymi produktami jeszcze bardziej się skomplikowała w przy-
padku piwa w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
13 marca 2019 r. w sprawie C-195/18. W rzeczonym wyroku 

Opodatkowanie alkopopów 
i hard seltzerów 

Trybunał orzekł, że artykuł 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG 
z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktu-
ry podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych 
należy interpretować w ten sposób, że półprodukt przeznaczony 
do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, otrzymywany 
z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż skład-
ników niesłodowanych, do którego dodano syrop glukozowy 
przed procesem fermentacji, można zakwalifikować jako „piwo 
otrzymywane ze słodu” objęte pozycją 2203 nomenklatury 
scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w wersji wynikającej z roz-
porządzenia Komisji (EWG) nr 2587/91 z dnia 26 lipca 1991 r., 
o ile cechy organoleptyczne tego wyrobu odpowiadają cechom 
organoleptycznym piwa.

Za sprawą komentowanego wyroku bowiem już nie tylko 
sprawa użycia słodu determinuje klasyfikację napoju alkoholo-
wego jako piwa, ale również cechy organoleptyczne badanego 
napoju.

Mając na uwadze tę sytuację, jak i kluczowe dla powodzenia 
biznesu rozpoznanie nowego wyrobu, planowaną działalność 
produkcyjną rozpocząłbym od procesu klasyfikacji nowego 
produktu pod kątem akcyzy. Do tego celu najlepszym narzę-
dziem jest wystąpienie o wiążącą informację akcyzową (WIA) 
dla nowego wyrobu. Obecnie o WIA występuje się  do Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Trzeba zaznaczyć, 
że jest projekt ustawy (Slim VAT 3 – prace rządowe) i zgodnie 
z tym projektem od kwietnia 2023 r. adresatem wniosku byłby 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

WIA do najlepsze narzędzie, które nie tylko chroni nowy 
biznes w zakresie alkopopów, czy też hard seltzerów, bo daje nam 
odpowiedź z jakim tradycyjnym napojem alkoholowym mamy 
do czynienia, ale również zapewnia nam bezpieczeństwo przed 
ewentualnymi zakusami organów podatkowych, gdyby te chciały 
w klasyfikacji zbadanych towarów nie daj Boże coś mieszać. WIA 
pozwala nam zatem ustalić, z jaką kategorią napojów alkoholo-
wych mamy do czynienia w przypadku nowego produktu.

A kiedy już wiemy, że alkopop, czy hard seltzer powinien być 
uznany za piwo, napój fermentowany, czy też alkohol etylowy, 
łatwo wziąć nam odpowiednie przepisy z ustawy akcyzowej, wła-
ściwe dla poszczególnych kategorii wyrobów i ustalić, jaką stawkę 
akcyzy ma nasz produkt, w jakich warunkach powinien być 
produkowany, no i czy podlega obowiązkowi banderolowania.

Gdyby nasz nowy produkt zostałby uznany na podstawie 
WIA za piwo musimy tylko pamiętać, że od początku obecnego 
roku zmieniły się zasady ustalania podstawy opodatkowania tego 
wyrobu. Obecnie bowiem ustawa wprost stanowi, że do celów 
pomiaru w stopniach Plato uwzględnia się wszystkie składniki 
piwa, w tym składniki dodane po zakończeniu fermentacji.

  

Jacek Arciszewski 

1  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 143, z późn. zm.)
2  Ustawa z 23 lipca 2004 r. o poborze specjalnego podatku od słodkich 
napojów alkoholowych (alkopopów) w celu ochrony młodzieży (Federalny 
Dziennik Ustaw I strona 1857, z późn. zm).

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski
Kancelaria specjalizuje się w doradztwie akcyzowym szeroko rozumianym 
obejmującym nie tylko przepisy akcyzowe, ale również przepisy innych ustaw 
regulujących produkcję i obrót wyrobami akcyzowymi.
ul. Serocka 3/9, 04-333 Warszawa
tel.: 887 759 138, e-mail: biuro@akcyzadoradca.pl
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Międzynarodowe trofea Browaru Amber

Medale w World  Beer Awards
I etap tegorocznej edycji konkursu World Beer Awards 

był bardzo pomyślny dla Browaru Amber – uzyskano cztery 
nagrody: złoty medal za Woodside Imperial Porter,  dwa srebrne 
za piwa APA i Amber Pils, a Porter z serii Po Godzinach został 
wyróżniony w kategorii “Country Winner”. 

World Beer Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs 
piwny, który odbywa się co roku w Londynie. Doświadczone 
jury, liczące ponad 200 sędziów, testuje i ocenia piwa uwarzone 
w wielu uznanych na całym świecie stylach, w tym pale ale, la-
ger, IPA, pszeniczne, stout czy porter. W ostatnich latach wpro-
wadzono również kategorię “No & Low Alcohol”, ze względu na 
rosnącą popularność piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych. 

Amber Pils – Pilsem roku 2022 w Niemczech 
Podczas kolejnej edycji prestiżowego międzynarodowego kon-

kursu w Niemczech Meininger’s International Craft Beer Award 
2022 Amber Pils otrzymał nagrodę specjalną – tytuł Pils (styl 
Bohemian) roku 2022. W konkursie tym profesjonalni sędziowie 
(piwowarzy, sommelierzy piwa i eksperci sensoryczni) poddali 
testom ponad 1000 różnych piw, a najlepsze z nich nagrodzono 
medalami.

Meininger’s International Craft Beer Award to jeden z naj-
ważniejszych i najbardziej cenionych konkursów piw na świecie. 
Głównym celem konkursu jest zaoferowanie konsumentom dawki 
wiedzy i wskazówek, które pomogą poruszać się im po stale rosną-
cym i zmieniającym się rynku piw rzemieślnicznych i specjalnych. 

Odkryto geny odpowiedzialne za smak piwa  

Belgijskim naukowcom udało się zidentyfikować i zmodyfiko-
wać gen odpowiedzialny w znacznej mierze za „bananowy” smak 
piwa i niektórych innych napojów alkoholowych – informuje 
pismo „Applied and Environmental Microbiology”.

Dr Johan Thevelein, emerytowany profesor biologii mole-
kularnej na Katholieke Universiteit wraz z zespołem, opracował 
pionierską technologię identyfikacji genów odpowiedzialnych 
za komercyjnie ważne cechy drożdży. Przeprowadzając badanie 
przesiewowe dużej liczby szczepów drożdży w celu oceny, które 
najlepiej zachowały smak pod ciśnieniem, zidentyfikowali geny 
odpowiedzialne za smak piwa. Autorzy skupili się na genie odpo-
wiedzialnym za smak "bananowy", ponieważ, jak stwierdził The-
velein, jest to jeden z najważniejszych smaków obecnych w piwie, 
a także w innych napojach alkoholowych. Zidentyfikowano poje-
dynczą mutację w genie MDS3, która koduje regulator,  biorący 
udział w produkcji octanu izoamylu, źródła smaku przypomina-
jącego banana, który był w głównej mierze odpowiedzialny za to-
lerancję ciśnienia w tym konkretnym szczepie drożdży. Następnie 
Thevelein i jego współpracownicy wykorzystali CRISPR/Cas9, 
rewolucyjną technologię edycji genów, aby wprowadzić tę mutację 
w innych szczepach piwowarskich, co poprawiło ich tolerancję na 
ciśnienie dwutlenku węgla, zapewniając pełny smak. "To pokazało 
naukowe znaczenie naszych odkryć i ich potencjał komercyjny"  
wskazał Thevelein.  

Ta sama technologia pozwoliła również zidentyfikować 
elementy genetyczne ważne dla wytwarzania przez drożdże 
w napojach alkoholowych smaku różanego, a także innych cech 
ważnych z handlowego punktu widzenia – jak produkcja glicerolu 
i termotolerancja. (PAP)
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Z powodu pogłębiającego się kryzysu energetycznego 
spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę, gwał-
townie rosną ceny surowców i energii, co przekłada się 
na znaczący wzrost kosztów produkcji i tym samym 

wzrost cen wielu produktów w tym także piwa. Ta niekorzyst-
na tendencja powoduje z kolei spadek spożycia piwa, ale także 
stwarza zagrożenie dla jego jakości. W obecnych kryzysowych 
czasach coraz trudniej jest bowiem pozyskać dobre jakościowo, 
lecz coraz to droższe surowce do produkcji piwa. Niewykluczone, 
że na wielu rynkach i w browarach zaczną dominować tańsze, lecz 
słabsze jakościowo słody oraz granulaty i ekstrakty chmielowe. 
Miejmy nadzieję, że konkurencja na światowym rynku będzie 
nadal mobilizowała browary do produkcji dobrych jakościowo piw 
o różnorodnych walorach smakowo-zapachowych oraz wymaga-
nej trwałości koloidalnej i sensorycznej. Lecz nie da się ukryć, 
że będzie to trudne zadanie, wymagające od producentów piwa 
większych nakładów finansowych, a także jeszcze większej troski 
na wszystkich newralgicznych etapach produkcji piwa. Jednym 
z nich jest energochłonne zacieranie i gotowanie brzeczki z chmie-
lem/granulatami chmielowymi w celu uzyskania w piwie właściwej 
goryczki oraz przyjemnego zapachu i smaku chmielowego. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z wymaganiami Polskich 

Jakość piwa w dobie 
kryzysu energetycznego

Norm: PN-A -79097 i PN-R-50255 (PN co prawda nie obowiązu-
ją, ale stanowią dobry układ odniesienia), tzw. stopień zestarzenia 
się chmielu/granulatów chmielowych do produkcji piwa (czyli 
udział niekorzystnych żywic twardych w żywicach ogółem chmie-
lu/granulatów chmielowych) nie powinien przekraczać 18%.                                                                                                                                             
      Jak każdy produkt spożywczy, piwo podlega nieodwracalnym 
procesom starzenia. Znane jest niekorzystne zjawisko spadku in-
tensywności i jakości zapachu i smaku chmielowego w piwach pod-
czas przechowywania. Przyczyną tego są zmiany w ilości i składzie 
olejków chmielowych w piwach, a w szczególności powstawanie 
różnych tlenopochodnych myrcenu oraz spolimeryzowanych form 
niektórych składników olejków, wnoszących do piwa mniej przy-
jemne/nieprzyjemne zapachy i smaki, przeważnie typu oksyda-
cyjnego. Ponadto niektóre składniki olejków i żywic chmielowych 
przekształcają się do kwasu izowalerianowego o zapachu i smaku 
starego sera, co znacząco pogarsza jakość zapachu i smaku, a także 
goryczki w piwie i często dyskwalifikuje piwo pod względem przy-
datności do spożycia. Czynnikiem, który znacząco przyspiesza te                                                                                                    
procesy, jest nadmierny kontakt brzeczki z powietrzem już podczas 
jej zacierania i warzenia, a także obecność powietrza (tlenu) w go-
towym piwie. Ważne jest więc ograniczanie do minimum kontaktu 
piwa z powietrzem podczas tych procesów, a także podczas rozle-
wu do butelek, puszek i kegów. Nawet śladowa obecność powietrza 
(tlenu) w piwie podczas jego przechowywania może być przyczy-
ną powstawania w nim związków karbonylowych o zapachach 
i smakach oksydacyjnych. Należą do nich m. in. 5-metyl-2-furfural 
i trans-2-nonenal o bardzo niskich progach wyczuwalności smako-
wej. Trans-2-nonenal wnosi do piwa nieprzyjemny zapach i smak 
skórowy/piwniczny, a 5-metyl-2-furfural – zapach i smak papie-
rowo-kartonowy, co znacząco pogarsza jakość zapachu i smaku 
chmielowego i tym samym walorów smakowo-zapachowych piwa. 
Związki karbonylowe mogą powstawać także po fermentacji i po 
dojrzewaniu piwa.                               

Również zmiany w zawartości ubocznych produktów fermen- 
tacji w piwie podczas jego przechowywania, a zwłaszcza alkoholi 
amylowych, estrów i ketonów mogą powodować pojawianie się 
w piwie nieprzyjemnych akcentów rozpuszczalnikowych,  
a także zapachów i smaków typowych dla wspomnianych już  
związków karbonylowych.                                                                                                                                   
      Podczas przechowywania piwa spada w nim zawartość korzyst-
nych składników olejków chmielowych, jak: linaloolu, humulenu, 
kariofilenu, farnesenu i alfa-terpineolu, a wzrasta zawartość mniej 
korzystnych tlenopochodnych olejków, które obniżają jakość 
aromatu chmielowego. Znajduje to potwierdzenie w istotnych, 
ujemnych współczynnikach korelacji liniowej R (od -0,7 do -0,9) 
pomiędzy stężeniami tych związków w piwach a ocenami ich 
zapachu i smaku chmielowego, a także goryczki. W przypadku 
piw jasnych lekkich po zakończeniu ich przechowywania*), spadek 
udziałów korzystnych składników olejków w piwach jasnych 
lekkich dochodzi do 21%, w piwach jasnych pełnych do 25,%, 
a w piwach jasnych mocnych nawet do 35%! Niekorzystne akcen-
ty sensoryczne w piwach jasnych lekkich o niskich ekstraktach 
są najsłabiej maskowane przez obecne w nich korzystne związki 
smakowo-zapachowe pochodzące ze słodu oraz przez uboczne 
produkty fermentacji, występujące w mniejszych ilościach niż 
w piwach o wyższych ekstraktach (głównie w jasnych mocnych).                                 
Zachowanie właściwych cech sensorycznych w gotowych piwach 
wymaga przechowywania piw w magazynach, sklepach i w domo-
wych lodówkach w temperaturach zalecanych przez producentów 
piwa. A z tym może być problem, biorąc pod uwagę rosnące ceny 
energii elektrycznej zużywanej do chłodzenia.

 
*) czyli w dniu przechowywania piwa, w którym jakość jego zapachu i smaku 
chmielowego została oceniona przez panel degustacyjny na maximum 3 pkt 
wg 6-puktowej skali.

Krzysztof Baranowski

ul. Szczebrzeska 19
22-400 Zamość
Tel. 84 639 28 95
marketing@spomasz.biz.pl

Mikser przepływowy 
do chmielenia na zimno 

typ MPZGH-25/4

             ZASTOSOWANIE

Wyszczególnienie Jednostki miary
Wydajność m3/h 14,0
Wysokość podnoszenia mH2O 27,0
Średnica wirnika mm 120
Silnik – moc/obr. kW/min-1 4,0/2895
Masa kg 165,0

PARAMETRY MIKSERA

Mikser przepływowy z 
zasobnikiem MPZGH-25/4 
przeznaczony jest do 
dozowania ciał sypkich 
oraz mieszania i 
miksowania cieczy  
w przemyśle browarniczym. 

Mikser tworzy mieszaninę, 
zachowuje jej jednorodność 
i umożliwia podanie 
mieszaniny lub roztworu do 
zbiornika pod ciśnieniem.
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Unikalne  
i energooszczędne
rozwiązania chłodnicze

P R E Z E N T U J E

Nową  Generację  System�w Chłodnictwa  Przemysłowego

Wysoko-
temperaturowe
pompy ciepła

POLSKI PRODUCENT URZĄDZE�  CHŁODNICZYCH

Amoniakalne
agregaty wody
lodowej chłodzone
wodą lub
powietrzem

Amoniakalne
maszynownie 
 kontenerowe

S P O N S O R E M  S T R A T E G I C Z N Y M  W Y D A R Z E N I A
F O R U M  M IĘS N E  T E C H N O L O G I E  2 0 2 2
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Uzdatnianie wody w przemyśle
spożywczym i napojowym

Eurowater oferuje niezawodne stacje uzdatniania wody oparte
na najnowocześniejszych technologiach oraz modułowym systemie budowy

Stacja demineralizacji wody 
w przemyśle spożywczym
 

Eurowater Sp. z o.o.

Centrala Izabelin
Tel.: +48 22 722 80 25

Oddział Wrocław
Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk
Tel.: +48 58 333 13 80 info.pl@eurowater.com

www.eurowater.pl

Od doradztwa po kompletne rozwiązanie 

Doradztwo Produkcja Montaż
i rozruch Szkolenia Serwis

Doradztwo
przy projektowaniu 
i doborze urządzeń

Projektujemy i wykonujemy
systemy z największą precyzją

i w najwyższej jakości

Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

w tym serwis prewencyjny

Szkolenia dla
personelu

obsługującego
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