
Optymalizacja to kluczowe słowo w biznesie

– Panie Prezesie, jaki wpływ na inwestycje w branży piwowar-
skiej ma aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna:  bez-
precedensowy wzrost kosztów – energii, paliw, gazu, surow-
ców, opakowań oraz pracy, skutki pandemii Covid-19, wojna 
w Ukrainie i rosnąca inflacja, a także wyniki branży piwowar-
skiej, najgorsze od 10 lat? Czy są to czynniki sprzyjające in-
westowaniu czy raczej odwrotnie?

– Trzeba na to patrzeć w dwóch aspektach. Jeden aspekt to duże 
projekty przed wojną, przed covidem – ich realizacja była dosyć trudna, 
ponieważ był wzrost cen materiałów i energii i klienci rozumieli, że do 
kwoty kontraktu trzeba parę procent dopisać. Drugi aspekt to wyraźnie 
hamujący wpływ na inwestycje pandemii covid, który stał się jeszcze 
bardziej dojmujący w wyniku rosnących gwałtownie od ubiegłego roku 
cen energii i paliw, zwłaszcza gazu, oraz dużego wzrostu innych kosz-
tów, a także wskutek agresji Rosji na Ukrainę; ryzyko podejmowania 
decyzji stało się dużo większe, a rynek stał się nieprzewidywalny. 
Dodatkowo czynnikiem utrudniającym relacje biznesowe były zerwane 
łańcuchy dostaw w czasie covidu, które rzutują na biznes do dziś, 
zwłaszcza opóźnienia z dostarczaniem elektroniki z Chin. Zamawiając 
komponenty elektroniczne słyszymy, że dostawę planują za pół roku, 
a może i później – do 2 lat. I jak tu przygotowywać ofertę dla klienta? 
Te gwałtowne zmiany warunków działania biznesu powodują zmianę 
strategii jego dalszego funkcjonowania. Przeniesienie produkcji wielu 
firm do Chin dało im dostęp do tanich surowców, dużego rynku chiń-
skiego, taniej siły roboczej, ale uzależniło ich od Chin. A teraz czas jest 
wrócić do strategii z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, która 
zakładała, że tylko 50% produkcji deleguje się za granicę, a pozostałe 
50% produkcji pozostaje na rynku krajowym. Podobnie jest ze źródła-
mi energii – najlepiej jest dywersyfikować źródła, stawiać na różnorod-
ność – węgiel, koks, gaz, energia z wiatraków, fotowoltaiki, oczywiście 
dbając o to, by kopalnie węgla wprowadzały technologie niskoemisyj-
ne, chroniące środowisko.  I Polacy mieli tu rację, co po latach w Brukseli 
nam przyznają.   

I odpowiadając na pytanie Pani Redaktor powiem – mimo tych 
trudności tak, jest czas na inwestycje, ponieważ biznes bez wprowa-
dzania zmian, optymalizacji zamiera, poza tym prowadzenie biznesu 
zawsze łączy się z ryzykiem. Firmy mają świadomość, że muszą szukać 
rozwiązań z jednej strony optymalizujących koszty, z drugiej dających 
im szanse na dalszy rozwój, ucieczkę do przodu. Teraz w piwowarstwie 
jest boom na inwestycje związane z odzyskiem dwutlenku węgla i od-
zyskiem piwa resztkowego. Wiąże się to z pojawiającymi się brakami 
CO2 na rynku. Część klientów miała takie instalacje, część je zaniecha-
ła lub w niewystarczającej ilości odzyskiwała CO2, stąd takie duże za-
interesowanie.  Teraz przy niepewnych dostawach, wzroście cen ener-
gii jest opłacalny odzysk piwa resztkowego, które dodane do piwa przy 
obecnej technologii nie pogarsza wcale jego jakości. Ogólnie w ostat-
nich dwóch – trzech latach więcej firmy oszczędzały, w związku z tym 
zamawiają więcej części zamiennych i więcej jest inwestycji odtworze-
niowych i optymalizacyjnych.

– Czy mógłby Pan Prezes podać przykłady takich rozwiązań 
oszczędzających koszty, które obecnie każdy zakład tak skru-
pulatnie liczy… . Nad czym pracują działy badawcze GEA? 
– W zasadzie można powiedzieć, że GEA miała od lat rozwiązania 
nakierowane na ochronę środowiska, optymalizujące zużycie energii 
czy wody przy każdym projekcie. Działy badawcze GEA zawsze te 
aspekty optymalizujące uwzględniają w każdym rozwiązaniu. Browary 
w Polsce pod względem zużycia wody na hektolitr piwa osiągnęły 
wyśrubowane wskaźniki, które je sytuują  w czołówce światowej. Te 
wszystkie instalacje, które realizowaliśmy były optymalizowane i ciągle 
się je  optymalizuje, to się dzieje w skali makro i mikro – gdy wymiana 
jednego elementu może wpłynąć na wydajność czy wskaźniki zużycia 
mediów. 
– Gdy dwa lata temu rozmawialiśmy o sytuacji na rynku to 
wówczas mówił Pan o wielu realizowanych projektach inwe-
stycyjnych, a jak jest obecnie? 
– U nas jest trochę specyficzna sytuacja, bo  kończymy duży projekt 
w Browarze „Perła” w Lublinie, jest na etapie końcowym – za miesiąc 
zaczynają się uruchomienia. Ten projekt obejmował całą linię produk-
cyjną  – warzelnię, fermentację, cały blok. Zbudowano piękny budynek 
o nowoczesnej fasadzie, a wnętrze wyposażyliśmy w nowe technologie. 
Inwestycja ta umożliwia powiększenie produkcji o ok. 700 tys. hl. Piwo 
Perła ma image piwa regionalnego i ma wiernych fanów w całej Polsce, 
dlatego potrzebne są dalsze inwestycje. Oprócz tak dużej kompletnej 
inwestycji, która przecież nie zdarza się co roku, mamy ok. 50 realiza-
cji projektów w toku lub niedawno ukończonych. Z tych większych 
można wymienić zrealizowany CIP-Koncept w Browarze Żywiec opty-
malizujący mycie warzelni, przygotowujemy projekt odzysku piwa reszt-
kowego dla browarów Asahi, przygotowujemy dla kilku browarów 
projekty odzysku CO2. Mamy w realizacji w kilku browarach moderni-
zacje starych warzelni, przebudowę kadzi filtracyjnych, nowe dekante-
ry brzeczki, wyrzutniki młóta – wiele jest tego typu projektów inwesty-
cyjnych, także zlecają nam różne drobne technologiczne zmiany.  
W naszych instalacjach od 20 już lata działa odzysk energii z procesów, 
na co wiele browarów zwracało już w tamtym czasie szczególną uwa-
gę. Każde nowe rozwiązanie, nowa maszyna jest opracowywana pod 
kątem optymalizacji zużycia energii.  

Chcemy pomagać w osiągnięciu sukcesu na rynku

Wywiad z Mieczysławem Pankiewiczem, 
prezesem i właścicielem Euro-PAN Sp. z o.o.

– Polska osiągnęła stabilizację produkcji piwa i nasycenie 
w zakresie jego spożycia, a przy tym poziom technologii w bro-
warach w Polsce należy do najwyższych w świecie. Zapytam 
więc przewrotnie, czy potrzebne są jeszcze nowe inwestycje 
w polskim piwowarstwie?

– Polska z roczną produkcją oscylującą ok. 40 mln hl jest trzecim 
producentem piwa w Europie i dziesiątym w świecie, eksportuje  
piwo do 80 krajów, a wartość eksportu waha się w granicach  
260–280 mln zł. Możemy zatem mówić o gwałtownym rozwoju pol-
skiego piwowarstwa w produkcji i dużym wzroście eksportu piwa, 
ale przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, że to nie był tylko 
szybki wzrost, ale też stabilny. Obecnie ten sektor, który zatrudnia 
bezpośrednio ponad 10 tys. ludzi, wraz z firmami kooperującymi 
tworzy jeszcze 160 tys. miejsc pracy. Zatem to ważna branża gospo-
darki narodowej. O nasyceniu w konsumpcji piwa można mówić 
w porównaniu z czołówką światową – prym tu wiodą Czesi z ok. 140 l  
piwa na głowę i do nich nam jeszcze daleko z ilością zbliżającą się 
do 100 l na osobę, ale do Niemiec już nam całkiem blisko – bo 
dzieli nas już tylko kilka litrów.

Mówiąc o rozwoju piwowarstwa w Polsce trzeba zwrócić uwagę, 
że największy wpływ mają na niego konsumenci. Piwo to tradycyjny 
napój, ale podlega bardzo szybkiej ewolucji pod względem innowa-
cyjnych oczekiwań konsumentów, zwłaszcza tych młodszych. Mamy 
obecnie na rynku wielką różnorodność piw, a hity ostatnich lat to 
piwa smakowe, radlery i bezalkoholowe, które notują duże przyrosty. 
Ma to wpływ na tzw. normalne piwo – temu wzrostowi spożycia 
nowych gatunków towarzyszy wzrost spożycia piw klasy premium. 
Konsument jest coraz bardziej wymagający, wyedukowany i jest 
gotów zapłacić więcej za dobre piwo. Browary muszą tym wymaga-
niom sprostać. I to ma zasadnicze znaczenie również dla inwestycji, 
ponieważ to, co zbudowaliśmy 30 lat temu wymaga kolejnego etapu 
inwestowania w maszyny bardziej wydajne, mniej kosztochłonne, 
nowocześniejsze technicznie i technologicznie, zoptymalizowane.

A jednocześnie w piwowarstwie rosną ceny wody, energii, kosz-
ty pracy, opakowań, logistyki, a także akcyza wzrosła o 10% od 
nowego roku, a na piwa smakowe, w których jest udział dodatku 
cukru, będzie nałożony od stycznia 2021 r. podatek cukrowy. To 
powoduje jeszcze większą presję na inwestycje. W Polsce wszystkie 
duże grupy piwowarskie chcą dalej inwestować. Są to koncerny 
międzynarodowe, które dostarczają piwo nie tylko do polskiego 
handlu, ale i do sieci europejskich. Być może do tego potrzebny jest 
dalszy poważny wzrost mocy produkcyjnych. W niektórych browa-
rach są potrzebne inwestycje w każdym dziale od chłodnictwa przez 
magazynowanie słodu, transport, czyszczenie, dodatkowe warzelnie, 
fermentację, kadzie filtracyjne, chmielenie, homogenne napowietrza-
nie, prowadzenie fermentacji drożdży, zastosowanie systemu opty-
malizacji procesu fermentacji ECO-FERM i inne. Przy okazji wymie-
nienia systemu ECO-FERM chciałbym zaznaczyć, że na ostatnim 

Kongresie Browarniczym Browar Lublin podczas swojej prezentacji 
przyznał, że dzięki wprowadzeniu tego systemu uzyskał 15% wolnych 
mocy produkcyjnych. Kolejne planowane inwestycje to: nowy browar 
średniej wielkości koło Wrocławia, inwestycje w okolicach Browaru 
Grodziskiego, a także w Warszawie, gdzie duża firma piwowarska 
ma zamiar postawić browar kraftowy.

My patrzymy z optymizmem w przyszłość, zwłaszcza że w Lublinie 
w zakładach Stocka projektujemy budowę gorzelni wg technologii 
GEA o wydajności 100 tys. l spirytusu dziennie – największej w Europie. 
Ta gorzelnia powinna być uruchomiona za półtora roku. A w Browarach 
Lubelskich wstawimy nową linię produkcyjną o wydajności  
500 tys. hl rocznie. Obecnie mamy 50–60 projektów do realizacji.

– Co nowego do zaoferowania średnim browarom ma firma GEA/
Euro-PAN? 

– Nasza oferta jest skierowana do wszystkich browarów o mocach 
produkcyjnych ponad 50 tys. hl piwa rocznie. Dla browarów mniej-
szych mamy też nowoczesne rozwiązania optymalizujące produkcję 
i redukujące koszty. Z naszych doświadczeń wynika, że mniejsze 
browary inwestują albo w wyremontowanie istniejących instalacji, 
albo ich wymianę na nowe, co bardziej się opłaca.

– Przewodnicząca Parlamentu UE Ursula von der Leyen zapo-
wiedziała, że Europejski Zielony Ład będzie jednym z priorytetów 
w UE, a podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mini-
ster ds. środowiska zapowiedział, że do 2030 r. 1/3 energii 
w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Co GEA/Euro-
PAN ma do zaproponowania browarom w tym zakresie? 

– Nasza firma wraz z GEA postawiła dla Heinekena w Bułgarii całko-
wicie ekologiczny browar, w pełni samowystarczalny, który nie pobie-
ra żadnej energii z zewnątrz i nie wyrzuca żadnych śmieci, tzw. black 
box. Browar już pracuje, ma zdolności ok. 1 mln hl rocznie. Czy takie 
będą browary przyszłości, czas pokaże.

Ja uważam, że nie ma bardziej naturalnego i ekologicznego pali-
wa niż ropa i węgiel kamienny. Nie ma perpetuum mobile. W Polsce 
80–90% energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Moim 
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Rozmowa z Mieczysławem Pankiewiczem, 
właścicielem i prezesem firmy Euro-PAN Sp. z o.o.



– Euro-PAN we współpracy z GEA choć wiele projektów wy-
konał dla branży piwowarskiej to zgodnie z filozofią wyznawa-
ną przez Pana Prezesa, właściciela firmy dostarcza nowocze-
sne rozwiązania dla innych branż. Jakie są to projekty?

–  Dużo współpracujemy z branżą mięsną, która zbroi się do granic 
możliwości w nowoczesne linie do przetwórstwa wołowiny, wieprzowi-
ny w zakresie optymalizacji uboju i poprawy jakości mięsa, inwestuje 
mocno w logistykę, w przechowalnictwo. W tej ostatniej dziedzinie 
ciekawe rozwiązania proponuje GEA Refrigeration. Trzeba podkreślić, 
że polskie firmy produkują teraz wysokiej klasy wołowinę, która ma 
wzięcie na całym świecie. Mamy teraz szereg projektów ubojowych 
i logistycznych w polskiej branży mięsnej. Oprócz tego realizujemy 
inwestycje w branży mleczarskiej – zwłaszcza dużo sprzedaliśmy ma-
szyn i linii pakujących do serków topionych firmy IMA Corazza, którą 
też reprezentujemy. 

Nową perspektywiczną dziedziną są technologie z zakresu new 
food, jak mięso z próbówki z użyciem hemoglobiny produkowanej na 
linii technologicznej, czy produkty oparte na proteinach roślinnych – tzw. 
plant-based food. GEA dysponuje całymi liniami i technologiami wy-

twarzania tych produktów, dostarcza też surowce. Wartość tego pro-
jektu GEA wyniosła w tym roku 100 mln euro, zatem widać, jak ogrom-
ny jest to potencjał rozwojowy firmy.  
– Czy polskie zakłady już podjęły taką produkcję plant-based 
food?
– W jednym z zakładów pracujemy nad tym. Są na etapie badań, spraw-
dzania receptur. Na razie tylko mogę uchylić rąbka tajemnicy. 
Chciałbym jeszcze dodać, że zajmujemy się także projektami z branży 
niespożywczej, ale obiecującymi biznesowo. Zajmujemy się jeszcze 
sprzedażą kabli do elektrowni wiatrowych, sprzedajemy technologię 
powlekania kabli podmorskich silikonem firmy Pioneer oraz zajmujemy 
się produkcją opakowań dla gospodarstwa domowego, z użyciem 
opakowań plastikowych z recyklingu, które są kupowane m.in. przez 
sieci handlowe. Obserwujemy rynek, szukamy ciekawych rozwiązań 
i nisz, wprowadzamy je w życie.
 – Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji udanych projektów bizneso-
wych, pomagających odpowiadać na trudne wyzwania w tych skom-
plikowanych czasach. 

Rozmawiała Maria Joanna Przegalińska 
 

Światowe Targi Przemysłu Napojów i Pokarmów Płynnych – drink-
tec 2022 odbyły się w Monachium w dniach 12-16 września 2022 r. 
(poprzednia edycja targów – w 2017 r.). Jest to największa światowa 
impreza targowa prezentująca kreatywne rozwiązania w zakresie pro-
dukcji, napełniania, pakowania, marketingu, rozwiązań logistycznych 
i dystrybucji wszelkich napojów oraz pokarmów płynnych.  Targi 
Drinktec zapewniają kompleksowy przegląd tego, co dzieje się w pro-
dukcji i jakie są trendy na dziś i na przyszłość. Trudna sytuacja geo-
polityczna i gospodarcza – zwłaszcza w Europie – spowodowana 
wojną w Ukrainie, horrendalnymi podwyżkami cen energii, paliw i in-
nych kosztów przedsiębiorstw oraz skutkami pandemii odbiła się na 
wynikach tej edycji targów: zmniejszonej liczbie wystawców – 1002  
(w 2017 r. – 1749), zwiedzających – 50 000 (76 000), zajętych halach 
– 12 (16) i mniejszej powierzchni stoisk. Zapytałam o ocenę targów 
i stoiska Euro-PAN/GEA prezesa Euro-PAN Mieczysława Pankiewicza. 

Prezes Euro-PAN Mieczysław Pankiewicz: 
Z powodu pandemii i ogromnego wzrostu kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstw w tym roku liczba 
odwiedzających targi Drinktec okazała się mniejsza 
niż zwykle, zwłaszcza z Azji i Rosji, przy większej licz-
bie gości z USA, ale dzięki dobrej komunikacji z klien-
tami i silnej reputacji GEA nasze stoisko przyciągnęło 
wielu odwiedzających.  Mniej było gości z niemieckich 
browarów, które tną koszty i ograniczają wydatki, tak-
że związane z targami, ale nasze stoisko odwiedziło 
dużo delegacji z największych browarów – SAB Miller, 
Heinekena, Carlsberga i z browarów polskich. To się 
przekładało na rozmowy o konkretnych projektach. 

Euro-PAN/GEA na targach Drinktec 2022 

Bez przerwy były zajęte wszystkie sale na rozmowy z klientami, czyli 
podsumowując mniej mieliśmy odwiedzin towarzyskich, natomiast 
więcej było konkretnych rozmów niż w poprzednich latach. 

Spośród wystawionych przez GEA eksponatów zwróciłbym uwagę 
zwłaszcza na kilka: suszarniczo-czyszczącą instalację odzysku CO2, 
ponieważ odzysk CO2 jest jednym z najczęściej podejmowanych te-
matów z browarami, a także filtrację piwa Clearamic, wpisującą się 
w ważny temat zrównoważonego rozwoju. Udało nam się również 
przyciągnąć dużą uwagę gości dzięki jednostce GEA AromaPlus 
Membrane Dealcoholization Unit, ponieważ temat dealkoholizacji piwa 
jest również priorytetem dla naszych klientów z uwagi na rosnący po-
pyt na piwa bezalkoholowe. Dzięki zmienionej wersji AromaPlus PRO 
możemy teraz dealkoholizować piwo w jeszcze bardziej zrównoważo-
ny sposób. Przede wszystkim należy tutaj podkreślić znacznie zmniej-
szone zużycie wody. 
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