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Reklamy piwa u progu sezonu letniego zgodne z zasadami etyki  

W pierwszym kwartale 2013 roku branża piwowarska wyemitowała łącznie 265 
nowych reklam piwa. Żaden z przekazów reklamowych, których emisja 
przypadła na okres poprzedzający sezon największej sprzedaży piwa, nie 
naruszał zasad Kodeksu Etyki Reklamy.  

Instytut Monitorowania Mediów po raz piąty opublikował raport analizujący 
zgodność reklam piwa z Kodeksem Etyki Reklamy. Analizie poddano wszystkie 
nowe reklamy wyemitowane w pierwszym kwartale 2013 r. – 18 reklam 
prasowych, 64 internetowych, 107 telewizyjnych oraz 76 outdoorowych. 
Monitoring reklam piwa jest jedną z form dobrowolnej samoregulacji przemysłu 
piwowarskiego w zakresie odpowiedzialnej i etycznej reklamy oraz informacji 
konsumenckiej. 

Ciąg dalszy stabilizacji reklamowej po Euro 2012 

Z raportu przygotowywanego cyklicznie przez Instytut Monitorowania Mediów na 
zlecenie branży piwowarskiej wynika, że w I kwartale 2013 r. wyemitowano 265 
nowych reklam piwa, co stanowi wynik zbliżony do statystyk otrzymanych w III. 
kwartale 2012 roku. Tendencja ta utrzymuje się od przełomu lata i jesieni 
ubiegłego roku i jest związana z zakończeniem okresu wzmożonej aktywności na 
piwnym rynku reklamowym spowodowanym mistrzostwami Euro 2012 (582 nowe 
reklamy).  

Wśród 265 nowych przekazów reklamowych piwa, które wyemitowano w 
analizowanym okresie, znalazły się reklamy komunikujące sponsoring sportowy oraz 
spoty wspierające zarówno uznane już marki, jak i rynkowe nowości.  

Etyka i odpowiedzialność reklam piwa 

Niezależnie od ilości wyemitowanych reklam, branża piwowarska utrzymuje stały, 
wysoki poziom przygotowywanych komunikatów reklamowych. Według 5. edycji 



raportu IMM, piwo jest wciąż promowane zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy. W 
podsumowaniu niniejszego raportu stwierdzono, że żadna z emitowanych reklam 
piwa – prasowych, internetowych, telewizyjnych czy outdoorowych, nie zawierała 
wątpliwych etycznie treści. Co więcej, z analiz przeprowadzonych na potrzeby 
raportu wynika, że wszystkie spoty reklamowe marek należących do członków 
Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce (Kompania Piwowarska 
SA,  Grupa Żywiec SA, Carlsberg Polska SA) zostały opatrzone znakami 
odpowiedzialnościowymi „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i „Alkohol – tylko dla 
pełnoletnich”. 

Ochrona naszych konsumentów przed nieuczciwą i nieetyczną reklamą jest dla nas 

jedną z naczelnych wartości, niezależnie od warunków rynkowych. Nawet w 

okresie intensywnych przygotowań do rozpoczynającego się właśnie sezonu 

piwnego, pozostajemy świadomi obowiązku, jakim jest przestrzeganie przepisów 

samoregulacyjnych – komentuje raport Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP 
Browary Polskie. 

Monitoring przekazów reklamowych pod kątem ich etyczności stanowi dobrowolną 
inicjatywę branży piwowarskiej, wykraczającą poza zalecenia Kodeksu Etyki 
Reklamy. Ten i inne przejawy samoregulacji producentów piwa są wynikiem 
zobowiązania, jakie przed Komisją Europejską złożył Związek Browary Polskie, co 
do aktywnego wspierania odpowiedzialnych postaw w obszarze etycznej reklamy 
piwa. 

* * * 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia 
największych producentów piwa w Polsce, mających ponad 90% udziałów w rynku. Reprezentuje 
członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz 
związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe 
Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie 
odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw 
edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do 
europejskiej organizacji  

The Brewers of Europe (Browary Europejskie), Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z 
siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i 
organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe 
stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 
browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. 
Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org. W ramach 
struktur europejskich jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 
2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy 
producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej. W imieniu 
europejskiego przemysłu piwowarskiego podpisało dokument „EU Beer Pledge”, będący dobrowolną 
inicjatywą browarów, której celem jest wspomaganie krajów członkowskich w redukowaniu szkód 
wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu.  
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Użyteczne linki 

www.browary-polskie.pl 
www.radareklamy.org.pl 
www.brewersofeurope.org 
http://ec.europa.eu/health/alcohol/forum/index_en.htm 
www.easa-alliance.org 


