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Piwowar warzy piwo, ale to barman je tworzy 

Inicjatywy branży piwowarskiej na rzecz poprawy jakości usług w gastronomii  

Statystyczny Polak wypija rocznie ponad 90 litrów piwa, co pozycjonuje nasz kraj w europejskiej 

czołówce pod względem spożycia tego napoju. Mimo wysokiej pozycji Polski w tej klasyfikacji, 

model konsumpcji piwa w naszym kraju znacznie się różni od takich piwnych potęg jak Niemcy, 

Czechy czy Belgia, w których ważną rolę odgrywają bary i puby. W celu popularyzacji konsumpcji 

piwa poza domem polska branża piwowarska podejmuje działania mające na celu poprawę jakości 

usług świadczonych w lokalach gastronomicznych.     

Z badań przeprowadzonych przez browary wynika, że polski konsument wypija poza domem 

kilkanaście procent złocistego trunku, podczas gdy w innych piwnych krajach (Czechy, Belgia) jest to 

ponad połowa całkowitego spożycia. Modele konsumpcji  wynikają ze stopnia rozwoju kultury piwa w 

danym kraju. Obserwowany na polskim rynku wzrost zainteresowania piwnymi nowościami oraz 

coraz większa świadomość konsumenta, który wagę przykłada nie tylko do smaku piwa, ale również 

do jego oprawy, wskazują możliwe kierunki rozwoju polskiej gastronomii, dzięki którym puby i bary 

mogą odgrywać w przyszłości większą rolę w konsumpcji piwa. 

Od kilku lat Związek Browary Polskie angażuje się w inicjatywy promujące bogatą kulturę piwa w 

naszym kraju. Szczególne znaczenie branża piwowarska przykłada do działań ukierunkowanych na 

poprawę jakości usług oferowanych w punktach gastronomicznych. Propagowanie wiedzy o 

wymogach sanitarnych (czystość instalacji barowej, regularna wymiana kegów), gatunkach piwa oraz 

właściwym sposobie jego serwowania stanowi dla browarników priorytet, mający na celu 

rozbudzenie potencjału polskiej gastronomii, o którym świadczy znaczna liczba lokali 

gastronomicznych w całej Polsce. 

Projekty szkoleniowo-certyfikacyjne, przygotowywane dla barów i pubów, pozwalają browarnikom 

na kontrolę warunków, w jakich produkowane przez nich piwo trafia do konsumenta oraz wywieranie 

wpływu na to, by były one jak najbardziej optymalne.  O świadomości  roli, jaką gastronomia pełni na 

polskim rynku piwa, świadczy zaangażowanie Związku Browary Polskie w promocję konkursu 

fotograficznego „Faces of Brewing” wśród polskich piwoszy. Konkurs, którego motywem 

przewodnim jest niepowtarzalna atmosfera pubów, barów i piwnych ogródków, stanowiąca tło dla 

spotkań z przyjaciółmi, ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie tych miejsc w bogatej kulturze 



piwa. Autor najlepszej pracy nadesłanej do 30 września wyjedzie w przyszłym roku na plener 

fotograficzny do Toskanii.   

Więcej o konkursie „Faces of Brewing” na polskim profilu na FB  www.facebook.com/faces.konkurs  

oraz na oficjalnej stronie konkursu www.facesofbrewing.eu  

 

 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia 
największych producentów piwa w Polsce. 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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