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Reklama piwa w świetle wybranych regulacji prawnych  
i opinii konsumentów

Streszczenie

Celem rozważań jest ocena reklam piwa w świetle opinii konsumentów oraz 
w kontekście wybranych regulacji prawnych. Reklama wpływa zarówno na wybory 
konsumentów, jak również na postrzeganie konkretnych marek piwa. Może ona 
wpłynąć na zwiększone spożycie tego napoju alkoholowego, zwłaszcza wśród mło-
dzieży. Dlatego tak ważne jest istnienie regulacji prawnych i jednocześnie edukacja 
konsumencka w tym zakresie. Artykuł jest przeglądem literatury.
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Wstęp

Piwo jest najczęściej wybieranym przez polskich konsumentów napojem alkoholowym, 
cenionym ze względu na swoje walory smakowe. Reklamodawcy piwa, starają się wyko-
rzystać różnorodne formy przekazu, m.in. reklamy telewizyjne czy billboardy czy też za-
zwyczaj każda poważna marka posiada swoją stronę internetową lub funpage na portalu 
społecznościowym. Starając się przyciągnąć konsumentów, reklamodawcy tworzą konkursy 
z nagrodami i gry, pozwalające im na zwiększanie lojalności wobec marki. Bardzo często 
korzystają także z procesu pozyskiwania informacji, jakim jest crowdsourcing, dający infor-
macje np. o tym, który smak piwa najbardziej odpowiada konsumentom. Aczkolwiek polscy 
konsumenci często twierdzą, że reklamy nie mają wpływu na ich decyzje zakupowe, jed-
nak przyznają się do zapamiętywania reklam, a niektóre slogany reklamowe i nazwy marek 
wchodzą nawet na stałe do języka potocznego.

Jednak reklama powinna być zgodna także z przepisami prawa − nie wystarczy być kre-
atywnym, trzeba wiedzieć również, na ile można sobie pozwolić i jaki wpływ może mieć 
taka reklama na społeczeństwo. Reklama piwa, jako jedyna spośród reklam napojów alko-
holowych w Polsce, może być emitowana w radiu i telewizji (z pewnymi ograniczeniami). 

Wydatki branży piwnej na reklamę 

Według badań IERiGŻ, w 2012 roku udział piwa w spożyciu napojów alkoholowych ogó-
łem wynosił aż 53% (Rynek… 2013). Najbardziej popularne wśród polskich konsumentów 
jest piwo typu Lager, czyli m.in. jasne pełne − przypisuje mu się aż 78% udziałów w rynku, 
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chociaż ostatnio w tym obszarze obserwujemy spadek w wielkości około 4%, na rzecz po-
zostałych piw, np. smakowych (Cichecka, Cyganiak 2013). 

Produkcja piwa w Polsce w 2013 roku w porównaniu z rokiem 2000 (w którym wynosiła 
25,2 mln hl), znacznie wzrosła (Bogacz 2014, s. 6) wyniosła 39,56 mln hl (GUS 2014). Wraz 
ze wzrostem produkcji, w 2013 roku największe wydatki na reklamę poniosła Kompania 
Piwowarska. Pierwsze trzy miejsca w tym rankingu pokrywają się z kolejnością udziałow-
ców na rynku piwa. Różnica między wydatkami dwóch najbardziej liczących się konkuren-
tów to około 13 mln zł. Natomiast między Grupą Żywiec a Carlsbergiem różnica ta wynosi 
40 mln zł. Prawie wszystkie browary zwiększyły swoje wydatki na reklamę w porównaniu 
z rokiem 2011, jedynie Van Pur i browar Amber miały niższe wydatki na koniec trzeciego 
kwartału roku 2013. Znaczne zwiększenie nakładów zaobserwowano w działaniach małego 
browaru Namysłów, który w 2013 roku wydał na reklamę prawie 6 mln zł. Mimo to jego 
udział w całej kategorii jest niewielki i wynosi zaledwie 1% (por. tabela 1).

Tabela 1
Wydatki producentów piwa na reklamę za pierwsze 3 kwartały w latach 2011-2013 
(w PLN) 

Reklamodawca
Wydatki na reklamę 

2011 2012 2013

Kompania Piwowarska 108 889 340 135 174 147 151 234 387
Grupa Żywiec 112 348 888 105 146 998 138 179 971
Carlsberg Polska 66 536 970 72 096 165 98 476 078
Van Pur 18 477 007 22 000 477 14 771 378
Perła - Browary Lubelskie 2 605 720 4 320 322 8 698 901
Browar Namysłów 811 820 1 310 730 5 894 044
Browar Czarnków 44 992 148 500 203 000
Amber Browar Andrzej Przybyło 207 700 141 760 197 520

Źródło: Kantar Media (za: Browary… 2013).

Wydatki na reklamę w telewizji i outdoorową powiększają się z roku na rok, szczegól-
nie duży wzrost obserwowany jest w reklamie telewizyjnej między rokiem 2012 a 2013 
− wzrost kosztów osiągnął tu prawie 100 milionów złotych (por. tabela 2). Mogło to być 
spowodowane większą liczbą reklam w 2013 roku, które miały na celu utrzymanie wysokiej 
sprzedaży z roku 2012. Wzrosło także zainteresowanie reklamą w kinach i w radiu, prawie 
trzykrotnie w porównaniu z rokiem 2012. Zauważyć można również stopniową rezygnację 
z reklam w magazynach i gazetach, dostrzegany jest zdecydowany spadek wydatków prze-
znaczonych na te media. Niestety, w zestawieniu nie została ujęta reklama internetowa, która 
w ostatnich latach także stała się obiektem zainteresowania branży browarniczej. Producenci 
prężnie rozwijają swoje działania, w szczególności na serwisach społecznościowych, na któ-
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rych mają możliwość tworzenia funpage’ów i zachęcania konsumentów do zainteresowania 
marką, wciągając ich w różne gry i konkursy.

Tabela 2
Wydatki branży piwnej na reklamę w poszczególnych mediach za pierwsze trzy kwartały 
w latach 2011-2013 (w PLN)

Media I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013

Telewizja 246 580 395 260 761 972 356 722 495
Outdoor 20 551 596 34 666 905 38 610 760
Kina 5 156 284 3 847 998 9 942 784
Magazyny 7 598 873 4 935 869 4 752 708
Gazety 7 588 490 6 541 129 4 511 021
Radio 1 505 356 1 070 949 3 116 902

Źródło: jak w tabeli 1. 

Najsilniej reklamowaną marką w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku okazał się 
„Żywiec”, należący do Grupy Żywiec. Kolejną marką była Warka, która także należy do 
tego koncernu. Grupa Żywiec skoncentrowała się na promowaniu swoich najbardziej popu-
larnych marek, przeznaczając na pozostałe marki znacznie mniejsze kwoty. Nowością wśród 
marek Grupy jest „Paulaner”, piwo pszeniczne, na którego reklamę wydano 7 mln zł.

Reklama piwa w świetle wybranych regulacji prawnych  
i Kodeksu Etyki Reklamy

W krajach Unii Europejskiej w zakresie reklamowania i promocji napojów alkoholo-
wych przeważnie funkcjonuje częściowe ograniczenie ustawowe (w przeciwieństwie do 
zakazów), obejmujące czas ekspozycji, miejsce ekspozycji lub treść informacji. Przekazy 
telewizyjne i radiowe są surowiej regulowane niż inne formy, w szczególności takie, jak 
Internet czy portale społecznościowe. Około 1/3 europejskich krajów nie zgłosiła żadnych 
ograniczeń co do reklamy napojów alkoholowych w Internecie i na portalach społecznościo-
wych. Zdecydowanie częściej zakazywana jest reklama napojów spirytusowych w porów-
naniu do reklamy win i piw (Status… 2013).

Reklamę napojów alkoholowych w prawie unijnym regulują przede wszystkim przepisy 
odnoszące się do wolności przepływu towarów i świadczenia usług, zawarte w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Państwa należące do UE mogą modyfikować 
swoje przepisy krajowe, ograniczając bądź nawet całkowicie zakazując reklamy napojów 
alkoholowych, tylko wtedy, gdy celem tych zmian jest ochrona zdrowia obywateli i pod 
warunkiem, że cel ten nie może być osiągnięty mniej surowymi środkami. Zakaz reklamy, 
która jest narzędziem pozwalającym zapoznać konsumentów z marką, a dzięki temu zwięk-
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szyć sprzedaż, może być uznany za środek o skutku podobnym do ograniczenia ilościowego. 
Jest to uzasadniane trudnościami w dostępie do rynku dla towarów importowanych, a tym 
samym faworyzowaniem produkcji krajowej, co jest zabronione na rynku wspólnotowym 
(Harasimiuk 2011, s. 232-262). Potwierdzenie można znaleźć w orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, w którym opisano, że taki zakaz prowadzić może do spadku 
wielkości sprzedaży, ze względu na pozbawienie producenta środków promocji sprzedaży 
(Ożóg 2011). Wzór minimalnych ograniczeń w zakresie reklamy napojów alkoholowych, 
które muszą wprowadzić państwa członkowskie zawarty jest w art. 22 dyrektywy o audio-
wizualnych usługach medialnych (Dyrektywa 2010). 

Regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych pojawiły się po raz pierwszy 
w polskim prawie w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1 (AlkU). Aktualne przepisy dotyczące w szczególności 
wyglądu reklamy piwa, zgodnie z ustępem 1 i 2 artykułu 131 ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedstawiają się następująco:
„1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem 
piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, że: 
1) nie jest kierowana do małoletnich; 
2) nie przedstawia osób małoletnich; 
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; 
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymu-

lującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych; 
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny spo-

sób; 
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpły-

wającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego; 
8) nie wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, na-

uką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym”. 
Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona: 

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy pro-
wadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trak-
cie trwania tej imprezy; 

2) na kasetach wideo i innych nośnikach; 
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej; 
4) na okładkach dzienników i czasopism; 
5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wy-

korzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą wi-
doczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie 
sprzedaży alkoholu małoletnim; 

6) przy udziale małoletnich” (Ustawa 1982).

1  Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.
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Samoregulacja to dobrowolne przedsięwzięcie tworzone przez środowisko reklamo-
dawców, którzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień stworzonego przez nich 
kodeksu. Inicjatywa ta ma na celu ochronę konsumentów i zapewnienie uczciwej konku-
rencji między przedsiębiorcami, a w naszym kraju odpowiada za nią Związek Stowarzyszeń 
Rada Reklamy. Członkiem związku odpowiedzialnym za samoregulację w browarnictwie 
jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie. Każda 
firma ma możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, pod warunkiem, że zgodzi się 
na przestrzeganie Kodeksu Etyki Reklamy i na zastosowanie się do uchwał Komisji Etyki 
Reklamy. Jednym z warunków uczestnictwa jest także opłacenie corocznej składki na rzecz 
Rady Reklamy. Browarom, które spełniają te wymogi przyznawany jest na okres jednego 
roku certyfikat „Reklamuję etycznie” (Drozdowski 2012, s. 815-838).

Pierwsze zasady samoregulacji przemysłu browarniczego w Polsce pojawiły się w 2005 
roku, kiedy ówczesne największe browary polskie postanowiły wprowadzić pewną kontrolę 
nad reklamą. Browar Belgia, Browar Van Pur, Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Kompania 
Piwowarska, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich i Zakłady Piwowarskie 
„Głubczyce” zdecydowały się na dobrowolne przestrzeganie reguł zapewniających etycz-
ne zachowania w sferze reklamy (Harasimiuk 2011). Uczestnikami tej inicjatywy są trzy 
największe koncerny posiadające w roku 2012 około 91% udziałów w rynku piwowarskim, 
uważa się więc, że samoregulacja w tym sektorze jest bardzo rzetelna i prowadzona w spo-
sób efektywny. 

Standardy dotyczące reklamy piwa zostały opisane w Załączniku nr 1 Kodeksu Etyki 
Reklamy2. Poruszają podobne kwestie jak ustawa alkoholowa, jednak są w porównaniu do 
niej bardziej szczegółowe i konkretne w przypadku trudności w interpretacji AlkU. Artykuły 
zawarte w tym załączniku mówią między innymi o tym, że reklama nie może obrażać uczuć 
religijnych (art. 3), nie może zachęcać do przejawiania agresywnych zachowań (art. 4), nie 
może również sugerować, że konsumpcja piwa może pomóc w rozwiązywaniu problemów 
życiowych (art. 6), ani że może wpłynąć w korzystny sposób na aktywność seksualną konsu-
menta (art. 5). Artykuł 7 omawianego załącznika jasno określa, że reklama nie może w żaden 
sposób ukazywać picia piwa przy czynnościach, które wymagają zachowania trzeźwości, 
czyli chociażby podczas prowadzenia pojazdów. Dość szeroko rozwinięty został również 
temat odmowy spożycia napojów alkoholowych oraz nadmiernego spożycia prowadzącego 
do stanu nietrzeźwości (art. 8). W standardach reklamy piwa bardzo ważnym zagadnieniem 
(jak i w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) jest ochrona 
nieletnich − opis tych sytuacji został zawarty aż w trzech artykułach (art. 9, 10, 11). Artykuł 12 
odnosi się do ochrony zdrowia i jest odpowiednikiem punktu 4 w ustępie 1 z artykułu 131 
AlkU. Dodatkowo został tam zamieszczony zakaz przedstawiania w reklamie piwa kobiet 
w ciąży i karmiących, na wypadek gdyby któryś z przedsiębiorców wpadł na pomysł kre-
atywnego wykorzystania ich wizerunku (Załącznik… 2013).

Kolejną dobrowolną inicjatywą, zorganizowaną przez Związek Browary Polskie dla 
swoich członków, jest umieszczanie na opakowaniach produktów i w reklamach specjal-

2  http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.html?showall=&start=10 [dostęp: 30.04.2014].
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nie zaprojektowanych znaków odpowiedzialnościowych. W roku 2008 na puszkach i bu-
telkach piwa zaczęły pojawiać się tak zwane „kluczyki” ze sloganem „Nigdy nie jeżdżę po 
alkoholu”, Znak ten szybko stał się popularny, więc w 2010 roku zaprojektowana została 
dodatkowo „18” z komunikatem „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”. Od maja 2011 roku 
wszystkie przedsiębiorstwa należące do Związku używają tych znaków na opakowaniach 
jednostkowych, zbiorczych, a także w reklamach audiowizualnych. W kinie i w telewizji 
znaki odpowiedzialnościowe powinny zajmować 10% powierzchni obrazu, a czas ich emi-
towania powinien wynosić 10% czasu trwania reklamy (http://www.browary-polskie.pl). 
We wrześniu 2013 roku, do obecnych już na rynku znaków, dołączył nowy, przedstawiający 
kobietę w ciąży z napisem „W ciąży nie piję alkoholu”, który ma pokazywać, że nie istnieje 
bezpieczna dawka alkoholu, dla kobiet ciężarnych. Browary Polskie zaliczają te kampanie 
do działań edukacyjnych branży piwowarskiej, mających na celu podnoszenie świadomo-
ści konsumentów i ukierunkowanie na odpowiedzialną konsumpcję napojów alkoholowych, 
w tym piwa (W ciąży… 2013, s. 22-23). Wszystkie te znaki są bardzo proste i w dużej mierze 
rozpoznawane, w widoczny sposób ukazywane na reklamach piwa, niezależnie od tego, czy 
jest to reklama zewnętrzna, czy audiowizualna.

Reklama piwa w opinii wybranych grup konsumentów

Chociaż wiele osób uważa, że reklamy nie wpływają na ich decyzje zakupowe, badania 
wydają się sugerować co innego. Wykazano, że reklama wpływa zarówno na wybory konsu-
mentów, ale także na to, jak postrzegają konkretne marki. Reklamy piwa wpływają w różny 
sposób na konsumentów, nie można ich jednak ignorować, ponieważ oglądanie reklam na-
pojów alkoholowych odpowiada następnie zwiększonej ich konsumpcji. Szczegółowa anali-
za treści reklam piwa dowodzi, że oprócz jawnego przesłania dotyczącego odpowiedzialnej 
konsumpcji napojów alkoholowych, w reklamach pojawia się także informacja ukryta, za-
chęcająca do przeciwnego zachowania (Matter 2013, s. 41-64).

Najczęściej występujące schematy w reklamach piwa, to po pierwsze promowanie ste-
reotypów związanych z płcią, czyli ukazywanie obu płci w ich tradycyjnych rolach, przy 
czym kobiety przedstawiane są w bardzo erotyczny sposób. Kolejnym schematem jest też 
ukazywanie, że spożycie piwa wpływa na poprawę życia społecznego i zawiązywanie przy-
jaźni, dzięki możliwości dzielenia się piwem. Trzecim tematem najczęściej poruszanym 
w reklamach piwa jest funkcja piwa jako nagrody za ciężką pracę lub jako synonim odpo-
czynku po ciężkim dniu. Po przeanalizowaniu wielu reklam Matter (2013) doszła do wnio-
sku, że wszystkie reklamy piwa zawierają w sobie jedno z trzech uniwersalnych przesłań. 
Pierwsze przesłanie mówi, że piwo jest centrum życia, drugie, że życie bez piwa jest nudne, 
a ostatnie, że piwo jest sposobem na rozwiązanie każdego problemu. To dzięki tym trzem 
przesłaniom reklamy piwa tak bardzo podobają się konsumentom i wywierają wpływ na ich 
decyzje, a także na wielkość spożycia tego napoju alkoholowego. Biorąc pod uwagę te ko-
munikaty, piwo okazuje się być niezbędnym produktem do osiągnięcia ekscytującego życia, 
co jednocześnie przeczy przesłaniu dotyczącemu odpowiedzialnej konsumpcji.
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Producenci piwa, przez reklamy i promocje, starają się kreować osobowość marki. Każda 
marka może charakteryzować się inną osobowością. W badaniu osobowości marek Sidoruk 
(2010, s. 67-81) dowiodła, że „Perła” charakteryzuje się głównie „szczerością”, co sprawia, 
że konsumenci ufają marce. „Żywiec” odznaczał się „kompetencją” i „ekscytacją”, dzięki 
czemu kojarzył się konsumentom z osiąganiem sukcesów i z nowoczesnością. Natomiast 
marka „Żubr” charakteryzowała się „szorstkością”, prawdopodobnie dzięki głównemu bo-
haterowi kampanii, czyli samemu żubrowi. Polscy konsumenci wybierają nie te marki, które 
są do nich podobne pod względem charakteru, ale marki, z którymi chcieliby się utożsamiać, 
na podstawie których chcieliby budować swoją tożsamość. Biorąc to pod uwagę, kampanie 
marketingowe piwa powinny obdarzać produkt takimi cechami charakteru, jakimi chciałaby 
być obdarzona grupa docelowa ich konsumentów. 

Według badań wzorów konsumpcji alkoholu w Polsce w celu zapobiegania spożywania 
napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie, aż 63% respondentów stwierdziło, że 
aby uzyskać ten postulat, należy zaostrzyć przepisy reklamowe, czyli wprowadzić całko-
wity zakaz reklamy napojów alkoholowych. Badając temat bardziej szczegółowo, okazało 
się, że respondenci nie podchodzili do tematu aż tak rygorystycznie. Najczęściej wybieraną 
opcją była akceptacja reklam napojów alkoholowych, jednak z pewnymi ograniczeniami. 
Biorąc pod uwagę poszczególne napoje alkoholowe, 30% badanych zdecydowałoby się na 
całkowity zakaz reklamy piwa, ponad co 3. respondent chciałby zakazania reklam wina, a aż 
45% badanych wolałoby, aby reklama napojów spirytusowych była zakazana. Około 75% 
respondentów stwierdziło, że reklama napojów alkoholowych ma wpływ na zwiększenie 
spożycia tych napojów wśród młodzieży. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi 
o spożycie napojów alkoholowych w całym społeczeństwie − 74% badanych uważało, ze re-
klamy przyczyniają się do zwiększenia spożycia. W 2008 roku 89% badanych zaakceptowa-
ło projekt wprowadzenia napisów ostrzegawczych na opakowania napojów alkoholowych, 
dotyczących ich spożywania przez kobiety w ciąży, kierowców i niepełnoletnich (Wzory… 
2008).

Dodatkowo z badania wynika, że wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca spo-
żywania napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży − aż 95% badanych zgadza się, że 
nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu dla kobiet spodziewających się dziecka. Wzrost 
świadomości, może wynikać z prowadzonej w 2007 roku kampanii społecznej „Ciąża 
bez alkoholu”. Aktualnie wynik ten mógłby być nawet wyższy, ponieważ lekarze mają 
obowiązek poinformowania o tym fakcie kobiety w ciąży; przyczyniła się do tego również 
akcja związana ze znakami odpowiedzialnościowymi w branży piwowarskiej „W ciąży nie 
piję alkoholu”. Równocześnie zdecydowanie zmalał także odsetek osób namawiających ko-
biety w ciąży do picia napojów alkoholowych (z 31% w 2005 roku do 4,5% w 2008 roku) 
(Wzory… 2008).

Dzieci i młodzież są grupą szczególnie narażoną na szkodliwe działanie napojów alko-
holowych. Intensywne picie we wczesnym wieku przyczynia się zarówno do zaburzeń roz-
woju mózgu, jak i do przyszłego uzależnienia. Reklamy napojów alkoholowych zwiększają 
oczekiwania w stosunku do pozytywnego oddziaływania alkoholu na nasz organizm, co 
prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa sięgnięcia przez młodych konsumentów po 
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napoje alkoholowe. Niezależnie od intencji reklamodawców istnieją dowody na wpływ re-
klam napojów alkoholowych na nieletnich. Anderson (2009, s. 121-124) sformułował dzie-
więć powodów uzasadniających całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych:
 - reklama wyrobów tytoniowych jest zakazana;
 - alkohol oszukuje nasz mózg;
 - reklamy napojów alkoholowych zwiększają chęć do ich picia;
 - reklamy napojów alkoholowych zwiększają spożycie tych napojów przez nieletnich;
 - przepisy dotyczące reklamy napojów alkoholowych powinny być identyczne dla całej 

Europy, co pozwoliłoby zastosować silniejsze ograniczenia;
 - samoregulacja przemysłu browarniczego jest niewystarczająca;
 - społeczeństwo popiera idee zaostrzenia tych przepisów;
 - europejskie orzecznictwo popiera wprowadzenie surowszych przepisów;
 - negatywny wpływ na zdrowie i koszty związane ze spożyciem napojów alkoholowych 

ulegną zmniejszeniu.
Po przeglądzie badań dotyczących wpływu reklam napojów alkoholowych na zachowa-

nia młodzieży, Smith i Foxcroft (2009) również sugerują, że ekspozycja na reklamy napojów 
alkoholowych w mediach, zwiększa prawdopodobieństwo późniejszego większego spoży-
cia napojów alkoholowych. Wczesna inicjacja alkoholowa, zwiększa szansę uzależnienia od 
alkoholu. Rola mediów, jako potencjalne źródło edukacji młodych ludzi w zakresie spoży-
wania napojów alkoholowych, została niestety zaniedbana w wielu krajach. 

Hellman i wsp. (2010) byli również zainteresowani tematem odbierania reklam piwa 
przez młodzież. W swoim badaniu sprawdzali, jak młodzi ludzie z pięciu europejskich 
państw (Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski) oceniają przesłanie płynące z wybra-
nych reklam piwa. Już na początku zauważono, że interpretacja reklam jest w dużej mierze 
zależna od kultury picia napojów alkoholowych w danym państwie, zanotowano też wyraź-
ne oddzielenie stylu włoskiego od reszty państw. Włoska młodzież była bardziej krytyczna 
wobec reklam, potrafiła także formułować bardziej skomplikowane osądy. Reklamy, które 
podzielają poglądy grupy docelowej sprzyjają szybszemu rozprzestrzenianiu przez młodzież 
informacji w nich zawartych. Łatwiej się z nimi identyfikować niż z reklamami subtelny-
mi, o nieoczywistym znaczeniu. Według badanej młodzieży, większość reklam starała się 
przekazać, że picie piwa to dobry sposób na spotkanie ze znajomymi, piwo kojarzyło się 
z dobrą zabawą, a także z tym, że jest nieszkodliwe i nie można się nim upić. Uczniowie 
fińscy, niemieccy i holenderscy próbowali w swoich interpretacjach sterować spożyciem 
alkoholu, dążąc do upicia, a w konsekwencji do zatrucia alkoholowego uczestników rekla-
my. Spodziewali się właśnie takiego końca po imprezie z udziałem piwa, co zdecydowanie 
mija się z przesłaniem dotyczącym odpowiedzialnego spożywania napojów alkoholowych. 
Reklamy przedstawiające grupę szczęśliwych przyjaciół spędzających razem czas, trafiały 
do wszystkich badanych. Dla młodych ludzi spożywanie piwa jawi się jako akt społeczny 
z określonymi, ważnymi funkcjami społecznymi. 

Z punktu widzenia młodzieży najbardziej atrakcyjne reklamy piwa to te, które charakte-
ryzują się znaczną dozą humoru, ciekawie opowiedzianą historią lub ich głównymi bohate-
rami są postacie zwierząt. Marki, które ze względu na reklamę są bardziej lubiane przez nie-
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letnich, charakteryzują się większym wpływem na młodych konsumentów, a więc większym 
zamiarem zakupu. Sympatia wobec marki okazała się ważnym czynnikiem wpływającym 
na postawy wobec marki i produktu. Reklamy piwa, które koncentrowały się na samym 
produkcie, np. na jego jakości lub sposobie produkcji, są zdecydowanie mniej atrakcyjne dla 
młodzieży. Natomiast reklamy, które wysyłają jasną wiadomość dotyczącą wieku, w którym 
można legalnie spożywać alkohol, cieszą się dużą sympatią, ale także małym wpływem na 
młodzież. Ta marka nie była wybierana podczas decyzji zakupowych nieletnich (Chen i in. 
2005, s. 553-565).

Podsumowanie

Reklama piwa wpływa zarówno na wybory konsumentów, ale także na to, jak postrzega-
ją oni konkretne marki. Może wpłynąć na zwiększone spożycie tego napoju alkoholowego, 
zwłaszcza wśród młodzieży, szczególnie jeżeli towarzyszy jej atrakcyjny i humorystyczny 
przekaz. Dlatego tak ważne jest istnienie regulacji prawnych i jednocześnie edukacja kon-
sumencka w tym zakresie.

Bibliografia

Anderson P. (2009), Is it time to ban alcohol advertising?, Clinical Medicine, “Journal of the Royal 
College of Physicians”, Vol. 9, No. 2.

Bogacz K. (2014), Największe rynki piwa na świecie, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- 
Warzywny”, t. 58, nr 1.

Boratyńska K. (2009), Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, „Ekonomika i Organizacja 
Gospodarki Żywnościowej”, nr 75.

Branża piwowarska chce usunięcia z sieci śmiertelnie niebezpiecznej gry (2014), Portal Spożywczy, 
http://www.portalspozywczy.pl/piwo/wiadomosci/branza-piwowarska-chce-usuniecia-z-sieci-
smiertelnie-niebezpiecznej-gry,97270.html [dostęp: 21.03.2014].

Browary mocno zwiększają wydatki na reklamę, ale spożycie piwa spada − raport (2013), Portal 
Spożywczy, 
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-mocno-zwiekszaja-
wydatki-na-reklame-ale-spozycie-piwa-spada-raport,93980.html [dostęp: 16.02.2014].

Chen M.-J., Grube J., Bersamin M., Waiters E., Keefe D. (2005), Alcohol Advertising: What Makes It 
Attractive to Youth?, “Journal of Health Communication”, No. 10.

Cichecka M., Cyganiak M. (2013), Trendy i perspektywy na rynku piwa w Polsce, Nielsen, Rzeszów.
Drozdowski K. (2012), Samoregulacja w reklamie, (w:) Namysłowska M. Reklama. Aspekty prawne, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Dyrektywa (2010), Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w spra-

wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o au-
diowizualnych usługach medialnych). 

handel_wew_6-2015.indd   119 2016-02-03   10:33:41



120 REKLAMA PIWA W ŚWIETLE WYBRANYCH REGULACJI PRAWNYCH...

GUS (2014), Produkcja piwa lekko wzrosła w 2013 roku,  
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/gus-produkcja-piwa-lekko- 
wzrosla-w-2013-roku,96211.html [dostęp: 20.09.2014].

Harasimiuk D.E. (2011), Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa.

Hellman M., Gosselt J., Pietruszka M., Rolando S., Rossetti S., Wothge J. (2010), Interpretations of 
Individualistic and Collectivistic Drinking Messages in Beer Commercials by Teenagers from 
Five European Countries, “Cross-Cultural Communication”, Vol. 6, No. 4.

Jąder K. (2013), Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa, Journal of Agribusi-
ness and Rural Development, No. 29(03).

Matter M. (2013), Beer Commercials: A Contradiction in Communication, “Midwest Journal of  
Undergraduate Research”, Ripon College.

Ożóg M. (2011), Reklama, promocja, informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych,  
C.H. Beck, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i spo-
sobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alko-
holu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz.U. z 2003 r., Nr 199, poz. 1950).

Rynek używek, Cz. 1, Rynek alkoholu i napojów alkoholowych, stan i perspektywy (2013), Dział Wy-
dawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sidoruk M. (2010), Osobowość marki w preferencjach konsumenckich. Psychologiczne badania nad 
wyborem marek piwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”,  
t. 1, 2.

Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries (2013), WHO Regional Office for 
Europe, Copenhagen.

Ustawa (1982) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

„W ciąży nie piję alkoholu” - nowy znak na etykietach piw (2013), „Przemysł Fermentacyjny i Owo-
cowo-Warzywny”, t. 57, nr 10, s. 22-23.

Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce (2008), PARPA, CBOS, Warszawa.
Załącznik nr 1 Standardy Reklamy Piwa [w:] Kodeks Etyki Reklamy (2013), Rada Reklamy, Warszawa,  

http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.html?showall=&start=10 [dostęp: 30.03.2014].

Beer Advertising in the Light of Selected Legal Regulations  
and Consumers’ Opinions

Summary

An aim of considerations is to assess beer advertisements in the light of con-
sumers’ opinions as well as in the context of selected legal regulations. Advertis-
ing affects both consumers’ choices and perception of specific beer brands. It may 
affect an increased consumption of this alcoholic beverage, particularly among 
youths. That is why so important is existence of legal regulations and, at the same 
time, consumer education in this respect. The article is a literature review.

handel_wew_6-2015.indd   120 2016-02-03   10:33:41



IRENA OZIMEK, EMILIA GÓRNIASZEK 121

Key words: beer advertising, consumer, expenditure on advertising, legal regula-
tions.

JEL codes: D12, D18

Реклама пива в свете избранных правовых регуляций и мнений 
потребителей

Резюме

Цель рассуждений – оценить рекламы пива в свете мнений потребителей 
и в контексте избранных правовых регуляций. Реклама влияет как на выбо-
ры потребителей, так и на восприятие конкретных марок пива. Она может 
повлиять на повышенное потребление этого алкогольного напитка, особенно 
среди молодежи. И потому столь важно существование правовых регуляций  
и заодно обучение потребителей в этом отношении. Статья – обзор литерату-
ры.

Ключевые слова: реклама пива, потребитель, расходы на рекламу, правовые 
регуляции.
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