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Synopsis. Analizowano czynniki, które wp³ywaj¹ na spo¿ycie piwa przez studentów Politechniki Wroc³awskiej
oraz okre�lono lojalno�æ konsumentów w stosunku do marek piwa. Studenci nale¿¹ do osób deklaruj¹cych spo¿ywa-
nie piwa. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ ciesz¹ siê w�ród nich takie marki, jak: Lech, ̄ ywiec, Tyskie i Warka. Wiêkszo�æ
badanych deklarowa³o spo¿ywanie piwa od 1-3 razy w tygodniu, najczê�ciej w domu oraz w klubach.

Wstêp
G³ównym atutem polskiej bran¿y piwowarskiej jest dobry poziom technologiczny produkcji, a

tak¿e utrzymuj¹cy siê od 1990 r. sta³y wzrost produkcji, sprzeda¿y i spo¿ycia piwa. W 2007 r. polscy
konsumenci spo¿yli rekordow¹ ilo�æ piwa � ponad 35 mln hl. Sprzeda¿ wzros³a wówczas a¿ o 8,3 %. W
2008 r. wypito 1,1 % piwa wiêcej ni¿ w 2007 r. W 2009 r. nast¹pi³ spadek sprzeda¿y. Browary
sprzeda³y tylko 32 mln hl tego trunku, co da³o ponad 10% spadku sprzeda¿y w stosunku do 2008
roku. W 2009 roku spo¿ycie piwa zmniejszy³o siê i wynios³o 85 l na osobê [www.browarypol-
skie.pl]. Na spadek sprzeda¿y i spo¿ycia piwa w Polsce mia³ wp³yw: kryzys gospodarczy, podnie-
sienie akcyzy na alkohole i nasycenie rynku towarem.

Materia³ i metodyka badañ
Materia³em badawczym wykorzystanym w artykule by³y dane empiryczne zebrane metod¹

ankietow¹. W badaniu zdecydowano siê na celowy dobór próby [Marak 2002].
Badania przeprowadzono na próbie 111 respondentów w wieku powy¿ej 20 lat. Badaniami

objêto studentów studiów dziennych i zaocznych Politechniki Wroc³awskiej. Badania nie mia³y
charakteru reprezentatywnego. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e czêstotliwo�æ i ilo�æ piwa spo¿ywanego przez
studentów jest znacznie wy¿sza, ni¿ w ca³ej populacji Polaków. W analizowanej grupie znalaz³o siê
oko³o 42% kobiet i 58% mê¿czyzn. Wiêkszo�æ ankietowanych zamieszkiwa³a w miastach (83%), z tego:
32% to mieszkañcy du¿ych aglomeracji miejskich powy¿ej 100 000 mieszkañców a 22,5% to miesz-
kañcy miejscowo�ci poni¿ej 5 tys. mieszkañców. Badani studenci ocenili swoj¹ sytuacjê materialn¹
jako bardzo dobr¹ (10%), dobr¹ (52%), zadowalaj¹c¹ (37 %) oraz z³¹ (1%).

Badanie przeprowadzono, w marcu 2010 r., przy u¿yciu zestandaryzowanego kwestionariusza
pytañ. Celem badañ by³o poznanie zwyczajów zakupowych i konsumpcyjnych studentów, doty-
cz¹cych piwa: okre�lenie wielko�ci jego spo¿ycia, ocena lojalno�ci oraz motywów, którymi kiero-
wano siê przy zakupie. Zbadano równie¿ znajomo�æ marek piwa przez respondentów.

Wyniki badañ
Z analizy danych wynika, ¿e ponad 96% badanych respondentów spo¿ywa piwo, z tego ponad

33% deklarowa³o, i¿ bardzo je lubi, a prawie 60% � lubi (rys. 1). Najwiêkszym powodzeniem piwo
cieszy³o siê w�ród mê¿czyzn, gdy¿ ponad 56% � lubi a ponad 42% � bardzo lubi ten trunek. Kobiety
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w mniejszym stopniu ni¿ mê¿czy�ni deklaro-
wa³y aprobatê dla tego napoju. W tej grupie
prawie 13% studentek nie przepada za nim,
a prawie 6,5% nie  spo¿ywa³a go.

Spo�ród respondentów, wiêkszo�æ (po-
nad 61%) siêga³a, po piwo �rednio przy-
najmniej 1-3 razy w tygodniu, z tego: mê¿-
czy�ni w ok. 67 %, a   kobiety w 50%. Badani
studenci w tym samym procencie (3,6%)
deklarowali spo¿ycie piwa codziennie oraz
niespo¿ywanie go wcale. Mê¿czy�ni spo-
¿ywali piwo czê�ciej ni¿ kobiety. Równie¿
ilo�æ wypijanego trunku w zale¿no�ci od
p³ci jest znacz¹ca (rys. 2).

Analizuj¹c ilo�æ wypijanego przez stu-
dentów piwa mo¿na zauwa¿yæ, ¿e prawie
1/3 badanych deklarowa³a jednorazowe
spo¿ycie piwa w ilo�ci od 1 do 1,49, l,29%
spo¿ycie od 0,5 do 0,99 l, a 21,5 % � 1,5-
1,99 l (rys. 3). Kobiety (prawie 48%) jedno-
razowo wypija³y �rednio niespe³na litr piwa,
a oko³o 9%  � nie przekroczy³a 1,5 litra. Nie-
spe³na 23% badanych wypija³a jednorazo-
wo ponad 1,5 l piwa. Panowie najczê�ciej
deklarowali spo¿ywanie zawarto�ci 2-3 pó³-
litrowych butelek. W�ród mê¿czyzn wyst¹-
pi³a równie¿ 8% grupa, która spo¿ywa jed-
norazowo ponad 2,5 litra piwa. W tej grupie
natomiast spo¿ycie piwa w ilo�ci powy¿ej
2,5 l spada³o wraz z wiekiem. Spo¿ycie takiej
ilo�ci piwa deklarowa³o w�ród 21-22-latków
prawie 10% mê¿czyzn, a w�ród 23-25-latów
� 9%. Powy¿ej 25 lat ¿aden student nie de-
klarowa³ picia takiej ilo�ci piwa. Równie¿
w�ród kobiet widoczny jest wp³yw wieku
na ilo�æ wypijanego piwa. W�ród kobiet,
co czwarta spo¿ywa³a piwo w ilo�ci 1,5-1,9 l.
Spo¿ycie piwa w ilo�ci 2-2,5 l deklarowa³y
tylko studentki w wieku 21-22 lat. Natomiast
kobiety powy¿ej 25 roku ¿ycia spo¿ywa³y
piwo w ilo�ci 0,5-0,99 l.

Jedno z pytañ adresowanych do re-
spondentów dotyczy³o miejsca zakupu
piwa. Z uzyskanych danych wynika, ¿e
najczê�ciej dokonywane by³y w sklepach
osiedlowych oraz supermarketach (przez ok. 39% badanych). Równie¿ du¿ym powodzeniem cie-
szy³y siê puby, bary � do tych miejsc wybiera³ siê prawie co 3 badany (rys. 4). Sklepy dyskontowe
oraz stacje benzynowe mia³y marginalne znaczenie i by³y wymieniane w ostatniej kolejno�ci. Ana-
lizuj¹c miejsce zakupu w zale¿no�ci od p³ci osób tego dokonuj¹cych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e student-
ki jako najczêstsze miejsce zakupu (wymieniane na pierwszym miejscu) wybiera³y puby i bary (1/3
badanych), ale równie¿ du¿ym powodzeniem cieszy³y siê w tej grupie supermarkety (29%). Stu-
dentki rzadko nabywa³y piwo na stacjach benzynowych, a w sklepach dyskontowych czyni³o to
tylko 2%. Mê¿czy�ni w wiêkszo�ci (37,5%) wybierali sklepy dyskontowe oraz supermarkety (29,7%).
Spo�ród studentów, podobnie jak studentek najmniejszym powodzeniem cieszy³y siê stacje benzyno-
we (1,6%) oraz sklepy dyskontowe (7,8%). Równie¿ wiek ma znaczenie przy wyborze miejsca zakupu piwa.

Rysunek 1. Preferencje ankietowanych dotycz¹-
ce spo¿ycia piwa wed³ug p³ci
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 3. Ilo�æ spo¿ywanego piwa wed³ug wie-
ku i p³ci respondentów
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.

P F]\]QD

NRELHWD

RJyáHP

P F]\]QD

NRELHWD

RJyáHP

P F]\]QD

NRELHWD

RJyáHP

SRQ�����

��������

������

��������

�����

SRZ�����

�
�
��
�

�
�
��
�

S
R
Z
��
�
�

0       20      40      60      80      100 %

Rysunek 2. Czêstotliwo�æ spo¿ycia piwa w zale¿-
no�ci od p³ci
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Osoby w wieku 21-22-lat oraz 23-25-lat najchêt-
niej robi³y zakupy w: supermarketach, sklepach
osiedlowych oraz barach i pubach. Wraz z wie-
kiem spada udzia³ zakupów w supermarketach,
(chocia¿ nadal by³ wysoki). W barach i pubach
zakupy robi³ co 4 badany w wieku 21-25 lat. Spo-
�ród respondentów powy¿ej 25 lat, udzia³ ten znacz-
nie siê zmniejszy³, a wzros³o znaczenie sklepów
dyskontowych oraz stacji benzynowych, które w
pozosta³ych grupach zajmowa³y marginalne zna-
czenie lub w ogóle nie by³y brane pod uwagê.

Studenci decyduj¹c siê na zakup piwa w
wy¿ej wymienianych miejscach, w ponad 42%
kierowali siê wygod¹ zakupu, a w 31% � cen¹
produktu, natomiast najmniej istotna, z punk-
tu widzenia badanych, by³a odleg³o�æ od miej-
sca zamieszkania (27%) � rysunek 5.

Analizuj¹c wp³yw wieku na powody zakupu
piwa w powy¿szych miejscach, mo¿na zaobser-
wowaæ spadek, wraz z wiekiem, znaczenia ceny
oraz wygody zakupu, a istotnym powodem sta-
wa³a siê (dla studentów powy¿ej 25 roku ¿ycia)
odleg³o�æ od miejsca zamieszkania. Porównuj¹c
ró¿nice w preferencjach pomiêdzy osobami ró¿-
nej p³ci mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kobiety (52,2%) w
wiêkszym stopniu kierowa³y siê wygod¹, ani¿eli
mê¿czy�ni (39,3%). Dla prawie 1/3 mê¿czyzn istot-
ne znaczenie mia³a równie¿ odleg³o�æ od miejsca
zamieszkania.

Studenci najchêtniej i najczê�ciej spo¿ywa-
li piwo we w³asnym domu (45%). Równie¿ do�æ
czêsty jest zwyczaj wypijania piwa w pubach,
barach i restauracjach (30%), a tak¿e u znajo-
mych (22%) oraz w klubach (18,5%). Najmniej
popularne by³o spo¿ywanie piwa na �wie¿ym
powietrzu, co przez wiêkszo�æ respondentów
by³o t³umaczone zakazem picia alkoholu w miej-
scach publicznych (rys. 6).

Z analizy wp³ywu wieku na miejsce spo¿y-
wania piwa wynika, ¿e wraz w z wiekiem ro�nie
spo¿ycie piwa w domach. W�ród 21-22-latków
spo¿ycie piwa w domu deklarowa³ co 4 bada-
ny, natomiast w�ród osób powy¿ej 25 lat pra-

wie 69%.
Wraz z wiekiem maleje spo¿ycie piwa w pubach oraz u znajomych. W�ród studentów powy¿ej

25 roku ¿ycia, nikt nie zadeklarowa³ picia w tych miejscach.
Na miejsce spo¿ycia piwa mia³a wp³yw równie¿ p³eæ badanych. Prawie po³owa mê¿czyzn oraz

1/4 kobiet deklarowa³a spo¿ycie piwa w domu, 1/3 kobiet oraz niespe³na 18% mê¿czyzn, wymie-
nia³o bary i restauracje. W�ród studentek, podobnie jak studentów, ma³o popularne by³o spo¿y-
wanie piwa w plenerze.

Respondentów pytano równie¿ o przyczyny (okazje), kiedy siêgaj¹ po piwo (rys. 8). Najczê-
�ciej udzielano odpowiedzi: dla towarzystwa (35,1%) oraz smaku piwa (27,8%). W�ród innych
przyczyn wymieniano: mo¿liwo�æ odprê¿enia siê, poprawê humoru, ugaszenie pragnienia oraz
picie ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci zdrowotne piwa. Kobiety, jako powód siêgania po piwo wymienia-
³y najczê�ciej picie dla towarzystwa  (38%), nastêpnie wymieniano: smak piwa (21%) oraz potrzebê

Rysunek 4. Preferowane miejsca zakupu piwa
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 5. Preferowane miejsca zakupu piwa
w zale¿no�ci od badanych p³ci i wieku
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 6. Preferowane miejsca spo¿ycia piwa
przez respondentów
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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odprê¿enia siê (17,3%). Wiêkszo�æ badanych mê¿-
czyzn podawa³a dwie przyczyny, a mianowicie: smak
piwa (32,3%) oraz towarzystwo (33,1%).

Wed³ug badanych najpopularniejsza marka
piwa w Polsce to Lech (64%). Kolejne w zesta-
wieniu piwnych marek by³y: ̄ ywiec � 63%, Ty-
skie � 55%, Warka � 41,4% i Piast � 36%1. Te
marki to zdecydowani liderzy. Kolejne w zesta-
wieniu marki piwa to: ̄ ubr i Carlsberg, choæ ich
udzia³ nie przekroczy³ 30%. Analizuj¹c dane pod k¹tem najczê�ciej wymienianej marki, na pierw-
szym miejscu zdecydowanym liderem by³a marka Lech Premium, prawie co 5 respondent wymieni³
tê markê (rys. 9). Kolejnymi markami by³y ¯ywiec i Tyskie � co 10 badany. Pozosta³e trzy marki
zajê³y trzecie miejsce z wynikiem 9%.

 W rankingu firm, które produkuj¹ i sprzedaj¹ piwo, w opinii respondentów prowadzi Kompania
Piwowarska. Spo¿ywanie marek piwa nale¿¹cych do niej deklarowa³o prawie po³owa badanych
(rys. 10). Grupa ̄ ywiec, zajmuj¹ca drugie miejsce, zyska³a prawie o po³owê mniej zwolenników ni¿
lider w bran¿y. Na trzecim miejscu jest Carlsberg Polska � oko³o 18%. Pozosta³e browary mia³y
³¹cznie ok. 9,5%.

Studenci nie maj¹ jednej ulubionej marki, wiêkszo�æ z nich (58%) wybiera spo�ród kilku, które s¹
na rynku. Ponad 1/4 badanych ma dwie ulubione marki, miêdzy którymi dokonuje wyboru. Tylko 8%
badanych ma jedn¹ ulubion¹ markê piwa, któr¹ spo¿ywa przy ka¿dej okazji. Lojalno�æ do jednej marki
piwa deklarowa³a co 10 studentka oraz co 16 student (rys. 11).

1 Procenty nie sumuj¹ siê do 100%, gdy¿ respondenci mieli uszeregowaæ piêæ najczê�ciej spo¿ywanych marek.

Rysunek 7. Preferowane miejsca spo¿ycia piwa
wed³ug p³ci i wieku
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Rysunek 8. Deklarowane powody spo¿ywania
piwa wed³ug p³ci
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 9. Preferowane marki piwa
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 11. Stopieñ lojalno�ci ankietowa-
nych w stosunku do marek piwa
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Rysunek 10. Udzia³ najwiêkszych producentów
na rynku piwa
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie ankiet.
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Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:

� studenci nale¿¹ do dobrych klientów na rynku piwa; wiêkszo�æ z badanych lubi piwo i czêsto
po nie siêga; ponad 60% badanych spo¿ywa piwo przynajmniej raz w tygodniu, mê¿czy�ni
deklaruj¹ spo¿ycie piwa z wiêksz¹ czêstotliwo�ci¹ ni¿ kobiety,

� przy zakupie piwa ankietowani kieruj¹ siê przede wszystkim wygod¹ zakupu, a dopiero w
dalszej kolejno�ci cen¹ piwa; wraz z wiekiem coraz istotniejsza staje siê odleg³o�æ sklepu od
miejsca zamieszkania, a zaczyna spadaæ znaczenie ceny przy zakupie; cena oraz odleg³o�ci od
miejsca zamieszkania odgrywaj¹ du¿¹ rolê przy zakupie piwa przez mê¿czyzn,

� respondenci najczê�ciej spo¿ywaj¹ piwo w domu; ta tendencja zmienia siê wraz z wiekiem; im
respondent starszy tym chêtniej pije piwo w domu; przyczyn¹ tego mog¹ byæ wiêksze obowi¹z-
ki zawodowe oraz zwi¹zane z za³o¿eniem rodziny; m³odzi studenci, czêsto stanu wolnego miesz-
kaj¹cy w akademikach oraz na stancjach chêtniej spo¿ywaj¹ piwo u znajomych i w pubach oraz
klubach,

� oceniaj¹c przyczyny siêgania po piwo ankietowani wskazywali, ¿e najistotniejsze jest dla nich
towarzystwo a dopiero na drugim miejscu smak piwa; najczê�ciej t¹ opiniê deklarowa³y kobiety,
z których prawie 40% respondentek tak uwa¿a; z tego mo¿na wnioskowaæ, ¿e studentki jak
równie¿ studenci, bardzo czêsto siêgaj¹ po piwo tylko jako dodatek do spotkania siê ze znajo-
mymi a nie dla samej chêci wypicia i delektowania siê piwem,

� istniej równie¿ przywi¹zanie badanych do polskich, silnych marek, tj. Lech, ̄ ywiec Tyskie oraz
Warka, które nale¿¹ do dwóch przoduj¹cych browarów, tj. Kompania Piwowarska oraz Grupa
¯ywiec,

� respondenci nie wykazywali zbyt du¿ego przywi¹zania do jednej marki piwa; wiêkszo�æ ankie-
towanych preferowa³a kilka marek, które nabywa³a zamiennie; mog³o to byæ spowodowane
obserwowanym pogorszeniem siê jako�ci preferowanych marek, jak równie¿ chêci¹ poszuki-
wania innych, nowych smaków.
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Summary
The aim of the paper was analysis of factors, which affect Wroclaw University of Technology students� beer

consumption and specifying consumer loyalty with reference to beer brands.
Students belong to a group of people who declare beer consumption. The most popular brands of beer

among student are: Lech, ¯ywiec, Tyskie are Warka. The most of research people declare beer consumption once
to three times a week. The most often they drink beer at home and in clubs.
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