
IPKi w Krafciku – statsy z UT 
 

Zescrapeował z UT / stabelaryzował / zwykresikował i spisał: Rami, 3 listopada 2021.  

Z pdfem można robić co się chce, poza grzebaniem w środku. Jak komuś do czegoś potrzebna jakaś 

tabelka czy wykres – rzecz jasna służę takowymi. 

 

Wstęp i zakres danych 
 

W ostatnich miesiącach a może i latach pojawia się dużo różnorakich okołoipkowych twierdzeń, 

zazwyczaj zahaczających o wydźwięk „kiedyś to było, teraz to nie ma”. Niestety zasadnicza większość 

takowych twierdzeń opiera się wyłącznie o wrażenie, o „u mojego badylarza” czy „z tego co pamiętam”. 

Zarazem trudno się takim źródłom dziwić, bo lepsiejsze jakoś nie istnieją – PSBR zaczął publikować 

roczne podsumowania, niemniej bardzo daleko im do szczegółowości i dotyczą jak łatwo zgadnąć tylko 

okresu działania tej organizacji (tudzież browarów do niej należących). Bardzo nieliczne browary 

(chwalimy Pintę, która chyba zapoczątkowała taki zwyczaj) przedstawiają statystyki produkcyjno-

sprzedażowe w postaci infografiki – niemniej zakres też ograniczony i dość specyficzny. Piwna 

Zwrotnica co roku odwala kawał super roboty, jednak w ujęciu przekrojowym – swoją drogą liczę na 

jakieś podsumowanie zmian w czasie zrobione przez Nich.  

W tej sytuacji potencjalnym źródłem danych – mało pod pewnymi względami uniwersalnym – 

jawi się Untappd. Niestety UT danych nie udostępnia, niemniej skoro są na WWW, to można je ściągnąć 

do excela. Niestety – nie wszystkie. Poziom pojedynczych czekinów niestety odpada. Więc pozostaje 

poziom wybranych piw. A dokładniej piw wybranych możliwie reprezentatywnych browarów. W 

związku z tym ściągnąłem dane dla 99 tychże wedle klucza: Top50 browarów PL na UT (top jeśli idzie o 

średnie, pomijałem cydrownie i miodosytnie) + ponad 50 innych browarów kierując się uznaniowo 

szacowaną popularnością, dystrybucją, dostępnością. Dla każdego z tych browarów dane o komplecie 

premier (piwo, styl, alkohol, data premiery, liczba ocen, średnia ocena i kilka innych pierdoletów). 

Wyszło około 10 tysięcy piw. Następnie wywaliłem wszystkie piwa z liczbą ocen poniżej 10 (jako jakieś 

niszowe wynalazki, pomyłki, wygłupy itp.). A potem pozostawiłem tylko i wyłącznie jasne IPY w różnych 

wariantach. Poniższa tabelka prezentuje wspomniane 99 browarów oraz liczby ich ipek w podziale 

rocznym (plus sumarycznie). Jak widać ostało się 3397 piw, co w zestawieniu z 8577 piwami (po 

wywaleniu tych z <10 ocen) daje niemal 40% (dokładnie 39,606%) - w cholerę dużo tych ipek w krafcie. 

Fakt, że hasło IPA potraktowałem stosunkowo szeroko (np. wliczając w to wszelkie wersje APA czy 

American Wheat), niemniej i tak dla mnie zaskoczenie trochę.  



 



Analogiczna jeśli idzie o zawartość (czyli premiery) tabela w podziale na style do których piwa 

można przypisać na UT: 

 

W kolumnie „grupa” widać od razu podział, który będzie stosowany na wszystkich wykresikach.  

Warto pamiętać o kilku ograniczeniach czy specyfice opierania statystyk na danych z UT: 

 UT jest co prawda najpopularniejszym serwisem z ocenkami z piwem, niemniej nadal jest to 

mały, wręcz symboliczny wycinek rynku. Oczywiście zależy to od browaru, piwa, dystrybucji 

i szeregu innych rzeczy, ale z bardzo zgrubnych szacunków (porównania sprzedanych litrów 

piwa z liczbą czekinów) wychodzi, że maksymalnie około pół procenta wypitych butelek, 

puszek, szklanek w knajpie kończy jako checkin na Untappd. Dotyczy to najmniejszych 

kraftowców, im większy browar, tym odsetek ten będzie mniejszy 

 Rzeczone maks pół procenta konsumentów jest mocno specyficzne, czytaj: birgiczki (jeśli to 

czytasz, to też jesteś birgiczkiem zresztą, nawet jeśli nie używasz UT). Ludzie bardziej 

normatywni od statystycznego beergeeka będą mieli niwewąpliwie inny profil spożycia, acz 

tu mogę się oprzeć jedynie na educated guess – zasadniczo normalsi piją wiecej pilsów czy 

inszych takich chlalnych lagerów, więcej lekkich piw, jakieś pszenice. Z ipek też wybierają 

raczej lżejsze – końmi pociągowymi wielu browarów w kontekście APA/IPA jest właśnie coś 

stosunkowo lekkiego, niekoniecznie modnego, raczej niezadrogiego. Pacyfik, Pan IPAni,  

Atak Chmielu, Rowing Jack – te klimaty. 

 Na całe szczęście specyfika UT nie wpływa na liczbę premier – te są najprawdopodobniej w 

100% zgodne z faktami i można traktować je jako wiarygodne 

 Jednak zarazem poprzez ściąganie danych w opisany sposób  pojawia się kolejne 

przekłamanie: dla piw które są warzone od lat, checkiny w praktyce wpadają setkami co 

roku, w tabelkach i tak się będą liczyły dla konkretnego roku, mianowicie premierowego. 



Obejście tego problemu jest możliwe, ale jedynie teoretycznie. Najprościej – poprzez 

włamanie się do bazy danych UT. 

 Fakt, że dane były ściągane bodajże 30 października oznacza, że rok 2021 jest nieco 

pokrzywdzony statystycznie. Nie korygowałem tego, trzeba sobie ewentualnie dodać do 

danych coponiektórych tą 1/5 aktualnej wartości ekstra. Gdzieniegdzie dodałem tyle ile 

trzeba (zaznaczam). Na szczęście ten fakt nie ma wpływu na np. średnie, a jedynie na 

wartości a la właśnie liczba premier 

 

 

Liczba premier 
 

Zasadniczo „liczba premier” wydaje się bardzo bezpiecznym wskaźnikiem popularności czy mody 

na dane style czy grupy stylów. Zarazem obrazuje ewentualne potwierdzenie bądź obalenie 

funkcjonujących mitów różnorakich, w szczególności, że teraz to się prawie nie robi lekkich, chlalnych 

piw, same imperial, double, triple. No to wykresik w temacie: 

 

 

Jak widać na przestrzeni lat ewidentne trendy wzrostowe dla wszystkich grup stylów czy tam 

mocy ipek zostały brutalnie zakłócone przez lockdown covidowy. Przynajmniej tak się wydaje, głowy 

to chyba nikt nie da. Spadek liczby premier widoczny bardzo solidnie w 2020 dla Sesyjnych i 

standardowych stylów nie dotknął imperialnych – co jakoś tam wydaje się zgodne z ogólnymi alko-

trendami (ludzie w domach piją mocniejsze alkohole). 2021 to w każdym z segmentów powrót do 

wzrostów mimo kontynuacji lockdownów, jednak nie na poziom z 2019. Tym niemniej – pomijając 

covidowe wahnięcie – żadna z grup stylów nie spada jeśli idzie o liczbę premier, acz liczba premier 

lekkich stylów do chlania wydaje się że ma jakąś stabilizację na poziomie około 150 premier. Tak czy 

inaczej wykresik ten wydaje mi się demitologizować to zaniknięcie lekkich ipek. 



Sytuacja jednak ewidentnie inaczej wygląda jeśli patrzymy na procenty premier per grupa 

stylów. Co jest jak sądzę bardziej kompatybilne z wrażeniami z cyklu „a u mojego badylarza to…” – 

przesunięcie ciężaru jest ewidentne: 

 

 

 

Warto pamiętać, że na powyższym wykresie pierwsze lata są obarczone kolosalnym błędem 

statystycznym, znaczy co są warte procenty z kilku premier, nie? Powiedzmy 2014 zaczyna być w miarę 

miarodajny dopiero. Nie mi oceniać, co jest zdrową sytuacją na rynku, niemniej jakoś w powyższym 

wykresie nie widzę żadnej patologii, zwłaszcza w momencie, gdy pamięta się o wspominanych 

wcześniej koniach czy tam wołach pociągowych, które wolumenowo dla browarów robią super robotę, 

zaś na tym wykresie raczej nikną, a niewątpliwie nie są one imperialne. Mimo to imperialne nie 

osiągnęły jeszcze 1/3 całości co powinno chyba nieco uspokoić marudzących. Acz zarazem wzrost 

znaczenia tych double, triple, quadruple ipek rośnie. Rzekłbym liniowo, może nawet wyhamowuje już 

wzrost (chociaż ciężko o tym mówić, zważywszy, że największy wzrost w punktach procentowych miał 

miejsce między 2019 a 2020), czyli fani tych mocniejszych powinni być zadowoleni. 

  



Zawartość alko 
 

Kolejnym potencjalnym mitem jest to, że ipki z roku na rok są – jeśli idzie o woltaż - coraz 

mocniejsze. Albo coraz słabsze, zależy co komu pasuje do narracji. A więc też sobie to 

zwykresikowałem, i wychodzi na to, że jakichś wyraźnych trendów brak. Lekkie wahania najwyżej. Jeśli 

by się próbować na siłę doszukiwać jednak, to ze dwa lata temu voltarz był stosunkowo najniższy, zaś 

w 2020 i 2021 nieco idzie w górę, wracając do poziomów z lat wcześniejszych o pół dekady. Wersjom 

imperialnym ten powrót idzie najmozolniej. Spiskowe teorie dziejów różnorakie niestety się nie 

ziszczają – może to i lepiej. Acz zarazem w porównaniu z zagramanicą te nasze poziomy % są nieco 

inne, ot, specyfika rynku czy tam krafcikowego marketingu. 

 

 

  



Średnia Ocena 
 

Dotąd prezentowane były dane związane z rynkiem sensu stricte, zależne powiedzmy od 

browarów. Niemniej jak łatwo zgadnąć konsument też ma cosik do powiedzenia poza głosowaniem 

portfelem, w przypadku UT może jeszcze głosować oceną. I tym razem na wykresie widać coś 

niecodziennego, mianowicie wielki skok w ostatnich latach, co więcej nagły skok, trudno nazwać go 

liniowym wzrostem (może poza segmentem standardowych ipek): 

 

I cholera wie, z czym to związane… tzn z jakością ipek z PL browarów niewątpliwie, też mam takie 

odczucie, ale jakbym miał szukać jakichś innych zależności, to potencjalnie wpływ mogą mieć np.: 

 Przyrost liczby PL użytkowników na UT, w tym migracji z np. Polskiego Kraftu (czy jak mu 

tam) – a tacy użytkownicy per masse mam wrażenie oceniają wyżej 

 W momencie paniki covidowo-lockdownowej i wielu akcji „ratujmy polskie browary” gdzieś 

tam nieświadomie ludzie z sympatii wyżej oceniali 

 Chyba najbardziej imho znaczący punkt: spopularyzowanie się New England które 

generalnie jest lepiej odbierane przez ludzi oraz naumienie się większej liczby browarów 

robienia ich na słynnym „poziomie światowym” 

 Skupienie się (czytaj: zwiększenie liczby premier) na ipkach (w szczególności na New 

Englandach) przez tuzów kraftu takich jak Nepomucen, Pinta, Stu Mostów oraz przez trzecią 

falę nowych browarów, wysoko ocenianych, takich jak Funky Fluid, Maltgarden, Gwarek, 

Hopito, Monkey / Magic Road itp. w których NE IPA to podstawa produkcji. To rzecz jasna 

wywołuje duży dyskomfort wśród tradycjonalistów postbrowarbizowych od wytrawności i 



goryczki oraz tradycjonalistów browarbizowych od „amerykańskie chmiele służą do 

maskowania wad”, ale  z faktami nie popolemizują. 

 

 

Liczba czekinów 
 

Kolejny wskaźnik nie zależący li tylko od browarów, ale i od chlejących i czekinujących – czyli 

liczba czekinków. Rzeczjasna od browrów też tu sporo zależy, już abstrahując od nieco bardziej 

enigmatycznych pojęć a la „zaufanie do browaru” ale np. sieć dystrybucji, zwłaszcza w różnej maści 

Lidlach ma w tym wykresiku kolosalne znaczenie: 

 

 

 

Trochę to może zestaw naczyń połączonych z liczbą premier i wspominanym wcześniej 

podniesieniem poziomu średniego w dużej mierze dzięki popularyzacji NE, niemniej taki wykres też 

ładnie pokazuje, że konsument geekowski ewidentnie chętnie pija imperialne wersje ipek. Warto tez 

zawuważyć, że na tym wykresie brakujące w 2021 miesiące mają znaczenie – prawdopodobnie na 

koniec roku dla wszystkich trzech linii będzie delikatny wzrost a nie spadek jak teraz – w każdym razie  

z grubsza rzecz biorąc wyjdzie zapewne co najmniej na utrzymanie zeszłorocznej wartości. 

 

Żeby się sprzężenia zwrotnego pomiędzy czekinkami a premierami pozbyć, trzeba kolejnego 

wykresu, czyli połączenia liczby czekinów z liczbą premier: 



 

 

Jednoznacznie widać kilka rzeczy: 

 Pierwsze lata krafciku są niemiarodajne, jednak ewidentnie też z punktu widzenia sprzedaży 

„kiedyś to było” jest świętą prawdą, zwłaszcza, ze liczby czekinów wysokie a wszak kiedyś 

użytkowników UT było mniej 

 Ciągły przyrost liczby użytkowników (domniemamy, niestety nie bardzo wiem, jak to 

sprawdzić, zmierzyć, zweryfikować dynamikę, cokolwiek) zaś średnie wartośći w ostatnich 

latach stoją mniej lub bardziej ale w miejscu. Co w praktyce zapewne oznacza to co punkt 

wcześniej – coraz trudniejszy rynek 

 Ewidentnie wyższe wartości dla wersji imperialnych – co w dużej mierze chyba można 

tłumaczyć stargetowaniem ich na beergeeków 

 

 

  



NE vs nie NE 
 

Wspominaną wcześniej kilkukrotnie rosnącą popularność wersji New England też warto pokazać 

na wykresiku, niemniej przyznam się uczciwie, że zaskoczonym nieco faktami widocznymi na nim, 

zwłaszcza swego rodzaju częściowym pomijaniem przez ten trend najlżejszych ipek. Widać też już, że 

w tym roku New England wyprzedził Nie-NE w segmencie standardowej mocy, zaś taka zmiana warty 

dla Imperial miała miejsce już dwa lata temu. Zarazem jakichś olbrzymich dysproporcji w temacie nie 

ma, narzekania na to, że poza NE nic się nie da kupić są ewidentnie przesadzone. Szybciej zgodziłbym 

się z (nie poddającym się tabelkowaniu czy wykresikowaniu) problemem, że typowe Nie-NE zaczyna 

coraz bardziej przypominać typowe NE – acz wydaje się, że trend bardziej tradycyjnego podejścia do 

ipek zaczyna powoli wracać – niemniej na wykresach tego zupełnie nie widać (może poza wersjami 

sesyjnymi, gdzie NE nigdy jakość bardziej się nie spopularyzowało – ale to może być po trosze wina 

lockdownu). Rodzi się obawa, czy osoby narzekające na brak sesyjnych ipek nie mają na myśli braków 

w temacie sesyjnych ipek NE? Nwm. 

 

 

  



Sezonowość 
 

Trzy wykresiki na szybko jeno, bez większych komentarzy: Liczba premier zsumowanych po 

kwartałach i po miesiącach, to pierwsze w ujęciu liczbowym i zbilansowane do 100%. Zastrzegę też, że 

dla wykresy „per miesiąc” dokonałem aproksymacji listopada i grudnia (czyli dodałem wartośći 

spodziewane na podstawie aktualnych trendów). Dla wykresów kwartalnych nie robiłem tego, ale ma 

moment zbierania danych na nie mniejszy wpływ. Jak widać: sezonowość występuje, ale nie jest jakoś 

mega wyraźnie zaznaczona. 

 

 



 

 

 

 

 

Jak dla mnie widać jedną zasadniczą, acz niezbyt silną zależność: Wiecej lekkich piw latem niż 

zimą, co z naddatkiem równoważy lekkie zmniejszenie letnie liczby premier wersji imperialnych 

powodując, że całościowo ipki mają więcej premier w ciepłych miesiącach.  

  



Dodatek: Black IPA vs reszta substylów ipkowych 
 

Raz po raz słychać wspominki a propos black ipek, jak to kiedyś dużo było a teraz nie ma. 

Pojawiają się też spostrzeżenia, że BIPA wraca do łask. I nie da się ukryć, widać to na wykresie. Na 

wszystkich pozostałych, wcześniejszych wykresach black ipa była pomijana, wgl nie brana pod uwagę 

ze względu na swoją odrębność, więc tutaj jeno porównanie z reszta niepopularnych ipek – acz robią 

one raczej jako tło. I ciekawe fakty: 

 W złotych czasach black ipek zaledwie co czwarty browar (ciut mniej) wypuścił BIPA. 

 W 2021 po doliczeniu aproksymacji za listopad i grudzień prawie osiągamy liczbę z 2015 

 „brak” Black IPA na rynku był mocno względny, w najsuchszym w tym temacie roku 2019 

było ciut mniej niż połowę peaku z 2015.  

 Wersji imperial w 2021 już jest więcej niż wyszło w 2015. 

 Zarazem dla symptomatycznych roczników 2015 (peak), 2019 (minimum) i 2021 (renesans) 

liczba black ipek w stosunku do wszystkich ipek stanowi odpowiednio: 10,5%, 1,8% oraz 

3,3% - i w tym ujęciu które jednak dość mocno moderuje naszą percepcję ewidentnie „kiedyś 

to było” 

 Niemniej warto zauważyć, że fani różnych innych sub-stylów ipkowych a la brut, farmhouse, 

english itp. dostają od rynku dużo większy wpierdol. 

 


