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Stop likwidacj i
Browaru Lezajs

7lutego powiązana z Grupą He-

/ ineken Grupa Zywiec S.A. ogłosi-
l ła zamiar reorganizacji produkcji
piwa w swoich browarach. ,,Filma
planuje skoncentrować wolumen oraz
przyszŁe inwestycje w sieci z* browa-
t ów. O znacza to zakończenie produk-
cji w BrowarzeLeżajskw czeTwcu
tego roku. Marka Leżajsk pozostanie
w portfolio firmy, a jej produkcja bę-
dzie kontynuowana w innych browa-
rach" - poinformowano w oficjalnym
komunikacie. Jego autorzy dodali, że

w ciągu kolejnych g lat firma planuje
zainwestować około 200 mln złrocz-
nie w browarach w Zywcu, Elblągu,
Warce i Namysłowie, ,,aby zbudować
nowoczesny, zaawansowany tech-
nologicznie i elastyczny łańcuch
dostaw".

Pracownicy
związani zfirmąod lat
,,Polacy piją mniej piwa niż jeszcze
kilka ]at temu i branża nie odbudo-
wała się po pandemii. Konsumpcja
piwa na osobę spadła w naszym
kraju z około l00 litrów w 2018 roku
do gz litrów.To oznacza, że rynek
piwa skurczył się łącznie o około
s mln hektolitrów (dla porównania

jest to wielkość mocy produkcyj-
nych browaru w Zywcu). W efekcie
tych spadków Grupa Żywiec posiada
dużą nadwyżkę mocy produkcyj-
nych (ok. 2,4, mlrthektolitrów). sam
browar w Lezajsku wykorzystuje
około oo proc. mocy produkcyj-
nych. Ta sytuacja powoduje, że
Grupa Żywiecjest mniej efektywna
niż inne firmy piwowarskie (obaj

duzi konkurenci działają w oparciu
o : browary) i ma słabszą pozycję
do konkurowania na trudnym ryn-
ku" - przekazała Magdalena Brze-
zińska, dyrektor ds. korporacyjnych
w Grupie Żywiec S.A. PodkreśIiła, że
firma boryka się także z wysokimi
kosztami spowodowanymi infl acją
i wojną na Ukrainie. ,,W tej sytuacji,
mimo że jest to batdzo trudna decy-
zja, zamknięcie browaru w Leżajsku
jest niestety konieczne, abyśmy jako

firma mogli poprawić konkuren-
cyjność i móc budować silną firmę,
która jest w stanie przygotować się
na przyszłość" - informuje.

Z tą decyzją nie zgadzalą się
pracownicy btowaru, związkowcy
ani mieszkańcy Leżajska. Podkre-
ślają, że Browar to jeden z naj-
większych pracodawców w gminie
Leżajsk. Obecnie pracuje w nim
ponad 100 osób. Jednak w momen-
cie zamknięcia zakładu pracę może
stracić również kilkaset osób za-
trudnionych ptzez firmy świadczące
usługi dla browaru, np. producenci
butelek i puszek oraz etykiet.

Zw iązkow cy już prote stuj ą pt ze -
ciwko decyzji Grupy Żywiec. Roman

k
Browar Lezajsk to miejsce produkcji piwa znanego
w całym kraju, ale takze jeden z największych zakładów
pracy w regionie. W czerwcu tego roku ma zakończyĆ
działalność.Z decyzją właścicie[a zakładu nie zgadzają
się jego pracownicy, przedstawicie[e samorządu
i mieszkańcy Lezajska.

I earbara Michałowska 
I
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Jakim, przewodnicz ący Zar ządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ,,Solidar-
ność", w liście skierowanym 9 lutego
do Grupy Żywiec napisał: ,,Zamiaty
te budzą batdzo napiętą sytuację
wśród pracowników, którzy ztą
firmą byli związani od lat i która jest
jedynym fuódłemutrzymania dla ich
rodzin. Zadne obiecywane pTogramy
pomocowe nie są w stanie zapewnić
pracy, która dla każdego jest war-
tością nadrzędną, jako stałe źródło
dochodu oraz poczucie godności".

,,Latem pracuią w soboty
i niedziele, by nadążyć
z produkcią"
,,Obecnie koncentruj emy się
na wsparciu pracowników, którzy
niestety będą dotknięci tą zmianą.
Finalny kształt tego programu będzie
wynikiem rozmów ze związkarni
zawodowymi, które teraz pr ow adzi-
my, jednak chcemy zaoferować m.

in. pakiet odpraw zgodny nie tyl-
ko z prawem, ale także znaszymi
wewnętrznymi porozumieniami,
możliwość aplikowania na inne wolne
stanowiska w Grupie Żywieci w Gru-
pie Heineken wTazze stosownym
wsparciem w przypadku relokacji,
aktywne wsparcie w poszukiwaniu
nowego zatrudnienia
czy ptzekwalifikowa-
niu. Rozmawiamy in-
dywidualnie z pracow-
nikami, aby poznać ich
potrzeby i jak najlepiej
na nie odpowiedzieć.
Aktywnie kontaktuje-
my się także zprzed-

mat obecnej sytuacji. Nie ma naszej
zgody na likwidację Browaru Leżajsk

- mówi Marek Hojło, przewodniczą-
cy Oddziału Regionu Rzeszowskiego
NSZZ ,,Solidarność" w Leżajsku. Do-
dale, że związkowcy ztobiąwszyst-
ko, by utrzymać produkcję piwa
w Leżajsku.

- Nasi koledzy z innych browa-
rów popierają nas, bo dobrze wiedzą,
że w momencie
zamknięcia
naszego browa-
ru to oni będą
musieli nadro-
bić z produkcją

- mówi Marek
Hojło. - Kto
mógł wpaść
na to, by za-
mykać browar
na początku
sezonu? - za-
stanawia się.

Roman Jakim
pisał zaś w liście do Grupy Żywiec,
że ,,w sezonie letnim pracownicy
browaru podejmują pracę w soboty
i niedziele, by nadążyć z produkcją,
a rocznie Browar Leżajsk w 2021T.

uwarzył około B0O tys. hektolitów
piwa przy łącznej mocy produk-

cyjnej 1,4 mln
hektoliktóW".

|ak przeka-
zują rzeszowscy
związkowcy, swój

sprzeciw wobec
zamknięcia bro-
waru wyraził m.in.
wójt gminy Leżajsk.

teśIi teraz pozwolimy na
zamhnięcie Browaru LeŻajsh,
nie wiadomo, czy za jakiś
czas nie pojawiq się plany
zamknięcia kolejnego.

przewod n i czą., od #ffi ;[l;il"J
Rzeszowsl<iego NSZZ,,S" w Leżajsl<u

,,Nie damy zamknąć browaru"
Browar Leżajsk wybudowany zo-
stał w latach Ig72-I977. Produkcję
piwa rozpo c zął t ok p óźnie1. Zakład
od tggg roku należy do spółki Grupa
Żywiec S.A. Zatrudnia 103 osoby.

Media donoszą, że to nie pierw-
szy raz, gdy Browarowi Leżajsk grozi
zamknięcie. Takie plany pojawiły się
także w 20],5 foku. Wówczas jed-

nak dzięki
działaniom
samorządu
i mieszkań-
ców Leża1-
ska wyco-
fano plany
o likwidacji
zakładu.

,,le-
śli chodzi
o dalsze
plany, to za-
kładamy
sprzedaż

zakładu podmiotowi, który będzie
zainteresowany prowadzeniem
alternatywnej działalności gospo -

darczej. Nie zakładamy sprzedaży
konkurencji, natomiast rozważymy
każdą ofertę, która do nas tra-
fi. Musimy podejmować właściwe
decyzje z punktu widzenia zapew-
nienia przyszłości całej Grupie
żywiec" - przekanĄe Magdalena
Brzezińska.

Marek Hojło przekonuje zaś:

- Jeśli teTazpozwolimy na zamknię-
cie Browaru Leżajsk, nie wiadomo,
czy zajakiś czas nie pojawią się
plany zamknięcia kolejnego - w Na-
mysłowie, Żywcu, Elblągu czy Warce.
Mogłoby się wówczas okazać, żebyć
może to element szerszego procesu
likwidacji polskiego przemysłu. Dla-
tego podejmiemy wszelkie działania,
aby ochronić browar i miejsca pracy.

Dodaje, że związkowcy planują
w najbliższym czasie m.in. oflagować
wszystkie browary należące do Gru-
py Zywiec. @

,,

Browar ta jeCen
z największych
pracCIdawcÓw
w gminie Lezajsk.

siębiorcami w regionie, co do których
mamy wiedzę, że pt ow adzą obecnie
rekrutacje" - poinformowała Magda-
lena Brzezińska.

Na razie rozmowy, które toczą
się pomiędzy samorządem, związka-
mi zawodowymi a przedstawicielami
władz spółki, nie przyniosły rezulta-
tu. * Związki zawodowe całej Grupy
Żywiec mają to samo zdanie na te-

Poinformował również, że gmina
Leżaj sk zamiet za złoży ć ofertę kupna
browaru od Grupy żywiec.

Protestują także mieszkańcy
Leżajska. 21 lutego przed bramą
zakładu pikietowali, wznosząc
hasła m.in.: ,,Bronimy naszej pracy",
Pojawił się także pomysł bojkotu
produktów wytwarzany ch pt zez
właściciela browaru.


