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Oddajemy w Państwa ręce wydanie publikacji pt. „Standardy mięsa wołowego” w formie monografii.  
Duże zainteresowanie pierwszym wydaniem ujawniło potrzebę rozszerzenia zakresu publikacji o opis 
najważniejszych systemów produkcji mięsa wołowego na świecie oraz przedstawienie uwarunkowań  
wpływających na spożycie wołowiny w Polsce i na świecie. 

Zamieszczony w publikacji pierwszy polski standard elementów handlowych opracowano na podstawie 
międzynarodowego globalnego standardu EKG/ONZ (UNECE) wydanego przez Europejską Komisję 
Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Dziękujemy ekspertom, którzy zaangażowali się w tworzenie tego opracowania, a których listę znajdą Państwo  
na przedostatniej stronie. Bez ich zaangażowania ta publikacja by nie powstała.

Dziękujemy organizacjom branżowym, które udzieliły nam poparcia.

Wyrażamy przekonanie, że ta publikacja to kolejny istotny krok w kierunku poprawy skuteczności działań 
maketingowych na rynku mięsa wołowego i budowy wizerunku polskiego sektora wołowiny – dostawcy 
elementów handlowych o wysokim stopniu standaryzacji. 

Stopniowe wdrażanie przedstawionego w tej monografii globalnego systemu kodowania elementów handlowych 
ułatwi komunikację stron transakcji zarówno wewnątrz kraju, jak w handlu międzynarodowym.
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Krystyna Gutkowska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Dominika Guzek

I. Poziom i uwarunkowania sPożycia  
wołowiny w Polskich gosPodarstwach  
domowych na tle tendencji światowych

WProwadzenie

W większości krajów europejskich w ostatniej dekadzie XX w. spożycie świeżego mięsa znacznie spadło. 
Wśród przyczyn tego zjawiska, poza czynnikami ekonomicznymi, wymienia się: rosnącą troskę o zdrowie, 
znaczenie komunikacji marketingowej, zmieniające się preferencje konsumenckie oraz poszukiwanie 
różnorodności, kwestie etyczne i środowiskowe, a także dbanie o wygodę dokonywania zakupów  
i przygotowywania posiłków (Grunert, 2006). Rośnie zapotrzebowanie na mięso pochodzące z systemów 
chowu przyjaznych środowisku i respektujących zasady dobrostanu zwierząt, a także o wysokiej jakości 
wewnętrznej (intrinsic quality) (Verbeke i in., 2007; Verbeke i in., 2010; Conceição Pereira da Fonseca  
i Salay, 2008). Z literatury przedmiotu wynika, że determinanty wyboru mięsa różnią się w zależności 
od kontekstu kulturowego, w jakim się je analizuje (McCarthy i in., 2003; Napolitano i in., 2007;  
Font-i-Furnols i Guerrero, 2014). I tak badania jakościowe zrealizowane wśród konsumentów z czterech 
krajów europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania) wskazują, że wołowina postrzegana 
jest jako korzystny dla zdrowia składnik diety (Van Wezemael i in., 2010), inne zaś badania dowodzą,  
że konsumenci w swoich decyzjach nabywczych uwzględniają kwestie etyczne i wybierają produkty,  
które postrzegają jako związane z wyższym poziomem dobrostanu zwierząt, pochodzące na przykład  
z produkcji ekologicznej lub też chronione ze względu na recepturę albo pochodzenie geograficzne. 
Obserwuje się jednak znaczące różnice wśród konsumentów europejskich w wartościowaniu atrybutów 
dotyczących dobrostanu zwierząt. Odnotowano, że 94% konsumentów z ogółu krajów członkowskich  
UE uznało za bardzo ważne (57%) lub ważne (37%) dbanie o dobrostan zwierząt gospodarskich, przy 
czym w poszczególnych krajach UE odsetek ten jest zróżnicowany, szczególnie w odniesieniu do podziału 
na nowe i stare kraje członkowskie UE. Ponad 80% respondentów z Cypru, Szwecji oraz Irlandii wyraziło 
opinię, że kwestie te są bardzo ważne, podczas gdy podobne deklaracje wśród konsumentów z Chorwacji, 
Polski oraz Węgier złożyło mniej niż 40% ogółu badanych (Eurobarometr, Attitudes…, 2016).  
W badaniu Eurobarometr z 2005 r. około 2/3 badanych Czechów (74%), Słowaków (73%), mieszkańców 
Estonii (69%) i Polaków (68%) twierdziło, że bardzo rzadko zwraca uwagę na źródło, z którego pochodzi 
kupowane przez nich mięso, lub nigdy nie zwraca na to uwagi (Eurobarometr, Attitudes…, 2005).  
Dla porównania 67% Szwedów, 66% Greków i 64% mieszkańców Luksemburga podczas zakupu mięsa 
uwzględniało w badanym okresie informacje związane z dobrostanem zwierząt. Pozytywne nastawienie 
do kwestii dobrostanu zwierząt nie znajduje potwierdzenia w gotowości do zapłacenia wyższej ceny za 
produkty znakowane informacją o respektowaniu dobrostanu zwierząt, ponieważ ponad 1/3 ogółu 
konsumentów UE nie wyraża gotowości do płacenia więcej za tego rodzaju produkty. Najbardziej sceptyczni  
byli konsumenci w Portugalii (70%), Bułgarii (60%) oraz w Polsce (56%). Najniższy udział takich deklaracji 
odnotowano w Szwecji (5%), Luksemburgu (10%) oraz Holandii (12%) (Eurobarometr, Attitudes…, 
2016). Wpływ tzw. „wrażliwości konsumentów na aspekty ekologiczne” na ich zachowania rynkowe,  
w tym ich preferencje dotyczące mięsa wołowego, diagnozowano również w badaniach z udziałem 
konsumentów kanadyjskich (Belcher i wsp., 2007). Wyniki badań wskazują, że metoda produkcji  
(np. użycie hormonów lub antybiotyków w produkcji wołowiny) była najistotniejszym czynnikiem 
decydującym o zakupie mięsa wołowego; poza tym liczyły się cena i aspekty środowiskowe. Schnettler  
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i wsp. (2009), przywołując badania innych autorów, zauważają, że problematyka dobrostanu zwierząt  
staje się coraz bardziej istotna w krajach Ameryki Północnej i Południowej będących głównymi importerami 
mięsa, takich jak Argentyna, Brazylia, Kanada, Stany Zjednoczone, Paragwaj, Urugwaj, oraz krajach, które  
zaczynają eksportować mięso (Chile i Meksyk), a wdrożyły różnorodne rozwiązania dotyczące dobrostanu 
zwierząt. Z badań Eurobarometer, Attitudes… (2016) wynika, że częściej kobiety, a także młodzi 
respondenci (65% w wieku 15–24 lata), osoby, które kontynuowały edukację po 20. roku życia (70%), 
respondenci pracujący jako menedżerowie (73%) oraz samozatrudnieni (63%) uważają, iż należy bardziej 
dbać o dobrostan zwierząt. 

Chociaż atrybuty jakości wołowiny oparte na zaufaniu (credence attributes) zyskują na znaczeniu wśród 
determinant wyboru mięsa, ważną rolę odgrywają również atrybuty związane z jakością doświadczaną 
(eating quality) (Verbeke i in., 2010). Zasadne więc wydaje się tworzenie systemów predykcji jakości 
wołowiny, które zwiększałyby satysfakcję ze spożywania mięsa szczególnie pod względem atrybutów 
sensorycznych: kruchości i smaku (tenderness and flavour) (Hocquette i in., 2014). Z badań Almli i in. 
(2013) wynika, że konsumenci europejscy różnili się w oczekiwaniach dotyczących walorów sensorycznych 
steków z wołowiny, jak również gotowości do zaakceptowania nowych technologii w produkcji żywności. 
Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu ProSafeBeef wskazują, że pomimo istniejących różnic 
kulturowych konsumenci z różnych krajów i kultur reagują podobnie podczas oceniania jakości mięsa 
wołowego (Hocquette i in., 2014). Fakt ten stwarza uzasadnienie dla wdrożenia w Polsce sprawdzonych 
za granicą systemów jakości wołowiny, na przykład MSA (Meat Standard Australia), którego przydatność 
testowana była w wielu krajach, w tym we Francji (Legrand i in., 2013), Japonii (Polkinghorne i in., 
2011) oraz w Polsce (Guzek i in., 2015). Z badań polskich konsumentów wynika, że są oni zainteresowani 
informacjami na temat klasy jakości poszczególnych elementów kulinarnych, dostosowanej do niej ceny  
i zalecanych sposobów obróbki kulinarnej (Żakowska-Biemans i in., 2016).

1. Zmiany w sPożyciu mięsa wołowego  
 w Polskich gosPodarstwach domowych 
 w kontekście tendencji międzynarodowych

Spożycie wołowiny na świecie w ostatnich dwóch dekadach pozostaje na względnie stabilnym poziomie, natomiast 
w krajach UE wykazuje tendencję spadkową, co może być tłumaczone między innymi coraz większą dbałością  
o dobrostan zwierząt i wzrastającą popularnością diet wegetariańskich (tabela 1).

Tabela 1. Spożycie wołowiny i cielęciny w latach 1995–2015 [w kilogramach na osobę]

Lokalizacja
Lata

1995 2000 2005 2010 2015

Świat 6,77 6,72 6,58 6,62 6,43

UE – 28 krajów 12,52 11,89 12,05 11,41 12,52

OECD – 36 krajów 15,88 16,10 15,57 14,91 15,88
Źródło: OECD Data, Agricultural output – Meat consumption 1995–2015
 https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm

Najwyższe spożycie wołowiny charakteryzuje kraje Ameryki Łacińskiej (Urugwaj, Argentyna), w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Płn. jest blisko trzykrotnie wyższe niż przeciętnie w UE i dwa razy wyższe niż w Rosji 
(tabela 2).
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Tabela 2. Kraje o najwyższym poziomie spożycia wołowiny i cielęciny w latach 1995–2015 [w kilogramach na osobę]

Wybrane kraje
Lata

1995 2000 2005 2010 2015

Urugwaj 48,2 54,7 45,7 43,6 46,4

Argentyna 43,5 45,1 42,6 39,5 40,4

Paragwaj 30,0 25,0 8,6 25,9 25,6

USA 30,8 31,1 30,7 27,6 24,7

Australia 25,8 26,4 27,1 25,3 22,8

Chile 15,9 15,7 16,3 15,4 15,0

Rosja 15,6 10,4 12,7 13,3 12,1
Źródło: OECD Data, Agricultural output – Meat consumption 1995–2015
 https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm

W Polsce spożycie wołowiny jest obecnie na bardzo niskim poziomie, wielokrotnie niższym niż w krajach UE.  
Na spektakularny spadek spożycia wołowiny w Polsce wpłynęły zwłaszcza czynniki ekonomiczne. I tak w latach 
1994–2004 ceny mięsa wołowego wzrosły 3,4 raza, podczas gdy mięsa wieprzowego zwiększyły się 2,8 raza, a drobiu 
tylko o 85% (Świetlik 2008). Jeśli na te dane nałoży się zmiany cen realnych, tj. skorygowane wskaźnikiem inflacji, 
to wówczas okazuje się, że chociaż realne ceny mięsa surowego zmalały średnio o 29%, to spadek ten w najmniejszym 
stopniu dotyczył mięsa wołowego (3%), podczas gdy spadek realnych cen drobiu wyniósł 45%, a mięsa wieprzowego 
20%. To stało się przyczyną równie spektakularnego wzrostu spożycia drobiu: z 0,91 kg miesięcznie na osobę w 1994 r. 
do 1,61 kg miesięcznie na osobę w 2008 r. Szczegółowe informacje na temat zmian w spożyciu poszczególnych 
rodzajów mięsa w polskich gospodarstwach domowych w latach 2000–2016 prezentuje tabela 3.

2. kryteria zróżnicowania sPożycia wołowiny  
 w gosPodarstwach domowych w Polsce

Poziom spożycia mięsa wołowego w strukturze spożycia produktów żywnościowych w polskich gospodarstwach domowych, 
chociaż zmniejszał się konsekwentnie w ostatnich dwóch dekadach, to nie we wszystkich typach gospodarstw domowych 
w takiej samej skali. Jeśli weźmie się pod uwagę jedynie wybrane czynniki, należy stwierdzić, że determinantą najsilniej 
oddziałującą na poziom spożycia mięsa wołowego w gospodarstwie domowym jest usytuowanie w strukturze województw, 
a w dalszej kolejności region, jaki reprezentuje dane gospodarstwo, oraz sytuacja finansowa tego gospodarstwa. Czynnikiem 
najsłabiej wpływającym na poziom spożycia mięsa wołowego jest płeć, chociaż – jak można sądzić na podstawie przeglądu 
światowego piśmiennictwa – kobiety są znacznie mniej niż mężczyźni zainteresowane konsumpcją wołowiny (Kubberod, 
Ueland, i in., 2006; Gilder i Hu Dinghuan, 1998). Kolejność ważności wpływu poszczególnych czynników endogenicznych  
na spożycie wołowiny w polskich gospodarstwach domowych nie zmieniała się w ostatnich dekadach, trzeba jednak 
stwierdzić, że zmieniła się siła analizowanych związków, co uzasadniają dane zamieszczone w tabeli 4.

Zestawienie danych w tabeli 4 wskazuje na fakt, że wraz z upływem czasu zmniejsza się wpływ pojedynczych zmiennych 
socjodemograficznych na poziom spożycia wołowiny, co może świadczyć o tym, że zachowania konsumpcyjne  
w coraz większym stopniu zależą od czynników psychograficznych, których kontekstem są przekonania, wartości  
i szeroko rozumiane postawy. 

Najniższy poziom spożycia wołowiny miesięcznie w przeliczeniu na osobę charakteryzował we wszystkich 
analizowanych okresach gospodarstwa domowe reprezentujące województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
wielkopolskie i lubuskie. W gospodarstwach domowych reprezentujących wymienione województwa wydawano 
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też relatywnie najmniej na ten rodzaj mięsa. Tym samym można powiedzieć, że mieszkańcy regionów północnego 
i północno-zachodniego wykazują niskie zainteresowanie wołowiną i w związku z tym wydają relatywnie najmniej 
na ten rodzaj mięsa. 

Tabela 3. Spożycie mięsa w Polsce w latach 1990–2016 [w kg na mieszkańca]

Lata

Mięso łącznie z podrobami 

Ogółem
w tym: mięso bez podrobów

Wieprzowe Wołowe Drobiowe

1990 68,8 37,7 16,4 7,6

1991 73,5 42,2 15,7 8,2

1992 70,7 42,4 12,7 9,1

1993 67,9 40,8 11,5 9,5

1994 63,1 37,5 9,1 10,7

1995 64,0 39,4 8,8 10,3

1996 65,2 40,4 8,6 10,3

1997 62,3 35,7 8,4 12,5

1998 65,3 38,0 8,2 13,2

1999 67,5 40,0 7,9 14,0

2000 66,1 39,0 7,1 14,7

2001 66,6 38,6 5,6 17,2

2002 69,5 39,2 5,2 19,8

2003 72,1 41,2 5,8 19,7

2004 71,8 39,1 5,3 22,2

2005 71,2 39,0 3,9 23,4

2006 74,3 41,4 4,5 23,7

2007 77,6 43,6 4,0 24,0

2008 75,3 42,7 3,8 24,1

2009 75,2 41,9 3,6 24,3

2010 73,7 42,2 2,4 24,6

2011 73,4 42,5 2,1 25,0

2012 71,0 39,2 1,6 26,1

2013 68,1 35,5 1,5 27,3

2014 73,6 39,1 1,6 28,2

2015* 76,3 41,7 1,6 28,3

2016** 74,5 39,5 1,5 28,8
* Szacunek IERiGŻ-PiB. ** Prognoza IERiGŻ-PiB. 
Źródło: opracowanie na podstawie: Rynek mięsa – stan i perspektywy, 2016: Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, czerwiec, 50, 66.
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Tabela 4. Znaczenie poszczególnych determinant w kształtowaniu poziomu spożycia wołowiny w gospodarstwach 
domowych w Polsce w kolejnych latach

Mięso wołowe i cielęce,  

korelacje poziomu spożycia
2014 2010 2008 2000 1994

Województwo* 0,15 0,18 0,2 0,27 0,3

Region* 0,14 0,16 0,18 0,24 0,22

Poziom dochodu (grupa decylowa) 0,17 0,16 0,16 0,21 0,26

Typ biologiczny g.d. 0,14 0,12 0,14 0,16 0,24

Liczba osób w g.d. 0,13 0,12 0,13 0,18 0,25

Zawod respondenta 0,11 0,1 0,13 0,14

Główne źródło utrzymania 0,12 0,11 0,12 0,17 0,24

Faza cyklu rozwoju rodziny 0,12 0,1 0,12 0,16

Podgrupa społeczno-ekonomiczna 0,11 0,11 0,12 0,16

Wiek respondenta (przedziały) 0,1 0,1 0,11 0,13 0,18

Klasa miejscowości zamieszkania 0,1 0,1 0,11 0,18 0,23

Wykształcenie respondenta 0,09 0,08 0,1 0,11 0,15

Grupa społeczno-ekonomiczna 0,08 0,09 0,1 0,13 0,2

Miesiąc badania 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03

Płeć respondenta 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05
Źródło danych do opracowania: Główny Urząd Statystyczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GUS nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji;  
 Autor: dr hab. Wacław Laskowski, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Inną ważną determinantą wśród czynników warunkujących spożycie wołowiny w gospodarstwach domowych 
była ich sytuacja ekonomiczna; jej siła zmniejszała się sukcesywnie z 0,26 w 1994 r. do 0,17 w 2014 r. Ogólnie 
można powiedzieć, że różnica w poziomie spożycia mięsa wołowego między najuboższymi a najbardziej zasobnymi 
gospodarstwami była prawie czterokrotna, w tych drugich wydawano na mięso wołowe cztery razy więcej niż w tych 
pierwszych. I tak w gospodarstwach najbiedniejszych średnie spożycie miesięczne w przeliczeniu na osobę w 2000 
r. wynosiło odpowiednio 0,15 kg, w 2008 r. – 0,06 kg, w 2014 r. – 0,04 kg, podczas gdy w kategorii gospodarstw 
najbardziej zamożnych wartość ta wynosiła 0,61 kg w 2000 r., 0,30 kg w 2008 r. i 0,1 kg w 2014 r. Szczegółowe 
zestawienie poziomu spożycia wołowiny w 2014 r. z uwzględnieniem sytuacji dochodowej przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Zróżnicowanie poziomu spożycia wołowiny w gospodarstwach domowych w 2014 r. ze względu na 
sytuację dochodową

Kwintyl  

(doch. r. na os.)
Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

1 0,039 0,002 0,041

2 0,060 0,009 0,069

3 0,107 0,004 0,112

4 0,139 0,060 0,148

5 0,199 0,107 0,216

Ogół 0,097 0,139 0,104

Korelacja 0,160 0,199 0,160
Źródło: obliczenia dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z budżetów gospodarstw domowych
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Warto dodać, że wraz z poprawianiem się sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrastał odsetek deklarujących 
kupowanie mięsa wołowego i odpowiednio malał udział deklarujących niekupowanie tego rodzaju mięsa.

Inna kategoria różnicująca poziom spożycia wołowiny w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na osobę to 
liczba mieszkańców miejscowości, w której zlokalizowane jest dane gospodarstwo. W latach 2000, 2008 i 2014 
najwyższy poziom spożycia mięsa wołowego odnotowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 
średnio miesięcznie w przeliczeniu na osobę 0,63 kg w 2000 r., 0,25 kg w 2008 r. i blisko 0,2 kg w 2014 r.), 
a najniższe na wsi: odpowiednie wartości wyniosły 0,24 kg, 0,10 kg i 0,06 kg (tabela 6). Analogiczne różnice 
odnotowano w odniesieniu do poziomu wydatków na wołowinę. 

Poziom spożycia wołowiny różnicuje również główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego. I tak najniższy 
poziom zarówno spożycia, jak i wydatków odnotowano w gospodarstwach domowych rolników, w których poziom 
spożycia w 2000 r. wyniósł średnio w miesiącu ok. 0,13 kg, w 2008 r. – 0,06 kg, a w 2014 r. także 0,06 kg.  
Najwyższy poziom spożycia mięsa wołowego i wydatków na nie odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów 
oraz osób utrzymujących się z pracy na rachunek własny: w 2000 r. odnotowano tam średnie miesięczne spożycie  
w przeliczeniu na osobę odpowiednio na poziomie 0,45 kg i 0,38 kg, w 2008 r. 0,20 kg i 0,18 kg, a w 2014 r. – 0,06 kg. 
Istotnie wyższy odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na rachunek własny deklarował zakup mięsa 
wołowego, podczas gdy w gospodarstwach domowych rolników i osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych 
odnotowano najwyższy odsetek niekupujących mięsa wołowego. Szczegółowe dane na temat spożycia wołowiny 
w zależności od przynależności do grupy społeczno-zawodowej w 2014 r. prezentuje tabela 7. 

Tabela 6. Zróżnicowanie poziomu spożycia wołowiny w gospodarstwach domowych w 2014 r. ze względu na  
wielkość miejscowości

 Wielkość miejscowości Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

500 tys. mieszkańców i więcej 0,172 0,018 0,19

200–499 tys. mieszkańców 0,125 0,007 0,131

100–199 tys. mieszkańców 0,092 0,004 0,096

20–99 tys. mieszkańców 0,105 0,008 0,113

poniżej 20 tys. mieszkańców 0,09 0,004 0,093

Wieś 0,066 0,005 0,072

Ogół 0,097 0,007 0,104

Korelacja 0,1 0,03 0,1
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

Innym kryterium różnicującym poziom spożycia mięsa wołowego i ponoszonych na ten cel wydatków jest liczba 
osób w gospodarstwie domowym. W 2000 r. najwyższy poziom spożycia mięsa wołowego średnio miesięcznie na 
osobę charakteryzował gospodarstwa domowe osób samotnych i wynosił 0,58 kg. Natomiast w 2008 i 2014 r. 
najwięcej mięsa wołowego spożywali członkowie dwuosobowych gospodarstw domowych (odpowiednio średnio 
miesięcznie w przeliczeniu na osobę 0,24 kg i 0,18 kg). Szczegółowe dane na temat spożycia wołowiny w zależności 
od liczby osób w gospodarstwie domowym w 2014 r. prezentuje tabela 8. 
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Tabela 7. Zróżnicowanie poziomu spożycia wołowiny w gospodarstwach domowych reprezentujących poszczególne 
grupy społeczno-zawodowe w 2014 r.

Podgrupa  

społeczno-ekonomiczna
Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

Pracowników na stanowiskach  

robotniczych
0,055 0,004 0,06

Pracowników na stanowiskach  

nierobotniczych
0,113 0,008 0,12

Rolników 0,064 0,002 0,07

Pracujących na własny rachunek 0,127 0,023 0,15

Emerytów 0,153 0,008 0,16

Rencistów 0,082 0,004 0,09

Utrzymujących się ze świadczeń 

społecznych
0,053 0,005 0,06

Utrzymujących się z pozostałych  

niezarobkowych źródeł
0,078 0,013 0,09

Ogół 0,097 0,007 0,1

Korelacja 0,11 0,04 0,11
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

Tabela 8. Zróżnicowanie poziomu spożycia mięsa wołowego w gospodarstwach domowych ze względu na liczbę 
osób w 2014 r.

Liczba osób Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

1-osobowe 0,162 0,01 0,173

2-osobowe 0,169 0,01 0,179

3-osobowe 0,101 0,008 0,109

4-osobowe 0,072 0,004 0,075

5- i więcej osobowe 0,044 0,007 0,05

Ogół 0,097 0,007 0,104

Korelacja 0,14 0,02 0,13
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

Uwzględnienie fazy cyklu rozwoju rodziny w analizach poziomu spożycia mięsa wołowego i związanych z tym wydatków 
pozwala zauważyć, że najwięcej tego mięsa konsumowano w gospodarstwach domowych starszych i nieaktywnych 
zawodowo małżeństw (odpowiednio 0,62 kg, 0,23 kg i 0,17 kg średnio miesięcznie w przeliczeniu na osobę), a najmniej 
w gospodarstwach domowych rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym (odpowiednio 0,23 kg, 0,09 kg i 0,05 kg). 

Inną zmienną różnicującą zarówno wielkość spożycia mięsa wołowego, jak i ponoszone na ten cel wydatki jest wiek 
głowy gospodarstwa domowego. W gospodarstwach domowych reprezentowanych przez osoby starsze, tj. w wieku 
60 lat i więcej, poziom spożycia mięsa wołowego był wyższy i wynosił w 2000 r. średnio miesięcznie w przeliczeniu 
na osobę 0,50 kg, w 2008 r. – 0,20 kg, a w 2014 r. – 0,17 kg. Średnie miesięczne spożycie wołowiny w przeliczeniu 
na osobę w 2014 r. w zależności od wieku głowy gospodarstwa domowego prezentują dane zamieszczone w tabeli 10. 
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Tabela 9. Zróżnicowanie poziomu spożycia mięsa wołowego gospodarstwach domowych ze względu na fazę cyklu 
rozwoju rodziny w 2014 r. 

Faza cyklu  

rozwoju rodziny
Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

Osoby, małżeństwa młode 0,104 0,004 0,108

Rodziny z dziećmi przedszkolnymi 0,051 0,005 0,056

Rodziny z dziećmi szkolnymi 0,07 0,009 0,079

Rodziny z młodzieżą kształcącą się 0,096 0,007 0,103

Osoby, małżeństwa starsze, akt. zaw. 0,152 0,009 0,162

Osoby, małżeństwa starsze, nieakt. zaw. 0,159 0,009 0,168

Ogół 0,097 0,007 0,104

Korelacja 0,13 0,01 0,12
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

Tabela 10. Zróżnicowanie poziomu spożycia mięsa wołowego w gospodarstwach domowych ze względu na wiek 
głowy domu w 2014 r.

Wiek reprezentanta  

gospodarstwa domowego
Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

Mniej niż 30 lat 0,056 0,005 0,061

30–40 lat 0,068 0,006 0,074

40–50 lat 0,071 0,003 0,074

50–60 lat 0,109 0,011 0,12

60–70 lat 0,147 0,01 0,157

70 i więcej lat 0,154 0,011 0,165

Ogół 0,097 0,007 0,104

Korelacja 0,1 0,02 0,1
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

Przedstawione zależności warto uzupełnić informacją, że wraz z wiekiem głowy gospodarstwa domowego wzrasta 
wyraźnie odsetek deklarujących kupowanie mięsa wołowego. Uwzględnienie zmiennej „wykształcenie” pozwala 
zauważyć, że w gospodarstwach domowych reprezentowanych przez osoby z wyższym wykształceniem średnie 
miesięczne spożycie mięsa wołowego było wyższe i wydawano na ten rodzaj mięsa relatywnie wyższe kwoty. 
Szczegółowe informacje na temat poziomu spożycia mięsa wołowego w zależności od poziomu wykształcenia  
w 2014 r. prezentuje tabela 11.

Ostatnią z uwzględnionych w przeprowadzonych analizach zmienną była płeć głowy gospodarstwa domowego. 
Indywidualne dane uzyskane z badań budżetów gospodarstw domowych pozwalają stwierdzić, że w gospodarstwach 
domowych reprezentowanych przez kobiety jako głowy domu konsumowano nieco więcej mięsa wołowego  
w przeliczeniu na osobę średnio w miesiącu (w 2000 r. poziom spożycia 0,34 kg, w 2008 r. 0,15 kg, podczas gdy 
odpowiednie wartości w gospodarstwach domowych reprezentowanych przez mężczyzn wynosiły: 0,30 kg i 0,12 kg). 
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Tabela 11. Zróżnicowanie poziomu spożycia mięsa wołowego w gospodarstwach domowych ze względu na poziom 
wykształcenia głowy domu w 2014 r.

Wykształcenie reprezentanta  

(4 poziomy)
Mięso wołowe Mięso cielęce Mięso wołowe i cielęce

Gimnazjalne, podstawowe lub niższe 0,056 0,005 0,061

Zasadnicze zawodowe 0,068 0,006 0,074

Średnie i policealne 0,071 0,003 0,074

Wyższe 0,109 0,011 0,12

Ogół 0,147 0,01 0,157

Korelacja 0,154 0,011 0,165
Źródło: obliczenia wykonane przez dr. hab. W. Laskowskiego, prof. SGGW, na podstawie indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2014 r.

 
W kontekście przedstawionych danych dowiedziono faktu, że poziom spożycia wołowiny w polskich gospodarstwach 
domowych pozostaje pod wpływem zmiennych endogennych charakteryzujących gospodarstwo domowe, ale trzeba 
zaznaczyć, że siła wpływu tych zmiennych sukcesywnie maleje. Skłania to do przypuszczenia, że odnotowywane 
różnice w tym zakresie są implikowane przez determinanty o charakterze psychograficznym, jak również są 
konsekwencją uznawanych przez konsumentów wartości oraz reprezentowanych przez nich postaw znamiennych 
dla idei odpowiedzialnej konsumpcji.

Na podstawie cech psychograficznych konsumentów wołowiny, rozpoznanych dzięki badaniom przeprowadzonym 
w ramach projektu „ProOptiBeef”, można też określić niektóre elementy ich stylu życia. Konsument wołowiny 
to osoba, która w czasie wolnym spotyka się ze znajomymi, czyta prasę, preferuje podróże zagraniczne, uprawia 
sport, chodzi do kina. W odniesieniu do zachowań w sferze żywności i żywienia jest to osoba, która racjonalnie się 
odżywia, wybiera kuchnię polską i tradycyjną, je poza domem, unika „fast foodów”, nie podjada między posiłkami, 
preferuje świeżą żywność, zwraca uwagę na wartości odżywcze pokarmów. 

W obszarze postaw i zachowań nabywczych zdiagnozowano następujące cechy konsumenta wołowiny: etnocentryzm, 
przywiązanie do marki i produktów lokalnych, zainteresowanie etykietą i składem produktów, skłonność do 
zapłacenia więcej za ulubioną markę lub produkty wyższej jakości, nieufność wobec nieznanych marek.

W zakresie postaw życiowych odnotowano: samodzielność w podejmowaniu decyzji, posiadanie własnego zdania, 
preferowanie zmian, oszczędzanie „na przyszłość”, brak skłonności do zazdroszczenia innym.

Na podstawie badań zdiagnozowano też postawy konsumenta wołowiny wobec środowiska. Jest to konsument m.in. 
proekologiczny, zwracający uwagę na opakowania eko, oczekujący większego wyboru produktów eko, zwracający 
uwagę na warunki chowu i uboju zwierząt. Natomiast obraz statystycznego konsumenta wołowiny wyłaniający się 
na podstawie analizy danych z badań budżetów gospodarstw domowych GUS charakteryzuje się m.in. następującymi 
cechami: wyższe wykształcenie, posiadanie mniej licznego gospodarstwa domowego, nieposiadanie dzieci na 
utrzymaniu, dysponowanie wyższym dochodem, mieszkanie w większym mieście (więcej niż 500 tys. mieszkańców).
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3. Preferencje konsumentów związane  
 z Podejmowaniem decyzji o zakuPie   
 mięsa wołowego

Na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu ˝ProoptiBeef˝ w 2014 r. na próbie 501 
respondentek deklarujących, że kupują mięso wołowe lub produkty z mięsa wołowego przynajmniej raz w tygodniu, 
określono preferencje konsumentów związane z podejmowaniem decyzji o zakupie mięsa wołowego.

Analiza statystyczna danych ilościowych przedstawionych w tabeli 12 pozwala na stwierdzenie, że droższe elementy kulinarne 
wołowiny były kupowane przez respondentów z mniejszą częstotliwością, a elementy tańsze – z większą. Najczęściej, bo 
z częstotliwością „raz w tygodniu lub częściej”, kupowano kości wołowe, łopatkę, szponder oraz pręgę. Z częstotliwością 
„2–3 razy w miesiącu” kupowano: szponder, łopatkę, udziec i antrykot. Na poziomie zakupu opisanym jako „kupuję kilka 
razy w roku” częściej deklarowano zakup droższych elementów kulinarnych wołowiny, do których zaliczyć można m.in.: 
polędwicę, rostbef i steki. Relatywnie rzadsze zakupy droższych elementów kulinarnych potwierdzają dane uzyskane z badań 
jakościowych, w których często wspominano o tym, że wołowina jest mięsem luksusowym, kupowanym na specjalne okazje.

Tabela 12. Deklaracje respondentów wobec częstotliwości kupowania poszczególnych elementów kulinarnych wołowiny [%]

Deklarowana 
częstotliwość 

zakupu

Rodzaje wołowiny

antrykot 
2240

polędwica 
2150

rostbef 
2140

pręga 
1680

szponder 
1599

łopatka 
2300

udziec 
2205

stek 
2205

kości 
wołowe 

-

Nigdy nie kupuję 23,4 25,0 35,7 27,5 18,0 20,6 29,9 28,3 41,9

Kupuję kilka razy w roku 44,9 43,7 40,3 35,1 37,5 34,1 37,1 40,1 19,6

Kupuję 2–3 razy w miesiącu 26,5 24,0 20,2 26,1 32,5 30,5 26,3 25,5 20,4

Kupuję raz w tygodniu lub częściej 26,5 7,4 3,8 11,2 12,0 14,8 6,6 6,0 18,2
Źródło: badanie przeprowadzone w ramach projektu „ProOptiBeef”

Kiedy wzięto pod uwagę wielkość jednorazowego zakupu wołowiny, stwierdzono istotną zależność statystyczną 
dowodzącą, że była ona kupowana najczęściej w ilości do 1 kg, niezależnie od elementu. Najmniej gramaturowo 
(do 0,25 kg) kupowano rostbefu i polędwicy. Jeśli odpowiedzi respondentów wskazywały na jednorazowy zakup 
wołowiny powyżej 2 kg, to relatywnie częściej kupowano łopatkę i antrykot (tabela 13).

Tabela 13. Deklarowana przez respondentów jednorazowa ilość zakupu poszczególnych elementów kulinarnych 
wołowiny w zależności od gramatury [%]

Deklarowana ilość 
jednorazowego zakupu

N=500

Rodzaje wołowiny

polędwica 
2150

pręga 
1680

rostbef 
2140

łopatka 
2300

stek 
2160

antrykot 
2240

Nigdy nie kupuję 12,4 11,4 14,8 11,0 13,2 10,0

do 0,25 kg 23,8 21,4 26,5 13,4 18,6 21,6

0,25–0,5 kg 25,3 30,3 25,3 16,4 20,0 25,1

0,5 kg–1 kg 26,7 31,1 26,3 35,7 35,9 31,3

1 kg–2 kg 10,4 4,8 5,8 18,4 10,4 9,0

powyżej 2 kg 1,4 1,0 1,2 5,2 2,0 3,0

Źródło: badanie przeprowadzone w ramach projektu „ProOptiBeef”
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Istotnym kryterium związanym z podejmowaniem decyzji o jej kupnie były czynniki, do których można zaliczyć: 
wygląd ogólny mięsa, barwę, cenę, wpływ na zdrowie, kraj pochodzenia oraz miejsce zakupu. Stwierdzono, że ponad 
3/5 badanych kupowało wołowinę w firmowych sklepach mięsnych, a zaledwie co 10. badany kupował ją w małym 
sklepie osiedlowym. Najrzadziej kupowano wołowinę w sklepach z żywnością ekologiczną, w hipermarketach  
i w sklepach dyskontowych, co prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Preferencje respondentów wobec wyboru miejsca zakupu wołowiny [%]
Źródło: badanie przeprowadzone w ramach projektu „ProOptiBeef”

Analiza statystyczna odpowiedzi respondentów pozwoliła na opracowanie modelu optymalizacji gramatury mięsa wołowego  
w zależności od rodzaju elementu handlowego i kanału dystrybucji na podstawie alternatywnego modelu drzew klasyfikacyjnych 
CART. Jest to narzędzie analityczne data mining, uznawane za najbardziej zaawansowaną metodę podziału rekurencyjnego. 

Dla zobrazowania zastosowania i wykorzystania tego modelu wybrano dwa elementy kulinarne wołowiny: łopatkę 
i polędwicę. Pierwszy z nich to element kupowany przez respondentów najczęściej („jeden raz w tygodniu lub 
częściej”), drugi to element kupowany najrzadziej („kilka razy w roku”). 

Analizując preferencje konsumentów związane z zakupem łopatki, zauważono, że najczęściej polscy konsumenci nabywają  
ją w porcjach 0,5–1 kg. Taką tendencję wykazują szczególnie klienci hipermarketów, sklepów firmowych i sklepów 
osiedlowych. Klienci hipermarketów kupują częściej porcje mięsa większe niż 2 kg. W przypadku sklepów ekologicznych 
stwierdzono zależność obrazującą równomierne zainteresowanie porcjami o gramaturze: 0,25–0,5 kg, 1–2 kg i powyżej 2 kg.

W przypadku polędwicy, czyli najdroższego i najrzadziej kupowanego przez polskich konsumentów elementu  
kulinarnego wołowiny, zaobserwowano, że był on kupowany przede wszystkim w małych porcjach: do 0,25 kg.  
Podobnym poziomem zainteresowania wykazywali się nabywcy kupujący polędwicę o gramaturze do 0,25 kg, 
0,25–0,5 kg, jak również 0,5–1 kg. Taka zależność jest szczególnie charakterystyczna dla klientów sklepów  
firmowych. W sklepach osiedlowych i z żywnością ekologiczną kupuje się jednorazowo porcję polędwicy o wadze 
0,5–1 kg. Relatywnie częściej takie porcje nabywa się także w hipermarketach. 

Rozpatrując bardziej szczegółowo wpływ miejsca zakupu na ilość kupowanej wołowiny, stwierdzono, że w sklepach 
firmowych, niezależnie od rodzaju elementu handlowego, wołowinę kupowano w gramaturze 0,5–1 kg. Najdroższy 
rodzaj, polędwicę, kupowano w ilości do 0,25 kg (co 4. badany). Powyżej 2 kg najczęściej jednorazowo nabywano: 
łopatkę, steki i antrykot. Dla porównania: w hipermarketach kupowano w najmniejszych ilościach najtańsze elementy 
wołowiny, takie jak na przykład pręga (co 4. badany w ogóle nie kupował, a co 2. badany kupował w ilości do 0,25 
kg) i antrykot (co 2. badany kupował do 0,25 kg, a co 10. badany nie kupował wcale), lub nie kupowano ich w ogóle.  
W hipermarketach w największej gramaturze (ponad 2 kg) najczęściej deklarowano zakup łopatki, a w ilości od 1 kg do 
2 kg – łopatki i steków. Polędwicę w hipermarkecie kupowano najczęściej w ilości od 0,5 kg do 1 kg (35% odpowiedzi).

sklepy z żywnością ekologiczną 2,6

firmowe sklepy mięsne 66,5

małe sklepy osiedlowe 11,4

bazary / targowiska 5,6

sklepy dyskontowe  
(np. Biedronka, Lidl) 4,6

hipermarkety  
(np. Real, E.Leclerc, Auchan) 4

supermarkety lub duże sklepy samoobsługowe  
(np. Marcpol)

0 10 20 30 40 50 60 70

5,4
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W tym kontekście można określić rekomendacje dla producentów, dostawców i handlowców w zakresie 
dostosowania gramatury poszczególnych elementów wołowiny do preferencji konsumentów w poszczególnych 
placówkach handlowych:

 ● sklepy firmowe powinny się spodziewać zainteresowania konsumentów łopatką, rostbefem i stekami  
w gramaturze 0,5–1 kg, antrykotem i pręgą 0,25–0,5 kg i polędwicą w porcjach do 0,25 kg;

 ● hipermarkety powinny oferować antrykot, łopatkę i steki w porcjach po 0,5–1 kg, polędwicę o gramaturze 
0,25–0,5 kg, a rostbef do 0,25 kg;

 ● supermarkety powinny mieć w ofercie łopatkę (0,5–1 kg), antrykot, rostbef i steki (0,25–0,5 kg)  
oraz polędwicę i pręgę (do 0,25 kg);

 ● sklepy dyskontowe – konsumenci oczekują tu możliwości nabycia antrykotu, łopatki i rostbefu  
w porcjach 0,5–1 kg, steków o masie 0,25–0,5 kg oraz polędwicy i pręgi do 0,25 kg;

 ● sklepy z żywnością ekologiczną mogą spodziewać się zakupów antrykotu, polędwicy i steków od 0,5 kg,  
pręgi do 1 kg, a rostbefu i steków w porcjach 0,25–0,5 kg.

W kontekście badań stwierdzono też niskie zainteresowanie polskich konsumentów potrawami przyrządzanymi  
z wołowiny (tabela 14). Stwierdzono, że najczęściej spożywanymi przez respondentów potrawami z wołowiny były: 
rosół, gulasz oraz bitki, czyli dania przygotowywane z elementów handlowych wołowiny mających relatywnie niższą 
cenę rynkową.

Tabela 14. Struktura deklaracji respondentów dotyczących częstotliwości spożywania potraw z wołowiny

Potrawy Ocena  
średnia

Ocena N=501

1 2 3 4 5

gulasz 3,82
N=501 45 31 99 121 205

% 9,0 6,2 19,8 24,2 40,9

rosół 4,25
N=501 31 22 46 92 310

% 6,2 4,4 9,2 18,4 61,9

stek 2,77
N=501 134 75 128 101 63

% 26,7 15,0 25,5 20,2 12,6

klopsy 2,73
N=501 141 82 121 86 71

% 28,1 16,4 24,2 17,2 14,2

bitki 3,74
N=501 49 35 94 144 179

% 9,8 7,0 18,8 28,7 35,7

tatar 3,01
N=501 165 44 63 79 150

% 32,9 8,8 12,6 15,8 29,9

pieczeń 2,78
N=501 141 82 102 96 80

% 28,1 16,4 20,4 19,2 16,0

beef (boeuf ) Strogonow 2,68
N=501 152 76 118 91 64

% 30,3 15,2 23,6 18,2 12,8

sos do spaghetti 3,02
N=501 146 49 78 107 121

% 29,1 9,8 15,6 21,4 24,2

burger 2,27
N=501 224 74 97 57 49

% 44,7 14,8 19,4 11,4 9,8
Pięciostopniowa skala ocen, gdzie ocena 1 – najrzadziej przygotowuję dana potrawę, ocena 5 – najczęściej przygotowuję daną potrawę.
Źródło: badanie przeprowadzone w ramach projektu „ProOptiBeef”
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Mimo że konsumenci stosunkowo rzadko jedzą potrawy z wołowiny, cenią jej smak, odświętny charakter i walory 
zdrowotne. Na kwestię smaku wołowiny jako czynnika decydującego o jej wyborze i jedzeniu wskazuje wielu 
autorów (Golan i Unnevehr, 2008; McNeil i in., 2012; Gutkowska i in., 2012; Kosicka-Gębska, 2013) (tabela 15). 

Tabela 15. Struktura deklaracji na temat powodów spożywania wołowiny 

Powody spożywania

N=501 [%]

1 2 3 4 5 6 7

zupełnie 
nieważny 
czynnik

nieważny 
czynnik

raczej 
nieważny 
czynnik

obojętny 
czynnik

raczej 
ważny 
czynnik

ważny 
czynnik

bardzo 
ważny 
czynnik

Jest smaczna 0,6 0,2 2,0 3,8 16,6 32,9 43,9

Można z niej zrobić wiele 
potraw

0,8 0,4 2,6 7,8 17,4 33,1 37,9

Jest zdrowa 1,0 0,6 0,8 8,6 17,2 29,7 42,1

Jest łatwa  
w przygotowaniu 

2,2 4,0 7,8 18,8 26,9 25,1 15,2

Ma wysoką wartość odżywczą 1,6 1,4 2,0 11,0 20,4 35,1 28,5

Jest mięsem soczystym  2,2 2,0 3,0 8,8 24,4 33,5 26,1

Zawiera mało tłuszczu 2,6 0,8 3,2 9,4 19,4 33,5 31,1

Jest mięsem kruchym 2,0 2,4 4,2 15,4 21,4 32,1 22,6

Dla urozmaicenia diety 2,6 1,8 5,4 14,2 17,2 31,9 26,9

Z przyzwyczajenia 11,0 13,2 13,0 24,6 15,8 13,6 9,0

Z powodu zaleceń lekarskich/
dietetycznych 

24,6 12,0 11,2 18,2 11,2 12,0 11

Źródło: badanie przeprowadzone w ramach projektu „ProOptiBeef”.

Stwierdzono, że ponad 3/5 badanych konsumentów deklaruje skłonność do wyższego poziomu konsumpcji 
wołowiny w przyszłości (wykres 2), przy czym uzależniają to od ceny wołowiny i poprawy swojej sytuacji dochodowej 
(Żakowska-Biemans i in., 2016) oraz od poprawy jakości wołowiny. Jak dowodzą badania międzynarodowe, 
pozytywnie oceniana przez konsumentów jakość mięsa jest kluczowym czynnikiem warunkującym decyzje 
zakupowe (Verbeke i in., 2000; Banović i in., 2009), podczas gdy jakość dostępnej na polskim rynku wołowiny 
jest nieodpowiednia i charakteryzuje się małą powtarzalnością (Pisula i in., 2007; Gutkowska i in., 2012), co 
powoduje, że przygotowane z niej potrawy nie zawsze spełniają oczekiwania konsumentów.

Gotowość polskich konsumentów do zwiększenia poziomu spożywania wołowiny w przyszłości zależy także od 
większego asortymentu mięsa wołowego w ofercie sklepowej. W przypadku zakupu mięsa pakowanego klienci 
chcieliby mieć możliwość znalezienia informacji na opakowaniu o klasie jakości mięsa dostosowanej do jego ceny 
(Żakowska-Biemans i in., 2016). Warto wspomnieć, że obecnie na świecie konsumenci oczekują umieszczenia na 
etykiecie informacji o rekomendowanej w stosunku do kupowanego elementu obróbce termicznej, co odzwierciedla 
system MSA (Meat Standards Australia) opracowany w Australii, służący przede wszystkim do prognozowania 
satysfakcji konsumenta mięsa wołowego m.in. poprzez podanie informacji o sposobie jego przygotowania do 
spożycia (Watson i in., 2008). Ten system uzyskał akceptację konsumentów: na przykład francuskich, amerykańskich, 
japońskich i południowokoreańskich (Polkinghorne i in., 2008).
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Czynnikami, które w najmniejszym stopniu mogłyby wpłynąć na podwyższenie poziomu spożywania 
wołowiny przez konsumentów w przyszłości, są natomiast: bardziej atrakcyjne opakowanie, atrakcyjna 
reklama, dostępność w sklepach mniejszych porcji mięsa z przeznaczeniem dla jednej osoby oraz zachęta ze 
strony innych osób do jej spożywania.

4. Wartość zakuPów mięsa w świetle wyników  
 raPortu „rynek mięsa świeżego i drobiu” 
Przedstawione informacje na temat preferencji polskich konsumentów dotyczących wołowiny oraz miejsca  
i częstotliwości jej zakupu uzupełnią dane z zakupionego w ramach projektu „ProOptiBeef” raportu „Rynek mięsa 
świeżego i drobiu” GFK Polonia. W badaniach ciągłych Panelu Gospodarstw Domowych w 2012 r. oraz 2013 r. 
wzięło udział 5000 gospodarstw domowych, a w 2014 r. – 8000 gospodarstw domowych. Przedstawiciele gospodarstw 
domowych raportowali swoje codzienne zakupy za pomocą skanerów kodów kreskowych. Dane te przekazywano 
do centralnej bazy danych i zgromadzono na serwerze. Na podstawie analizy pozyskanych danych opracowano 
raporty roczne. W raportach zaprezentowano poziom zakupu mięsa w Polsce ogółem w latach 2012–2014 (kg/os./rok),  
jak również dane dotyczące odsetka gospodarstw domowych, które kupiły wołowinę co najmniej raz w analizowanym 
okresie, stosując wskaźnik (1) tzw. penetracji rozumiany jako stopień dotarcia produktu (rodzaju mięsa, elementu 
kulinarnego) do konsumenta oraz (2) częstotliwość zakupu określaną jako średnią częstotliwość zakupu ogółem 
oraz danego elementu kulinarnego przez jedno gospodarstwo w analizowanych latach, tj. w 2012, 2013  
i 2014. W analizie danych uwzględniono kilka wybranych kanałów dystrybucji (hipermarkety, supermarkety, 
dyskonty, sklepy spożywcze/wielobranżowe, sklepy mięsne/drobiarskie/rybne oraz bazar/targowisko). 

5. Poziom zakuPów mięsa w Polskich 
 gosPodarstwach domowych na Podstawie 
 danych z Panelu gosPodarstw domowych 

Generalnie w latach 2012–2014 odnotowano wzrost wskaźnika penetracji mięsa świeżego pakowanego 
z 58,6% do 70,2%, natomiast wskaźnik penetracji mięsa świeżego pozostał na takim samym poziomie 
(z niewielką tendencją malejącą) (tabela 16). Analiza dostępnych danych Panelu Gospodarstw 
Domowych wskazuje, że wskaźnik penetracji wołowiny wzrósł z 62,2% w 2012 r. do 65,2%  
w 2014 r. Uwzględnienie elementów handlowych wskazuje, że tendencja wzrostowa o mniej więcej 1 i więcej 
punktów procentowych w okresie 2012–2014 dotyczyła mięsa wołowego mielonego (wzrost z 24,2% w 2012 r. 
do 26,7% w 2014 r.), rostbefu (z 11,8% do 12,9%); szpondra (z 20,4% do 24,1%) i udźca (z 12,9% do 15,4%).

W analizowanym okresie odnotowano wzrost ilości zakupów mięsa świeżego pakowanego oraz stały poziom 
zakupów mięsa świeżego niepakowanego (tabela 16). Zaobserwowano, że poziom zakupów wołowiny nie zmieniał 
się znacząco w poszczególnych analizowanych latach (tabela 17). W odniesieniu do kości wołowych oraz udźca 
wołowego zaobserwowano niewielki średni wzrost zakupów (odpowiednio z 2,4 kg/os. w 2012 r. do 2,6 kg/os. 
w 2014 r. oraz z 1,9 kg/os. w 2012 r. do 2,1 kg/os. w 2014 r.). W odniesieniu do udźca wołowego odnotowano 
największy wzrost zakupu tego produktu na osobę w hipermarketach (1,1 kg/os. w 2012 r., 1,5 kg/os. w 2013 r. 
oraz 1,7 kg/os. w 2014 r.).
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Tabela 16. Poziom penetracji ogółem w polskich gospodarstwach domowych (%) i średnia ilość mięsa zakupiona 
w danym okresie (kg/nabywcę/rok)

Rodzaj mięsa

Poziom penetracji ogółem w polskich 

gospodarstwach domowych (%)

Średnia ilość mięsa zakupiona  

w danym okresie (kg/nabywcę/rok)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 58,6 66,3 70,2 3,8 5,2 5,9

Mięso świeże niepakowane 
(ogółem)*

98,7 98,5 98,1 84,4 82,2 83,2

Wołowina 62,2 62,9 65,2 5,1 5 5,3

Antrykot wołowy 2240 15,8 15,2 15,5 2 1,9 2

Kości wołowe 3,8 3,9 4,0 2,4 2,5 2,6

Wołowe mielone 24,2 25,5 26,7 1,3 1,2 1,2

Łopatka 2300 13,0 14,1 13,5 1,6 1,6 1,6

Polędwica wołowa 2150 7,9 9,3 8,7 1,7 1,6 1,5

Rostbef 2140 11,8 12,7 12,9 1,6 1,5 1,6

Pręga 1680 13,4 13,2 13,8 2,1 1,9 2

Szponder 1599 20,4 22,1 24,1 2,1 2,1 2,2

Udziec 2205 12,9 13,5 15,4 1,9 2 2,1

Wieprzowina 95,2 94,9 95,4 36,3 35,9 37,3

Schab wieprzowy 78,3 80,0 81,6 6,8 6,8 7,3

Drób 97,9 97,5 97,4 47,1 46,3 45,8
Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia 
* Kategorie „Mięso świeże pakowane (ogółem)” oraz „Mięso świeże niepakowane (ogółem)” zawierają oprócz wołowiny, wieprzowiny i drobiu także cielęcinę, dziczyznę, jagnięcinę, 
mięso mieszane, mięso królika/zająca.

6. Wskaźniki Poziomu zakuPu mięsa  
 w wybranych Placówkach handlowych 
Wskaźniki penetracji dotyczące mięsa świeżego pakowanego oraz mięsa świeżego niepakowanego kupowanego  
w hipermarketach zmalały w 2014 r. w porównaniu do lat 2012–2013. Należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do 
wołowiny ogółem kupowanej przez konsumentów w hipermarketach odnotowano wzrost tego wskaźnika (z 18,7%  
w 2012 r. do 20,4% w 2014 r.). Największy wzrost wskaźnika dotyczył zakupów szpondra (z 5,6% w 2012 r. do 7,2% 
w 2014 r.) oraz udźca (3,4% w 2012 r. do 5,0% w 2014 r.). W odniesieniu do pręgi odnotowano niewielki spadek 
(o 0,2%). Wskaźnik dotyczący pozostałych wołowych elementów kulinarnych wzrósł o 0,1% lub 0,2% (tabela 18).

Wskaźniki penetracji odnotowane w supermarketach wskazują, że w odniesieniu do mięsa świeżego pakowanego 
nastąpił niewielki spadek (z 15,3% w 2012 r. do 14,3% w 2014 r.), a w odniesieniu do mięsa niepakowanego – 
niewielki wzrost wskaźnika (z 70,6% w 2012 r. do 71,6% w 2014 r.). W odniesieniu do wskaźnika penetracji 
wołowiny ogółem odnotowano wzrost w badanych latach z 20,1% w 2012 r. do 23,3% w 2014 r. Niewielki wzrost 
wskaźnika odnotowano dla antrykotu, kości wołowych, polędwicy i rostbefu (do 0,5%), natomiast relatywnie 
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wyższy dla pozostałych elementów kulinarnych z wyjątkiem mięsa wołowego mielonego, w przypadku którego 
odnotowano spadek wskaźnika (tabela 17). 

W dyskontach w odniesieniu do mięsa świeżego pakowanego odnotowano prawie 20-procentowy wzrost 
wskaźnika, a w odniesieniu do mięsa świeżego niepakowanego około 5-procentowy wzrost pomiędzy rokiem  
2012 a 2014. W przypadku wołowiny wzrost wyniósł około 9% (z 15,1% do 24,1%). Analiza wskaźnika  
w zakresie poszczególnych wołowych elementów kulinarnych wskazuje, że w przypadku wszystkich rodzajów mięsa 
wołowego nastąpił wzrost tego wskaźnika, jednak największe zmiany odnotowano w przypadku mięsa wołowego 
mielonego (wzrost z 10,8% w 2012 r. do 16,2% w 2014 r.) (tabela 17).

Tabela 17. Poziom penetracji z uwzględnieniem miejsca zakupu (hipermarkety, supermarkety, dyskonty) (%)

Rodzaj mięsa
Hipermarkety Supermarkety Dyskonty

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 18,4 18,6 17,0 15,3 15,2 14,3 42,0 55,5 61,1

Mięso świeże niepakowane 
(ogółem)* 55,7 54,6 54,8 70,6 70,4 71,6 63,7 67,4 69,0

Wołowina     18,7 19,0 20,4 20,1 21,3 23,3 15,1 20,3 24,1

Antrykot wołowy 2240 1,4 1,6 1,6 2,7 2,9 2,9 0,3 0,8 1,4

Kości wołowe 0,3 0,4 0,4 1,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,2

Wołowe mielone 5,5 5,9 5,6 5,2 4,5 4,4 10,8 12,9 16,2

Łopatka 2300 2,4 2,8 2,6 2,7 2,9 3,3 0,6 0,8 0,8

Polędwica wołowa 2150 0,7 0,7 0,9 1,3 1,6 1,4 0,6 1,1 1,3

Rostbef 2140 1,7 2,0 1,8 2,0 2,2 2,5 0,3 1,4 1,8

Pręga 1680 2,0 1,9 1,8 2,8 3,3 3,4 0,1 0,2 0,3

Szponder 1599 5,6 6,4 7,2 5,5 6,6 7,5 0,3 1,5 1,9

Udziec 2205 3,4 3,8 5,0 2,6 3,2 3,7 1,0 1,7 2,1

Wieprzowina 45,6 44,6 46,1 57,0 58,2 59,3 48,4 53,6 59,8

Schab wieprzowy 28,8 27,9 29,1 30,2 31,6 34,7 22,0 27,0 33,2

Drób   48,2 47,6 45,7 64,8 64,8 65,6 59,2 66,1 68,5
Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia

Analiza wskaźnika penetracji w odniesieniu do sklepów spożywczych wskazuje ogólnie wyższe jego poziomy  
(w porównaniu do pozostałych miejsc dystrybucji) dla mięsa świeżego niepakowanego, co jest związane z obecnością 
specjalnie wydzielonego stoiska, na którym prowadzi się dystrybucję mięsa w tej kategorii jednostek handlowych. 
W przypadku sklepów spożywczych odnotowano jednak relatywny spadek poziomu wskaźnika w ciągu trzech 
badanych lat w odniesieniu do mięsa świeżego pakowanego (z 8,7% w 2012 r. do 6,3% w 2014 r.) i mięsa świeżego 
niepakowanego (z 68,5% w 2014 r. do 63,6% w 2014 r.). W odniesieniu do wołowiny nastąpił niewielki wzrost 
wskaźnika między rokiem 2012 a 2013, a następnie ponownie spadek do poziomu 17,6% (tabela 18). Niewielki 
wzrost odnotowano dla wszystkich wołowych elementów kulinarnych z wyjątkiem mięsa wołowego mielonego oraz 
łopatki (tabela 18).

W przypadku sklepów mięsnych, podobnie jak sklepów spożywczych, odnotowano wyższe poziomy wskaźnika 
penetracji dla mięsa świeżego niepakowanego w porównaniu do mięsa świeżego pakowanego (odpowiednio 
68% oraz 2,1% w 2014 r.). W analizowanych latach nastąpił spadek tego wskaźnika dla obu kategorii 
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mięsa świeżego (tabela 19). Analiza wskaźnika w odniesieniu do wołowiny oraz pozostałych elementów 
kulinarnych wskazuje, że nastąpił spadek poziomu tego wskaźnika dla prawie wszystkich produktów z mięsa 
wołowego z wyjątkiem kości wołowych oraz polędwicy wołowej, w przypadku których nie odnotowano 
zmian pomiędzy 2012 a 2014 r. Jednocześnie w przypadku polędwicy wołowej w 2013 r. zaobserwowano 
relatywnie wyższy poziom wskaźnika w porównaniu do dwóch omawianych lat (4,2% w 2012 r., 5,1%  
w 2013 r., 4,2% w 2014 r.).

Analiza wskaźników w odniesieniu do mięsa dostępnego na bazarach/targowiskach wskazuje wyższe poziomy 
tego wskaźnika dla mięsa świeżego niepakowanego w porównaniu do mięsa świeżego pakowanego (tabela 
18). Jednocześnie odnotowano malejący poziom wskaźnika w poszczególnych latach dla mięsa świeżego 
niepakowanego (spadek z 15,6% w 2012 r. do 13,4% w 2014 r.). W odniesieniu do wszystkich analizowanych 
elementów kulinarnych odnotowano spadek poziomu tego wskaźnika z wyjątkiem rostbefu, w przypadku 
którego poziom wskaźnika pozostał taki sam w 2014 r. w porównaniu do 2012 r. (0,9%).

Tabela 18. Poziom penetracji z uwzględnieniem miejsca zakupu (sklepy spożywcze/wielobranżowe, sklepy mięsne/
drobiarskie/rybne, bazar/targowisko) (%)

Rodzaj mięsa

Sklepy spożywcze/

wielobranżowe

Sklepy mięsne/

drobiarskie/rybne
Bazar/targowisko

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 8,7 6,8 6,3 2,5 2,9 2,1 0,2 0,2 0,2

Mięso świeże niepakowane 
(ogółem)*

68,5 65,5 63,6 70,5 69,6 68,0 15,6 14,0 13,4

Wołowina 17,1 18,1 17,6 30,2 27,9 26,5 4,9 4,8 4,2

Antrykot wołowy 2240 3,1 3,2 3,5 8,7 7,8 7,1 1,4 1,2 1,1

Kości wołowe 1,0 1,2 1,1 1,6 1,6 1,6 0,1 0,2 0,2

Wołowe mielone 3,8 3,7 2,4 5,2 4,7 3,9 0,7 0,6 0,6

Łopatka 2300 2,5 2,6 2,5 5,7 5,7 5,0 0,7 0,5 0,6

Polędwica wołowa 2150 1,4 1,5 1,4 4,2 5,1 4,2 0,5 0,6 0,5

Rostbef 2140 2,3 2,2 2,4 6,2 5,8 5,1 0,9 1,1 0,9

Pręga 1680 2,9 3,0 3,4 7,2 6,8 6,3 1,1 1,2 1,0

Szponder 1599 4,5 5,0 5,5 9,2 8,8 8,8 1,3 1,5 1,4

Udziec 2205 1,5 1,6 2,4 5,7 5,0 4,6 1,1 0,9 0,8

Wieprzowina 52,2 50,6 49,2 62,9 60,8 58,9 9,7 9,3 8,3

Schab wieprzowy 23,4 23,4 23,9 36,8 35,6 33,0 3,6 3,6 3,2

Drób 62,4 59,3 57,1 61,7 58,8 56,9 10,9 9,2 8,8
Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia

Analiza danych dostępnych w tabeli 19 wskazuje, że od 2012 do 2014 r. średnia częstotliwość zakupu mięsa 
świeżego pakowanego ogółem w Polsce wzrosła z 5,7 do 8,3, a mięsa świeżego niepakowanego – zmalała  
z 54,2 do 52,6. W odniesieniu do wołowiny i wieprzowiny ogółem wskaźnik utrzymywał się na zbliżonym 
poziomie w analizowanych latach, przy czym nieco wzrósł w przypadku schabu wieprzowego (z 6,8 do 
7,2 w 2014 r.). W odniesieniu do drobiu wskaźnik częstotliwości zakupu nieco zmalał (z 35,1 do 34,4  
w 2014 r.). 
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W przypadku wybranych elementów kulinarnych mięsa wołowego odnotowano niewielki wzrost częstotliwości 
zakupu (antrykot wołowy, kości wołowe, mięso wołowe mielone, szponder, udziec) w latach 2012–2014. 
Częstotliwość zakupu łopatki pozostała na niezmienionym poziomie. W analizowanych latach odnotowano 
niewielki spadek częstotliwości zakupu polędwicy wołowej, rostbefu oraz pręgi (tabela 19).

Tabela 19. Częstotliwość zakupu mięsa (ogółem)

Rodzaj mięsa
Polska

2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 5,7 7,3 8,3

Mięso świeże niepakowane (ogółem)* 54,2 53,0 52,6

Wołowina     6,5 6,6 6,8

Antrykot wołowy 2240 2,7 2,6 2,8

Kości wołowe 2,0 2,3 2,4

Wołowe mielone 2,8 2,7 2,9

Łopatka 2300 1,8 1,8 1,8

Polędwica wołowa 2150 2,0 1,9 1,8

Rostbef 2140 2,3 2,2 2,2

Pręga 1680 2,9 2,8 2,7

Szponder 1599 3,6 3,5 3,7

Udziec 2205 2,2 2,2 2,3

Wieprzowina 28,1 27,7 28,5

Schab wieprzowy 6,8 6,8 7,2

Drób   35,1 35,0 34,4
Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia 

Uwzględnienie informacji o miejscu dystrybucji poszczególnych rodzajów mięsa, tj. świeżego pakowanego  
i świeżego niepakowanego, wskazuje, że w hipermarketach częstotliwość zakupu utrzymywała się na jednakowym 
poziomie, z niewielkim wzrostem w 2013 r. dla mięsa niepakowanego. W przypadku wołowiny oraz wieprzowiny 
(w tym również schabu wieprzowego) odnotowano wzrost, a dla drobiu – spadek częstotliwości zakupu.  
W odniesieniu do wybranych elementów kulinarnych wołowiny odnotowano wzrost częstotliwości zakupu  
w przypadku mięsa mielonego, szpondra, udźca (tabela 20). W przypadku mięsa świeżego pakowanego  
oraz mięsa świeżego niepakowanego odnotowano wzrost wskaźnika częstotliwości zakupu. Wzrost ten dotyczył 
wieprzowiny oraz drobiu. W przypadku wołowiny nastąpił niewielki wzrost, natomiast w odniesieniu do 
poszczególnych elementów kulinarnych mięsa wołowego zauważono niewielki spadek (o 0,1–0,2). Dla polędwicy 
wołowej spadek ten był największy, tj. z 1,9 w 2012 r. do 1,3 w 2014 r.

W latach 2012–2014 wzrosła częstotliwość zakupu w dyskontach mięsa świeżego pakowanego ogółem i mięsa 
niepakowanego. Wzrost zakupu odnotowano w przypadku wołowiny, mięsa wieprzowego i drobiu. Należy 
jednocześnie podkreślić, że w odniesieniu do tych dwóch ostatnich wzrost częstotliwości zakupu był relatywnie 
większy (tabela 20). 
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Tabela 20. Częstotliwość zakupu mięsa (hipermarkety, supermarkety, dyskonty)

Rodzaj mięsa
Hipermarkety Supermarkety Dyskonty

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 2,9 2,9 2,8 2,7 2,9 3,0 4,8 6,4 7,6

Mięso świeże niepakowane 
(ogółem)*

9,7 10,0 9,7 15,9 16,5 16,9 8,3 8,5 9,1

Wołowina     2,9 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 2,4 2,6 2,8

Antrykot wołowy 2240 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,6 - - 1,5

Kości wołowe - - - - - - - - -

Wołowe mielone 1,9 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 2,4 2,4 2,5

Łopatka 2300 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 - - -

Polędwica wołowa 2150 - - - 1,9 1,5 1,3 - - 1,4

Rostbef 2140 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 - 1,5 1,5

Pręga 1680 1,7 1,7 1,5 1,9 1,9 1,7 - - -

Szponder 1599 2,0 1,9 2,1 2,1 2,4 2,6 - 1,5 1,9

Udziec 2205 1,5 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 - 1,2 1,3

Wieprzowina 6,5 6,7 6,6 9,4 9,4 10,0 5,2 5,3 6,4

Schab wieprzowy 2,7 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 2,5 2,6 2,8

Drób   7,0 7,0 6,8 11,6 11,9 12,0 7,5 8,3 8,9
Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia

W przypadku sklepów spożywczych/wielobranżowych odnotowano niewielki wzrost częstotliwości zakupu  
w 2013 r. w stosunku do 2012 r., a następnie spadek w 2014 r. w odniesieniu do mięsa świeżego pakowanego  
i niepakowanego.

Częstotliwość zakupu wołowiny w 2013 r. najpierw zmalała do 3,3, a następnie wzrosła do 3,5 w 2014 r. Odnotowano 
niewielki wzrost zakupu polędwicy wołowej w 2013 r., a następnie ponowny spadek w 2014 r. Częstotliwość zakupu 
wieprzowiny w niewielkim stopniu wzrosła (o 0,2 w 2014 r. w porównaniu do poprzednich lat), a mięsa drobiowego 
spadła w 2014 r. po niewielkim wzroście w 2013 r.

Odnotowano spadek częstotliwości zakupu mięsa świeżego pakowanego i niepakowanego w okresie 2012–2014 
w tzw. sklepach branżowych/specjalistycznych. Spadek ten dotyczył głównie wieprzowiny oraz drobiu ogółem. 
Natomiast w odniesieniu do wołowiny nastąpił wzrost częstotliwości zakupu, szczególnie w odniesieniu do antrykotu 
wołowego, kości wołowych, mięsa wołowego mielonego, łopatki i udźca (tabela 21).

Odnotowano niewielki wzrost częstotliwości zakupu mięsa świeżego wołowego niepakowanego w 2013 r.  
w stosunku do 2012 r., a następnie spadek w 2014 r. na bazarach/targowiskach. W odniesieniu do drobiu oraz 
szpondra odnotowano niewielki wzrost w 2014 r. W przypadku wieprzowiny i schabu wieprzowego odnotowano 
spadek częstotliwości zakupu (tabela 21).
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Tabela 21. Częstotliwość zakupu mięsa (sklepy spożywcze wielobranżowe, sklepy mięsne/drobiarskie/rybne, bazar/
targowisko)

Rodzaj mięsa

Sklepy spożywcze/

wielobranżowe

Sklepy mięsne/

drobiarskie/rybne
Bazar/targowisko

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Mięso świeże pakowane (ogółem)* 2,8 3,0 2,7 2,4 1,8 1,9 - - -

Mięso świeże niepakowane 
(ogółem)*

18,1 18,4 18,1 23,6 21,6 20,5 6,4 6,8 6,5

Wołowina     3,6 3,3 3,5 5,1 5,1 5,3 3,7 3,4 3,6

Antrykot wołowy 2240 2,3 2,2 2,3 2,8 2,7 3,0 2,4 - -

Kości wołowe - - - 1,6 1,8 1,9 - - -

Wołowe mielone 2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 2,4 - - -

Łopatka 2300 1,6 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 - - -

Polędwica wołowa 2150 1,3 1,7 1,3 2,0 1,7 1,7 - - -

Rostbef 2140 1,6 1,5 1,7 2,4 2,3 2,4 - - -

Pręga 1680 2,6 2,3 2,2 2,7 2,6 2,7 - - -

Szponder 1599 2,9 2,5 2,6 3,5 3,2 3,5 2,3 2,6 2,6

Udziec 2205 1,4 1,5 1,3 2,2 2,0 2,5 - - -

Wieprzowina 10,2 10,2 10,4 14,8 14,1 13,6 5,1 4,8 4,7

Schab wieprzowy 3,6 3,7 3,8 5,1 4,9 5,2 2,7 2,7 2,5

 Drób   13,4 13,6 13,3 15,1 14,1 13,2 4,7 5,4 5,2

Źródło: obliczenia własne na podstawie zakupionych w ramach projektu „ProOptiBeef” raportów z GFK Polonia

Analiza dostępnych danych wskazuje, że zakupy wołowiny realizowane w polskich gospodarstwach domowych 
w największym stopniu dotyczyły sklepów mięsnych/drobiarskich/rybnych, hipermarketów, supermarketów oraz 
dyskontów. W analizowanym okresie, tj. w latach 2012–2014, w przypadku dyskontów odnotowano tendencję 
wzrostową, natomiast w odniesieniu do sklepów mięsnych/drobiarskich/rybnych zauważono spadek zakupu 
wołowiny.

7. jakość wołowiny jako kryterium  
 jej Postrzegania Przez klienta 
Zdefiniowanie konsumenckiego sposobu rozumienia jakości nie jest proste, zwłaszcza że na to pojęcie składa 
się pewna liczba atrybutów, których znaczenie jest różne w zależności od profilu konsumenta. Przypuszczenie 
to uzasadnia subiektywny sposób definiowania jakości żywności, tzw. consumer-oriented quality, w którym 
podkreśla się, że jakość oznacza stopień, w jakim produkt spełnia oczekiwania konsumenta (Baryłko-Pikielna  
i Wasiak-Zys, 2004; Oude Ophius i van Trijp, 1995). 

Oczekiwania współczesnego konsumenta wobec żywności obejmują wiele składowych o charakterze wewnętrznym 
(właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne produktu, m.in. smak, tekstura, zawartość tłuszczu) i zewnętrznym, 
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związanych m.in. z procesem produkcyjnym. Trudno stwierdzić na podstawie wyglądu produktu, czy został on 
wytworzony na przykład metodami ekologicznymi lub z surowców pochodzących od zwierząt gospodarskich 
utrzymanych w odpowiednich warunkach z zachowaniem ich dobrostanu (Grunert, Bredahl, Brunsø, 2004). Czynniki 
zewnętrzne odnoszą się też do takich aspektów produktu jak na przykład rodzaj sklepu, w którym dokonano zakupu, 
możliwość egzekwowania roszczeń lub należnych konsumentom praw oraz cena (Gutkowska i in., 2008). 

Jak zauważono, postrzeganie jakości żywności przez konsumentów obejmuje wiele aspektów odnoszących się m.in. 
do cech sensorycznych, zdrowotnych, wygody przygotowania do spożycia oraz sposobu i terminu przechowywania. 
Najczęściej cechy te nie mogą zostać ocenione w punkcie sprzedaży, a wpływają na poziom satysfakcji konsumenta 
dopiero w trakcie przygotowywania potrawy do spożycia lub po jej spożyciu (Grunert, 2002).

W odniesieniu do konsumentów europejskich można mówić o wielu różnych czynnikach związanych z jakością. 
Decydują tutaj zarówno czynniki kulturowe, jak i preferencje własne, jednak do najczęściej wskazywanych 
można zaliczyć: informacje od producenta (detalisty, sprzedawcy), markę (producenta), kraj pochodzenia 
produktu, informacje wskazujące na sposób produkcji oraz odpowiednią kontrolę surowca; na kolejnych 
pozycjach pojawiały się również termin przydatności do spożycia oraz informacje na temat wartości odżywczej 
produktu (Bernués i in., 2003; Corcoran i in., 2001; Latvala i Kola, 2003; Roosen i in., 2001; Verbeke i Ward, 
2006; Verbeke i Roosen, 2009). Pojęcie jakości żywności może obejmować poza wartością odżywczą dobre 
samopoczucie konsumentów wynikające ze spożycia określonego produktu oraz z jego walorów zdrowotnych 
(da Fonseca i Salay, 2008; Verbeke i in., 2007). Dla konsumentów ważne były również: rodzaj elementu 
kulinarnego, informacja dotycząca certyfikacji (pochodzenia) mięsa, sposób produkcji, rasa zwierzęcia oraz 
cena produktu (Scozzafava i in., 2016). 

Kołczak (2008) zwraca uwagę, że w ocenie konsumenckiej jakość wołowiny w punkcie sprzedaży określają: barwa, ilość 
widocznego tłuszczu, konsystencja i zapach, a o właściwościach kulinarnych wołowiny decydują m.in. jej kruchość 
i smakowitość. Na wartość odżywczą wołowiny, jej barwę, kruchość i smakowitość mają wpływ naturalne różnice 
między mięśniami, wynikające z ich funkcji fizjologicznej i budowy, oraz działania podejmowane przez producentów 
(hodowców, dostawców zwierząt) i technologów. 

Zymon (2012) podkreśla, że wołowina pod względem wartości odżywczej jest jednym z najbardziej wartościowych 
rodzajów mięsa. Decydują o tym: wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka, niska wartość energetyczna i niewielka 
zawartość tłuszczu, co przy obecnych tendencjach żywieniowych do obniżania wartości energetycznej żywności 
odgrywa istotną rolę. Ponadto mięso wołowe dostarcza niezbędnych składników mineralnych (żelaza, cynku, miedzi, 
selenu), CLA oraz witamin z grupy B. Jakość kulinarna wołowiny jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym 
genetycznymi, środowiskowymi, żywieniowymi, a także technologicznymi w trakcie uboju i poubojowego dojrzewania 
mięsa. Wyniki badań wśród polskich konsumentów wskazują, że rodzaj obróbki kulinarnej zastosowanej w trakcie 
przygotowania mięsa do spożycia miał znaczenie dla oceny jego jakości (Zalewska i in., 2012), co jest szczególnie ważne 
w przypadku rostbefu (Guzek i in., 2015). 

Jakość wołowiny, niezależnie od konkretnego sposobu rozumienia tego pojęcia, stanowi bardzo ważną determinantę 
jej zakupu. I tak nabywcy amerykańscy w trakcie zakupu wołowiny znakowanej marką (branded beef) zwracali 
uwagę przede wszystkim na gwarantowaną kruchość, gwarantowaną satysfakcję, niską cenę, niski poziom tłuszczu 
oraz czerwoną – „żywą” – barwę mięsa. Natomiast za najmniej ważne uznali m.in. ogólną atrakcyjność opakowania, 
przeznaczenie kulinarne oraz informacje od sprzedawcy (Hanagriff i in., 2009). 

Wyniki badań zachowań konsumentów europejskich wskazują, że opinie na temat potrzebnych informacji 
były zróżnicowane w zależności od kraju, z którego pochodzili konsumenci. I tak np. Włosi i Francuzi 
przywiązywali większą wagę do systemu produkcji, procesu identyfikowalności oraz kontroli jakości. 
Szkoci i Anglicy ogólnie najniżej oceniali ważność informacji na opakowaniu (wyjątkiem było pochodzenie 
wołowiny dla konsumentów szkockich). Dla konsumentów hiszpańskich istotnymi informacjami były: 
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okres dojrzewania, informacja żywieniowa oraz pochodzenie mięsa wołowego i termin jego przydatności 
do spożycia. Ponad połowa konsumentów fińskich była skłonna zapłacić więcej za produkt, jeżeli uzyska na 
etykiecie informacje o jego bezpieczeństwie i jakości, a około 2/5 badanych nie chciało płacić więcej, ponieważ 
uważało, że etykiety stosowane obecnie gwarantują bezpieczeństwo oraz jakość na odpowiednim poziomie. 
Wyniki badań wskazują również, że konsumenci obawiali się chorób związanych z pochodzeniem zwierząt, 
w związku z czym oczekiwali informacji dotyczących: (1) stosowania składników GMO w żywieniu zwierząt, 
(2) kraju pochodzenia produktu, (3) zastosowania hormonów na etapie chowu zwierząt. Poza tym informacje 
pochodzące z urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności były postrzegane przez konsumentów 
jako najbardziej wiarygodne spośród dostępnych (Latvala i Kola, 2003). Badania Wyrwisza et al. (2016) 
wskazują, że w przypadku wybranych metod pakowania wołowiny, tj. pakowania próżniowego, ważne jest 
zamieszczenie na tego rodzaju opakowaniach zrozumiałych dla konsumentów informacji, potwierdzających 
bezpieczeństwo i wysoką jakość produktu. 

Badania wśród konsumentów niemieckich, francuskich i angielskich wskazują, że konsumenci ci przywiązywali 
większą wagę do obowiązkowego systemu etykietowania wołowiny niż do marek prywatnych/własnych/producentów. 
We Francji i w Niemczech informacja na temat kraju pochodzenia została uznana za najistotniejszą wśród czynników 
branych pod uwagę przy zakupie steków. Natomiast w Zjednoczonym Królestwie etykieta informująca o kraju 
pochodzenia była z reguły mniej istotna niż barwa steków, ich cena oraz ilość zawartego w nich tłuszczu. Duża grupa 
badanych oczekiwała obowiązkowego znakowania wołowiny w zakresie obecności organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie. Można wobec tego stwierdzić, że etykietowanie wołowiny marką własną nie gwarantuje konsumentom 
jej jakości, a zwłaszcza nie daje im poczucia bezpieczeństwa. Taką rolę pełni natomiast znakowanie obowiązkowe,  
tj. regulowane prawem przez instytucje rządowe (Roosen i in., 2001).

Verbeke i Roosen (2009) wskazują, że data ważności, nazwa gatunku i znak jakości są bardziej pożądane przez 
konsumentów niż informacja na temat kraju pochodzenia oraz dane identyfikujące produkt. Wskazują oni jednak, 
że nie należy bezpośrednio przenosić wyników tego badania na inne kraje i rynki. Analiza rynku belgijskiego, gdzie 
zauważa się wyraźne przejawy konsekwentnej polityki zapewniania jakości, wskazuje, że znaki jakości, w tym również 
umieszczone na etykiecie, są ważniejsze niż znaki wskazujące na przykład na pochodzenie geograficzne produktu. 
Konsumenci hiszpańscy natomiast zwracają uwagę na oznaczenie pochodzenia geograficznego. Podawanie informacji  
o kraju pochodzenia może być istotne dla oceny jakości mięsa szczególnie dla konsumentów, którzy nie mają gruntownej 
wiedzy na temat systemów i certyfikatów jakości. Możliwość identyfikowalności produktu daje konsumentom 
gwarancję bezpieczeństwa żywności, chociaż w sytuacji stwierdzenia wystąpienia jakiegoś zagrożenia informacja  
ta przestaje mieć dla nich znaczenie (Verbeke i Roosen, 2009).

Dla konsumentów regularnie kupujących mięso wołowe barwa była decydującym czynnikiem wyboru jako wskaźnik 
jego jakości. Dla nabywców okazjonalnych wyznacznikiem jakości była natomiast marka (Banovic i in., 2012). W opinii 
konsumentów chińskich do najważniejszych czynników decydujących o kupnie wołowiny należały informacje o: cenie, 
bezpieczeństwie, łatwości przygotowania oraz regionie pochodzenia (region of difference), a jako kolejne wymieniano: 
zdrowotność, smak i świeżość. Konsumenci częściej kupujący wołowinę podkreślali, że uważają ją za produkt korzystny 
dla zdrowia ze względu na wartość odżywczą; w większym stopniu cenili również wołowinę wstępnie przygotowaną 
do spożycia, podczas gdy okazjonalni konsumenci wołowiny uważali, że ma ona zbyt wysoką cenę. Podkreślali też, że 
brakuje im informacji dotyczących sposobu jej przygotowania (Liu i Deblitz, 2007).

Wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią 
»od widelca do zagrody«”, wskazują, że wołowina była oceniana przez polskich konsumentów jako mięso „zdrowe”, 
smaczne i „chude”, o wysokiej wartości odżywczej, które może być podawane na specjalne okazje. Wśród negatywnych 
cech wołowiny konsumenci wskazywali natomiast wysoką cenę, problemy związane z brakiem powtarzalności jakości, 
trudności związane z przygotowaniem do spożycia oraz brak umiejętności kulinarnych utrudniający przygotowanie 
wołowiny w domu. Wskazywano również, że dzieci, szczególnie te najmłodsze, nie akceptują dań przygotowanych  
z mięsa wołowego ze względu na trudność z ich pogryzieniem. 
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W odpowiedzi na oczekiwania polskich konsumentów w zakresie jakości wołowiny opracowano system Quality 
Meat Program (QMP), który jest dobrowolnym i otwartym systemem produkcji mięsa wołowego o gwarantowanej 
wysokiej jakości. Określono w nim standardy dotyczące całego procesu produkcji mięsa wołowego, dzięki czemu 
wołowina, która jest opatrzona certyfikatem QMP, charakteryzuje się odpowiednią ogólną jakością, w tym kruchością, 
soczystością oraz odpowiednim smakiem, a źródło jej pochodzenia jest możliwe do zidentyfikowania (Wierzbicki i 
in., 2016). 

Na rynku wołowiny w Polsce podejmuje się również próbę wprowadzenia strategii opartej na Meat Standard Australia 
(MSA), w której bierze się pod uwagę oczekiwania konsumenckie. System MSA oparty na ocenie smakowitości 
poszczególnych mięśni tuszy jest szansą wprowadzenia korzystnych zmian obejmujących wszystkie najważniejsze etapy 
produkcji mięsa wołowego. Standardy MSA pozwalają zagwarantować konsumentowi nie tylko nabycie produktu o 
określonej klasie jakości, ale również pełną satysfakcję po jego spożyciu w wyniku zastosowanej odpowiedniej obróbki 
kulinarnej (Polkinghorne i in., 2008, Gutkowska i in., 2012).

W świetle uzyskanych danych empirycznych możliwe było określenie podstawowych elementów marketingu mix 
dotyczących wołowiny, a więc: produktu, ceny, kanałów dystrybucji oraz promocji z uwzględnieniem zarówno zakresu 
informacji, które powinny być przekazywane konsumentom, jak i innych form promocji, w tym również aktywizacji 
sprzedaży. 

W określaniu skutecznych form dystrybucji wołowiny należy uwzględnić preferencje konsumentów oraz ich 
oczekiwania dotyczące warunków higienicznych i innych warunków, które powinny spełniać wybierane przez nich 
placówki handlowe. 
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II. System QmP (quality meat Program). 
dobrowolny otwarty system Produkcji 
mięsa wołowego o gwarantowanej  
Wysokiej jakości, zarządzany Przez  
Polskich hodowców

System QMP określa standardy dotyczące całego procesu produkcji mięsa wołowego. Dzięki temu wołowina  
z certyfikatem QMP ma określoną wysoką jakość. Jest krucha, soczysta, cechuje się doskonałym smakiem, a źródło 
jej pochodzenia jest w pełni możliwe do zidentyfikowania. 

Do Systemu QMP należą wytwórcy pasz, producenci bydła mięsnego, przewoźnicy żywca oraz przetwórcy mięsa. 

Wszyscy członkowie Systemu QMP muszą spełniać standardy jakościowe wydane przez Jednostkę Stanowiącą 
Standardy QMP [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Mają również obowiązek co roku poddawać się certyfikacji i kontroli przez 
wyznaczoną niezależną jednostkę certyfikującą. 

Spełnienie wymagań wyznaczonych przez System QMP na wszystkich kolejnych etapach produkcji pozwala 
otrzymać mięso wołowe wysokiej jakości, której oczekuje konsument.

QMP to pierwszy i jedyny uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowy system jakości mięsa 
wołowego, doceniony przez Komisję Europejską i wpisany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 [7]. Dzięki temu rolnicy przystępujący do systemu QMP mogą się ubiegać o przyznanie pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014–2020 [8]
Produkcję mięsa kulinarnego w systemie QMP prowadzi obecnie w Polsce 7 przedsiębiorstw [9]. 

Polska wołowina QMP zyskuje coraz większe uznanie konsumentów. Dzięki wysokiej jakości produkcji rolnicy 
mogą otrzymać wyższe stawki za sprzedawany żywiec, a certyfikowane w systemie przedsiębiorstwa branży mięsnej 
zwiększyć sprzedaż swoich produktów.

QmP bydło QmP Pasze QmP transPort QmP mięso
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Standardy systemu QmP – bydło

Określają one standardy dla producentów bydła [1] stanowiących kluczową część łańcucha produkcji wysokiej 
jakości wołowiny QMP. Członek Systemu QMP – Bydło przyjmuje i stosuje dobrowolnie zasady szczególnego 
doboru zwierząt do systemu, metod ich utrzymania oraz żywienia. 

Standardy Systemu QMP – Bydło stawiają przed producentami bydła wiele wymagań. Oto najważniejsze z nich: 

✓ Do Systemu QMP kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła (Limousine – LM, Charolaise – CH, 
Angus – AN i AR, Hereford – HH, Salers – SL, Simentaler – SM) oraz krzyżówek: mieszańców mięsnych – MM, 
w których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych. 

✓ Wszystkie pasze i dodatki żywieniowe muszą pochodzić od członka Systemu QMP – Pasze lub innego 
spełniającego takie same standardy. 

✓ Każda sztuka bydła ma otrzymywać zgodną z wszelkimi właściwymi aktami prawnymi w Polsce i UE dawkę 
żywieniową, która wystarcza do utrzymania pełnego zdrowia i jest odpowiednia dla jej stanu fizycznego oraz 
statusu produkcyjnego. 

✓ Żywienie powinno być zbilansowane, co pozwoli osiągnąć odpowiednią masę tuszy w młodym wieku zwierząt. 

✓ Niedozwolone jest korzystanie ze stymulatorów wzrostu. 

✓ Każde zwierzę powinno być w pełni możliwe do zidentyfikowania na każdym etapie obrotu. 

✓ Bydła nie można trzymać na uwięzi. 

✓ Bydło musi być utrzymywane w czystości i higienie. 

✓ Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie gospodarstwa powinny umieć obchodzić się z bydłem.  
Są zobowiązane na każdym etapie produkcji działać tak, by nie naruszać dobrostanu zwierząt. 

✓ Przed załadowaniem na środek transportu zwierzęta mają być dobrze nakarmione i napojone. 
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Standardy systemu QmP – Pasze

Określają one standardy produkcji i dostaw pasz dla bydła [2]. Członkami Systemu QMP – Pasze są producenci  
i dostawcy materiałów paszowych, mieszanek paszowych, mieszanek paszowych dietetycznych, dodatków paszowych, 
premiksów i pasz leczniczych dla członków oraz uczestników Systemu QMP. 

Standardy Systemu QMP – Pasze stawiają przed producentami oraz dostawcami pasz wiele wymagań. Oto naj-
ważniejsze z nich: 

✓ Wszystkie pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe, mieszanki paszowe dietetyczne, dodatki paszowe,  
premiksy i pasze lecznicze oferowane przez handlowców muszą pochodzić od członków Systemu QMP. 

✓ Dostarczane pasze mają być zgodne ze specyfikacją dla bydła. Członek programu musi mieć pełną wiedzę  
na ich temat. 

✓ Producenci mieszanek paszowych i dodatków są zobowiązani wymienić składniki odżywcze i substancje czynne 
znajdujące się we wszystkich produktach. Powinni utrzymywać czystość każdego miejsca produkcji i zapewnić 
utrzymanie tych miejsc we właściwym stanie. 

✓ Produkowane dodatki i mieszanki paszowe dietetyczne są monitorowane i badane w upoważnionych  
laboratoriach. 

✓ Wymagane jest pisemne postępowanie identyfikacji dla wszystkich materiałów paszowych i gotowych produktów. 

✓ Członkowie Systemu QMP – Pasze są zobligowani posiadać program kontroli jakości opracowany  
w formie pisemnej.
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Standardy systemu QmP – transPort

Określają one standardy transportu bydła [3]. Transport bydła, zgodnie z wymaganiami Systemu QMP, ma 
zagwarantować dobrostan zwierząt. Standardy Systemu QMP – Transport stawiają przed członkami systemu 
kilkadziesiąt wymagań. Oto najważniejsze z nich: 

✓ Wszyscy członkowie systemu są zobowiązani zapewnić zwierzętom dobrostan, zgodnie z prawodawstwem europejskim. 

✓ Pracownicy obsługujący transport muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i licencje potwierdzające poziom ich 
kompetencji, przechodzić wymagane szkolenia oraz przestrzegać wysokich wymagań Systemu QMP – Transport. 

✓ Bydło należy umieszczać w zagrodach o odpowiedniej wielkości, zgodnie z wymaganiami dla dobrostanu zwierząt. 

✓ Zwierzęta muszą być załadowywane i rozładowywane ostrożnie, w spokojnej atmosferze i przy użyciu odpowied-
niego sprzętu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ich ciała. 

✓ Zagęszczenie zwierząt podczas transportu powinno spełniać wysokie wymagania Systemu QMP – Transport. 

✓ Wszystkie pojazdy i naczepy używane do transportu bydła mają być sprawne, odpowiednio wentylowane, regu-
larnie konserwowane i serwisowane, czyszczone oraz poddawane dezynfekcji, zgodnie z aktualną legislacją. 

✓ Kierowcy powinni być świadomi odpowiedzialności za dobrostan każdego zwierzęcia, które transportują.  
Mają prawo odmówić przewozu zwierząt nienadających się do transportu. 

✓ Kierowcy są zobowiązani stosować technikę jazdy umożliwiającą zachowanie zwierząt w dobrostanie.  
Oceniają na bieżąco wszystkie potencjalne zagrożenia, unikając ostrego hamowania i szarpnięć. Pokonują wszelkie 
zakręty w sposób płynny i łagodny.
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Standardy systemu QmP – mięso

Określają standardy produkcji mięsa wołowego dla ubojni i zakładów rozbioru [4]. Są ostatnim przed konsumentem 
ogniwem łańcucha Systemu QMP. 

Standardy Systemu QMP – Mięso stawiają przed jego członkami kilkaset szczegółowych wymagań. Oto najważniejsze 
wymagania Systemu QMP – Mięso w okresie od transportu zwierząt do uboju: 

✓ W gospodarstwie, punkcie gromadzenia zwierząt, podczas transportu do ubojni i na miejscu w ubojni należy 
obchodzić się ze zwierzętami z należytą dbałością i przez cały czas mieć wzgląd na ich dobrostan. 

✓ Zwierzęta powinny zostać wyładowane niezwłocznie po dotarciu na miejsce uboju za pomocą odpowiednich 
ramp wyładunkowych. 

✓ Kojce, przegrody i przejścia muszą być zaprojektowane, zbudowane i utrzymane w taki sposób, aby zminimalizować 
ryzyko stresu lub zranienia zwierząt. Powinny być także skutecznie czyszczone.

✓ Po wyładunku zwierzęta powinny zostać rozmieszczone i utrzymywane w czystych kojcach oraz w tych grupach, 
w których były transportowane. 

✓ Ubojnie i zakłady rozbioru muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej i spełniać wszelkie wyma-
gania prawa. Zakłady mają mieć wdrożony w pełni udokumentowany i sprawny System HACCP. Pozwala on 
eliminować wszelkie potencjalne zagro- żenia mikrobiologiczne, chemiczne oraz fizyczne. 

✓ Pracownicy ubojni są zobligowani opanować wiedzę dotyczącą zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz  
stosować praktyki gwarantujące zwierzętom humanitarne traktowanie i minimalizujące stres podczas wyładunku  
i przetrzymywania. 

✓ Zwierzętom przetrzymywanym w ubojni dłużej niż przez 12 godzin należy podawać wodę i pokarm  
z odpowiednią częstotliwością. 

✓ Zwierzęta są uśmiercane, zgodnie z obowiązującym prawem, po uprzednim ogłuszeniu, w sposób humanitarny, 
przy minimalnym stresie, w warunkach należytej dbałości i względu na ich dobrostan. 

✓ Ubój zwierząt powinien następować partiami. Zwierzęta z gospodarstw zatwierdzonych w Systemie QMP 
mają być przypisane do jednej partii i oddzielone od zwierząt pochodzących z gospodarstw niezatwierdzonych  
w Systemie QMP. 

✓ Po wytrzewieniu i oznakowaniu półtusze należy niezwłocznie przetransportować do chłodni. Procedura 
schładzania ma gwarantować, że w ciągu pierwszych 10 godzin po uboju temperatura mięśni w tuszach nie 
spadnie poniżej +10 °C. Następnie temperatura mięśni głębokich tuszy ma zostać jak najszybciej zredukowana 
do przedziału od 0 °C do 7 °C.
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Najważniejsze wymagania systemu QMP 
– mięso w okresie od chłodzenia tusz do 
Pakowania mięsa:

✓ Tusze i półtusze muszą być w magazynie chłodniczym wyraźnie oznakowane jako zatwierdzone w Systemie QMP. 

✓ Rozbiór mięsa należy przeprowadzać w higienicznych warunkach i odpowiednio szybko. Pozwala to uniknąć  
zanieczyszczenia mięsa i rozwoju niepożądanych mikroorganizmów. Temperatura wołowiny nie powinna wzrosnąć 
podczas rozbioru powyżej 7 °C. Temperatura powietrza w pomieszczeniu rozbioru musi być utrzymana poniżej 12 °C. 

✓ Po wydzieleniu elementów tuszy i półtuszy należy je schłodzić i przechowywać w otoczeniu zapewniającym temperaturę 
w mięśniach głębokich na poziomie od 0 °C do 4 °C. 

✓ Każdy zakład wprowadzający wołowinę Systemu QMP do łańcucha dystrybucji ma zagwarantować, że wołowina  
jest dostarczana do sprzedaży detalicznej po wymaganym okresie dojrzewania. 

✓ W przypadku, gdy elementy mają być pakowane próżniowo, powinno to nastąpić niezwłocznie po odkostnieniu  
i oczyszczeniu. Jeżeli element został odkostniony częściowo, krawędzie kości nie mogą wystawać, co pozwoli uniknąć 
rozszczelnienia opakowania. 

✓ Należy stosować opakowania niezwrotne zewnętrzne nowe, czyste i przeznaczone do pakowania żywności. 

✓ Mięsu w opakowaniach trzeba zapewnić ochronę przed niekorzystnym działaniem otoczenia (czynników fizycznych, 
wilgoci itp.). 

✓ Opakowania detaliczne z mięsem wyprodukowanym w Systemie QMP muszą mieć dokładnie opisaną zawartość  
i oznaczoną datę przydatności mięsa do spożycia. Należy na nich umieścić zalecenia dotyczące przechowywania  
w warunkach domowych oraz dane producenta. Poza tym muszą być oznakowane znakiem System QMP, a także 
spełniać wymogi określone w odpowiednich przepisach. 

✓ Producent ma dowieść pełnej i jednoznacznej możliwości zidentyfikowania każdej partii mięsa na każdym etapie  
produkcji oraz odtworzenia przebiegu procesu chowu zwierzęcia lub grupy zwierząt do momentu wysyłki lub sprzedaży. 

✓ Każdy produkt opatrzony etykietą ze znakiem System QMP powinien spełniać wymogi określone w Systemie QMP, 
może zawierać tylko mięso zwierząt zarejestrowanych w systemie gwarantowanego pochodzenia, wyprodukowane  
zgodnie z wymogami Systemu QMP.
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oPis wyróżników jakościowych mięsa 
wołowego w systemie QMP 

Gwarantowana wysoka jakość mięsa wołowego ze znakiem QMP wynika z obowiązków wszystkich członków 
Systemu QMP – Quality Meat Program. Jakość mięsa wołowego w systemie wyznaczają wymagania stawiane na 
każdym etapie procesu produkcji: od komponowania pasz, poprzez produkcję, transport oraz ubój bydła, aż po 
rozbiór i pakowanie mięsa [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Szczególne wymagania systemu determinujące jakość mięsa QMP to: 

✓ Dobór odpowiednich ras do produkcji zwierząt kwalifikowanych w Systemie QMP. Są to zwierzęta ras mięsnych 
(Limousin – LM, Charolaise – CH, Angus – AN i AR, Hereford – HH), Salers – SL, Simentaler – SM) oraz 
krzyżówki ras mięsnych – MM, w których komponent ojcowski stanowią rasy mięsne. 

✓ Właściwy sposób postępowania ze zwierzętami, chów bezuwięziowy. 

✓ Stosowanie zaleceń opasania w ramach Systemu QMP, w szczególności osiągnięcie wagi ubojowej i parametrów 
tuszy dla zwierząt w wymaganym wieku. 

✓ Przestrzeganie ścisłych zasad transportu zwierząt z poszanowaniem ich dobrostanu. 

✓ Humanitarny, monitorowany sposób postępowania ze zwierzętami w ubojni.
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jakość końcowego Produktu  
charakteryzuje:

✓ Minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg. Wiek ubojowy bydła nie niższy niż 12 miesięcy  
i nie wyższy niż 16 miesięcy w przypadku buhajków oraz nie wyższy niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców. 

✓ Masa tuszy w przypadku młodej wołowiny nie może być niższa niż 160 kg, a wiek ubojowy bydła wynosi od 8  
do 12 miesięcy. 

✓ Umięśnienie tusz wołowych E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4 – wg skali EUROP. 

✓ Umięśnienie tusz młodej wołowiny E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 1, 2, 3 – wg skali EUROP. 

✓ Tłuszcz twardy, biały lub kremowobiały. 

✓ Mięśnie i tłuszcz muszą być twarde, o odpowiedniej barwie, wolne od krwiaków. 

✓ Powierzchnie zewnętrzne elementu muszą być wolne od krwiaków, plamek i nacięć. 

✓ pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8. 

✓ Mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firm, dry). 

✓ Każdy element musi być oznaczony nazwą ˝wołowina System QMP˝ lub ˝młoda wołowina System QMP˝.
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Iii. rola systemów Produkcji wołowiny 
I metod weryfikacji jej jakości

1. WStęP

Komisja Europejska wspiera produkcję wołowiny w systemach jakości w latach 2014–2020 na mocy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 

Do każdego z unijnych i krajowych systemów jakości może przystąpić producent z każdego kraju UE, co wynika 
z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Każdy system powinien zapewniać konsumentom 
wiarygodną oraz łatwo dostępną informację o produktach wytworzonych w jego ramach. 

Kryzysy w branży mięsnej UE, spowodowane m.in. przez BSE, zmniejszyły zaufanie konsumentów. Produkcja mięsa 
w certyfikowanych systemach jakości zmieniła podejście konsumentów, co spowodowało wzrost udziału w rynku 
produktów certyfikowanych.

Wprowadzanie systemu jakości produkcji wołowiny w Polsce należy uznać za niezmiernie istotne z tego względu, że jesteśmy 
krajem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i eksportowym wołowiny wysokiej jakości. Wsparcie producentów 
wołowiny produkujących w systemie Quality Meat Program (QMP) daje istotny impuls do rozwoju produkcji i całej branży. 
W systemie QMP preferowane są mięsne krzyżówki towarowe, które do tej pory cieszyły się mniejszym zainteresowaniem 
rynku. Wołowina produkowana w systemie QMP gwarantuje powtarzalny standard, co odróżnia ją od innych mięs 
należących do tej samej kategorii (Wierzbicki i in., 2008; Wierzbicka, 2007; Wierzbicka, 2006a, b, c,).

Wśród systemów, które korzystały lub korzystają ze wsparcia UE, można wymienić wspólnotowe dobrowolne 
systemy jakości, m.in. z Austrii, Francji, Niemiec, ze Szkocji oraz polski system QMP notyfikowany przez Komisję 
Europejską do wsparcia w ramach PROW 2014–2020. 

2. Systemy wsPólnotowe:
a). System Chronionych Nazw Pochodzenia, System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności i Chronionych 

Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych;

b). produkcja ekologiczna w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego rozporządzenie (EWG)  
nr 2092/91(Dz. U. L 189 z dnia 20 lipca 2007 r.).

2.1. Krajowe systemy jakości w wybranych krajach UE:

a). Austria – AMA-Gütesiegel,
b). Francja – Label Rouge, Agriculture Biologique, Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
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c). Niemcy – QS Ihr Prüfsystem für Lebensmittel,
d). Szkocja – Quality Meat Scotland (QMS),
e). Polska – Quality Meat Program (QMP), uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r., notyfikowany przez KE UE 20 czerwca 2012 r.  
i wpisany do PROW 2017–2013 decyzją Władz RP 20 listopada 2012 r.

Aby system mógł być uznany za krajowy system jakości żywności kwalifikujący się do wsparcia, musi spełniać 
wszystkie kryteria stawiane systemom jakości żywności przyjmowanym przez państwa członkowskie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW:

a). Specyfika produktu końcowego wyprodukowanego w ramach takiego systemu wynika ze szczegółowych 
obowiązków dotyczących sposobów produkcji gwarantujących powtarzalną jakość tego produktu. 

b). System obejmuje szczegółowe opisy procesu i produktu, a zgodność z tymi opisami jest weryfikowana przez 
niezależną jednostkę kontrolującą.

c). System jest otwarty dla wszystkich producentów z kraju i z zagranicy. 
d). System jest przejrzysty i zapewnia pełną możliwość podążania śladem produktów (traceability).
e). System odpowiada bieżącym lub przewidywanym możliwościom rynkowym.
f ). System gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, warunków 

utrzymania zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.

2.1.1 Notyfikowane krajowe systemy jakości produkcji żywności 
w wybranych krajach UE

a). Austria: AMA-Gütesiegel
Na mocy ustawy z 1992 r. utworzono Austriacką Agencję Rynku 
Rolnego (Agrarmarkt Austria, AMA), która zbudowała system 
jakości oparty na znaku AMA-Gütesiegel. Podstawami systemu 
zapewniania jakości AMA-Gütesiegel są system certyfikacji  
i trójstopniowy system kontroli. Działania AMA oraz AMA 
Marketing są finansowane z opłat parafiskalnych, do których 
wnoszenia są zobowiązane m.in. ubojnie. AMA Marketing 

wypracowała kryteria, jakie muszą spełniać producenci ubiegający się o przyznanie ich produktom znaku jakości. 

AMA Marketing nadzoruje używanie znaku jakości AMA-Gütesiegel oraz planuje i koordynuje działania promocyjne 
tego znaku. System AMA-Gütesiegel objął m.in. mięso surowe (wołowinę, cielęcinę) i przetwory mięsne.

Ustanowienie znaku w ramach systemu AMA-Gütesiegel ma na celu :
 - ciągłą poprawę jakości świeżego mięsa, 
 - śledzenie pochodzenia mięsa w całym procesie produkcyjnym (traceability), 
 - zwiększenie i wzmocnienie zaufania konsumentów, m.in. poprzez przeprowadzanie regularnych i niezależnych  
  kontroli. 

Znak jakości AMA-Gütesiegel może być przyznawany jedynie takiej wołowinie, która spełnia kryteria jakości dotyczące:
 - metod produkcji, 
 - właściwości (fizycznych, sensorycznych itp.), 
 - pochodzenia geograficznego. 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi konkurencji (art. 28 TWE) system AMA-Gütesiegel jest otwarty 
dla zagranicznych producentów wołowiny. Oznaczenie pochodzenia i wygląd logotypu zmieniają się w zależności 
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od tego, w którym państwie członkowskim lub regionie wyprodukowano wołowinę. Znak zmienia się graficznie: 
następuje zmiana jego kolorystyki i zostaje dodana nazwa kraju lub regionu (np. AMA-Gütesiegel Frankreich dla 
produktów z Francji, AMA-Gütesiegel Polen dla produktów z Polski). 

Celem powyższych działań jest stworzenie znaku jakości pomocnego dla konsumentów w trakcie dokonywaniu 
zakupu. Działania AMA Marketing mają również na celu wsparcie produkcji wołowiny wysokiej jakości. Działania 
AMA Marketing związane ze znakiem jakości AMA-Gütesiegel nie dotyczą konkretnego produktu ani grupy 
produktów, ale mają na celu zachęcenie do kupowania mięsa wysokiej jakości oraz rozpowszechnianie informacji 
na temat jakości produktów żywnościowych i samego programu. Z powyższych działań czerpią korzyści nie tylko 
producenci austriaccy, lecz także wszyscy producenci stosujący znak AMA-Gütesiegel.

b). Francja: Label Rouge (LR)
System Label Rouge został powołany ustawą z 1960 r. Różnica jakości między 
produktem z systemu LR a innymi dostępnymi na rynku produktami powinna 
być bezpośrednio widoczna dla konsumenta. Logotyp promocyjny systemu LR 
jest własnością francuskiego Ministerstwa Rolnictwa, jednak zasady zdobywania 
promocyjnego godła LR są sprywatyzowane. Specjalistyczne jednostki COFRAC 
(zgodnie z normą EN/45011) sprawdzają zgodność produkcji z wymogami 
określonymi w specyfikacjach i akredytują jednostki kontrolujące. 

Obecnie we Francji ten znak ma wiele produktów. Jest on przyznawany wyłącznie całej sieci produkcyjnej 
(producenci, przetwórcy oraz pośrednicy zorganizowani w grupę jakościową). Dlatego wszystkie jednostki należące 
do tej sieci powinny działać zgodnie z przyjętymi normami i specyfikacją. 

W LR wytwarzanie wyrobów mięsnych wysokiej jakości uzależnione jest m.in. od:
 - cech przeżyciowych (np. rasa bydła, jego wiek, płeć, stan utuczenia i umięśnienia, żywienie),
 - zmian poubojowych,
 - przebiegu procesu przetwórczego wpływającego na właściwości fizyczne i sensoryczne,
 - eliminacji zmian cech jakościowych (barwy, tłuszczu) oraz smakowych.

Decydującym czynnikiem wpływającym na uzyskanie wołowiny wysokiej jakości jest jednak surowiec mięsny  
o właściwych parametrach fizycznych i sensorycznych. System LR gwarantuje wysoką jakość, stanowi też doskonałe 
narządzie informacyjne i promocyjne. 

c). Niemcy: QS – Ihr Prüfsystem für Lebensmittel
System QS – Ihr Prüfsystem gwarantuje jakość przy wytwarzaniu m.in. wołowiny w całym 
łańcuchu produkcji „od pola do stołu”. Podstawami tego systemu są: przejrzystość, prowadzenie 
dokumentacji i kontrolowanie każdego etapu produkcji. System QS przedstawia warunki 
brzegowe dla każdego etapu produkcji. QS – Ihr Prüfsystem koncentruje działania na:
 - prowadzeniu pełnej dokumentacji przychodzącego i wychodzącego surowca mięsnego, 
 - kontroli procesów produkcyjnych, 
 - zapewnieniu bezpieczeństwa produktów,
 - zdobywaniu zaufania konsumentów. 

W Niemczech system ten obowiązuje od 2001 r. i obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego: kontrolę 
jakości mięsa i jego przetworów, pasz, zagród zwierząt hodowlanych, ubojni i przetwórni mięsa, masarni i jednostek 
handlu mięsem oraz jego przetworami. System pozwala na uzyskanie wyrobu o gwarantowanym pochodzeniu  
i wysokiej jakości dzięki wypracowanym standardom branżowym Dobrej Praktyki Rolniczej (Good Agricultural 
Practice, GAP). 
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Za nadzór nad systemem QS odpowiada organizacja QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS Jakość i Bezpie-
czeństwo Sp. z o.o.).

Do zadań QS Qualität und Sicherheit GmbH należą:
 - określenie wytycznych dla wyrobów ubiegających się o znak jakości QS,
 - koordynowanie kontroli systemu,
 - gwarantowanie jakości produktu poprzez trójstopniową kontrolę na każdym etapie wytwarzania.

Pierwszy etap to kontrola wewnątrzzakładowa przeprowadzana przez przedsiębiorcę. Drugi etap – kontrola 
zewnętrzna przeprowadzana przez wyspecjalizowane instytuty lub organizacje. Kontrola ta polega przede wszystkim 
na sprawdzaniu, czy produkcja odbywa się zgodnie z wytycznymi systemu. Wyniki z każdej kontroli przekazywane 
są do organizacji nadzorującej QS Qualität und Sicherheit GmbH, która sprawuje pieczę nad całym systemem  
i przeprowadza kontrolę w trzecim etapie. Trójstopniowa kontrola QS gwarantuje spełnianie kryteriów jakości oraz 
umożliwia prześledzenie całej historii procesu produkcyjnego.

Wdrożenie systemu QS umożliwia:
 - usystematyzowanie działań związanych z produkcją żywności wysokiej jakości,
 - zapobieganie zagrożeniom dla produktów rolno-spożywczych oraz eliminowanie tych zagrożeń poprzez  
  zwiększenie efektywności prowadzonego nadzoru, 
 - wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,
 - produkowanie żywności zgodnie z unijnym prawem żywnościowym. 

Jak wspomniano, do tego systemu mogą należeć producenci wołowiny z innych krajów UE.

d). Szkocja: Quality Meat Scotland (QMS)
Szkocja jest krajem europejskim, w którym udział w rynku produktów 
mięsnych produkowanych w systemach zapewniania jakości jest 
dominujący. Wynika to z faktu, że organizacja Quality Meat Scotland 
przejęła inicjatywę w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych i systemów 
zapewniania jakości produkcji żywności. System QMS utworzono już  
w 1990 r. Dnia 1 kwietnia 2008 r. QMS stał się ministerialnym dobrem 
publicznym rządu Szkocji (czyli podmiotem prawa publicznego).  
QMS zarządza markami Scotch Beef dla wołowiny i Scotch Lamb 

dla jagnięciny, które uzyskały znak Chronione Oznaczenie Geograficzne, oraz marką Specially Selected Pork 
dla wieprzowiny. System zapewniania jakości zarządzany przez QMS obejmuje ponad 90% produkcji żywca  
i gwarantuje konsumentom, że mięso pochodzi od zwierząt wyhodowanych zgodnie ze standardami należącymi do 
najwyższych na świecie.

Celem systemu jest:
 - zagwarantowanie wysokiej jakości mięsa i produktów mięsnych, 
 - zapewnienie, że zwierzęta są hodowane według rygorystycznych norm obejmujących wszystkie aspekty  
  ich dobrostanu, 
 - zapewnienie bezpieczeństwa żywności i stosowania dobrych praktyk,
 - wspomaganie rozwoju sektora wołowiny poprzez świadczenie usług doradczych, pomoc techniczną i udzie- 
  lanie rzeczowych informacji.

System QMS stworzono dla małych i średnich producentów rolnych prowadzących działalność związaną z 
podstawową produkcją czerwonego mięsa. Członkostwo w systemie jest dobrowolne. Warunkiem koniecznym do 
uzyskania członkostwa jest udowodnienie, że respektuje się normy systemu. Monitoruje to niezależna akredytowana 
jednostka kontroli i certyfikacji Scottish Food Quality Certification (SFQC). 
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SFQC jest niezależną organizacją specjalizującą się w kontroli oraz certyfikacji produkcji i przetwórstwa żywności, 
a także w realizowaniu programów zapewniania jakości w ramach szkockiego sektora produkcji żywności, hodowli 
zwierząt i rybołówstwa. 

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 QMS zapewnia szkolenia zawodowe dla małych  
i średnich producentów, grup producentów i organizacji reprezentujących tych producentów w sektorze mięsa 
czerwonego w Szkocji. Poza tym QMS przygotowuje i dystrybuuje (także w internecie) materiały zawierające 
informacje techniczne i porady dla hodowców zwierząt oraz świadczy usługi z zakresu zarządzania i doradztwa 
w sektorze mięsa czerwonego w Szkocji. Na wszystkich dokumentach i materiałach informacyjnych musi 
zostać umieszczone logo QMS.

Przedsiębiorstwa produkujące w systemie QMS muszą spełniać normy w zakresie:
 - przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych i dobrej praktyki higienicznej, 
 - identyfikacji i śledzenia na każdym etapie procesu produkcji (traceability).

W ramach systemu QMS działania zmierzające do zapewnienia jakości muszą być weryfikowane na każdym 
etapie produkcji. Tylko takie rozwiązanie zapewnia stabilność i bezpieczeństwo procesu wytwarzania wołowiny 
wysokiej jakości. Przestrzeganie wymagań systemu QMS jest weryfikowane przez jednostkę kontrolującą.  
Ocena dotyczy warunków hodowli zwierząt, w tym: magazynów pasz, sposobu karmienia, warunków transportu, 
stanu maszyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z normami należy je natychmiast wyjaśnić 
i usunąć.

Mięso wołowe jest ważną pozycją na szkockim rynku. Stosowanie norm i wytycznych Systemu QMS zapewnia 
produkowanie mięsa według wysokich standardów jakości. System ten gwarantuje i promuje najwyższe standardy 
produkcji, dzięki czemu zapewnia wiarygodność produktu i buduje zaufanie konsumentów.

e). Polska: Quality Meat Program (QMP)
System QMP został uznany za krajowy system jakości żywności, ponieważ  
spełnia wszystkie kryteria stawiane systemom jakości żywności przyjmowanym 
przez państwa członkowskie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
EFRROW. 

Jest on systemem zapewniania jakości wołowiny, który pozwala na uzyskanie produktu o gwarantowanej, 
powtarzalnej jakości, co daje sprzedawcom detalicznym i konsumentom podstawę do większego 
zaufania wobec jakości polskiej wołowiny. Właściwości wołowiny QMP, na przykład kruchość  
i soczystość, w wysokim stopniu spełniają oczekiwania konsumentów. QMP ma trójstopniowy system kontroli: 
od samokontroli uczestnika systemu, poprzez kontrolę niezależnej jednostki kontrolnej, do kontroli Polskiego 
Centrum Akredytacji (PCA – DAC19, 2012).

W tym systemie bydło jest w pełni identyfikowalne (realizowana zasada traceability). Uzyskiwany produkt 
charakteryzuje się pożądaną przez konsumenta jakością wynikającą z przestrzegania określonych standardów 
(Wierzbicki i in., 2008, 2012). 

System QMP jest przejrzysty i dobrowolny, a producenci są zobowiązani do przestrzegania jego założeń na każdym 
etapie produkcji (Wierzbicki i in., 2008). 

System QMP zapewnia monitorowanie całego procesu produkcyjnego: od wytwórcy pasz, przez producenta bydła 
i ubój, aż po dystrybucję do sklepów detalicznych. Warunkiem przystąpienia do niego jest certyfikacja procesu 
wytwarzania przez uprawnioną jednostkę potwierdzającą zgodność z wymaganiami standardów QMP. 
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W systemie QMP producenci mają określone procedury zapewniające odpowiedni standard obchodzenia się  
ze zwierzętami (dobrostan zwierząt) oraz procedury postępowania z elementami kulinarnymi (dojrzewanie, 
pakowanie, transport). 

QMP określa też mechanizmy mające na celu poprawę puli genetycznej pogłowia bydła w Polsce. W związku  
z tym w systemie uwzględnione są różne programy krzyżowania towarowego i żywienia mogące pozytywnie  
wpłynąć na jakość końcową mięsa i tym samym na zwiększenie satysfakcji konsumenta (Wierzbicki i in., 2008). 

QMP jest systemem, w którym producenci wytwarzają dany produkt zgodnie z określonymi standardami 
jakościowymi, a zgodność ta jest weryfikowana przez niezależny organ kontrolny. Producenci są zobowiązani  
do poddawania się kontrolom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy produkcja 
jest prowadzona zgodnie ze standardami systemu. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności. 
Taki certyfikat może zostać wydany tylko przez jednostkę certyfikującą akredytowaną zgodnie z normą PN-EN 
45011 w zakresie umożliwiającym sprawdzenie zgodności z założeniami systemu i upoważnioną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym lub z ustawą o rejestracji i ochronie nazw  
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Standard QMP dotyczący znakowania pozwala na podkreślenie pochodzenia produktu, stwarza możliwość 
wprowadzania oznaczeń regionalnych. W systemie przewiduje się produkcję wołowiny regionalnej (np. z Bieszczad, 
Warmii, Łąk Nadbużańskich, Kotliny Kłodzkiej). Pozwala to na rozwijanie lokalnych systemów jakości. Założenie 
to jest zgodne z wymogami Unii Europejskiej (Wierzbicki i in., 2008).

Wołowinę oznaczoną wspólnym gwarancyjnym znakiem towarowym ˝system QMP˝ cechuje soczystość i kruchość 
znacznie większa, niż przewidują to standardy jakości handlowej powszechnie stosowane na polskim rynku. Standardy  
QMP stworzono po to, by uzyskiwana dzięki nim wołowina miała jakość handlową wyższą niż wołowina pochodząca 
z innych źródeł. Stopień wypełniania standardów QMP oraz satysfakcja konsumentów są monitorowane i dzięki 
temu standardy QMP podlegają doskonaleniu (Wierzbicki i in., 2008).

3. rola zobiektywizowanych metod analizy 
jakości wołowiny

Najczęstszą metodą stosowaną od wielu lat w klasyfikacji mięsa jest ocena wizualna tusz dokonywana przez 
wykwalifikowanych klasyfikatorów. W przypadku mięsa wołowego przykładami standardów oceny eksperckiej są: 
Beef Carcass Grading Standard (USDA, 1997) oraz system EUROP, AUS-MEAT Chiller Assessment i MSA Grading.

Ocena ekspercka ma jednak wiele wad (Jackman i in., 2011). Należą do nich przede wszystkim: subiektywność, 
brak powtarzalności oraz możliwość dokonania całkowicie odmiennej oceny tego samego elementu przez dwóch 
ekspertów. Ponadto ocena ekspercka jest kosztowna i relatywnie powolna (Du i Sun, 2004). Mniej popularne są 
metody analityczne polegające na pomiarze wybranych właściwości chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych 
produktu. Metody te są skuteczne i dokładne, jednak ze względu na ich czasochłonność, kosztowność i konieczność 
posiadania odpowiednio wyposażonego laboratorium oraz wykwalifikowanego personelu nie są stosowane  
w zakładach przetwórczych. Alternatywą dla oceny eksperckiej i analitycznej eliminującą ich wady może być 
obiektywna komputerowa analiza obrazu cyfrowego (Jackman i in., 2011).

Systemy przetwarzania i analizy obrazu są powszechnie wykorzystywane do oceny produktów żywnościowych  
w krajach wysoko rozwiniętych (Japonia, USA). Celem jest możliwość wyeliminowania błędu ludzkiego podczas 
oceny produktu oraz skrócenie czasu oceny, tak aby wynik uzyskać w czasie jej trwania (Chmiel i in., 2011). 
Technika ta opiera się na wykorzystaniu kamery cyfrowej przeznaczonej do pozyskiwania obrazu oraz komputera 
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służącego do analizy tego obrazu. Aby zanalizować obraz będący źródłem informacji, konieczne jest przetworzenie 
sygnału wideo na dwuwymiarową matrycę cyfrową. Zapisem z każdej matrycy są piksele, czyli elementy zdjęcia 
mające przypisaną całkowitą wartość zwaną poziomem szarości. Zazwyczaj stopień szarości pojedynczego piksela 
jest opisywany liczbowo w granicach od 0 (czerń) do 255 (biel) (Basset i in., 2000). Po przekształceniu możliwe 
jest przeprowadzenie dalszej analizy: segmentacja, lokalizacja obiektów i określenie ich cech. Należy zapewnić 
powtarzalne warunki oceny, tj. rodzaj i natężenie światła oraz jego ustawienie i rozproszenie. 

Zapotrzebowanie rynku na wołowinę o wysokiej i powtarzalnej jakości powoduje konieczność opracowania 
instrumentalnych metod oceny do weryfikowania jakości online. Instrumentalne metody oceny powinny eliminować 
subiektywność ocen konfirmacji i otłuszczenia tuszy dokonywanych przez ekspertów. Wymagane jest, aby opracowane 
metody dały obiektywną informację o klasie jakości i poziomie otłuszczenia wołowiny oraz o możliwościach jej 
wykorzystania i prowadzeniu procesu dojrzewania. Wartością szczególną instrumentalnych zobiektywizowanych 
metod oceny jakości jest uzyskiwanie w możliwie najkrótszym czasie informacji o jakości konkretnej tuszy. Wyniki 
obiektywnej oceny mają wysoką wartość użytkową dla producenta żywca wołowego i zakładu przetwórczego, 
gastronomii oraz konsumentów indywidualnych. Szybka ocena przeprowadzona bezpośrednio po uboju pozwala 
zdecydować o odpowiednim sposobie wykorzystania półtusz, np. poddaniu ich dojrzewaniu lub w przypadku 
wystąpienia wady DFD wykorzystaniu ich bez dojrzewania w przetwórstwie i produkcji wyrobów z udziałem mięsa 
wołowego rozdrobnionego do wytwarzania produktów typu convenience food lub wędlin. 

Do najważniejszych metod identyfikacji jakości półtusz wołowych zalicza się badanie pH w funkcji czasu  
i temperatury, wizyjny system oceny konfirmacji i otłuszczenia półtusz oraz ocenę składu podstawowego w bliskiej 
podczerwieni (NIR). 

Analiza spadku pH tusz po zakończeniu czynności ubojowych ma kluczowy wpływ na jakość mięsa. Konieczne 
jest monitorowanie spadku pH w trakcie wychładzania. Istotne jest dostosowanie procesu wychładzania do tempa 
obniżania pH w celu uniknięcia zaparzenia lub skurczu chłodniczego. Zaparzenie występuje wtedy, kiedy spadek 
pH jest bardzo intensywny, a temperatura mięśni obniża się wolno. Natomiast skurcz chłodniczy obserwuje się 
wtedy, kiedy szybko obniża się temperatura mięśni mających wysokie pH. Rekomendowane warunki to osiągnięcie 
pH poniżej 6 w temperaturze nie wyższej niż 35°C i nie niższej niż 15°C. Bardzo istotna jest również prawidłowa 
wartość pH mięsa wychłodzonego, która powinna zawierać się w przedziale 5,3–5,8. 

Inna metoda to wizyjny system oceny konfirmacji i otłuszczenia półtusz. Uzyskuje się dzięki niej jednoznaczne 
zobiektywizowane wyniki, pozwalające na przyporządkowanie półtusz do klas systemu (S)EUROP wraz ze 
wskazaniem poziomu otłuszczenia. Stosowanie tej metody wyklucza błędy wynikające z subiektywizmu oceny 
klasyfikatorów. Obiektywizm jest szczególną wartością wizyjnego systemu oceny półtusz.

Kolejną metodą zobiektywizowanej oceny jakościowej półtusz wspierającą wcześniej uzyskane wyniki wizyjnego 
systemu oceny jest badanie online składu podstawowego półtusz w oparciu o analizę w bliskiej podczerwieni (NIR). 
Nadrzędnymi zaletami oceny składu podstawowego z wykorzystaniem NIR są: szybkość, niedestrukcyjność, wysoka 
dokładność uzyskanych wyników oraz bardzo niski koszt prowadzenia badań bez konieczności stosowania metod 
chemicznych oznaczania składu podstawowego.  

Komputerowa analiza obrazu jest nowoczesną zobiektywizowaną metodą oceny jakości i technologicznej 
przydatności elementów kulinarnych wołowiny. Stanowi ona kontynuację szybkich obiektywnych metod ewaluacji 
jakości wołowiny i jest dopełnieniem obiektywnych metod oceny półtusz wołowych, jak również narzędziem oceny 
elementów kulinarnych po rozbiorze półtusz w celu właściwego ich przeznaczenia. Pozwala na podstawie oceny 
marmurkowatości określić najlepsze sposoby kulinarnego wykorzystania danych elementów. Komputerowa analiza 
marmurkowatości daje możliwość doboru zoptymalizowanych parametrów obróbki termicznej, tj. temperatury  
i czasu trwania, w celu uzyskania najlepiej obrobionego mięsa, dającego pełnię satysfakcji konsumentom, a klientom 
indywidualnym minimalne straty masy podczas obróbki termicznej. Ponadto optymalizowanie procesu obróbki 



42 Rola systemów produkcji wołowiny i metod weryfikacji jej jakości

termicznej w zależności od składu obrabianego mięsa oraz od stopnia jego marmurkowatości daje możliwość 
zastosowania takiej obróbki termicznej, która nie spowoduje zmniejszenia wartości odżywczej ani prozdrowotnej 
wołowiny. Dzięki temu standardy QMP podlegają doskonaleniu (Wierzbicki i in., 2008).

4. Podsumowanie

Przyjęta przez UE polityka wsparcia produkcji wołowiny w systemach jakości – poza wpływem na wyższą 
gwarantowaną jakość produkowanej wołowiny, tj. spełnianie przez nią określonych wymogów i zaspokajanie 
oczekiwań konsumentów – ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy sektora produkcji wołowiny, poprawę pozycji 
konkurencyjnej oraz na świadomość konsumentów.

Dokonana analiza wybranych wspólnotowych i krajowych notyfikowanych systemów jakości produkcji wołowiny 
oraz zasad ich funkcjonowania wskazuje, że opracowanie i wprowadzenie w Polsce systemu QMP do produkcji 
wołowiny o wysokiej gwarantowanej jakości jest bardzo potrzebne. 

Opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy wsparciu naukowców z SGGW system 
QMP odgrywa znaczącą rolę w uzyskiwaniu wymiernych korzyści przez rolników i przedsiębiorstwa przemysłu 
mięsnego oraz konsumentów. 

Wśród pozytywnych skutków wdrożenia systemu QMP są: usystematyzowanie działań związanych z produkcją 
wysokiej jakości wołowiny spełniającej wymagania odbiorców, zapewnienie identyfikowalności mięsa na każdym 
etapie produkcji, poprawa komunikacji wewnętrznej w łańcuchu produkcji, tj. między rolnikami, ubojniami, 
handlowcami a konsumentami, stworzenie nowych możliwości rynkowych.

Mięso wołowe wyprodukowane w systemie QMP jest przede wszystkim bogatym źródłem białka o wysokiej 
wartości odżywczej, witamin z grupy B (zwłaszcza B2, B6, B12), witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A i D), 
składników mineralnych (żelaza, miedzi, cynku, selenu, magnezu), wielonienasyconych kwasów tłuszczowych CLA 
oraz koenzymu Q10. Ponadto należy podkreślić, że mięso wołowe QMP charakteryzuje się niską kalorycznością 
i wyjątkową smakowitością. Popularyzacja systemu QMP, jego rozwój i zwiększanie udziału wołowiny  
w zrównoważonej diecie wpłyną pozytywnie na poprawę zdrowia polskiego społeczeństwa.

Istotne jest również, aby wprowadzić do oceny półtusz i jakości wołowiny metody zobiektywizowane, zwłaszcza 
niskokosztowe, wystandaryzowane i szybkie metody online. 

Wdrożenie takich metod jest niezbędne do monitorowania jakości wytwarzanej wołowiny, co pozwoli na zbudowanie 
marki dobrej polskiej wołowiny i zapewnienie jej powtarzalnej wysokiej jakości.
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IV. System msa jako obiektywny system 
oceny jakości tusz wołowych

WstęP do oceny chłodniczej i msa
Program AUS-MEAT Chiller Assessment dostarcza narzędzi do miarodajnej oceny jakości mięsa. Stworzono go 
po to, aby przedsiębiorstwa akredytowane przez AUS-MEAT mogły w kontrolowanych warunkach i za pomocą 
zunifikowanych wzorników dokonywać oceny oraz klasyfikacji tusz. 

Charakterystyka ocenianych półtusz obejmuje: barwę mięsa, barwę tłuszczu, stopień marmurkowatości, 
powierzchnię przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu, głębokość tłuszczu oraz dojrzałość. Każda cecha jest oceniana 
w kontrolowanych warunkach osobno w określonej części tuszy. Oceny dokonują wykwalifikowani klasyfikatorzy, 
regularnie sprawdzani pod kątem techniki oraz powtarzalności ocen. 

Rezultaty klasyfikacji przydzielane są do ocenionej półtuszy, co umożliwia segregowanie półtusz w zależności od 
indywidualnego zamówienia, systemu klasyfikacji lub wymagań marki. Chiller Assessment dostarcza środków do 
klasyfikowania produktu jeszcze przed jego pakowaniem lub dystrybucją. 

Rezultaty oceny pozwalają również producentom selekcjonować stado hodowlane pod kątem wydajności oraz 
zaspokajania potrzeb poszczególnych rynków. 

Program oceny prowadzony w przedsiębiorstwach jest audytowany przez przedstawiciela AUS-MEAT, by zapewnić 
spójność programu w każdym zakładzie. 

Język AUS-MEAT Chiller Assessment jest dostępny wyłącznie dla przedsiębiorstw akredytowanych przez AUS-
MEAT, ich klientów i dostawców lub innych przedsiębiorstw mających zgodę AUS-MEAT. 

AUS-MEAT ma wszystkie prawa w stosunku do języka AUS-MEAT Chiller Assessment.

język i standardy aus-meat
Język AUS-MEAT jest powszechnie używany w Australii i obiektywnie charakteryzuje produkty mięsne, trafnie 
opisując wymagania rynku mięsa w Australii i na świecie.

Język ten jest podstawą australijskiego jednolitego systemu opisu bazującego na obiektywnych pomiarach półtusz, 
stosowanego w australijskiej klasyfikacji produkcji mięsa i hodowli. Dzięki działaniom AUS-MEAT w specjalistycznej 
komisji przy UNECE język AUS-MEAT jest rozpoznawany na arenie międzynarodowej. 

Język AUS-MEAT zawiera „Australian Beef Carcase Evaluation” (ocenę chłodniczą), która została zintegrowana  
z systemem klasyfikacji MSA (Meat Standards Australia), gdzie powszechnie stosowane są pomiary oraz klasyfikacja.
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ocena według standardu australijskiego msa
Australijski standard oceny jest programem przewidywania jakości konsumenckiej mięsa poprzez ocenę jakości 
tuszy, warunków dojrzewania i metody obróbki cieplnej elementów kulinarnych po to, by zagwarantować 
satysfakcjonujący produkt. 

Wołowina sklasyfikowana według MSA jest opatrzona na opakowaniu informacją dotyczącą oceny oraz 
rekomendowanego sposobu obróbki cieplnej, co ma zapewnić określony poziom satysfakcji konsumenckiej, zgodnie 
ze standardem stworzonym po przeprowadzeniu testów konsumenckich. Wszystkie produkty wołowe z symbolem 
MSA muszą spełniać restrykcyjne kryteria zapewniające zaspokojenie oczekiwań konsumentów w zakresie kruchości, 
soczystości oraz smaku i zapachu. 

Badania wykazały, że najistotniejsze dla konsumenta jest zaspokojenie jego oczekiwań wobec produktu. Konsument 
za każdym razem oczekuje miękkiej, smacznej i soczystej porcji wołowiny. Aby zbudować standard MSA, poproszono 
86 000 konsumentów o ocenę 603 000 próbek elementów wołowych. Pozwoliło to zidentyfikować kluczowe 
czynniki warunkujące powtarzalność jakości wołowiny.

Certyfikowani przez MSA klasyfikatorzy zbierają informacje od hodowców, nadzorują standardy produkcji, oceniają 
każdą indywidualną tuszę pod kątem wyróżników mających wpływ na jakość konsumencką. 

MSA częściowo wykorzystuje język oceny chłodniczej AUS-MEAT dla następujących atrybutów: marmurkowatość, 
barwa mięsa, barwa tłuszczu, głębokość tłuszczu, powierzchnia przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu oraz dojrzałość. 
Dodatkowe pomiary wymagane dla MSA to: pH końcowe, wysokość garbu, dystrybucja tłuszczu podskórnego.

Prezentacja Półtusz oraz ocenianych 
Powierzchni

Oceniający przed przystąpieniem do wyceny musi się upewnić, że półtusza spełnia określone kryteria. Oceniający 
w chłodni musi znać obowiązujące standardy, aby móc stwierdzić, czy półtusza kwalifikuje się do oceny. Jeżeli tak 
jest, klasyfikator dokonuje oceny zgodnie ze standardami.

Standardy do oceny chłodniczej zostały opracowane przez AUS-MEAT i są dostępne w biurze AUS-MEAT Brisbane.

Prezentacja półtusz 
Klasyfikator musi zapewnić prezentację tusz, półtusz i ćwierci w sposób gwarantujący ilość miejsca wystarczającą 
do skutecznego przeprowadzenia oceny. Powierzchnia przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu może być 
wyeksponowana w dowolnym miejscu którejkolwiek półtuszy między 5. a 13. żebrem. Wyjątkiem są półtusze 
cielęce: w ich przypadku ekspozycja może się odbywać między 4. a 13. żebrem. Oceniana powierzchnia musi się 
znajdować poniżej poziomu oczu klasyfikatora, aby umożliwić mu patrzenie pod kątem od 35° do 55°. 

Rozpoczynając ocenę, klasyfikator zawsze określa, na wysokości którego żebra podzielono półtuszę na ćwierci. 
Poprawną metodą liczenia jest odnalezienie pierwszego kręgu piersiowego (od strony łba) – na jego wysokości 
znajduje się pierwsze żebro. 
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Prezentacja ocenianych powierzchni 
Przed przystąpieniem do oceny należy się upewnić, że badana powierzchnia (powierzchnia przekroju mięśnia 
najdłuższego grzbietu) jest wolna od pyłu kostnego oraz jakichkolwiek innych zanieczyszczeń mogących mieć 
wpływ na klasyfikację. Niezależnie od stosowanej metody powierzchnia oceniana nie może być przekręcona ani 
pofalowana, a oceniający w każdym wypadku musi stosować odpowiednią technikę.

ocena marmurkowatości

Marmurkowatość może zostać oceniona na wysokości dowolnego żebra w przedziale od 5. do 13. Wysokość, na 
której powierzchnia była badana, musi zostać odnotowana razem z pomiarem. Marmurkowatość AUS-MEAT jest 
oceniana względem wzorników AUS-MEAT i MSA Marbling Reference Standards (w skali od 0 do 6). Poszerzony 
zestaw stwarza możliwość wystawienia ocen 7, 8 i 9, tej oceny dokonują jednak dodatkowo przeszkoleni klasyfikatorzy. 
Ocenie podlegają schłodzone półtusze, a wynik uzyskuje się poprzez porównanie proporcji tłuszczu występującego 
w postaci marmurkowatości w stosunku do mięsa. Porównania dokonuje się wyłącznie na powierzchni przekroju 
mięśnia najdłuższego grzbietu. Wynik ten porównuje się z marmurkowatością na standardach „Marbling Reference 
Standards”, czyli ze stosunkiem ilości tłuszczu do ilości mięsa chudego. Tłuszcz zawarty wewnątrz mięśnia najdłuższego 
grzbietu przylegający do jego krawędzi może być potraktowany jako marmurkowatość, jeżeli w miejscu wrostu pojawi 
się przewężenie węższe niż 1 mm. Szew tłuszczu śródmięśniowego przekształcający się w tkankę łączną nie może być 
traktowany jako marmurkowatość. Podczas dokonywania oceny wzornik „Marbling Reference Standards” należy trzymać 
obok ocenianej powierzchni i nie może on zakrywać mięśnia najdłuższego grzbietu.
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barwa mięsa aus-meat
Barwa mięsa jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Elementy kulinarne 
charakteryzujące się bardzo ciemną barwą są odrzucane przez kupujących. Ponieważ konsumenci preferują jasnowiśniową 
barwę mięsa, ciemne półtusze uzyskują znacznie niższe ceny. Uniknięcie lub ograniczenie występowania mięsa o ciemnej 
barwie wiąże się z podwyższeniem standardu postępowania ze zwierzętami podczas transportu i przepędzania. Powoduje 
to zazwyczaj także ograniczenie występowania krwiaków i utraty masy. 

Barwa mięsa jest wynikiem obecności pigmentu zwanego mioglobiną. Barwa mięsa mającego utlenowaną mioglobinę 
zależy od jego pH. Z kolei poziom pH zależy od zawartości glikogenu w organizmie zwierzęcia w momencie śmierci. 
Glikogen jest substancją potrzebną do produkcji kwasu mlekowego odpowiadającego za obniżenie pH mięsa. 

„Blooming” to nazwa procesu zmiany barwy mięsa pod wpływem jego ekspozycji na tlen. Tlen łączy się z mioglobiną, 
co powoduje, że mięso ma czerwoną barwę. Wraz ze spadkiem temperatury ten proces zwalnia. Mioglobina zawarta  
w wierzchnich warstwach mięsa łączy się z tlenem bardzo szybko, głębsze warstwy potrzebują więcej czasu. Rekomendowany 
czas „bloomingu” w warunkach chłodniczych wynosi 20 minut. 

Funkcją mioglobiny w organizmie jest magazynowanie tlenu, zawartość mioglobiny wzrasta o 50% rocznie w ciągu 
pierwszych trzech lat życia zwierzęcia.

ocena barwy mięsa

Oceny barwy mięsa dokonuje się na powierzchni przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu na wysokości dowolnego 
żebra – od 5. do 13. – w stosunku do standardu „AUS-MEAT Meat Colour Reference”. Standard ma formę barwnych 
próbników, każdy klasyfikator jest wyposażony w dokładnie takie same próbniki. Zdarza się, że powierzchnia przekroju 
mięśnia najdłuższego grzbietu nie ma w każdym miejscu tej samej barwy. Dlatego klasyfikator wybiera barwę dominującą 
i dokonuje oceny na jej podstawie. 
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barwa tłuszczu aus-meat
Tłuszcz wołowy ma barwę od białej, przez kremową, do żółtej. Może mieć ona znaczenie, ponieważ konsumenci na 
niektórych rynkach zwracają na nią uwagę. Barwa tłuszczu zależy od rasy, wieku i sposobu karmienia bydła oraz od czasu 
wychładzania i temperatury półtuszy. Żółte zabarwienie wywołują karotenoidy: im jest ich więcej, tym intensywniejsza 
żółta barwa. Pasza zielona jest bogata w karotenoidy, natomiast pasze zbożowe zawierają ich niewiele, stąd w tuszach 
zwierząt nimi skarmianych tłuszcz ma barwę białą lub kremową. 

Karotenoidy są substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczu, dlatego w organizmie są magazynowane w tkance tłuszczowej. 
Pigment stanowi składnik potrzebny do syntezy witaminy A. Obserwuje się genetyczne uwarunkowania do odkładania 
karotenoidów w tłuszczu, jednak bydło generalnie gromadzi pigment, który nie zostanie zużyty we wspomnianej syntezie.
 
Zwierzęta w okresie głodu zużywają zmagazynowany tłuszcz, co doprowadza do koncentracji barwnika w pozostałym 
tłuszczu. Także pewne rasy magazynują więcej karotenoidów niż inne, przykładem jest bydło ras mlecznych. Poza tym 
w miarę upływu czasu rośnie zawartość pigmentu w mięsie zwierzęcia, więc jego tłuszcz żółknie. A zatem żółta barwa 
tłuszczu może świadczyć o wieku zwierzęcia oraz o zmianach w jego diecie. Zastosowanie pasz zbożowych przed ubojem 
może u niektórych ras, choć nie u wszystkich, spowodować zmianę barwy tłuszczu na jaśniejszą.

ocena barwy tłuszczu
Klasyfikacji barwy tłuszczu dokonuje się na wysokości dowolnego żebra – od 5. do 13. Oceny dokonuje się w stosunku 
do standardu „AUS-MEAT Fat Colour Reference”. Standard ma formę barwnych próbników, każdy klasyfikator jest 
wyposażony w dokładnie takie same próbniki. 

Oceny dokonuje się poprzez porównanie barwy tłuszczu międzymięśniowego przylegającego do mięśnia najdłuższego 
grzbietu z próbnikami barwy tłuszczu: skala od 0 do 9. 
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ocena dojrzałości
W języku AUS-MEAT „dojrzałość” określa skalę pomiaru generalnego stanu półtuszy. Pomiar polega na określeniu 
stopnia skostnienia chrząstek na wyrostkach kręgów. Skostnienie może być identyfikowane jako czerwone kropki 
materiału kostnego znajdujące się w tkance chrzęstnej. Stopniowo wyrostki chrzęstne na kręgosłupie ulegają skostnieniu, 
a kręgi krzyżowe zrastają się i tworzą jedną kość. Proces kostnienia postępuje w kolejnych kręgach – od ogonowych do 
czaszkowych. Jednak tylko kręgi krzyżowe zrastają się w jedną kość. 

W pozostałych kręgach obserwujemy zastąpienie tkanki chrzęstnej tkanką kostną. Proces kostnienia dobiega końca, gdy 
wszystkie wyrostki chrzęstne zmienią się w kości. Dojrzałość jest ściśle związana z kondycją i dobrostanem zwierząt. Jeżeli 
porównamy dwie grupy zwierząt w tym samym wieku, to stwierdzimy, że dojrzałość zwierząt odpowiednio żywionych 
i takich, którym zapewniono dobre warunki życia, jest niższa niż dojrzałość zwierząt źle żywionych i narażonych na 
działanie stresu.
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Powierzchnia Przekroju mięśnia 
Najdłuższego grzbietu

Powierzchnię przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu mierzy się w centymetrach kwadratowych na wysokości 10., 
11., 12. lub 13. żebra. Niektórzy odbiorcy mają wymagania dotyczące minimalnej powierzchni steku. Pomiaru 
dokonuje się elektronicznie za pomocą komputerowej analizy obrazu lub manualnie. Jeżeli pomiaru dokonuje się 
manualnie, stosuje się Kratkę AUS-MEAT. 

Pojedyncza kratka to kwadrat o powierzchni 1 cm2 z kropką na środku. Dokonujący pomiaru przykłada Kratkę 
AUS-MEAT do mięśnia i liczy kwadraty, których kropki znajdują się na powierzchni lub na krawędzi mięśnia. 
Liczba kwadratów oznacza powierzchnię mięśnia w centymetrach kwadratowych. 
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grubość tłuszczu
Równomierne rozłożenie tłuszczu podskórnego na półtuszy powoduje równomierny spadek temperatury mięśni 
znajdujących się pod nim. Im grubsza okrywa tłuszczowa półtuszy, tym wolniejszy i bardziej równomierny jest proces 
wychładzania mięśni. Odpowiednie pokrycie oraz dystrybucja tłuszczu podskórnego na powierzchni najcenniejszych 
elementów kulinarnych zabezpiecza je przed wysuszeniem oraz zanieczyszczeniem. 

Nierównomierna okrywa tłuszczowa powoduje szybsze wychładzanie najcenniejszych elementów kulinarnych. Może 
także wystąpić nierównomierny spadek pH, co niejednokrotnie doprowadza do skurczu chłodniczego na powierzchni 
mięśnia oraz zaparzenia wewnątrz mięśnia. To z kolei powoduje wystąpienie w mięsie dwóch tonów barwy: jasnego 
wewnątrz i ciemnego na zewnątrz. 

Nierównomierna dystrybucja tłuszczu podskórnego może być wynikiem usunięcia tłuszczu podczas procesu 
mechanicznego zdejmowania skóry i prowadzi do odsłonięcia mięśni. 

Wyróżniamy trzy główne rodzaje tkanki tłuszczowej: tłuszcz podskórny, tłuszcz międzymięśniowy oraz tłuszcz 
śródmięśniowy.

Tłuszczem podskórnym nazywamy tłuszcz znajdujący się pod skórą. Nosi on również nazwę okrywy tłuszczowej.  
W niektórych miejscach tuszy tłuszcz podskórny może się znajdować na tłuszczu międzymięśniowym.

Tłuszcz międzymięśniowy jest zlokalizowany w namięsnej. Namięsna to tkanka łączna zwarta otaczająca cały mięsień.
Tłuszcz śródmięśniowy jest powszechnie znany jako marmurkowatość.

Pomiar głębokości tłuszczu

Głębokość tłuszczu jest to grubość tłuszczu podskórnego mierzona na przekroju mięśnia najdłuższego między 10. a 13. 
żebrem. Pomiaru dokonuje się linijką, wynik podawany jest w milimetrach.

Omówione powyżej wyróżniki jakości tuszy pozwalają obiektywnie ocenić jakość konsumencką mięsa wołowego. 
Stanowią element modelu predykcji jakości konsumenckiej zapewniający wysoką i powtarzalną jakość produktów. 
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1. Przeznaczenie systemu gs1

System GS1 jest szeroko stosowany w skali międzynarodowej w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy kupującymi  
i sprzedającymi, a także zewnętrznymi podmiotami nadzorującymi. Jest to wystandaryzowany system identyfikacji 
i komunikacji do użytku ponad granicami. System GS1 jest zarządzany przez organizację globalną GS1, wraz  
z krajowymi organizacjami GS1 zlokalizowanymi na całym świecie.

System jest zaprojektowany w celu przezwyciężenia ograniczeń, wynikających ze stosowania rozwiązań prywatnych 
branżowych lub krajowych systemów kodowania, a także, aby wymiana handlowa pomiędzy partnerami handlowymi 
była efektywniejsza i bardziej elastyczna. Stosowanie standardów GS1 poprawia wydajność i efektywność handlu 
międzynarodowego i dystrybucji produktów poprzez jednoznaczną identyfikację jednostek handlowych, usług, 
podmiotów łańcucha dostaw i lokalizacji. Numery identyfikacyjne GS1 mogą być kodowane w nośnikach danych 
(np. symbole kodów kreskowych lub znacznikach EPC (Electronic Product Code – Elektroniczny Kod Produktu) 
/ RFID (Radio Frequency Identification – Identyfikacja za pomocą fal radiowych) umożliwiających identyfikację, 
gromadzenie i udostępnianie danych transakcyjnych dotyczących produktów, na każde żądanie w ramach procesu 
handlowego.

Standardy GS1 są stosowane w komunikatach eCommerce, takich jak EDI (Electronic Data Interchange 
– Elektroniczna Wymiana Danych) i GS1 GDSN (Global Data Synchronization Network – Globalna Sieć 
Synchronizacji Danych) dla dopasowania danych. Partnerzy handlowi korzystają z EDI w celu elektronicznej 
wymiany komunikatów odnoszących się do statusu zakupów i wysyłki partii produktów. Partnerzy handlowi 
korzystają z GDSN w celu synchronizacji informacji w ich wewnętrznych systemach informatycznych odnośnie 
jednostki handlowej i stron wymiany handlowej. Synchronizacja umożliwia spójną globalną identyfikację  
i klasyfikację produktu, stanowiąc istotny krok w kierunku skutecznego globalnego handlu elektronicznego.
Oprócz wzrostu wydajności wynikającego ze stosowania kodów kreskowych, znaczników EPC / RFID, EDI i GDSN 
istnieją dodatkowe korzyści związane ze zwiększeniem identyfikowalności (traceability) produktów w łańcuchu 
dostaw. W rezultacie stosowania standardów GS1 możliwa jest widoczność przepływu partii produktów w czasie 
rzeczywistym, co oznacza, że wycofanie produktu / nakaz zwrotu mogą być szybsze, wydajniejsze i skuteczniejsze. 
Zwiększenie widoczności / identyfikowalności nie generuje dodatkowych kosztów, ponieważ jest to produkt uboczny 
skutecznej komunikacji w ramach realizacji transakcji pomiędzy partnerami handlowymi.

GS1 zapewnia również globalne standardy identyfikowalności i wycofania produktu, a także rozwiązania GS1 
dla świeżej żywności w oparciu o wykorzystanie symboliki GS1 DataBar. GS1 DataBar umożliwia kodowanie 
zmiennych danych (numer partii produkcyjnej, data ważności) dla produktów mięsnych opakowanych, które mają 
być dostępne w punkcie sprzedaży. Umożliwia to lepsze zarządzanie produktami świeżego mięsa w zakresie redukcji 
odpadów poprzez zarządzanie datą ważności, a także efektywne i skuteczne wycofanie partii produkcyjnej. Detaliści 
mogą sprawdzić dostępność GS1 DataBar na poziomie opakowań konsumenckich jako część rozwiązania służącego 
stworzeniu bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw mięsa.

V. System kodowania
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Schemat 1: System GS1

Handel Detaliczny/Artykuły Konsumpcyjne/Ochrona Zdrowia/Transport i Logistyka

WYDAJNOŚĆ
 ● Redukcja  
kosztów  
i oszczędność 
czasu

 ● Poprawa jakości  
danych

Rozwiązania – współpraca na rzecz rozwiązywania problemów biznesowych przy 
użyciu globalnych standardów

Na przykład: Order-To-Cash (kompleksowa współpraca partnerów w łańcuchach dostaw), 
B2C, atutentyczność produktowa i traceability, zarządzanie danymi podstawowymi

Usługi – wsparcie dla wdrażania i rozwoju standardów
Na przykład: rozwój standardów, szkolenia, edukacja, bazy danych, doradztwo

System standardów GS1
Zapewnienie przejrzystości w łańcuchu dostaw

BEZPIECZEŃSTWO
 ● Wsparcie dla  
bezpieczeństwa  
konsumenta  
i produktów

 ● Zapewnienie  
zgodności  
z wymogami 
prawa  
i klientów

WSPÓŁPRACA
 ● Zapewnienie  
wartości dodanej  
w/w komunikacji

 ● Poprawa obsługi  
konsumenta

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

 ● Redukcja  
znieczyszczeń  
i odpadów

 ● Upowszechnianie 
informacji

IDENTYFIKACJA
Identyfikatory GS1

GROMADZENIE DANYCH
Kody kreskowe GS1

Znaczniki radiowe GS1

WYMIANA DANYCH
Dokumenty elektroniczne

Katalogi elektroniczne 
EPCIS



54 System Kodowania

2. Zastosowanie kodów standardu  
ekg/onz (unece) w systemie gs1
Identyfikatory Zastosowania (IZ) GS1 stosuje się jako prefiksy do zidentyfikowania znaczenia i formatu danych, które 
po nich następują. Jest to otwarty standard, który może być używany i rozumiany przez wszystkie przedsiębiorstwa 
w krajowym i międzynarodowym łańcuchu dostaw, niezależnie od firmy, która pierwotnie nadała kody na swoje 
produkty.

Dla kodu Standardu EKG/ONZ (UNECE) klasyfikacji tusz i elementów mięsa wołowego zdefiniowanego  
w sekcji 4.1 został przypisany identyfikator zastosowania GS1 (7002), który jest używany w połączeniu z Globalnym 
Numerem Jednostki Handlowej (GTIN – Global Trade Item Number) i przedstawiany w symbolice kodu kreskowego 
GS1-128. To pozwala zapisywać informacje zawarte w kodzie UNECE, w symbolice GS1-128, na jednostkach 
wysyłkowych wraz z innymi informacji o produkcie (patrz przykłady 1 i 2).

Standard EKG/ONZ (UNECE) klasyfikacji tusz i kawałków mięsa wołowego proponowany jest również do 
wykorzystania przez dostawców jako atrybut systemu klasyfikacji GDSN. W ten sposób dostawcy mogą korzystać 
z kodu UNECE w celu określenia w sposób globalny każdego rodzaju kodu cięcia tuszy wołowej przypisanego do  
każdego GTIN produktu w GDSN. Raz zdefiniowany przez dostawcę dokładny kod UNECE dotyczący określonego 
podziału dla każdego produktu opublikowanego w GDSN będzie znany wszystkim zainteresowanym kupującym 
(patrz przykład 3).

(01)   Globalny numer jednostki handlowej (GTIN) 

(3102)  Masa netto, kilogramy

(15)   Najlepsze do 

(7002)  Kod EKG/ONZ dot. Wymogów Kupującego dla Wołowiny 

(10)   Numer partii produkcyjnej

Przykład 1:
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Przykład 2:

(01)   Globalny numer jednostki handlowej (GTIN)

(3102)  Masa netto, kilogramy

(13)   Data uboju/pakowania

(21)   Numer seryjny

(01) 91234567890121 Global Trade Item Number (GTIN)

(3102) 000376 Net Weight, kilograms

(7002) 44932211340000145100 UN/ECE Meat Carcases and Cuts Code

(13) 001231 Slaughter / Packaging Date

(10) 123ABC Batch Number

Inne dane, takie jak kod EKG ONZ, rodzaj zamrożenia, stopień i głębokość warstwy tłuszczu, mogą być powiązane 
z GTIN i przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Wymiany Danych (EDI).

3. Zastosowanie systemu w łańcuchu dostaw

(1)  Zamówienie klientów przy zastosowaniu standardu UNECE i systemu kodowania

(7002)44932211340000145100

(2) Po otrzymaniu zamówienia, dostawcy tłumaczą kody UNECE na ich własne kody jednostek handlowych  
 (np. GTIN).
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Przykład 3:

SSCC – Seryjny Numer Jednostki 
Logistycznej

GLN – Globalny Numer 
Lokalizacyjny

GTIN – Globalny Numer  
Jednostki Handlowej

(3) Dostawcy dostarczają zamówienia do odbiorców. Towary oznaczone są symbolem kodu GS1-128. 

(4) Klienci otrzymują zamówienie i kod kreskowy GS1-128 jest skanowany u klienta, co pozwala na automatyczną  
 aktualizację procesów handlowych, logistycznych i administracyjnych.

(5) Fizyczny przepływ towarów, oznakowanych standardami GS1, może być związany z przepływem informacji  
 poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI).

Współdzielenie danych

Id
en

ty
fik

ac
ja

G
rom

adzenie danych
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4. Zastosowanie definicji kodów Podziału 
tuszy wołowej

(1)  Dostawcy publikują lub aktualizują informacje o produkcie w GDSN i używają odpowiedniej definicji  
 kodu produktu/ elementu tuszy wołowej UNECE do zdefiniowania cięcia mięsa produktu za pomocą  
 Globalnej klasyfikacji produktów (GPC – Global Product Classification) dla atrybutów mięsa w elementach. 

(2)  Zainteresowani kupujący używają kod cięcia mięsa UNECE i inne informacje o produkcie publikują przez  
 GDSN w celu synchronizacji informacji o produktach w swoich systemach informatycznych.

(3)  Kupujący wykorzystują kod cięcia mięsa UNECE w swoich systemach informatycznych do identyfikacji  
 poprzez numer GTIN produktów, które chcą zamówić.

internet

internet
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(4)  Kupujący, korzystając z numeru produktu GTIN i związanych z nim informacji, zamawia produkt u dostawcy  
 przy zastosowaniu EDI.

5. korzystanie z systemu gs1 w celu  
PoPrawy widoczności i identyfikowalności 
Produktów mięsnych

Sieć widoczności łańcucha dostaw GS1 wykorzystuje repozytorium EPCIS (EPC Information Services) do zarządzania 
danymi związanymi z rejestracją zdarzeń produktów przemieszczających się wzdłuż łańcucha dostaw. EPCIS może 
zatem udzielić odpowiedzi na pytania takie jak: co, gdzie, kiedy i dlaczego. Korzyści z widoczności wynikają  
z wartości informacji przetwarzanych w czasie rzeczywistym na temat przesyłek przemieszczjących się  
w łańcuchu dostaw i uzyskania poprawy procesów biznesowych. W przemyśle mięsnym, widoczność może pomóc 
zapewnić identyfikowalność, począwszy od producenta, aż do punktów sprzedaży detalicznej lub usługodawców 
gastronomicznych. Pozwala to producentom i branży na 1) spełnienie wymagań jakościowych i prawnych, 2) bardziej 
efektywne zarządzanie wycofaniem, 3) dostarczenie konsumentom dokładnych informacji na temat pochodzenia 
produktu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa konsumentów, jak również zwiększenia efektywności.

FARMA TRANSPORT RZEŹNIA PRODUKCJA

EPCIS Capture 
of supply chain 
events aprure 

EPCIS Repositories

EPCIS Capture Interface 



59System Kodowania

6. gs1 databar i jego zastosowanie  
w PoPrawie zarządzania świeżym mięsem  
na Poziomie oPakowań konsumenckich

Ponieważ GS1 DataBar może dostarczyć danych zmiennych (takich jak data ważności, numer partii produkcyjnej 
/serii) na poziomie opakowań jednostkowych dla produktów mięsnych, pozwala to systemom detalicznych punktów 
sprzedaży zapobiegać sprzedaży produktów przeterminowanych lub wycofanych. Ponadto symbolika ta umożliwia 
osiągnięcie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw mięsa poprzez zmniejszenie ilości odpadów dzięki stosowaniu 
upustów zachęcających konsumentów do zakupu produktów z krótkim okresem przydatności do spożycia. 
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Nota

Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (UNECE/EKG/ONZ)

Standardy jakości handlowej opracowywane w ramach działalności normalizacyjnej Grupy Roboczej ds. Norm 
Jakościowych dla Produktów Rolnych (UNECE/EKG/ONZ) wspomagają handel międzynarodowy, promują 
produkcję wysokiej jakości, poprawiają rentowność oraz chronią interesy konsumenta. Standardy EKG/ONZ 
są wykorzystywane przez rządy, producentów, handlujących, importerów i eksporterów, jak i inne organizacje 
międzynarodowe. Obejmują one szeroki zakres produktów rolnych, w tym świeże owoce i warzywa, suche i suszo- 
ne produkty rolne, ziemniaki , mięso, kwiaty cięte, jaja i produkty z jaj. Więcej informacji na temat standardów  
EKG/ONZ dla  rolnictwa, można uzyskać pod adresem:  <www.unece.org/info/ece-homepage.html>.

Aktualne wydanie Standardu dla „Mięsa Wołowego – Tusze i Elementy” oparte jest na dokumencie ECE/TRADE/C/
WP.7/2012/7 przyjętym podczas sześćdziesiątej ósmej sesji Grupy Roboczej WP.7.

Zastosowane w niniejszej publikacji forma i prezentacja materiału nie oznaczają wyrażania jakichkolwiek 
opinii ze strony Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie statusu prawnego jakiego-
kolwiek kraju, terytorium, miasta ani obszarów, ani ich władz, ani też wyznaczania granic i ograniczeń. 
Nawiązanie do nazw konkretnych firm lub produktów bez względu na fakt, czy zostały one opatentowane, 
nie oznacza, że zostały one zatwierdzone, bądź są zalecane przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
zamiast innych o podobnym charakterze, które nie zostały wymienione.

Całość materiału może być cytowana i przedrukowywana bez ograniczeń, jednak z zastrzeżeniem podania 
źródła.

W sprawie komentarzy i zapytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem podanego poniżej adresu: 

Agricultural Standards Unit
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
Genewa 10, 
CH–1211, Szwajcaria
Tel:  +41 22 917 1366
Fax:  +41 22 917 0629
e-mail:  agristandards@unece.org

W celu uzyskania kopii publikacji, proszę się skontaktować z:

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 
www.pzpbm.pl

Publikacje Organizacji Narodów Zjednoczonych
https: //unp.un.org

ECE/TRADE/326/Rev.1
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Podziękowania

Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (UNECE/EKG/ONZ) chciałaby podkreślić 
wkład w prace nad niniejszą publikacją następujących delegacji, Argentyny, Australii, Austrii, Boliwii, Brazylii, 
Chile, Chin, GS1, Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, 
Kanady, Litwy, Niemiec, Nowej Zelandii, Paragwaju, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, 
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, oraz Urugwaju. Komisja EKG/ONZ pragnie również podkreślić szczególny 
wkład delegacji Australii i Nowej Zelandii w opracowanie wersji roboczej i fotografii umieszczonych w niniejszym 
standardzie.
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STANDARD UNECE/EKG/ONZ

MIĘSO WOŁOWE
TUSZE I ELEMENTY 

1. WstęP

1.1 Standardy EKG/ONZ dla produktów mięsnych

Standardy EKG/ONZ mają na celu ułatwienie handlu poprzez wprowadzenie międzynarodowego ujednoliconego 
słownictwa stosowanego w opisie produktów mięsnych pomiędzy kupującym a sprzedającym. Język ten jest 
powszechnie wykorzystywany w międzynarodowym handlu oraz definiuje system kodowania na potrzeby 
komunikacyjne oraz handlu elektronicznego. Niniejszy tekst będzie regularnie aktualizowany, dlatego zachęca się 
interesariuszy sektora mięsnego, którzy uważają, że potrzebne są dodatkowe pozycje lub, że istniejące pozycje są 
niezgodne ze stanem faktycznym albo zostały wycofane z obrotu handlowego, aby skontaktowali się z Sekretariatem 
EKG/ONZ.

Tekst niniejszej publikacji został opracowany przez Sekcję Branżową ds. Standaryzacji Mięsa w ramach EKG/ONZ  
i jest on częścią serii przyjętych, bądź oczekujących na realizację standardów EKG/ONZ.

Poniższa tabela zawiera gatunki mięs, dla których zostały opracowane, bądź są w trakcie realizacji, standardy  
EKG/ONZ wraz z przyporządkowanymi im kodami, zgodnie z systemem kodyfikacji w ramach EKG/ONZ (patrz 
rozdział 4).

Gatunek Kod gatunku (pole danych nr 1)

Bydło (wołowina) 10

Bydło (cielęcina) 11

Świnia (wieprzowina) 30

Owca (baranina) 40

Koza (mięso kozie) 50

Lama 60

Alpaka 61

Kurczak 70

Indyk 71

Kaczka 72

Gęś 73

Królik 74

Koń (konina) 80

jadalne produkty uboczne 90

porcje detaliczne 91
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Aby uzyskać więcej informacji na temat publikacji, prosimy o skorzystanie ze strony internetowej EKG/ONZ: 
www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html. Strona ta zawiera również opis systemu kodyfikacji  
EKG/ONZ oraz specyficzne identyfikatory służące do wdrożenia kodów EKG/ONZ.

1.2 Zakres

Niniejszy „Standard” rekomenduje międzynarodowe ujednolicone słownictwo stosowane w opisie dla surowych 
(niepoddanych obróbce termicznej) tusz wołowych i elementów handlowych znajdujących się w obrocie handlowym 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Daje on nabywcom szereg opcji dotyczących obróbki mięsa, jego pakowania 
i oceny zgodności, które odwołują się do dobrych praktyk w zakresie handlu mięsem i produktami mięsnymi  
z przeznaczeniem na sprzedaż w handlu międzynarodowym.

Aby wprowadzić na rynek mięso wołowe, konieczne jest spełnienie stosownych wymogów prawnych dotyczących 
standaryzacji i kontroli weterynaryjnej. Niniejszy „Standard” nie obejmuje tych aspektów, można je znaleźć w innych 
źródłach. W nim kwestie te regulowane są jurysdykcją przez przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego, lub 
też wymogi kraju importującego.

„Standard” zawiera odwołania do innych porozumień międzynarodowych, standardów i kodeksów praktyk, których celem jest 
utrzymanie jakości po wysyłce oraz dostarczenie wytycznych dla rządów, dotyczących wybranych aspektów higieny żywności, 
etykietowania i innych spraw, które wychodzą poza zakres tego „Standardu”. Normy dla żywności, wytyczne oraz kodeksy dobrych 
praktyk zatwierdzone przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission), powinny 
podlegać uwzględnieniu jako międzynarodowe dokumenty referencyjne w zakresie wymogów sanitarnych i zdrowotnych.

1.3 Zastosowania

Kontrahenci są odpowiedzialni za dostarczenie produktów, o jakości zgodnej ze wszystkimi zapisami w umowie oraz 
wymogami umieszczonymi w specyfikacjach. Zalecane jest wdrożenie systemu kontroli jakości zaprojektowanego pod 
kątem zapewnienia zgodności. W celu zapewnienia, że produkty są zgodne ze wspomnianymi szczegółowymi wymaganiami, 
kupujący mogą zdecydować o skorzystaniu z usług niezależnych, bezstronnych podmiotów zewnętrznych. Dla zilustrowania 
„Standard” zawiera również fotografie tusz i wybranych elementów, aby ułatwić zrozumienie zapisów.

1.4 Przyjęcie i historia publikacji

W ślad za rekomendacjami Sekcji Branżowej, Grupa Robocza ds. Standaryzacji Produktów Nietrwałych oraz 
Rozwoju Jakości [ang. Specialized Section, the Working Party on Standardization of Perishable Produce and Quality 
Development ] (obecnie:  WP.7 -  Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych [ang. Working 
Party on Agricultural Quality Standards]) przyjęła tekst do pierwszej edycji niniejszego standardu w trakcie 56. sesji 
(TRADE/WP.7/2000/11). Pierwsza edycja standardu została opublikowana w imieniu EKG/ONZ przez AUS-MEAT. 

W drugiej edycji (zatwierdzonej przez Sekcję Branżową w maju 2003 r. – patrz TRADE/WP.7/GE.11/2003/12) 
wprowadzono szereg zmian redakcyjnych. W obecnym kształcie, „Standard” zawiera pięć rozdziałów, włączając 
wcześniejsze rozdziały: „Wymogi Ogólne”, „Szczególne Wymogi dla Wołowiny” oraz „Opisy Tusz i Elementów”, 
aby ujednolicić je z innymi standardami. Ujednolicenie uwzględniało również zmianę kolejności pól danych  
w kodach dotyczących wołowiny i niewielkie korekty w rozdziale poświęconym opisom tusz i elementów.

Dokument ECE/TRADE/C/WP.7/2007/24 obejmuje poprawki i zmiany redakcyjne wprowadzone w drugiej 
edycji standardu. Standardy EKG/ONZ dotyczące mięsa przechodzą proces kompletnej aktualizacji trzy lata po 
publikacji. W ślad za aktualizacją, publikowane są nowe edycje, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmiany wymagające 
natychmiastowej uwagi są publikowane na stronie internetowej EKG/ONZ: 
<www.EKG/ONZ.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html>
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2. Wymagania minimalne

Wszelkie rodzaje mięsa muszą pochodzić od zwierząt z uboju w ubojniach zarządzanych zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i inspekcji.

Tusze/elementy muszą być:
 ● nieuszkodzone, zgodne z prezentacją,
 ● wolne od widocznych skrzepów krwi oraz opiłków lub odłamków kości,
 ● wolne od jakichkolwiek ciał obcych (np. brud, drewno, fragmenty metalu)1,
 ● wolne od obcego zapachu,
 ● wolne od widocznych plam krwi,
 ● wolne od nieokreślonych w specyfikacji wystających lub złamanych kości,
 ● wolne od przekrwień,
 ● wolne od oparzelin mroźniczych,
 ● wolne od rdzenia kręgowego (nie dotyczy całych, nierozciętych tusz)2.

Cięcia, wykrawanie i odkostnianie elementów powinny być realizowane przy należytej staranności o utrzymanie 
zgodności i rozpoznawalności elementów oraz dbałości o unikanie nacięć mięśni. Poszarpane krawędzie powinny 
zostać usunięte w pobliżu części mięsa chudego. Z wyjątkiem elementów rozdzielonych naturalnymi połączeniami, 
wszystkie powierzchnie przekrojowe powinny być usytuowane pod kątem prostym do powierzchni skóry.  
Dla elementów odkostnionych wszystkie kości, chrząstki i widoczne na powierzchni węzły chłonne powinny być 
usunięte.  Tylko minimalne ilości chudego mięsa, tłuszczu lub kości na powierzchni elementu mogą pochodzić  
z elementu sąsiedniego.

3.  Wymagania określone Przez nabywcę

Następne podrozdziały definiują wymogi, które mogą zostać określone przez nabywcę i zapisane, razem z kodami 
określonymi w KODZIE EKG/ONZ DOTYCZĄCYM WYMOGÓW DLA WOŁOWINY  OKREŚLONYCH 
PRZEZ KUPUJĄCEGO (patrz rozdział 4). 

3.1 Wymagania dodatkowe

Dodatkowe wymogi określone przez nabywcę, które albo nie są określone w kodeksie (np. jeśli kod 9 „inne” jest 
wykorzystany), albo wymagają dodatkowych wyjaśnień co do produktu lub opisu opakowania, zostaną uzgodnione 
pomiędzy nabywcą a sprzedającym oraz właściwie udokumentowane.

3.2 Gatunki 

Kodem dla mięsa wołowego w polu danych nr 1, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1.1, jest 10.

3.3 Produkt/element 

Czterocyfrowy kod produktu w polu danych nr 2 został zdefiniowany w rozdziale 5.

1 Jeśli określone przez nabywcę, produkty mięsne zostaną poddane procesowi wykrywania metalu.
2 Usunięcie innych niebezpiecznych materiałów wymienionych w Systemie poubojowym 3.5.6.
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3.4 Chłodzenie

Mięso możne występować w postaci schłodzonej, zamrożonej lub głęboko zamrożonej. W zależności od zastoso-
wanej metody chłodzenia, zakres tolerancji wahania temperatury dla produktu podlegają uzgodnieniom między 
kupującym a sprzedawcą. Temperatury powinny być określone dla całego łańcucha dostaw, aby zapewnić jednolite 
temperatury wewnętrzne produktu według następującego schematu:

Kod chłodzenia

(pole danych nr 4)
Kategoria Opis

0 Nieokreślone

1 Schłodzone
Wewnętrzna temperatura produktu utrzymywana na poziomie 
nie niższym niż –1,5°C i nie wyższym niż +7°C przez cały czas 
następujący po procesie chłodzenia poubojowego

2 Zamrożone
Wewnętrzna temperatura produktu utrzymywana na poziomie nie 
wyższym niż –12°C przez cały czas po zamrożeniu

3 Głęboko zamrożone
Wewnętrzna temperatura produktu utrzymywana na poziomie nie 
wyższym niż –18°C przez cały czas po zamrożeniu

4 – 8 Niewykorzystane  
kody

9 Inne

Kod kategorii bydła 
rzeźnego

(pole danych nr 5)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Buhaj samiec, niekastrowany, w wieku starszym niż 24 miesiące

2 Buhajek samiec niekastrowany, w wieku młodszy, niż 24 miesiące

3 Wolec młody wykastrowany samiec

4 Jałówka młoda samica, niewycielona

5 Wolec i/lub Jałówka młody samiec wykastrowany lub młoda samica niewycielona

6 Krowa dojrzała samica

7 Młode bydło młode samce i samice w wieku 6–12 miesięcy

8 Jałówka i/lub wolec  
starszy niż 24 miesiące Samica niewycielona/ wykastrowany samiec

9 Inne

3.5 Historia produkcji

 ■  3.5.1  Identyfikowalność
Wymogi dotyczące historii produkcji, które mogą zostać określone przez kupującego, wymagają zastosowania 
systemów identyfikowalności. Identyfikowalność wymaga weryfikowalnej metody identyfikacji bydła rzeźnego, 
tusz, opakowań i elementów na wszystkich etapach produkcji. 
Zapisy dotyczące identyfikowalności muszą pozwolić na rozstrzygnięcie ewentualnych roszczeń, a zgodność z procedu-
rami musi zostać stosownie potwierdzona, zgodnie z zapisami dotyczącymi wymogów oceny zgodności w sekcji 3.12.

 ■  3.5.2  Kategoria bydła rzeźnego 
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 ■ 3.5.3  System produkcji

Nabywca może określić system produkcji. Niemniej jednak proces produkcji musi przebiegać zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami w kraju importera. Jeśli wspomniane przepisy nie istnieją, wykorzystuje się przepisy kraju 
eksportującego.

Kod systemu produkcji

(pole danych nr 6)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Intensywny
Metody produkcji, które uwzględniają ograniczoną przestrzeń oraz  
warunki utrzymania i żywienia, ukierunkowane na szybkie tempo 
wzrostu

2 Ekstensywny Metody produkcji, które uwzględniają relatywnie nieograniczony 
dostęp do naturalnej paszy przez większość czasu życia zwierząt

3 Ekologiczny Metody produkcji pozostające w zgodności w zakresie produkcji 
ekologicznej z prawodawstwem kraju importującego

4–8 Kody niewykorzystane

9 Inne Może być wykorzystany do opisu dowolnego innego systemu 
produkcji uzgodnionego pomiędzy kupującym i sprzedającym

Kod systemu produkcji

(pole danych nr 7a)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Żywienie ziarnem Ziarno zbóż jest dominującym komponentem diety

2 Żywienie paszą 
objętościową 

Pasza objętościowa jest dominującym składnikiem diety  

z niewielkim dodatkiem ziarna zbóż

3 Żywienie wyłącznie 
paszą objętościową Pasza objętościowa jest jedynym składnikiem diety

4–8 Kody  
niewykorzystane

9 Inne
Może zostać wykorzystany do opisu dowolnej metody żywienia 

uzgodnionej pomiędzy kupującym i sprzedającym

 

 ■  3.5.4  System żywienia

Nabywca może określić system żywienia. W każdym przypadku żywienie musi przebiegać w sposób zgodny  
z przepisami znajdującymi zastosowanie w kraju importującym. Jeśli nie istnieją takie przepisy, system żywienia 
zostanie uzgodniony pomiędzy kupującym i sprzedającym. 
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 ■ 3.5.5  System uboju 

 ■  3.5.6  System poubojowy

UWAGA 1: Usuwanie materiałów wysokiego ryzyka: indywidualne wymogi rynku będą korespondowały  
z odpowiednimi przepisami regulującymi usuwanie rdzenia kręgowego,  tkanek układu nerwowego i limfatycznego 
lub innego materiału. Przepisy znajdujące zastosowanie przy usuwaniu rdzenia kręgowego określają na jakim etapie  
z tuszy i/lub elementu musi zostać usunięty rdzeń kręgowy. Jeśli zaistnieje taki wymóg, rdzeń musi zostać całkowicie 
usunięty. 

UWAGA 2: Poniższa lista opisuje typowe procesy poubojowe, które mogą zostać uzgodnione pomiędzy kupującym  
i sprzedającym. Wymogi te nie są uwzględnione w systemie kodowania dla mięsa wołowego. 

 ● Specyfikacja obróbki 
 ● Stymulacja elektryczna
 ● Metoda podwieszania tuszy
 ● Podwiązanie szyi
 ● Schematy chłodzenia
 ● Proces dojrzewania (początek po 24 godz.)

Kod systemu produkcji

(pole danych nr 8)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Konwencjonalny Oszałamianie przed wykrwawianiem

2 Koszerny Stosowana odpowiednia procedura uboju rytualnego

3 Halal Stosowana odpowiednia procedura uboju rytualnego

4 – 8 Kody 
niewykorzystane

9 Inne Wszelkie inne autoryzowane metody uboju muszą zostać 
uzgodnione pomiędzy kupującym i sprzedającym

Kod systemu produkcji

(pole danych nr 9)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Określony System poubojowy wyszczególniony na podstawie uzgodnień 
pomiędzy kupującym i sprzedającym

2 – 9 Kody 
niewykorzystane
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3.6 Ograniczenia dotyczące tłuszczu i ocena grubości tłuszczu w niektórych 
elementach 

 ■  3.6.1   Definicja kodów

Kupujący może określić maksymalną grubość warstwy tłuszczu dla tusz, półtusz i elementów. Dozwolone graniczne 
grubości warstw tłuszczu są następujące:

Kod grubości tłuszczu

(pole danych nr 10)
Kategoria

0 Oczyszczone z tłuszczu i odbłonione (omięsna usunięta)

1 Oczyszczone z tłuszczu do omięsnej bez odbłaniania 

2 Praktycznie oczyszczone ( 75% powierzchni wolne od tłuszczu)

3 Maksymalna grubość tłuszczu 3 mm lub zgodna ze specyfikacją

4 Maksymalna grubość tłuszczu 6 mm lub zgodna ze specyfikacją 

5 Maksymalna grubość tłuszczu 13 mm lub zgodna ze specyfikacją 

6 Maksymalna grubość tłuszczu 25 mm lub zgodna ze specyfikacją 

7 Zawartość tłuszczu zmierzona określoną metodą fizyko-chemiczną 

8 Inne

9 Inne 

 ■  3.6.2  Wykrawanie

Usuwanie zewnętrznego tłuszczu jest uzyskiwane poprzez gładkie cięcie wzdłuż konturu powierzchni mięśni. Same 
tylko ścięte krawędzie tłuszczu nie mogą zastąpić pełnego wykrawania zewnętrznych powierzchni, gdy jest ono 
wymagane. Wymogi grubości tłuszczu mogą mieć zastosowanie do tłuszczu powierzchniowego (podskórnego  
i/lub zewnętrznego tłuszczu w odniesieniu do pozycji) oraz tłuszczu z połączenia (międzymięśniowego), zgodnie  
ze specyfikacją nabywcy. Używa się dwóch definicji, aby opisać ograniczenia skrawania tłuszczu:

 ● maksymalna grubość tłuszczu w dowolnym miejscu oceniana poprzez wzrokowe ustalenie frag-
mentu, który ma najgłębszy tłuszcz, i pomiar grubości tłuszczu w tym miejscu, 

 ● średnia grubość tłuszczu oceniana poprzez wzrokowe ustalenie i dokonanie kilku pomiarów grubo-
ści tłuszczu w obszarach, w których widoczny jest tylko tłuszcz powierzchniowy; średnią grubość 
tłuszczu szacuje się poprzez obliczenie średniej grubości tłuszczu w tych miejscach.
MOSTKOWANIE

19 mm [3/4”]
szerokości

ŚCINANIE

Rysunek 1. Tłuszcz znajdujący się powyżej poziomu mięśni stanowiących punkt odniesienia podlegający pomiarowi.
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Rzeczywistych pomiarów warstwy tłuszczu (grubość) dokonuje się na brzegach elementów za pomocą próbników 
lub nacinania nawierzchniowego tłuszczu w sposób, który pozwala ustalić faktyczną grubość i uwzględnia miejsca 
anatomicznego łączenia się mięśni (naturalne zagłębienia lub połączenia), które mogłyby wpłynąć na pomiar. Gdy 
naturalne zagłębienie znajduje się w mięśniu, tylko tłuszcz powyżej części zagłębienia, które ma więcej niż 19 mm 
(0,75 cala) szerokości jest uwzględniany (metoda znana jako mostkowanie; patrz rys. 1). Jeśli pasmo tłuszczu 
znajduje się pomiędzy przyległymi mięśniami, tylko tłuszcz znajdujący się powyżej poziomu mięśni stanowiących 
punkt odniesienia podlega pomiarowi (metoda znana jako wyrównywanie; patrz rys. 1).

Gdy jednak ustalone zostały ograniczenia tłuszczu dla określeń „oczyszczone z tłuszczu”3  oraz „oczyszczone  
z tłuszczu i odbłonione”4, zostanie wykorzystana metoda mostkowania pod kątem oszacowania tłuszczu powyżej 
naturalnych zagłębień mięśniowych oraz tłuszczu występującego pomiędzy przylegającymi mięśniami.

3.7 System kodowania jakości wołowiny

System kodowania 
jakości wołowiny 

(pole danych nr 11)
Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Oficjalne standardy Klasyfikacje jakości w oparciu o oficjalne standardy kraju 
eksportującego

2 Standardy przedsiębiorstwa Klasyfikacje jakości w oparciu o standardy sprzedawcy

3 Standardy przemysłu Klasyfikacje jakości w oparciu o standardy obowiązujące dla 
przemysłu

4–8 Kody niewykorzystane

9 Inne Inne klasyfikacje jakości uzgodnione pomiędzy kupcem i sprzedawcą

3.8 Barwa mięsa i tłuszczu oraz ich pH

W normalnych warunkach, mięso chude i tłuszcz, zależnie od konkretnego gatunku zwierząt, wykazuje 
charakterystyczną barwę i pH. Wszelkie szczegółowe wymogi dotyczące barwy i pH muszą zostać uzgodnione 
pomiędzy kupującym i sprzedającym i nie są uwzględnione w systemie kodów.

3.9 Przedziały wagowe dla tusz i elementów

Kod przedziału 

wagowego 

(pole danych nr 12)

Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Określony Zakres wymagany

2–9 Kody niewykorzystane

3 „Oczyszczony z tłuszczu” – określenie to wskazuje na tłuszcz powierzchniowy i oddzielenie mięśni wzdłuż naturalnych połączeń w taki sposób, aby uzyskana powierzchnia połączeń 
(tkanka „srebrna” lub „niebieska”) została odsłonięta, z pozostającymi „płatami” tłuszczu nieprzekraczającymi 2,5 cm (1,0 cala) w najdłuższym wymiarze oraz/lub 3 mm (0,125 
cala) głębokości w dowolnym miejscu. 

4 „Oczyszczone z tłuszczu i odbłonione” – gdy wymogiem jest, aby błona powierzchniowa (tkanka „srebrna” lub „niebieska”) została usunięta (ściągnięta), uzyskana powierzchnia 
półtuszy będzie zawierać przynajmniej 90% mięsa chudego, przy pozostających „płatkach” tłuszczu o głębokości nieprzekraczającej 3 mm (0,125 cala).
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3.10 Pakowanie, przechowywanie i transport 

 ■  3.10.1  Opis i przepisy

Główne opakowanie jest opakowaniem bezpośrednim produktu, tym samym musi spełniać wymogi materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowanie wtórne zawiera produkty opakowane w główne opakowania. 
Podczas przechowywania i transportu mięso musi spełnić minimalne wymogi w zakresie pakowania:

Tusze i ćwierci:

 ● schłodzone – z lub bez opakowania,
 ● zamrożone / głęboko zamrożone – opakowane w celu zabezpieczenia produktu. 

Elementy – chłodzone:

 ● indywidualnie pakowane (I.W.),
 ● pakowane w opakowanie zbiorcze (pojemnik E2 lub woskowany karton),
 ● pakowane próżniowo (VAC),
 ● pakowane w atmosferze ochronnej (MAP),
 ● inne.

Elementy – zamrożone/głęboko zamrożone:

 ● indywidualnie pakowane (I.W.),
 ● pakowane w opakowanie zbiorcze (pojemnik E2 lub woskowany karton),
 ● pakowane próżniowo (VAC),
 ● inne.

Warunki przechowywania przed wysyłką oraz urządzenia wykorzystywane do transportu powinny być dobrane 
stosownie do fizycznego, w szczególności termicznego, stanu mięsa (schłodzone, schłodzone w zmodyfikowanej 
atmosferze, zamrożone lub głęboko zamrożone) i zachować zgodność z wymogami kraju importującego. Zwraca 
się uwagę na zapisy Porozumienia EKG/ONZ dotyczącego Międzynarodowego Przewozu Towarów Łatwo Psujących się 
oraz Specjalnych Urządzeń do Takiego Transportu (ATP) (ECE/TRANS/165).

 ■   3.10.2  Definicja kodów

Kod pakowania 

(pole danych nr 13)
Kategoria

0 Nieokreślona

1 Tusze, półtusze i ćwierci – bez opakowania

2 Tusze, półtusze i ćwierci – opakowane

3 Elementy – indywidualnie pakowane (I.W.)

4 Elementy – hurtowo opakowane (pojemnik E2 lub woskowany karton)

5 Elementy – pakowane próżniowo (VAC)

6 Elementy – pakowane w zmodyfikowanej atmosferze (MAP) 

7 – 8 Kody niewykorzystane

9 Inne
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3.11  Etykiety, znakowanie, informacje podawane na opakowaniach  
handlowych partii mięsa

 ■  3.11.1  Informacje obowiązkowe

Abstrahując od wymogów krajowych krajów importujących, poniższa tabela zawiera informacje, które muszą  
zostać umieszczone na etykietach produktów, zgodnie z oznaczeniem “X” dla  nieopakowanych ćwierci i elementów, 
jak i dla elementów opakowanych lub paczkowanych.

Informacje dotyczące oznakowania
Nieopakowane tusze, 

ćwierćtusze i elementy

Zapakowane lub 

pakowane mięso

Weterynaryjny Znak Identyfikacyjny ✗ ✗

Numer ubojowy lub numer partii ✗ ✗

Data uboju ✗

Data pakowania ✗

Nazwa produktu ✗

Informacje dot. terminu przydatności, zgodnie  
z wymogami poszczególnych krajów ✗

Metody przechowywania: chłodzone, mrożone,  
głęboko-zamrożone ✗

Warunki przechowywania ✗

Informacja o producencie lub sprzedawcy detaliście  ✗ 5

Ilość (liczba kawałków)  ✗ 5

Masa netto  ✗ 5

 ■  3.11.2  Informacje dodatkowe

Na etykietach produktów mogą być podawane dodatkowe informacje, zgodnie z wymogami prawodawstwa kraju 
importującego lub na życzenie kupującego, lub zgodnie z wyborem przetwórcy. Podane informacje muszą być 
weryfikowane (patrz również 3.5.1). 

Przykłady wspomnianych charakterystyk uwzględniają poniższe: 
 ● kraj urodzenia,
 ● kraj(e) hodowli,
 ● kraj uboju,
 ● kraj(e) rozbioru/porcjowania,
 ● kraj(e) pakowania,
 ● kraj pochodzenia: w tym standardzie termin “kraj pochodzenia” jest zarezerwowany  

ze wskazaniem, że poród, hodowla, ubój, przetworzenie/porcjowanie i pakowanie miały  
miejsce w tym samym kraju,

 ● systemy produkcji i przetwarzania,
 ● charakterystyka żywca, systemów produkcji i żywienia,
 ● procedury uboju,
 ● data przetwarzania/pakowania,
 ● klasa jakości/klasa/klasyfikacja,
 ● pH, barwa mięsa, barwa tłuszczu.

5 Informacja ta może również zostać podana w dokumentacji towarzyszącej.
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3.12 Zapisy dotyczące wymogów oceny zgodności

Kupujący może zażądać niezależnej oceny zgodności produktu pod względem jakości/gatunku/klasyfikacji, 
parametrów standardu określonych przez nabywcę, oraz/lub identyfikacji zwierzęcia. Pojedyncza ocena zgodności 
lub jej kombinacje mogą zostać określone w następujący sposób:

Ocena zgodności pod względem jakości/gatunku/klasyfikacji (jakość): niezależny podmiot bada i poświadcza 
certyfikatem, że produkt spełnia przedłożone wymogi jakościowe. Nazwa niezależnego podmiotu wystawiającego 
certyfikat oraz wykorzystana ocena standardu jakości muszą zostać uściślone zgodnie z zapisem 3.1. 

Ocena zgodności standardu handlowego (standard handlowy): niezależny podmiot bada i poświadcza 
certyfikatem, że produkt jest zgodny ze zdefiniowanymi przez kupującego kryteriami, zgodnie ze specyfikacją 
niniejszego standardu, z wyjątkiem standardu jakości. Nazwa niezależnego podmiotu certyfikującego musi zostać 
wskazana zgodnie z zapisem 3.1. Opcjonalnie, kupujący może wskazać konkretne parametry wyszczególnione  
przez kupującego, podlegające certyfikacji pod szyldem wspomnianego niezależnego podmiotu certyfikującego.

Ocena identyfikacji zwierzęcia lub partii mięsa (numer ID zwierzęcia/partii): niezależny podmiot poświadcza, 
że produkt spełnia wyznaczone kryteria. Nazwa niezależnego podmiotu certyfikującego oraz wymogi muszą zostać 
wskazane zgodnie z zapisem 3.1.

Kod oceny zgodności

(pole danych nr 14)
Kategoria

0 Nieokreślona

1 Ocena zgodności jakości/gatunku/klasyfikacji (jakość)

2 Ocena zgodności standardu handlowego

3 Ocena identyfikacji partii/wołowiny (ID wołowiny/partii)

4 Ocena zgodności jakości i standardu handlowego

5 Ocena zgodności jakości i ID wołowiny/partii

6 Ocena zgodności standardu handlowego i ID wołowiny/partii

7 Ocena zgodności jakości, standardu handlowego i ID wołowiny/partii

8 Kod niewykorzystany

9 Inne

4. Kod ekg/onz dotyczący wymogów 
 kuPującego dla wołowiny

4.1 Definicja kodu

Kod EKG/ONZ dot. Wymogów Kupującego dla Wołowiny ma 14 pól i 20 pozycji (3 pozycje są niewykorzystane) 
i jest kombinacją kodów zdefiniowanych w rozdziałach 3 i 5.

W rozdziale III publikacji znajduje się opis systemu GS1, który zawiera konkretny identyfikator zastosowań dla 
wdrożenia Kodu EKG/ONZ.
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4.2 Przykład

Poniższy przykład opisuje schłodzony, spakowany próżniowo mostek, który został obcięty do max. 3 mm grubości 
tłuszczu, z wołu lub jałówki wyhodowanej w systemie produkcji ekologicznej, karmionej paszą i poddanej 
konwencjonalnemu ubojowi.
Pozycja ta ma następujący kod: 10164300153201040050

Numer pozycji Nazwa Sekcja Zakres Kodu

1 Gatunek 3.2 00 – 99

2 Produkt/Element 5 0000 – 9999

3 Pole niewykorzystane - 00 – 99

4 Chłodzenie 3.4 0 – 9

5 Kategoria 3.5.2 0 – 9 

6 System produkcji 3.5.3 0 – 9

7a System żywienia 3.5.4 0 – 9

7b Pole niewykorzystane - 0 – 9

8 System uboju 3.5.5 0 – 9

9 System poubojowy 3.5.6 0 – 9

10 Grubość tłuszczu 3.6.1 0 – 9

11 Jakość 3.7 0 – 9

12 Zakres wagowy 3.9 0 – 9

13 Pakowanie 3.10.2 0 – 9

14 Ocena zgodności 3.12 0 – 9

Numer pozycji Nazwa Wymóg Wartość

1 Gatunek Wołowina 10

2 Produkt/Element Mostek 1643

3 Pole niewykorzystane - 00

4 Chłodzenie Chłodzone 1

5 Kategoria Wół i/lub jałówka 5

6 System produkcji Ekologiczny 3

7a System żywienia Karmiony paszą objętościową 2

7b Pole niewykorzystane - 0

8 System uboju Konwencjonalny 1

9 System poubojowy - 0

10 Grubość tłuszczu Max. grubość tłuszczu 3mm 4

11 Jakość - 0

12 Zakres wagowy - 0

13 Pakowanie Porcje spakowane próżniowo (VAC) 5

14 Ocena zgodności - 0
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5.  oPisy tusz i elementów

5.1 Wielojęzyczny indeks produktów 

Kody dla elementów z kością rozpoczynają się od 1, a kody dla elementów bez kości od 2.

Polski English French Russian Spanish Chinese

Elementy z kością Element Strona Bone-in Avec os С Костями Con hueso 带骨羊肉

Mostek 1643 90 Brisket Poitrine sans plat de 
côtes Челышко Pecho 胸肉

Mostek część piersiowa  
(z kością) 1650-1653 90 Brisket point end 

(Bone-in)
Punta de pecho (Con 
hueso)

Mostek część brzuszna  
(z kością) 1660-1665 91 Brisket navel end 

(Bone-in)

Mostek część gruba 1674 91 Brisket point (sternum) Gros bout de poitrine Край челышка (грудина) Punta de pecho 前胸肉

Mostek płat żebrowy 1673 91 Brisket rib plate Poitrine Передняя часть говяжей 
грудинки Falda 胸肋肉

Udziec z kością 1500-1503 87 Butt Cuisse entière Оковалок Rueda 臀腿肉

Udziec (kula) z kością,  
bez goleni 1510 88 Butt - shank- off Cuisse sans jarret Оковалок без Голяшки Rueda sin garrón 去腱臀腿肉

Udziec z kością  
i krzyżową 1502 87 Butt and rump Cuisse et Rumsteck Оковалок и Кострец Rueda con cuadril 臀部肉

Udziec (kula) z kością  
bez nadpręża 1520 88 Butt square cut Cuisse coupe droite Оковалок прямоу-гольной 

разделки Rueda corte cuadrado 方切臀腿肉

Tusza 1001 86 Carcase Carcasse entière Цельная туша Canal 胴体

Rozbratel – cięty 
wzdłużnie (z kością) 1622 92 Chuck roll- long cut 

(Bone-in)

Rozbratel z kością 1617 93 Chuck - square cut Basse-côtes Лопаточная часть 
прямоугольной разделки Aguja 方切肩肉

Szponder z mostkiem  
i przeponą 1599 92 Full Rib Set

Ćwierćtusza przednia 1063 89 Forequarter Quartier avant droit Передняя четвертина Cuarto delantero 前四分体

Ćwierćtusza przednia 
popistoletowa z łatą 1050 90 Forequarter and flank 

(pistola forequarter) Quartier avant CAPA
Передняя четвер-тина и 
пашина (Пистолетный 
отруб передней 
четвертины)

Cuarto delantero con 
vacío 枪形前四分体

Goleń (pręga) z kością, 
przednia i tylna 1680 95

Forequarter / 
Hindquarter  
shin – shank

Jarret avant / Jarret 
arrière

Рулька-Голяшка передней/
задней четвертины Brazuelo/garrón 前/后腱子肉

Ćwierćtusza tylna 1010 86 Hindquarter Quartier arrière droit Задняя четвертина Cuarto trasero 后四分体

Rostbef i antrykot  
z kością 1525 88 Loin (bone-in)  Bifes con hueso

Kark z kością 1630 93 Neck Collier Шейная часть Cogote 颈肉

Ćwierćtusza tylna  
cięcie pistoletowe 1020 86 Pistola hindquarter Quartier arrière pistola Пистолетный Отруб 

задней четвертины Pistola 枪形后四分体
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Elementy z kością Element Strona Bone-in Avec os С Костями Con hueso 带骨羊肉

Szponder – trójkąt 1597 92 Ribs  Costillas

Antrykot z okrywą  
i z kością 1604 93 Ribs-prepared Milieu de train de 

côtes
Реберная часть – 
подготовленная Espinazo preparado 脊排

Rostbef z kością,  
z krzyżową i polędwicą 1540 88 Rump and loin Rumsteck et aloyau Кострец и Филей

Rump and loin (in 
Argentina) or Espinazo 
con cuadril (in Uruguay)

臀腰部肉

Szponder środkowy 1694 94 Short ribs Plat de côtes Реберный край Грудинки Asado corto (Porción de 
asado) 肋排

Rostbef z kością  
i z polędwicą 1550 89 Shortloin Faux-filet Короткий филей Bifes angostos 腰脊肉

Rostbef i antrykot  
(z kością) z całą  

polędwicą z warkoczem
1566 89 Loin (bone -in)  

with full tenderloin

Łopatka i noga przednia 1626 110 Shoulder and foreleg Delantero completo

Półtusza 1000 86 Side Demi-carcasse Полутуша Media canal or Media res 半胴体

Żebra z mięśniami 
międzyżebrowymi 1695 94 Spare ribs Plat de côtes Ребра без поверх-ностного 

мяса Costillar 仔排

Elementy bez kości Element Strona Boneless Sans Os Без Костей Sin hueso 剔骨牛肉

Łopatka mięsień  
trójgłowy  

i podgrzebieniowy
2300 111 Blade (clod) Macreuse à bifteck + 

paleron
Лопатка (мякоть 
лопаточной части) Paleta 肩胛肉

Łopatka mięsień  
trójgłowy 2302 111 Blade bolar Boule de macreuse Основание лопатки Centro de carnaza de 

paleta 保乐肩肉

Łopatka mięsień 
podgrzebieniowy 2303 111 Blade oyster Paleron Нежная мякоть лопатки Marucha 牡蛎肉

Łopatka mięsień  
podłopatkowy  2304 111 Blade undercut Dessus de palette Подрезанная лопатка Paleta sin tapa 肩胛内肉

Udziec górna część 
mięśnia czworogłowego 2133 104 Bottom sirloin butt, 

ball tip  Cuadril

Mostek 2323 105 Brisket Poitrine sans os Челышко Pecho 胸肉

Mostek część piersiowa 
(bez kości) 2330-2333 90 Brisket point end 

(Boneless)

Mostek część brzuszna 
(bez kości) 2340-2345 91 Brisket navel end 

(Boneless)

Mostek bez okrywy część 
tylna (bez kości) 2358 105 Brisket deckle off Morceau de poitrine 

sans os épluché Челышко без декеля Pecho sin tapa 精修胸肉

Mostek płat żebrowy 2473 92 Brisket navel plate Flanchet / tendron 
sans os Завиток Falda 后胸肉

Mostek bez okrywy część 
przednia (bez kości) 2353 106 Brisket point end 

deckle off
Gros bout de poitrine  
sans os épluché Край челышка без декеля Pecho corto sin tapa 精修前胸肉

Udziec bez kości  
– elementy 2483 112 Butt set Ensemble cuisse : T de 

T, semelle et TG Набор отрубов оковалка Cortes de la rueda 臀腿肉系列

Rozbratel  okrywa 2278 109 Chuck crest Bosse du cou Выступ лопаточ- ной мякоти Giba 上脑盖

Rozbratel bez okrywy 
bez kości 2268 108 Chuck eye roll Morceau de basse-côte  

sans os
Рулет изглазка ло-паточной 
мякоти Aguja sin tapa 精修上脑

Rozbratel bez kości 2275 107 Chuck rollw Basse-côte sans os Рулет из лопа- точной мякоти Aguja 上脑
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Elementy bez kości Element Strona Boneless Sans Os Без Костей Sin hueso 剔骨牛肉

Rozbratel oko 2264 108 Chuck eye

Rozbratel z częścią karku 
bez kości 2289 108 Chuck roll – long cut Collier basse-côte 

sans os
Рулет из лопаточ-ной части 
– длин- новырезанный Aguja larga 长切上脑

Łopatka mięsień 
nadgrzebieniowy 2310 110 Chuck tender Jumeau à bifteck Мякоть передка Chingolo 嫩肩肉

Antrykot bez kości oko 2240 107 Cube roll (rib eye roll) Noix d’entrecôte
Рулет из спинной мякоти 
(Рулет из мясистой части 
спины)

Bife ancho sin tapa 精修眼肉

Łata mięsień  
skórny tułowia  

(Cutaneus trunci)
2196 109 Cutaneus trunci (rose) Peaucler du tronc Поверхностная фасция 

(розовая) Matambre 皮肌

Krzyżowa serce 2093 104 Eye of rump Coeur de rumsteck Глазок костреца Corazón de cuadril 臀腰肉心

Ligawa 2040 98 Eye round Rond de gîte noix Глазок бедра Peceto 小米龙

Łata baweta mała 2210 101 Flank steak Bavette de flanchet Порционный кусок 
пашинки Bife de vacio 牛腩排（F肉）

Goleń (pręga i nadpręże) 2360 112 Shin – shank Jarret avant / jarret 
arrière sans os

Рулька/Голяшка передней/
задней четвертины Brazuelo/Garrón 前后腱子肉

Nadpręże 2364 112 Heel muscle Nerveux de gîte noix Пяточная мышца Tortuguita 蹄肉

Zrazowa górna 2010 96 Inside Tende de tranche Внутренняя часть бедра Nalga de adentro 臀肉

Okrywa zrazowej górnej 2012 96 Inside cap Dessus de tranche Верх внутренней части Tapa de nalga 臀肉盖

Zrazowa górna bez 
okrywy, z błoną 2011 96 Inside – cap off Tende de tranche sans 

dessus de tranche Внутренняя часть без верха Nalga de adentro sin tapa 去盖臀肉

Zrazowa górna – mięsień 
półbłoniasty odbłoniony 2035 97 Inside meat Tende de tranche sans 

dessus de tranche PAD Мясо внутренней части Nalga de adentro sin tapa 
al rojo 精修臀肉

Część mięśniowa  
przepony (łata mięsień 

poprzeczny) 
2205 101 Inside skirt Fausse bavette Внутренняя диафрагма Entraña fina 内裙肉

Łata baweta duża 2203 102 Internal flank plate Bavette d’aloyau
Внутренняя 
Часть пашины 
(плоская часть)

Bife grande de vacío 内腹肉

Skrzydło 2070 99 Knuckle Tranche grasse Огузок Bola de lomo 膝圆

Rostbef z antrykotem bez 
okrywy, bez kości 2146 100 Loin (boneless)

Kark bez kości 2280 109 Neck Collier sans os Шейная часть Cogote 颈肉

Zrazowa dolna z ligawą 2030 98 Outside Semelle sans nerveux Наружная часть Nalga de afuera 米龙

Zrazowa dolna 2050 98 Outside flat Gîte noix Плоский отруб наружной 
части Cuadrada 大米龙

Zrazowa dolna i ligawa 
odbłoniona 2033 97 Outside meat Gîte noix et rond de 

gîte PAD Мясо наружной части Nalga de afuera al rojo 米龙肉

Mostek mięśnie  
piersiowe 2329 106 Pectoral meat

Krzyżowa 2090 103 Rump Rumsteck Кострец Cuadril con colita 臀腰肉
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Elementy bez kości Element Strona Boneless Sans Os Без Костей Sin hueso 剔骨牛肉

Krzyżowa okrywa 2091 104 Rump cap Aiguillette de rumsteck Верх костреца Tapa de cuadril (Picaña) 臀腰肉盖

Antrykot bez kości 
mięsień zewnętrzny 2229 107 Rib eye cap meat

Krzyżowa zespół mięśni 2081 103 Bottom sirloin butt

Zrazowa dolna z ligawą 
i nadprężem 2020 97 Silverside Semelle entière Ссек Nalga de afuera con 

tortuguita 粗米龙

Rozbratel przycięty  
bez kości 2230 106 Spencer roll Entrecôte sans os avec 

dessus de côte Рулет «Спенсер» Bife ancho 眼肉

Rostbef bez kości 2140 100 Striploin Faux-filet Филейный край Bife angosto 外脊（西冷）

Łopatka mięsień 
podgrzebieniowy 

odbłoniony 
2306 111 Shoulder tender

Polędwica z warkoczem 2150 100 Tenderloin Filet avec chaînette Вырезка Lomo 里脊（牛柳）

Polędwica bez warkocza 2160 100 Tenderloin side strap off Filet sans chaînette Вырезка из малой 
поясничной мышцы Lomo sin cadena 修清里脊

Skrzydło z  ogonkiem 
krzyżowej 2060 99 Thick flank Tranche grasse + 

aiguillette baronne Толстая часть пашины Bola de lomo con colita 粗膝圆

Przepona świeca 2180 102 Thick skirt (hanging 
tender) Onglet

Толстая диафраг-
ма (мясистая часть 
диафрагмы)

Entraña gruesa 厚裙肉

Łata 2200 101 Thin flank Bavettes Тонкая часть пашины Vacio 腹肉

Przepona 2190 102 Thin skirt (outside skirt) Hampe Тонкая диафрагма 
(наружная) Entraña fina 薄裙肉

Krzyżowa bez ogonka 2120 103 Top sirloin (top butt) Rumsteck et partie 
d’aiguillette baronne Оковалок (верхняя часть) Cuadril 上臀腰肉

Krzyżowa ogonek 2131 105 Tri-tip Partie d’aiguillette 
baronne Тройная верхушка Colita de cuadril 下臀腰肉

Mięso drobne  
(trimming) 113 Manufacturing bulk 

packs Minerai de boeuf Упаковка навалом Carne sin hueso en 
bloque 加工牛肉
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5.2 Układ kostny półtuszy wołowej

guz piętowy

węzły chłonne podkolanowe

kręgi ogonowe

kość kulszowa

węzły chłonne kulszowe

kręgi krzyżowe 1 do 5

biodro

wyrostek poprzeczny

wyrostki kolczyste 

chrząstka łopatkowa

łopatka 

grzebień łopatki

węzły chłonne przedłopatkowe

kręgi szyjne (1 do 7)

kręgi lędźwiowe  (1 do 6))

 kości stępu 

kość piszczelowa

staw kolanowy

rzepka

kość udowa

węzły chłonne powierzchniowe  
pachwinowe

węzły chłonne podbiodrowe

guz biodrowy

trzon kręgu

kość miedniczna

wyrostek poprzeczny

chrząstki żebrowe

chrząstka mieczykowata

mostek

 guz łokciowy

kość łokciowa

kość promieniowa

nadgarstek kręg 
szczytowy obrotnik  

(kręg obrotowy)

ramię
przedpiersiowe 
węzły chłonne

panewka

otwór zasłoniony

Umiejscowienie najważniejszych gruczołów/węzłów chłonnych

caudal

cranial

ventraldorsal

caudal

cranial

ventraldorsal
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5.3 Elementy zasadnicze wołowe

GOLEŃ (PRĘGA  
I NADPRĘŻE) 

1680

ZRAZOWA GÓRNA  
2010

ZRAZOWA GÓRNA 
BEZ OKRYWY, 
Z BŁONĄ 2011

SKRZYDŁO 
2070

SKRZYDŁO Z OGONKIEM 
KRZYŻOWEJ 2060

POLĘDWICA Z WARKOCZEM 
2150

ANTRYKOT 
BEZ KOŚCI 

OKO 
2240

SZPONDER ŚRODKOWY 
1694

ROZBRATEL Z KOŚCIĄ 
1617

ROZBRATEL 
BEZ KOŚCI 

2275

MOSTEK CZĘŚĆ 
GRUBA 1674

MOSTEK 
PŁAT 

ŻEBROWY 
1673

MOSTEK 
1643KARK Z KOŚCIĄ 

1630

 

ANTRYKOT Z OKRYWĄ 
I Z KOŚCIĄ 1604

MOSTEK PŁAT ŻEBROWY 2473
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ZRAZOWA 

DOLNA 
2050

ZRAZOWA DOLNA  
Z LIGAWĄ 2030

ZRAZOWA DOLNA
Z LIGAWĄ I NADPRĘŻEM 

2020

LIGAWA 
2040

KRZYŻOWA 
OKRYWA 

2091
KRZYŻOWA 

SERCE 
2093

KRZYŻOWA
OGONEK 

2131

KRZYŻOWA
 2090

ROSTBEF Z KOŚCIĄ 
I Z POLĘDWICĄ 

1550

ROSTBEF BEZ 
KOŚCI 2140

ŁOPATKA MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY  
I PODGRZEBIENIOWY) 2300

ŁOPATKA 
MIĘSIEŃ 

TRÓJGŁOWY 
2302

ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
PODGRZEBIENIOWY 

2303

ŁOPATKA MIĘSIEŃ  
PODŁOPATKOWY 

2304

ŁOPATKA 
MIĘSIEŃ 

NADGRZEBIENIOWY 
2310

ŁOPATKA Z KOŚCIĄ
KOMPLET 1621

UDZIEC  
Z KOŚCIĄ 

1503

ROSTBEF Z KOŚCIĄ,  
Z KRZYŻOWĄ I POLĘDWICĄ 

1540

GOLEŃ (PRĘGA  
I NADPRĘŻE) 

1680
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ĆWIERĆTUSZA TYLNA 1010
Ćwierćtusza tylna jest wycięta z półtuszy (1000) w wyniku jej podziału 
na tylną i przednią ćwierćtuszę poprzez przecięcie wzdłuż określonego 
żebra, pod kątem prostym w stosunku do kręgosłupa w kierunku 
brzusznej części łaty. 

Niezbędne do określenia:  
 ● wymagana liczba żeber (od 0 do 10),
 ● przepona zachowana lub usunięta, 
 ● nerka zachowana lub usunięta, 
 ● tłuszcz okołonerkowy i miedniczny zachowane  

 lub oddzielone.

PÓŁTUSZA 1000 
Tusza jest podzielona na półtusze wzdłuż linii podziału kręgosłupa.

Niezbędne do określenia: 
 ● wymagana liczba żeber (od 0 do 10),
 ● przepona zachowana lub usunięta,
 ● nerka zachowana lub usunięta,
 ● tłuszcz okołonerkowy i miedniczny zachowane lub 

oddzielone. 

UWAGA: Pozycja numer 1001 dla całej tuszy.

ĆWIERĆTUSZA TYLNA CIĘCIE PISTOLETOWE 1020  
Ćwierćtusza tylna cięcie pistoletowe jest pozyskiwana z ćwierćtuszy  
tylnej 1010 (przez ten symbol rozumiemy symbol grupy zawierającej 
ćwierci od 1009 do 1019) poprzez odcięcie łaty (2200), bocznej części 
żeber i brzusznej części mostka. Wykonuje się cięcie rozpoczynające 
się na początku powierzchniowego, pachwinowego węzła chłonnego 
oddzielającego M. rectus abdominus i dalej z konturem biodra, 
następnie prowadzi się cięcie równolegle do kręgosłupa, około 50 mm 
od M. longissimus dorsi (mięsień najdłuższy grzbietu) aż do określonego 
żebra. 

Niezbędne do określenia:  
 ● wymagana liczba żeber (od 1 do 10),
 ● przepona zachowana lub usunięta, 
 ● nerka zachowana lub usunięta, 
 ● tłuszcz nerkowy/miedniczy zachowany lub usunięty, 
 ● określona długość żebra mierzona od oka mięśnia. 

UWAGA: Wykonuje się również cięcie pistoletowe bezpośrednio  
  z półtuszy (1000).

POZYCJA NR
1009 (5. żeber)  1015 (8. żeber) 
1010 (3. żebra) 1016 (4. żebra) 
1011 (0. żeber) 1017 (6. żeber) 
1012 (1. żebro) 1018 (9. żeber) 
1013 (2. żebra)    1019 (10. żeber)

1014 (7. żeber)

POZYCJA NR
1000 
1001

POZYCJA NR
 1020 (8. żeber) 1025 (5. żeber) 
 1021 (1. żebro) 1026 (6. żeber) 
 1022 (2. żebra) 1027 (7. żeber) 
 1023 (3. żebra) 1028 (9. żeber) 
 1024 (4. żebra)   1029 (10. żeber) 

5.4 Elementy wołowe
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UDZIEC Z KOŚCIĄ 1500
Udziec z kością wycina się z ćwierćtuszy tylnej (1010) przez cięcie 
rozpoczynające się od biodrowego węzła chłonnego do kulszowego 
węzła chłonnego, prowadzone wzdłuż (blisko) kości biodrowej.

Niezbędne do określenia: 
 ● powierzchniowy, pachwinowy węzeł chłonny 

 zachowany lub usunięty,
 ● fragmenty kości miednicy i powierzchniowa tkanka 

 włóknista zostawione lub oddzielone,
 ● krzyżowa ogonek (2130) usunięta lub zostawiona.

UDZIEC Z KOŚCIĄ I KRZYŻOWĄ 1502
Udziec z kością i krzyżową jest wycinany z ćwierćtuszy tylnej 
(1010) poprzez usunięcie polędwicy z warkoczem (2150) w jednym 
kawałku z powierzchni brzusznej kręgów lędźwiowych oraz bocznej 
powierzchni biodra. Rostbef z kością jest usuwany za pomocą cięcia 
od miejsca, w którym spotykają się kręgi lędźwiowe z kręgami 
krzyżowymi, do końca (szczytu) guza biodrowego miednicy i dalej, 
aż do brzusznej części łaty (oryg. flank).

UDZIEC 1503
Udziec wycina się z ćwierćtuszy tylnej (1010) prostym cięciem od 
końca dogłowowego ostatniego kręgu krzyżowego i pierwszego 
kręgu ogonowego, odsłaniając główkę kości udowej, bez oddzielania 
wypukłości. Przy udźcu nie powinny pozostać więcej niż dwa kręgi.

Niezbędne do określenia: 
 ● powierzchniowy, pachwinowy i biodrowy węzeł chłonny  

 zachowany lub usunięty,
 ● fragmenty kości miednicy i powierzchniowa tkanka  

 włóknista zostawione lub oddzielone.

POZYCJA NR
1500
1503

POZYCJA NR
1500
1503

POZYCJA NR
1502
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POZYCJA NR

UDZIEC (KULA)  
Z KOŚCIĄ BEZ GOLENI 1510
Udziec (kula) z kością i nadprężem wycinany jest z udźca z kością 
(1500–1503) przez usunięcie kości piszczelowej (przy więzadłach 
stawu kolanowego tylnej nogi), kości stępu (wyłączając guz piętowy) 
oraz grupy mięśni prostowników anatomicznie wzdłuż spojenia, 
pozostawiając M. gastrocnemius, ścięgno Achillesa i grupę mięśni 
zginaczy w pierwotnym położeniu.

Niezbędne do określenia: 
 ● powierzchniowy, pachwinowy i biodrowy węzeł chłonny 

zachowany lub usunięty.

UDZIEC (KULA)  
Z KOŚCIĄ BEZ NADPRĘŻA 1520
Udziec (kula) z kością bez nadpręża przygotowuje się z udźca  
z kością (1500–1503) za pomocą cięcia przez staw kolanowy, 
równolegle do podstawy, oddzielając kość piszczelową, kość 
stępu oraz otaczające mięśnie.

ROSTBEF Z KOŚCIĄ,  
Z KRZYŻOWĄ I POLĘDWICĄ 1540
Rostbef z kością, z krzyżową i polędwicą jest przygotowywany  
z ćwierćtuszy tylnej (1010) przez oddzielenie udźca z kością (1500).  
Łata (2200) jest oddzielana, począwszy od punktu położonego 
czołowo w stosunku do guza biodrowego, w odległości około 75 mm 
od mięśnia najdłuższego grzbietu (oko mięśnia), cięciem równoległym 
do kręgosłupa prowadzonym aż do określonego żebra.

Niezbędne do określenia: 

ROSTBEF I ANTRYKOT Z KOŚCIĄ 1525
Rostbef i antrykot z kością przygotowuje się z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020) 
przez oddzielenie polędwicy z warkoczem (2150). Rostbef jest oddzielany od udźca z kością 
i krzyżową (1502) za pomocą cięcia pomiędzy ostatnim kręgiem lędźwiowym a pierwszym 
kręgiem krzyżowym.

Niezbędne do określenia:
 ● wymagana liczba żeber,

 ● tkanka chrzęstna łopatki zachowana lub oddzielona.

POZYCJA NR
1510                1520 

POZYCJA NR
1510                1520 

1538 (6-8 żeber) 
1539 (4-6 żeber) 
1540 (3. żebro) 

1541 (0. żebro) 
1542 (1. żebro) 
1543 (2. żebro)

 ● wymagana liczba żeber (od 0 do 8),
 ● odległość od oka mięśnia,
 ● przepona zostawiona lub oddzielona,
 ● nerka i tłuszcz nerkowy zostawione lub oddzielone.

UWAGA: Element ten może też zostać przygotowany  
  z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020).
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ROSTBEF Z KOŚCIĄ I Z POLĘDWICĄ  1550
Rostbef z kością i z polędwicą przygotowuje się z ćwierćtuszy tylnej 
(1010) za pomocą cięcia pomiędzy ostatnim kręgiem lędźwiowym, 
a pierwszym kręgiem krzyżowym, w punkcie dogłowowym w stronę 
guza kości biodrowej, do brzusznej części łaty. Łata (2200) jest odcięta 
w punkcie dogłowowym w stronę guza kości biodrowej w odległości 
około 50 do 75 mm od M. longissimus dorsi (oko polędwicy)  i cięciem 
biegnącym równolegle do kręgosłupa, aż do określonego żebra.

Niezbędne do określenia: 
 ● wymagana liczba żeber (od 0 do 3),
 ● odległość do oka mięśnia najdłuższego grzbietu, 
 ● przepona zostawiona lub oddzielona,
 ● nerka zostawiona lub oddzielona,
 ● tłuszcz okołonerkowy zostawiony lub oddzielony.

ROSTBEF I ANTRYKOT (Z KOŚCIĄ) Z CAŁĄ 
POLĘDWICĄ Z WARKOCZEM 1566
Przygotowuje się go z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020) 
zawierającej polędwicę z warkoczem (2150). Rostbef jest oddzielany 
od udźca z kością i krzyżową (1502) za pomocą cięcia pomiędzy 
ostatnim kręgiem lędźwiowym, a pierwszym kręgiem krzyżowym.

Niezbędne do określenia: 
 ● wymagana liczba żeber,
 ● tkanka chrzęstna łopatki zachowana  
lub oddzielona.

POZYCJA NR
1550 (3. żebro) 
1551 (0. żebro) 
1552 (1. żebro) 
1553 (2. żebro)

ĆWIERĆTUSZA PRZEDNIA 1063
Ćwierćtusza przednia jest przygotowywana z półtuszy (1000) przez 
oddzielenie ćwierćtuszy tylnej (1010) za pomocą cięcia wzdłuż 
określonego żebra pod kątem prostym do kręgosłupa, aż do części 
brzusznej łaty.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (od 5 do 13),
 ● przepona zostawiona lub oddzielona.

POZYCJA NR

1060 (10. żebro)
1061 (11. żebro) 
1062 (12. żebro)
1063 (13. żebro)
1064 (6. żebro)

1065 (5. żebro) 
1066 (7. żebro) 
1067 (9. żebro) 
1068 (8. żebro)
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MOSTEK CZĘŚĆ PIERSIOWA  
(BEZ KOŚCI) 2330-2333
(2330 – 5 żeber, 2331 – 4 żebra, 2332 – 6 żeber, 2333 – 7 żeber)

MOSTEK CZĘŚĆ PIERSIOWA  
(Z KOŚCIĄ) 1650-1653
(1650 – 5 żeber, 1651 – 4 żebra, 1652 – 6 żeber, 1653 – 7 żeber)
Mostek część przednią (z kością) przygotowuje się z mostka z kością 
(1643) przez oddzielenie części tylnej mostka, tnąc wzdłuż krawędzi 
od strony ogonowej wyznaczonego żebra.

Niezbędne do określenia:
 ● wymagana liczba żeber.

MOSTEK 1643
Mostek z kością jest przygotowywany z 13. żebrowej 
ćwierćtuszy przedniej (1063) przez proste cięcie 
rozpoczynające się na stycznej pierwszego żebra  
i pierwszego segmentu żebrowego, prowadzone aż 
do zgięcia przepony na wysokości jedenastego żebra,  
i kontynuację cięcia, aż do trzynastego żebra.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (od 10 do 13),
 ● przepona zostawiona lub oddzielona,
 ● równoległa linia cięcia i punkt odcięcia 
mostka.

UWAGA:  Zestaw mostkowy: patrz szczegóły specyfikacji – pozycje kodu Mostek płat żebrowy 1673, 
Mostek część gruba 1674 oraz Mostek płat żebrowy 2473.

ĆWIERĆTUSZA PRZEDNIA 
POPISTOLETOWA Z ŁATĄ 1050 
Ćwierćtusza przednia popistoletowa z łatą jest przygotowywana  
z półtuszy (1000) i składa się z elementu ćwierćtuszy wyciętego do 
określonego żebra po wycięciu ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe 
(1020). Mostek z kością (1643) z łatą pozostaje przy ćwierćtuszy 
przedniej.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber w ćwierćtuszy (od 5 do 9),
 ● przepona zostawiona lub oddzielona,
 ● długość żebra mierzona od oka mięśnia 

 najdłuższego grzbietu. POZYCJA NR
1060 (10. żebro)
1061 (11. żebro) 
1062 (12. żebro)
1063 (13. żebro)
1064 (6. żebro)

1065 (5. żebro) 
1066 (7. żebro) 
1067 (9. żebro) 
1068 (8. żebro)

POZYCJA NR
1640 (10. żebro) 
1641 (11. żebro) 
1642 (12. żebro) 
1643 (13. żebro)
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MOSTEK CZĘŚĆ GRUBA 1674 
Mostek część gruba i powiązane mięśnie są oddzielane od mostka z 
kością (1643) za pomocą cięcia rozpoczynającego się przy pierwszym 
segmencie mostkowym, przecinając wzdłuż chrząstki żebrowej oraz 
włączając chrząstkę siódmego żebra. Mostek jest usuwany wraz 
z przyległymi mięśniami. Główne partie mięśni to M. pectoralis 
superficialisis, M. pectoralis profundus oraz M. rectus thoracis.

Niezbędne do określenia: 
 ●  M. transversus thoracis zachowany lub usunięty.

MOSTEK PŁAT ŻEBROWY 1673
Mostek płat żebrowy jest przygotowywany z 13. żebrowego mostka  
z kością (1643). Mostek i powiązane mięśnie oddziela się za pomocą 
cięcia rozpoczynającego się przy pierwszym segmencie mostkowym, 
przecinając chrząstkę żebrową oraz włączając chrząstkę siódmego 
żebra, usuwając mostek i przyległe mięśnie. Nacięcie wykonuje się 
wzdłuż konturu brzusznego chrząstki żebrowej, od siódmego do 
trzynastego żebra ćwierćtuszy, usuwając część brzuszną bez kości 

(M. transversus abdominis) i przylegające mięśnie. Mostek płat żebrowy może zawierać następującą opcjonalną 
liczbę żeber: od czterech do trzynastu żeber, jak również od jednego do dziesięciu.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber i ich położenie,
 ● długość żebra od grzbietowej linii cięcia,

MOSTEK CZĘŚĆ BRZUSZNA  
(BEZ KOŚCI) 2340-2345
(2342 – 6 żeber, 2340 – 5 żeber, 2341 – 4 żebra, 2343 – 7 żeber, 
2344 – 8 żeber, 2345 – 9 żeber)

MOSTEK CZĘŚĆ BRZUSZNA  
(Z KOŚCIĄ) 1660-1665
(1660 – 5 żeber, 1661 – 4 żebra, 1662 – 6 żeber, 1663 – 7 żeber, 
1664 – 8 żeber, 1665 – 9 żeber)
Mostek część tylna (z kością) jest przygotowywany z mostka z kością 
(1643) przez oddzielenie przedniej części mostka, cięciem wzdłuż 
krawędzi od strony ogonowej wyznaczonego żebra.

Niezbędne do określenia:
 ● wymagana liczba żeber.

 ● przepona zachowana lub oddzielona. 

POZYCJA NR
1673

POZYCJA NR
1674
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SZPONDER Z MOSTKIEM I PRZEPONĄ 1599
Szponder z mostkiem i przeponą przygotowuje się z ćwierćtuszy przedniej (1063). Łopatka i noga przednia (1626) są 
oddzielone. Szponder z mostkiem i przeponą jest oddzielony za pomocą cięcia rozpoczynającego się od grzbietowego 
końca pierwszego żebra i jest cięty równolegle w stosunku do kręgosłupa. Błona przepony jest zachowana.

Niezbędne do określenia:
 ● liczba żeber podlega uzgodnieniu pomiędzy kupcem i sprzedawcą,
 ● szerokość elementu,
 ● błona przepony zachowana lub usunięta.

ROZBRATEL – CIĘTY WZDŁUŻNIE (Z KOŚCIĄ)  1622  
Rozbratel – cięty wzdłużnie (z kością) przygotowuje się z ćwierćtuszy przedniej popistoletowej (pozycja 1049)  
po oddzieleniu łopatki i nogi przedniej (1626), szpondra z mostkiem i przeponą (1599) oraz antrykotu z okrywą  
i z kością (1604). Brzuszna linia cięcia znajduje się około 75 mm od oka mięśnia M. longissimus dorsi. Cięcie prowadzi 
się równolegle w stosunku do kręgosłupa i uwzględnia ono siedem kręgów szyjnych i od czterech do sześciu kręgów 
piersiowych z korespondującymi numerami żeber. M. trapezius oraz M. rhomboideus są oddzielane, natomiast  
M. subscapularis pozostaje.

Wymaga dookreślenia:
 ● M. trapezius zachowany,
 ● wymagana liczba żeber,
 ● Ligamentum nuchae oddzielone,
 ● M. subscapularis oddzielony.

MOSTEK PŁAT ŻEBROWY 2473
Mostek płat żebrowy jest przygotowywany z mostka z kością 
(1643) za pomocą cięcia wzdłuż brzusznego konturu chrząstki 
żebrowej od siódmego do trzynastego żebra ćwierćtuszy przedniej, 
oddzielającego część brzuszną bez kości. Główne partie mięśni to 
M. transversus abdominis oraz M. rectus abdominis. Część włóknista 
linii białej (linea alba) jest oddzielona. 

Niezbędne do określenia: 
 ● otrzewna oddzielona lub zachowana.

SZPONDER – TRÓJKĄT 1597 
Szponder trójkąt jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej 
popistoletowej (1049). Żebra odcina się z ćwierćtuszy popistoletowej, 
cięciem prostym pomiędzy piątym i szóstym żebrem w kierunku 
krawędzi brzusznej oddzielającej partię żebrową od ćwierćtuszy 
przedniej. Łata jest oddzielana za pomocą cięcia wzdłuż konturu 
trzynastego żebra, aż do krawędzi brzusznej.

Niezbędne do określenia:
 ● liczba żeber podlega uzgodnieniu pomiędzy kupcem i sprzedawcą,
 ● szerokość elementu,
 ● błona przepony zachowana lub usunięta.

POZYCJA NR
2473
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ROZBRATEL Z KOŚCIĄ  1617 
Rozbratel z kością jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej (1063) 
po oddzieleniu mostka z kością (1643) i antrykotu z okrywą i z kością 
(1604). Kark z kością (1630) jest odcinany od ćwierćtuszy przedniej za 
pomocą prostego cięcia równoległego dogłowowego do pierwszego 
żebra i przez punkt styczny siódmego kręgu szyjnego i pierwszego 
kręgu piersiowego. Rozbratel z kością zawiera od czterech do sześciu 
żeber, jest oddzielony od części brzusznej linią cięcia w odległości 
około 75 mm od oka mięśnia M. longissimus dorsi równolegle  
w stosunku do kręgosłupa, do pierwszego żebra. Pasmo tłuszczu 
umiejscowione przy grzbietowej krawędzi jest usuwane wraz z luźną 
tkanką mięśniową.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 4 do 6), 
 ● odległość od oka mięśnia, 
 ● M. subscapularis zachowany lub usunięty, 
 ● Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte. 

KARK Z KOŚCIĄ  1630
Kark z kością jest oddzielony od ćwierćtuszy przedniej (1063) za pomocą cięcia prostego, równoległego 
i doczaszkowego do pierwszego żebra i przez punkt zetknięcia siódmego kręgu szyjnego i pierwszego kręgu 
piersiowego. 

Wymaga dookreślenia: 
 ● Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte.

ANTRYKOT Z OKRYWĄ I Z KOŚCIĄ  1604 
Antrykot z okrywą i z kością jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej (1063) poprzez oddzielenie mostka z kością 
(1643) i rozbratla z kością (1617). Szponder środkowy (1694) zostaje oddzielony w odległości 75 mm od M. longissimus 
dorsi, mierząc od strony rostbefu (ogonowa), cięciem równoległym do kręgosłupa aż do określonego żebra. Trzony 
kręgowe zostają usunięte, odsłaniając mięso chude, ale pozostawia się wyrostek kolczysty. 

Wymaga dookreślenia: 

 ● liczba żeber (od 4 do 9), 
 ● wyrostek kolczysty zachowany lub usunięty, 
 ● końcówka chrząstki łopatkowej i powiązana  
chrząstka zachowana lub oddzielona, 

 ● odległość żebra od oka mięśnia, 
 ● M. trapezius zachowany lub usunięty, 
 ● Ligamentum nuchae zachowane  
lub usunięte.

UWAGA:  Antrykot często pochodzi z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020). (oryg. 1020-1028)

POZYCJA NR
1630 z kością

POZYCJA NR
1615 (5. żeber) 
1616 (4. żebra) 
1617 (6. żeber) 

POZYCJA NR
1600 (5. żeber) 
1601 (6. żeber) 
1602 (7. żeber) 
1603 (8. żeber) 
1604 (9. żeber) 
1605 (4. żebra) 
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SZPONDER ŚRODKOWY 1694 
Szponder środkowy (krótkie żebra) jest 
przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej 
(1063) po oddzieleniu mostka z kością (1643), 
antrykotu z okrywą i z kością (1604) i rozbratla 
z kością (1617). Linia cięcia dla szpondra 
przebiega w przybliżeniu 75 mm od oka 
mięśnia M. longissimus dorsi i równolegle 
do kręgosłupa. M. cutaneus trunci zostaje 
usunięty, chyba, że specyfikacja zawiera inne 
wytyczne. 

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (od 1 do 9) i ich położenie,
 ● M. cutaneus trunci zachowany,
 ● M. laterissimus dorsi zachowany lub usunięty,
 ● pokrywa tłuszczu zachowana lub usunięta,
 ● przepona zachowana lub oddzielona,
 ● wymogi dotyczące rozmiarów pociętych porcji.

ŻEBRA Z MIĘŚNIAMI 
MIĘDZYŻEBROWYMI 1695  
Żebra z mięśniami międzyżebrowymi przygotowuje się z ćwierćtuszy 
przedniej (1063). Składają się one z kości żebrowych i mięśni 
międzyżebrowych. Żebra mogą pochodzić z każdego fragmentu 
klatki piersiowej.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber i ich umiejscowienie,
 ● rozmiar partii żebrowej.

5 żeber Bez okrywy

Usunięty tłuszcz Paski

POZYCJA NR
1686 (1. żebro) 
1687 (2. żebro) 
1688 (3. żebro) 
1689 (4. żebro) 
1690 (5. żebro)
1691 (6. żebro)
1692 (7. żebro)
1693 (8. żebro)
1694 (9. żebro)

POZYCJA NR
1695
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GOLEŃ (PRĘGA) Z KOŚCIĄ, PRZEDNIA I TYLNA 1680
Goleń (pręga) z kością, przednia i tylna jest przygotowywana z ćwierćtuszy przedniej lub tylnej (grupa mięśni 
prostowników/zginaczy). Kończyna przednia jest oddzielona za pomocą cięcia prowadzonego za linią oddzielania 
mostka od ćwierćtuszy, przez M. triceps brachii i M. biceps brachii, oraz grzbietowego końca kości ramieniowej, tak 
by uwzględniano kość promieniową i łokciową wraz z przylegającymi mięśniami. Nogę z tylnej ćwierćtuszy oddziela 
się za pomocą cięcia przebiegającego przez staw kolanowy, usuwając kości piszczelowe / kość stępu, włączając 
otaczające grupy mięśni zginaczy/prostowników.

Niezbędne do określenia: 
 ● usunięcie wyrostka łokciowego i stawu łokciowego na poziomie mięsa, 
 ● usunięcie stawu skokowego z tylnej ćwierćtuszy i ścięgien kolanowych na poziomie 
mięsa.

UWAGA:  1680 goleń z przedniej ćwierćtuszy / tylnej ćwierćtuszy (pakowane razem), 1682 konkretnie dla przedniej 
ćwierćtuszy oraz 1683 konkretnie dla tylnej ćwierćtuszy.

POZYCJA NR
1680

1682 Przednia ćwierćtusza

POZYCJA NR
1683 Tylna ćwierćtusza
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ZRAZOWA GÓRNA BEZ OKRYWY,  
BEZ MIĘŚNI BOCZNYCH 2014
Nazwa alternatywna: ZRAZOWA GÓRNA BEZ 
OKRYWY Z BŁONĄ Z USUNIĘTYMI MIĘŚNIAMI 
BOCZNYMI 2006. 
Górną zrazową bez okrywy z błoną przygotowuje się 
z górnej zrazowej (2010) poprzez usunięcie mięśnia 
M. gracilis wzdłuż naturalnego połączenia. Usunięciu 
podlegają następujące mięśnie boczne: M. pectineus 
oraz M. sartorius. Usuwa się również warstwy tłuszczu.

OKRYWA ZRAZOWEJ GÓRNEJ 2012
Okrywa zrazowej górnej składa się z mięśnia  
M. gracilis oddzielonego od zrazowej górnej (2010) 
wzdłuż naturalnego spojenia.

Niezbędne do określenia: 
 ● tkanka włóknista i warstwy tłuszczu   

 zachowane lub oddzielone,
 ● M. pectineus i M. sartorius zachowany  

 lub usunięty.

ZRAZOWA GÓRNA 2010  
Zrazowa górna jest umiejscowiona doogonowo i przy-
środkowo względem kości udowej i przyczepiona do 
kości biodrowej. Oddziela się ją cięciem prowadzonym 
anatomicznie wzdłuż naturalnego spojenia między 
skrzydłem z ogonkiem krzyżowej (2060), a zrazową 
dolną z ligawą i nadprężem (2020). Trzon prącia, tkanka 
włóknista i węzeł chłonny pachwinowy oraz otaczający 
je tłuszcz są oddzielone.

Niezbędne do określenia: 
 ● pokrywa tłuszczowa,
 ● mięsień napinacz uda zachowany lub usunięty,
 ● tkanka łączna zachowana lub usunięta,
 ● naczynia krwionośne uda zachowane lub usunięte.

ZRAZOWA GÓRNA  
BEZ OKRYWY Z BŁONĄ 2011
Zrazowa górna bez okrywy z błoną jest przygotowywana 
ze zrazowej górnej (2010) poprzez usunięcie M. gracilis 
wzdłuż naturalnego spojenia. Warstwa tłuszczu jest 
usuwana.

Niezbędne do określenia: 
 ● M. pectineus i / lub M. sartorius zacho-
wane lub oddzielone.

POZYCJA NR
2010
2011
2012



97Opisy tusz i elementów

ZRAZOWA DOLNA  
I LIGAWA ODBŁONIONA 2033 
Zrazowa dolna i ligawa odbłoniona jest przygotowywana 
ze zrazowej dolnej z ligawą (2030) przez anatomiczne 
oddzielenie zrazowej dolnej (2050) i ligawy (2040) 
wzdłuż naturalnego połączenia. Cały tłuszcz podskórny, 
tkanka łączna, błona i omięsna na zewnętrznym płacie 
oraz ligawa są usuwane. Mięsień w kształcie klina 
zlokalizowany na płaskiej części doogonowej zrazowej 
dolnej M. glutobiceps może zostać oddzielony, aby 
umożliwić anatomiczne usunięcie warstwy tłuszczu 
(wzdłuż połączenia).  

Wymaga dookreślenia: 
 ● mięsień w kształcie klina lub płaska część ogonowa M. glutobiceps zachowane  
lub oddzielone.

ZRAZOWA GÓRNA – MIĘSIEŃ 
PÓŁBŁONIASTY ODBŁONIONY 2035 
Zrazowa górna mięsień półbłoniasty odbłoniony jest 
przygotowywana ze zrazowej górnej bez okrywy z błoną 
(2011) poprzez usunięcie wszystkich błon, tkanki łącznej 
oraz naczyń krwionośnych uda.

Wymaga dookreślenia: 
 ● M. pectineus i M. sartorius zachowane  
lub usunięte.

UWAGA:  Wyszczególnione kombinacje mięsa zrazowej górnej – mięsień półbłoniasty odbłoniony (2035) oraz 
zrazowej dolnej i ligawy odbłonionej (2033) można alternatywnie opisywać jako MIĘSO CZERWONE i stosować jedną  
z identyfikacji kodu.

ZRAZOWA DOLNA  
Z LIGAWĄ I NADPRĘŻEM 2020 
Zrazowa dolna z ligawą i nadprężem położona jest w 
linii bocznej / doogonowej względem kości udowej i jest 
przyczepiona do kości miednicznej (os coxae) oraz jest 
usuwana cięciem anatomicznym pomiędzy skrzydłem 
z ogonkiem krzyżowej (2060) a zrazową górną (2010). 
Koniec elementu od strony stopy jest odcinany prosto 
w punkcie styczności ścięgna Achillesa i mięśnia  
M. gastrocnemius. Przyłączona chrząstka jest usuwana 
od kości krzyżowej.

Niezbędne do określenia: 
 ● ścięgno Achillesa zachowane lub oddzielone,
 ● podkolanowe węzły chłonne zachowane lub oddzielone.

POZYCJA NR
2033
2035

POZYCJA NR
2020
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LIGAWA 2040
Ligawa jest przygotowana ze zrazowej dolnej z ligawą 
(2030) poprzez anatomiczne oddzielenie ligawy  
M. semitendinosus od zrazowej dolnej M. gluteobiceps.

ZRAZOWA DOLNA Z LIGAWĄ 2030 
Zrazowa dolna z ligawą jest przygotowywana ze zrazowej 
dolnej z ligawą i nadprężem (2020) przez usunięcie 
mięśnia M. gastrocnemius. Podkolanowy węzeł chłonny, 
przyległy tłuszcz i tkanka łączna zostają oddzielone.

Wymaga dookreślenia: 
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna  

 (omięsna) oddzielona lub zachowana.

ZRAZOWA DOLNA 2050
Zrazowa dolna jest przygotowana ze zrazowej dolnej 
z ligawą (2030) poprzez anatomiczne oddzielenie 
zrazowej dolnej M. gluteobiceps od ligawy M. semi-
tendinosus. 

Wymaga dookreślenia: 
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna  

 (omięsna) oddzielona lub zachowana.

POZYCJA NR
2030

POZYCJA NR
2040

POZYCJA NR
2050
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SKRZYDŁO 2070
Skrzydło przygotowuje się ze skrzydła z ogonkiem 
krzyżowej (2060) poprzez anatomiczne usunięcie 
mięśnia M. tensor fasciae latae czyli ogonka krzyżowej od 
skrzydła oraz otaczającego tłuszczu i biodrowych węzłów 
chłonnych.

Niezbędne do określenia: 
 ●  zdefiniowanie stopnia odsłonięcia 

dalszych okrągłych mięśni na końcu 
krzyżowej.

SKRZYDŁO Z OGONKIEM 
KRZYŻOWEJ 2060 
Skrzydło z ogonkiem krzyżowej pochodzi z udźca z kością 
(1500–1503), oryg. 1500, i jest oddzielone anatomicznie 
wzdłuż naturalnych połączeń pomiędzy zrazową górną 
(2010) i zrazową dolną z ligawą i nadprężem (2020). 
Rzepka, torebka stawowa oraz przyległa tkanka łączna 
są oddzielone.

Wymaga dookreślenia: 
 ● mięsień M. cutaneus trunci zachowany lub oddzielony,
 ● zdefiniowanie stopnia odsłonięcia dalszych okrągłych mięśni na końcu krzyżowej.

GŁÓWNE MIĘŚNIE

POZYCJA NR
2060

POZYCJA NR
2070

M. rectus femoris 
– oko skrzydła

M. vastus lateralis 
– okrywa skrzydła

M. vastus intermedius
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POLĘDWICA Z WARKOCZEM 2150 
Polędwica z warkoczem jest przygotowywana z tylnej 
ćwierćtuszy i jest odrywana w jednym kawałku od 
powierzchni brzusznej kręgów lędźwiowych oraz bocznej 
powierzchni biodra. Mięsień M. psoas minor pozostaje 
na miejscu.

Wymaga dookreślenia: 
 ● pokrywa tłuszczu zachowana lub usunięta,
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna  

 (omięsna) oddzielona lub zachowana,
 ● M. iliacus (przyległy do M. psoas minor)  

 zachowany lub usunięty.

POLĘDWICA BEZ WARKOCZA 2160
Polędwica bez warkocza jest pozyskiwana poprzez usunięcie warkocza M. psoas minor z polędwicy  
z warkoczem (2150). 

ROSTBEF BEZ KOŚCI 2140
Rostbef bez kości jest przygotowywany z ćwierćtuszy tylnej 
(1010) poprzez cięcie na wysokości stycznej lędźwiowo-
krzyżowego odcinka kręgosłupa, w kierunku dobrzusznej 
części łaty. Łata zostaje usunięta w ściśle określonej 
odległości w stosunku do mięśnia M. longissimus dorsi, 
zarówno od strony dogłowowej, jak i doogonowej.

 

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 0 do 3),
 ● odległość od oka mięśnia,
 ● mięso międzykostne zachowane lub oddzielone,
 ● więzadło nadkolcowe zachowane lub oddzielone,
 ● M. multifidus zachowany lub usunięty.

ROSTBEF Z ANTRYKOTEM  
BEZ OKRYWY, BEZ KOŚCI 2146
Rostbef z antrykotem bez okrywy, bez kości jest 
przygotowywany z rostbefu i antrykotu z kością 
(1525) przez usunięcie wszystkich kości i chrząstek. 
Rostbef z antrykotem składa się z M. longissimus dorsi 
i powiązanych mięśni.

Wymaga dookreślenia:
 ● wymagana liczba żeber,
 ● odległość od oka mięśnia,
 ● M. multifidus zachowany lub usunięty.

POZYCJA NR
2150
2160

POZYCJA NR
2140 (3. żebro) 
2141 (0. żebro) 
2142 (1. żebro)
2143 (2. żebro)

POZYCJA NR
2140 (3. żebro) 
2141 (0. żebro) 
2142 (1. żebro)
2143 (2. żebro)



101Opisy tusz i elementów

ŁATA 2200 
Łata z bawetami jest przygotowywana z ćwierćtuszy tylnej 
(1010) poprzez cięcie rozpoczynające się na wysokości 
powierzchniowego pachwinowego węzła chłonnego, 
przepołowienie M. rectus abdominus i kontynuowanie 
wzdłuż konturu biodra aż do trzynastego żebra, 
prowadząc cięcie wzdłuż konturu żebra do powierzchni 
brzusznej. Część włóknista linii białej (linea alba) po 
stronie brzusznej ćwierćtuszy jest oddzielona.

Niezbędne do określenia: 
 ● M. cutaneus trunci zachowany lub usunięty,
 ● gruczoł i warstwa tłuszczu pod M. cutaneus trunci zachowane lub oddzielone.

CZĘŚĆ MIĘŚNIOWA PRZEPONY 2205
Część mięśniowa przepony (M. transversus abdominis) 
jest zlokalizowana po wewnętrznej stronie jamy brzusznej 
w ćwierćtuszy tylnej (1010) i rozciąga się do końcowej 
partii brzusznej mostka z kością (1643). Otrzewna i złogi 
tłuszczu są oddzielone.

Niezbędne do określenia: 
 ● tylna ćwierćtusza i / lub porcja ćwierćtuszy uwzględnione,
 ● błony pokrywające zachowane lub oddzielone.

ŁATA BAWETA MAŁA 2210
Łata baweta mała jest przygotowywana z łaty (2200) 
i jest płaską, chudą, mięsistą częścią mięśnia M. rectus 
abdominis z usuniętą od mięśnia błoną surowiczą  
i tkanką łączną.

POZYCJA NR
2200

POZYCJA NR
2210

POZYCJA NR
2205
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PRZEPONA ŚWIECA 2180
Przepona świeca jest lędźwiową partią przepony. Cała 
tkanka łączna, błona i tłuszcz są oddzielone. 

PRZEPONA   2190 
Przepona jest żebrową partią mięśniową przepony. Cała 
biała tkanka ścięgnista nie pokrywająca chudego czer-
wonego mięśnia zostaje oddzielona.

Niezbędne do określenia: 
 ● tłuszcz i błona powierzchniowa  

 zachowane lub oddzielone.

ŁATA BAWETA DUŻA 2203
Łata baweta duża jest przygotowywana z łaty (2200) 
i jest najgrubszą częścią mięśnia M. obliquus internus 
abdominis. Cały widoczny tłuszcz jest usunięty.

POZYCJA NR
2203

POZYCJA NR
2190

POZYCJA NR
2180
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KRZYŻOWA 2090
Krzyżowa jest przygotowywana z ćwierćtuszy tylnej (1010) 
poprzez cięcie rozpoczynające się na końcu doogonowym 
M. tensor fasciae latae umiejscowionym nad skrzydłem 
(2070) i prowadzone wzdłuż naturalnego spojenia  
w kierunku podstawy brzuśców mięśnia czworogłowego. 
Dokonuje się prostego nacięcia do punktu dogłowowego 
panewki stawowej w kierunku biodrowego węzła 
chłonnego po grzbietowej stronie biodrówki. Polędwica 
(strona dogłowowa) jest oddzielana cięciem na wysokości 
stycznej lędźwiowo-krzyżowej w prostej linii dogłowowej, 
aż do guza biodrowego i brzusznej części łaty.

Wymaga dookreślenia: 
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna (omięsna) oddzielona,
 ● długość zachowanego M. tensor fasciae latae (ogon).

KRZYŻOWA BEZ OGONKA 2120 
Krzyżowa bez ogonka jest przygotowywana z krzyżowej 
(2090) poprzez usunięcie M. tensor fasciae latae (ogonka) 
poprzez cięcie proste na stycznej M. gluteus medius oraz 
M. tensor fasciae latae, odsłaniające w przybliżeniu  
25 mm powierzchni M. gluteus medius, pozostawiając 
partię M. tensor fasciae latae złączonego z boczną 
powierzchnią krzyżowej.

Wymaga dookreślenia: 
 ●  zewnętrzna gruba tkanka łączna (omięsna) oddzielona lub zachowana.

KRZYŻOWA ZESPÓŁ MIĘŚNI 2081
Krzyżowa zespół mięśni jest przygotowywana z ćwierćtuszy 
tylnej (1010–1020) i jest wykrawana odgłowowo poprzez 
cięcie w kierunku panewki stawowej i kulszowego węzła 
chłonnego oraz cięcie brzuszne przez brzuśce mięśnia 
czworogłowego, idąc dalej wzdłuż naturalnych połączeń, 
tak by uwzględnić mięsień M. tensor fasciae latae. 
Rostbef jest oddzielany poprzez cięcie na stycznej 
lędźwiowo-krzyżowej, w linii prostej w stosunku do 
partii brzusznej łaty. Ogonek krzyżowej (łata) zostaje 
oddzielony.

Wymaga dookreślenia:
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna (omięsna) oddzielona.

POZYCJA NR
2120

POZYCJA NR
2090
2091
2093
2131
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KRZYŻOWA OKRYWA 2091
Krzyżowa okrywa jest przygotowywana z krzyżowej 
(2090) poprzez oddzielenie mięśnia M. gluteobiceps 
wzdłuż naturalnego spojenia. 

Wymaga dookreślenia: 
 ● tłuszcz zachowany lub usunięty,
 ● zewnętrzna gruba tkanka łączna  

 (omięsna) oddzielona lub zachowana.

KRZYŻOWA SERCE 2093
Krzyżową serce przygotowuje się z krzyżowej (2090) 
poprzez usunięcie wszystkich partii mięśniowych  
i pozostawienie tylko partii mięśnia M. gluteus medius 
jako oko krzyżowej.

Wymaga dookreślenia: 
 ●  zewnętrzna gruba tkanka łączna 

(omięsna) oddzielona lub zachowana.

UDZIEC GÓRNA CZĘŚĆ  
MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO 2133
Udziec górna część mięśnia czworogłowego składa się  
z mięśni M. vastus lateralis i M. rectus femoris. Górną 
część mięśnia czworogłowego oddziela się od M. tensor 
fascia laterate oraz M. obliquus internus adbominus 
(skrzydło część dolna) przez cięcie wzdłuż naturalnego 
spojenia. Wszystkie kawałki kości, chrząstki i tkanki 
zewnętrznej skóry są usuwane.
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MOSTEK 2323 
Mostek jest przygotowywany z mostka z kością (1643) 
poprzez usunięcie wszystkich kości i chrząstek. Środkowa 
tkanka tłuszczowa przylegająca do mięśni piersiowych 
jest usunięta. Biała tkanka włóknista po stronie brzusznej 
mostka (linea alba) zostaje usunięta.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 10 do13),
 ● mięso międzykostne zachowane  

 lub oddzielone,
 ● przepona zachowana lub oddzielona,
 ● błona surowicza jamy brzusznej zachowana lub usunięta,
 ● część mięśniowa przepony (2205) (M. transversus abdominis) zachowana lub usunięta.

KRZYŻOWA OGONEK 2131
Krzyżowa ogonek jest partią mięśnia M. tensor fasciae 
latae (mięsień w kształcie trójkąta) i oddziela się go 
anatomicznie od krzyżowej (2090) wzdłuż naturalnego 
połączenia pomiędzy mięśniami M. tensor fasciae latae i 
M. gluteus medius.

Wymaga dookreślenia: 
 ● pokrywa tłuszczowa zachowana lub oddzielona,
 ● tkanka łączna zachowana lub oddzielona.

MOSTEK BEZ OKRYWY  
CZĘŚĆ TYLNA (BEZ KOŚCI) 2358 
Mostek bez okrywy część tylna (bez kości) jest 
przygotowywany z mostka (2323) poprzez całkowite 
oddzielenie okrywy, przyległego tłuszczu oraz mięsa 
międzykostnego za pomocą cięcia anatomicznego. 
Część mięśniowa przepony (2205) (M. transversus 
abdominis) oraz część włóknista linii białej (linea alba) 
od strony brzusznej są oddzielone. Mięsień M. cutaneus 
trunci jest oddzielony, chyba, że specyfikacja zawiera inny 
zapis.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 10 do 13),
 ● mięsień M. cutaneus trunci zachowany.

POZYCJA NR
2320 (10. żebro) 
2321 (11. żebro) 
2322 (12. żebro) 
2323 (13. żebro) 

POZYCJA NR
2355 (10. żebro)
2356 (11. żebro)
2357 (12. żebro)
2358 (13. żebro)
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MOSTEK BEZ OKRYWY  
CZĘŚĆ PRZEDNIA (BEZ KOŚCI) 2353 
Mostek bez okrywy część przednia (bez kości) jest 
przygotowywany z mostka (2323) poprzez oddzielenie 
partii okolic pępka cięciem od strony doogonowej 
wyznaczonego żebra. Okrywa jest oddzielona od 
szpiczastego końca (rękojeści mostka) wzdłuż natu-
ralnego spojenia, wraz z przyległym tłuszczem i mięsem 
międzykostnym. Tkanka tłuszczowa pomiędzy mięśniami 
piersiowymi jest całkowicie usuwana.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 4 do 7) i ich umiejscowienie,
 ● mięsień M. cutaneus trunci zachowany lub oddzielony.

MOSTEK MIĘŚNIE PIERSIOWE 2329
Nazwa alternatywna: ROZBRATEL Z KOŚCIĄ – MIĘSO 
PIERSIOWE.
Mięśnie piersiowe to pozostająca partia mięśnia  
(M. pectoralis profundus) umiejscowionego w rozbratlu, 
po usunięciu mostka z kością (1643) wzdłuż wyznaczonej 
linii cięcia. Mięsień piersiowy M. pectoralis profundus 
pozostający przy rozbratlu zostaje oddzielony poprzez 
cięcie anatomiczne.

Wymaga dookreślenia:
 ●  linia cięcia przy odkrawaniu mostka.

ROZBRATEL PRZYCIĘTY  
BEZ KOŚCI 2230
Rozbratel przycięty bez kości jest przygotowywany  
z ćwierćtuszy przedniej (1063) po usunięciu mostka 
z kością (1643) i rozbratla z kością (1617). Końcówki 
żeber są usuwane w zdefiniowanej odległości od  
M. longissimus dorsi (oko mięśnia). Wszystkie kości  
i mięśnie międzyżebrowe są oddzielone. 

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 5 do 9) oraz ich umiejscowienie,

 ● odległość linii oddzielenia żeber od oka mięśnia,

 ● Ligamentum nuchae zachowane lub usunięte.

UWAGA:  Rozbratel przycięty bez kości często pochodzi z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe  (1020). Oryg. 1020-1028

POZYCJA NR
2350 (5. żebro)
2351 (4. żebro)
2352 (6. żebro)
2353 (7. żebro)

POZYCJA NR
2230 (5. żebro) 
2231 (6. żebro) 
2232 (7. żebro)
2233 (8. żebro)
2234 (9. żebro) 
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ANTRYKOT BEZ KOŚCI, OKO 2240 
Antrykot bez kości, oko  jest przygotowywany z ćwierćtuszy 
przedniej (1063) i składa się z M. longissimus dorsi  
i przyległych mięśni spodnich względem grzbietowej 
części żeber (krawędź doogonowa od czwartego żebra 
włącznie aż do trzynastego żebra). 

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 4 do 8) i ich umiejscowienie,

 ● M. illocostalis: zachowany lub oddzielony.

UWAGA:   Antrykot bez kości oko często pochodzi z ćwierćtuszy tylnej cięcie pistoletowe (1020). Oryg. 1020-1028.

ANTRYKOT BEZ KOŚCI  
MIĘSIEŃ ZEWNĘTRZNY 2229  
Nazwa alternatywna: ANTRYKOT BEZ KOŚCI 
Antrykot bez kości mięsień zewnętrzny pochodzi  
z antrykotu bez kości oko (2240) i składa się  
z  M. spinalis thoracis oraz mięśni M. multifidus dorsi.  
Mięśnie M. longissimus i M. complexus zostają 
oddzielone poprzez cięcie przez naturalne połączenia.

Wymaga dookreślenia:
 ● M. complexus zostawiony,
 ● M. multifidus oddzielony.

ROZBRATEL BEZ KOŚCI 2275 
Rozbratel bez kości jest przygotowywany z rozbratla  
z kością (1617). Brzuszna linia cięcia jest oddalona  
o ok. 75 mm od oka M. longissimus dorsi i równoległa 
do kręgosłupa i jest prowadzona do pierwszego żebra. 
M. rhomboideus jest oddzielony, a M. subscapularis 
pozostaje mocno przytwierdzony.
M. trapezius jest oddzielony, chyba, że specyfikacja 
zawiera inny zapis.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (od 4 do 6),
 ● dogłowowa linia cięcia:

 - pomiędzy szóstym a siódmym  
 kręgiem szyjnym,

 - pomiędzy siódmym kręgiem szyjnym  
 a pierwszym kręgiem piersiowym,

 ● M. trapezius zachowany,
 ● Ligamentum nuchae zachowane  
lub usunięte,

 ● M. subscapularis zachowany  
lub oddzielony.

POZYCJA NR
2275 (5. żebro) 
2276 (4. żebro) 
2277 (6. żebro)

POZYCJA NR
2240 (5. żebro) 
2241 (4. żebro) 
2242 (6. żebro)

2243 (7. żebro)
2244 (8. żebro)
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ROZBRATEL Z CZĘŚCIĄ KARKU  
BEZ KOŚCI 2289 
Rozbratel z częścią karku bez kości jest przygotowywany 
z ćwierćtuszy przedniej (1063) po usunięciu mostka  
z kością (1643) i antrykotu z okrywą i z kością (1604). 
Brzuszna linia cięcia przebiega w przybliżeniu 75 mm 
od oka M. longissimus dorsi (oko mięśnia) i równolegle 
do kręgosłupa. Kark bez kości (2280) jest oddzielony 
cięciem prostym, biegnącym równolegle do doogonowej 
linii cięcia pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem szyjnym.  
M. rhomboideus jest oddzielony. M. subscapularis 

pozostaje mocno przytwierdzony, chyba, że specyfikacja zawiera inny zapis. 
M. trapezius jest oddzielony, chyba że specyfikacja zawiera inny zapis.

Wymaga dookreślenia: 
 ● M. trapezius zachowany,
 ● Ligamentum nuchae zachowane lub oddzielone,
 ● M. subscapularis oddzielony.

ROZBRATEL BEZ OKRYWY,  
BEZ KOŚCI 2268 
Rozbratel bez okrywy, bez kości jest przygotowywany 
z rozbratla bez kości (2275) poprzez oddzielenie  
M. serratus ventralis, w odległości ok. 75 mm od brzusznej 
krawędzi, cięciem równoległym do kręgosłupa.

Wymaga dookreślenia: 
 ● szerokość: odległość linii cięcia  

 od krawędzi brzusznej,
 ● Ligamentum nuchae zachowane  

 lub oddzielone.

ROZBRATEL OKO 2264
Rozbratel oko jest przygotowywany z rozbratla bez 
okrywy bez kości (2268) i jest strukturą oka mięśnia 
pozostającą po oddzieleniu mięsa żebrowego po 
stronie brzusznej równolegle do kręgów piersiowych. 
Oko rozbratla składa się z M. longissimus dorsi,  
M. spinalis dorsi, M. complexus oraz M. multifidus dorsi.

Niezbędne do określenia:
 ● linia cięcia dogłowowego zgodna z ustaleniami pomiędzy kupcem i sprzedawcą.

POZYCJA NR
2289

POZYCJA NR
2268 (5. żebro)
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ŁATA MIĘSIEŃ SKÓRNY TUŁOWIA 
(CUTANEUS TRUNCI) 2196
Łata mięsień skórny tułowia Cutaneus trunci (cienki 
mięsień czerwony występujący pod skórą na zewnętrznej 
powierzchni tuszy) jest usuwany poprzez oddzielenie od 
spodniej warstwy tłuszczu.

Wymaga dookreślenia: 
 ● najgrubsza część zachowana lub oddzielona,
 ● minimalny rozmiar porcji.

KARK BEZ KOŚCI 2280
Kark bez kości jest przygotowywany z karku z kością 
(1630). Kości, chrząstka i odsłonięte ścięgna są 
usuwane. Ligamentum nuchae jest oddzielone, chyba, że 
specyfikacja zawiera inny zapis.

Wymaga dookreślenia: 
 ● Ligamentum nuchae zachowane. 

ROZBRATEL OKRYWA 2278
Rozbratel okrywa pochodzi z ćwierćtuszy przedniej 
(1063) i zawiera główną część mięśnia M. rhomboideus 
zlokalizowanego w dogrzbietowej części/krawędzi 
rozbratla i karku.

Wymaga dookreślenia: 
 ●  zachowana część mięśnia.

POZYCJA NR
2289

POZYCJA NR
2196

POZYCJA NR
2278
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ŁOPATKA I NOGA  
PRZEDNIA 1626
Łopatka i kończyna przednia są oddzielane od 
ćwierćtuszy przedniej cięciem prowadzonym za 
naturalnymi spojeniami pomiędzy żebrami i opaską 
barkową. Opaska barkowa oraz chrząstka opaski 
barkowej zostają zachowane. Łopatka i kończyna 
przednia są odcinane od ćwierćtuszy przedniej w jednym 

kawałku poprzez cięcie boczne w stosunku do M. serratus ventralis/głębokich mięśni piersiowych i dalej 
aż do kości łopatki, zapewniając, że mięsień M. subscapularis pozostaje na miejscu. Łopatka oraz mięsień 
nadgrzebieniowy (polędwica cygańska) pozostają na miejscu, a wszystkie przyległe mięśnie powiązane  
z kością ramieniową, promieniową i łokciową są zachowane.

Wymaga dookreślenia:
 ● M. pectoralis profundus oddzielony lub zachowany,
 ● chrząstki odgłowowe oddzielone lub zachowane,
 ● goleń oddzielona lub zachowana – oddzielona w stawie lub odpiłowana.

ŁOPATKA Z KOŚCIĄ  
KOMPLET 1621
Składa się z:

 ● łopatki mięśnia trójgłowego  
 i podgrzebieniowego (2300),

 ● łopatki mięśnia trójgłowego (2302),
 ● łopatki mięśnia podgrzebieniowego  

 (2303),
 ● łopatki mięśnia podłopatkowego  

 (2304),
 ● łopatki mięśnia  

 nadgrzebieniowego (2310).

ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
NADGRZEBIENIOWY 2310
Łopatka mięsień nadgrzebieniowy stanowi mięsień  
w kształcie stożka umiejscowiony na powierzchni bocznej 
łopatki dogłowowo od jej grzebienia. Pokrywa tłuszczowa 
zostaje usunięta. 

Wymaga dookreślenia: 
 ●  pokrywa tkanki łącznej: zachowana lub usunięta.

POZYCJA NR
2310

POZYCJA NR
1621
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ŁOPATKA MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY I PODGRZEBIENIOWY 2300
Łopatka mięsień trójgłowy i podgrzebieniowy jest przygotowywana z ćwierćtuszy  
przedniej (1063) poprzez cięcie wzdłuż naturalnego spojenia pomiędzy żebrami  
i będącymi przy łopatce częściami mięśni M. latissimus dorsi i M. trapezius (mięśnie 
powierzchniowe) oraz M. serratus ventralis (od strony powierzchni żebrowej łopatki).  
Element ten znajduje się w pozycji doogonowej do kości ramiennej oraz poniżej grzbietu 
łopatki i zawiera znaczną część mięśnia trójgłowego.

Wymaga dookreślenia: 
 ● długość ogona od czubka chrząstki ogonowej,
 ● M. subscapularis zachowany lub oddzielony,
 ● ścięgna w końcu stawu ramieniowego zachowane lub oddzielone.

ŁOPATKA MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY 2302
Łopatkę mięsień trójgłowy przygotowuje się z łopatki mięśnia trójgłowego  
i podgrzebieniowy (2300) poprzez usunięcie mięśni M. infraspinatus oraz  
M. trapezius położonych doogonowo w stosunku do kości ramiennej. Łopatka 
mięsień trójgłowy obejmuje dużą część brzuściów mięśnia trójgłowego.

Wymaga dookreślenia: 
 ● M. cutaneous trunci zachowany lub oddzielony,
 ● M. latissimus dorsi zachowany lub oddzielony.

ŁOPATKA MIĘSIEŃ PODGRZEBIENIOWY 2303
Nazwa alternatywna: GÓRNA ŁOPATKA
Łopatka mięsień podgrzebieniowy jest przygotowywana z łopatki mięśnia trójgłowego  
i podgrzebieniowego (2300) poprzez usunięcie anatomiczne łopatki mięśnia trójgłowego 
(2302) od mięśnia M. infraspinatus.

Wymaga dookreślenia: 
 ● M. trapezius oddzielony lub pozostawiony,
 ● okostna oddzielona lub pozostawiona.

ŁOPATKA MIĘSIEŃ PODŁOPATKOWY 2304
Łopatkę mięsień podłopatkowy przygotowuje się poprzez usunięcie mięśni  
M. subscapularis, M. teres major ze środkowej powierzchni łopatki. Mięsień składa się  
z 3 części i jest rozcinany zgodnie z wyznaczoną specyfikacją.

Wymaga dookreślenia: 
 ● element przygotowany zgodnie z wymaganymi rozmiarami.

ŁOPATKA MIĘSIEŃ PODGRZEBIENIOWY  
ODBŁONIONY 2306
Nazwa alternatywna: ŁOPATKA CZĘŚĆ MIĘKKA*
Łopatka mięsień podgrzebieniowy odbłoniony pochodzi z łopatki mięśnia trójgłowego  
i podgrzebieniowego (2300) poprzez oddzielenie mięśnia M. teres major od serca 
łopatki za pomocą cięcia przez naturalne miejsca połączenia tych mięśni.

* Ten pojedynczy mięsień jest czasem określany jako Petite Tender.

Wymaga dookreślenia
 ● obrany/oskórowany,
 ● błona powierzchniowa usunięta.
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NADPRĘŻE 2364
Nadpręże przygotowuje się ze zrazowej dolnej  
z ligawą i nadprężem (2020) poprzez oddzielenie od 
M. gluteobiceps. Mięsień piętowy składa się z mięśni 
M. gastrocnemius oraz M. flexor superficialis. Obydwa 
mięśnie muszą być zachowane.

Wymaga dookreślenia: 
 ● tkanka łączna zachowana lub usunięta,
 ● maksymalna długość zachowanego  

 ścięgna.

GOLEŃ (PRĘGA I NADPRĘŻE) 2360
Goleń (pręga i nadpręże) jest przygotowywana z partii 
mięśni nogi przedniej i tylnej, mianowicie zespołu mięśni 
prostowników i zginaczy. Dodatkowo goleń tylna zawiera 
M. gastrocnemius. 

Wymaga dookreślenia: 
 ●  tkanka łączna i skóra zachowane  

lub oddzielone,
 ● tylko przednia lub tylna pręga,
 ● ścięgna/mięśnie oddzielone  

 lub zachowane,
 ● mięsień piętowy (tylko).

UDZIEC BEZ KOŚCI  
– ELEMENTY 2483
Z udźca z kością (1500–1503) otrzymuje się następujące 
elementy zasadnicze:

 ● zrazową górną (2010),
 ● zrazową dolną z ligawą i nadprężem  

 (2020) – zrazową dolną z ligawą (2030),
 ● skrzydło z ogonkiem krzyżowej (2060)  

 – skrzydło (2070).

Wymaga dookreślenia: 
 ● odniesienie każdego numeru pozycji  

 do szczegółów specyfikacji.

POZYCJA NR
2360 

POZYCJA NR
2364

POZYCJA NR
2483
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5.5 Specyfikacja mięsa wołowego bez kości  
pakowanego luzem (bulk packed)
Produkcja mięsa wołowego bez kości pakowanego luzem dotyczy następujących wariantów:

 ● elementów zasadniczych lub ich części,
 ● mięsa drobnego (trimmingu),
 ● odkostnionej ćwierćtuszy przedniej lub tylnej,
 ● mięsa wołowego mielonego przeznaczonego do rozdrabniania.

Mięso pakowane luzem jest produkowane najczęściej  zgodnie ze specyfikacją dotyczącą zawartości chudego mięsa, 
ocenianą wzrokowo lub badaną chemicznie i wyrażoną jako procent chudego mięsa w opakowaniu.

60CL 90CL80CL
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Flexor/Extensor Flexor/Extensor

Gastrocnemius

Tensor fasciae 
antibracchii

Pectoralis  
superficialis

Pectoralis profundus

Serratus ventralis

Obliquus externus 
abdominis

Rectus abdominis

Tensor fasciae latae

Vastus lateralis

M. triceps brachii  
caput longum

M. triceps  
brachii  

caput laterale

Latisumus dorsi Longissimus dorsi

Serratus 
dorsliscaudalis

Gluteobiceps

Gluteus medius Semimembranosus

Semitendinosus

Flexor/Extensor Flexor/Extensor

Gracilis

Pectoralis profundus

Traversus 
thoracis

Diaphragm

Traversus abdominis

Obliquus internus 
abdominis

Tensor faciae latae

Vastus medialis

Sartorius

Intercostales  
externi et interniPectoralis superficialis

Longus colli

Obturatorius  internus

Psoas minor SemimembranosusPsoas major

5.6 Odniesienie mięśni do zasadniczych elementów wołowych 

 ■  5.6.1  Widok boczny/środkowy struktury mięśni tuszy
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 ■  5.6.2  Alfabetyczny spis nazw mięśni

0001 M. adductor femoris 
0002 M. anconaeus 
0003 M. articularis genu 
0004 M. biceps brachii 
0005 M. biceps femoris (syn. gluteobiceps) 
0006 M. brachialis 
0007 M. brachiocephalicus 
0008 M. coracobrachialis 
0009 M. cutaneus omobrachialis 
0010 M. cutaneus trunci 
0011 M. deltoideus 
0012 M. diaphragma 
0013 M. extensor carpi obliquus 
0014 M. extensor carpi radialis 
0015 M. extensor carpi ulnaris 
0016 M. extensor digiti quarti proprius 
0017 M. extensor digiti quarti proprius (pedis)
0018 M. extensor digiti tertii proprius 
0019 M. extensor digiti tertii proprius (pedis)
0020 M. extensor digitorum communis 
0021 M. extensor digitorum longus 
0022 M. flexor carpi radialis 
0023 M. flexor carpi ulnaris 
0024 M. flexor digitorum longus 
0025 M. flexor digitorum profundus 
0026 M. flexor digitorum profundus 
0027 M. flexor digitorum sublimis 
0028 M. flexor hallucis longus 
0029 M. gastrocnemius 
0030 M. gluteus accessorius 
0031 M. gluteus medius 
0032 M. gluteus profundus 
0033 M. gracilis 
0034 M. iliacus 
0035 M. iliocostalis 
0036 M. infraspinatus 
0037 Mm. intercostales externus and internus 
0038 Mm. intertransversarii cervicis 
0039 M. intertransversarius longus 
0040 M. ischiocavernosus 
0041 M. latissimus dorsi 
0042 M. levatores costarum 
0043 M. longissimus cervicis 
0044 Mm. longissimus capitis et atlantis 
0045 M. longissimus dorsi  

(syn. M longissimus thoracis et lumborum)
0046 M. longus capitis 
0047 M. longus colli 
0048 M. multifidi cervicis 
0049 Mm. multifidi dorsi 
0050 M. obliquus capitus caudalis 
0051 M. obliquus externus abdominis 
0052 M. obliquus internus abdominis 
0053 Mm. obturator externus and internus 
0054 M. omotransversarius 
0055 M. pectineus 

0056 M. pectoralis profundus 
0057 M. pectoralis superficialis 
0058 M. peronaeus longus 
0059 M. peronaeus tertius 
0060 M. popliteus 
0061 M. protractor praeputii 
0062 M. psoas major 
0063 M. psoas minor  
0064 M. rectus abdominis 
0065 M. rectus capitis dorsalis major 
0066 M. rectus femoris 
0067 M. rectus thoracis 
0068 M. rhomboideus 
0069 Mm. sacrococcygeus dorsalis et lateralis 
0070 M. sartorius 
0071 M. scalenus dorsalis 
0072 M. scalenus ventralis 
0073 M. semimembranosus 
0074 M. semispinalis capitis 
0075 M. semitendinosus 
0076 M. serratus dorsalis caudalis 
0077 M. serratus dorsalis cranialis 
0078 M. serratus ventralis cervicis 
0079 M. serratus ventralis thoracis 
0080 M. soleus 
0081 M. spinalis dorsi 
0082 M. splenius 
0083 M. sternocephalicus 
0084 M. subscapularis 
0085 M. supraspinatus 
0086 M. tensor fasciae antibrachii 
0087 M. tensor fasciae latae 
0088 M. teres major 
0089 M. teres minor 
0090 M. tibialis anterior 
0091 M. tibialis posterior 
0092 M. transversus abdominis 
0093 M. trapezius cervicalis 
0094 M. trapezius thoracis 
0095 M. triceps brachii caput laterale 
0096 M. triceps brachii caput longum 
0097 M. triceps brachii caput mediale 
0098 M. vastus intermedius 
0099 M. vastus lateralis 
0100 M. vastus medialis 

Inne struktury 

0101 atlantal lymph node 
0102 ischiatic lymph node 
0103 ligamentum nuchae 
0104 periosteum 
0105 prescapular lymph node 
0106 scapula 
0107 scapula cartilage 
0108 subiliac lymph node

* Uwaga: 4-cyfrowe liczby umieszczono  w indeksie ze względu na potrzebę stosowania kodów kreskowych. 
  Numery ilustracji mięśni na kolejnych stronach zostały pokazane numerycznie.
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ZRAZOWA GÓRNA 2010

ZRAZOWA DOLNA Z LIGAWĄ  
I NADPRĘŻEM 2020

distal

proximal

cranial

caudal

proximaldistal

Spis mięśni
  5  M. biceps femoris (syn. gluteobiceps)
27  M. flexor digitorum sublimis
29  M. gastrocnemius
75  M. semitendinosus
80  M. soleus

1

73

33

70

55

40

4053

70

55 1

73

33

75

80 27

29

5

80

27

29

5

75

Spis mięśni
  1  M. adductor femoris
33  M. gracilis
40  M. ischiocavernosus
53  M. obturattor externus and internus

55  M. pectineus
70  M. sartorius
73  M. semimembranosus

■ 5.6.3  Elementy zasadnicze ćwierćtuszy tylnej

distal

proximal

caudalcranial
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KRZYŻOWA 2090

SKRZYDŁO  
Z OGONKIEM  2060

ŁATA 2200

medial

lateral

ventraldorsal

medial

lateral

dorsalventral

dorsal

ventral

cranialcaudal

distal

proximal

Spis mięśni
  5  M. biceps femoris (syn. gluteobiceps)
10 M. cutaneus trunci
30  M. gluteus accessorius
31  M. gluteus medius
32  M. gluteus profundus
51  M. obliquus externus abdominis

52  M. obliquus internus abdominis
69  Mm. sacrococcygeus dorsalis et lateralis
87  M. tensor fasciae latae
92  M. transversus abdominis

Inne struktury
*102 ischiatic lymph node 
*108 subiliac lymph node

Spis mięśni
10 M. cutaneus trunci
66  M. rectus femoris
87  M. tensor fasciae latae

98  M. vastus intermedius
99  M. vastus lateralis 
100 M. vastus medialis 

Inne struktury
*104  periosteum 

Spis mięśni
10 M. cutaneus trunci
37  Mm. intercostales externus and internus
51  M. obliquus externus abdominis
52  M. obliquus internus abdominis
64  M. rectus abdominis
92  M. transversus abdominis

69

32

8752

51
10

92

31

31

10

92
*10852

87
3032

*102

5

66

*104 10

98

100

66

99

52

64

92

51

37
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Spis mięśni
10 M. cutaneus trunci
31  M. gluteus medius
35  M. iliocostalis
37  Mm. intercostales externus and internus

45  M. longissimus dorsi  
(syn. M longissimus thoracis et lumborum)

49  Mm. multifidi dorsi
51  M. obliquus externus abdominis

76  M. serratus dorsalis caudalis
81 M. spinalis dorsi
94  M. trapezius thoracis

ROSTBEF BEZ KOŚCI 2140

POLĘDWICA Z WARKOCZEM 2150

medial

lateral

dorsalventral

medial

lateral

ventraldorsal

ventral

dorsal

Spis mięśni
34  M. iliacus
62  M. psoas major
63  M. psoas minor

51
35

31

62

63
34

62 34

49
45

10 76

37 

81

49

94
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ŁOPATKA  
MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY  
I PODGRZEBIENIOWY  
2300

ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
NADGRZEBIENIOWY 2310

proximal

distal

cranialcaudal

dorsal

ventral

caudalcranial

Spis mięśni
02  M. anconaeus
06 M. brachialis
08  M. coracobrachialis
11  M. deltoideus
14  M. extensor carpi radialis

36  M. infraspinatus
41  M. latissimus dorsi
84  M. subscapularis
86  M. tensor fasciae antibrachii
88  M. teres major

89  M. teres minor
95  M. triceps brachii caput laterale
96  M. triceps brachii caput longum
97 M. triceps brachii caput mediale

Spis mięśni
85  M. supraspinatus

Inne struktury
*106  scapula 
*107  scapula cartilage

84

8

11

6
2

8841

FAT

86

85

*106

*107

96

97

95

14

36

■ 5.6.4  Elementy zasadnicze ćwierćtuszy przedniej
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SZPONDER  ŚRODKOWY 1694

SZPONDER Z MOSTKIEM I PRZEPONĄ 1599

cranialcaudal

medial

lateral

ventraldorsal

medial

lateral

dorsalventral

Spis mięśni
10 M. cutaneus trunci
35  M. iliocostalis
36  M. infraspinatus
37  Mm. intercostales externus  

and internus
41  M. latissimus dorsi
42  M. levatores costarum
45  M. longissimus dorsi  

(syn. M longissimus thoracis  
et lumborum)

49  Mm. multifidi dorsi
68  M. rhomboideus
74  M. semispinalis capitis
76  M. serratus dorsalis caudalis
77  M. serratus dorsalis cranialis
78  M. serratus ventralis cervicis
79  M. serratus ventralis thoracis
81 M. spinalis dorsi
84  M. subscapularis
94  M. trapezius thoracis

Inne struktury
*103 ligamentum nuchae 
*107  scapula cartilage 

49
*103

37

4176
81

45 35

37

10. żebro

9. żebro
8. żebro

7. żebro

6. żebro

41

37

37

37

37

79

10

79
37

77 35 42 49 74
45

81

*103

68

10 41 *107 84 36 94
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ROZBRATEL BEZ KOŚCI 2275

MOSTEK 2323

lateral

medial

dorsalventral

medial

lateral

dorsalventral

medial

lateral

ventraldorsal

medial

lateral

dorsalventral

Spis mięśni
06# M. brachialis
07# M. brachiocephalicus
10 M. cutaneus trunci
35  M. iliocostalis
37  Mm. intercostales externus and internus
38# Mm. intertransversarii cervicis
39#  M. intertransversarius longus
43  M. longissimus cervicis
44#  Mm. longissimus capitis et atlantis
45  M. longissimus dorsi  

(syn. M longissimus thoracis  
et lumborum)

46# M. longus capitis
47#  M. longus colli
48#  M. multifidi cervicis
49  Mm. multifidi dorsi
50#  M. obliquus capitus caudalis
54#  M. omotransversarius
56  M. pectoralis profundus
57  M. pectoralis superficialis
65# M. rectus capitis dorsalis major
67  M. rectus thoracis
68  M. rhomboideus
71#  M. scalenus dorsalis
72#  M. scalenus ventralis

4  M. semispinalis capitis
77  M. serratus dorsalis cranialis
79  M. serratus ventralis thoracis
81 M. spinalis dorsi
82#  M. splenius
83#  M. sternocephalicus
84  M. subscapularis
93  M. trapezius cervicalis

Inne struktury
*103 ligamentum nuchae 

#  Na ilustracji nie pokazano mięśni rozbratla.

10. żebro

10 79

5. żebro

37

1. żebro
57

56

67

43 49 74

68

93

8177

79

35

5. żebro

84
45

*103

57

56 67
78

1. żebro 37 79

10

51

10. żebro

Spis mięśni
10 M. cutaneus trunci
12  M. diaphragma
37  Mm. intercostales externus  

and internus
51  M. obliquus externus abdominis
56  M. pectoralis profundus
57  M. pectoralis superficialis

61  M. protractor praeputii
64  M. rectus abdominis
67  M. rectus thoracis

78  M. serratus ventralis cervicis
79  M. serratus ventralis thoracis
92  M. transversus abdominis

37

51

12

37
92

64

10

61
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GOLEŃ (PRĘGA) Z KOŚCIĄ, PRZEDNIA 1680

GOLEŃ (PRĘGA) Z KOŚCIĄ, TYLNA 1680

Spis mięśni
04 M. biceps brachii
06 M. brachialis
14  M. extensor carpi radialis
15  M. extensor carpi ulnaris
16  M. extensor digiti quarti proprius

18  M. extensor digiti tertii proprius
20  M. extensor digitorum communis
22  M. flexor carpi radialis
23  M. flexor carpi ulnaris
25  M. flexor digitorum profundus

27  M. flexor digitorum sublimis
95  M. triceps brachii caput laterale
96  M. triceps brachii caput longum

Spis mięśni
17  M. extensor digiti quarti proprius (pedis)
19  M. extensor digiti tertii proprius (pedis)
21  M. extensor digitorum longus
24  M. flexor digitorum longus

26  M. flexor digitorum profundus
28  M. flexor hallucis longus
58  M. peronaeus longus
59  M. peronaeus tertius

60  M. popliteus
90  M. tibialis anterior
91  M. tibialis posterior

96 4

22

1425 (b)

25 (a)

23

15

25 (a)

4

15

16

27
13

20 (b)

6

14

18

20 (a)

*59

60
58 17 28#

24#

*21

91#

*19

58 17 28 24 60

91

90

59 
21 
19
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5.7  Standardy jakości mięsa 

Przedstawione standardy jakości mięsa wołowego są punktem odniesienia dla pomiaru głównych cech 
jakościowych tusz wołowych z wykorzystaniem spójnego zbioru standardów w kontrolowanych warunkach. Oceny 
winny być wykonane przez wykwalifikowanych rzeczoznawców, a wyniki przypisane do tusz służą do ich selekcji, 
zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami zamówienia w etapach/procesach poprzedzających pakowanie.

Charakterystyka ta uwzględnia barwę mięsa i tłuszczu oraz stopień marmurkowatości mięsa w tuszy.
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 ■  5.7.1  Standardy referencyjne barwy mięsa

WOŁOWINA I CIELĘCINA – BARWA MIĘSA

Dla barwy mięsa dominująca jest barwa mięśnia najdłuższego grzbietu (M. longissimus dorsi). Barwa mięsa 
(wołowina i/lub cielęcina) jest oceniana na schłodzonej tuszy, na powierzchni oka mięśnia najdłuższego grzbietu  
(M. longissimus dorsi) od strony antrykotu, po nacięciu jego przekroju i ekspozycji na działanie światła na okres 
około 1 minuty i porównaniu barwy, zgodnie ze wzorcami referencyjnymi barwy.
Zakres barw wzorców dla mięsa wołowego – (0) do (7). Zakres barw wzorców dla mięsa cielęcego – (V1) do (V5).

Barwa mięsa 7:
barwa ciemniejsza niż pasek nr 6
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 ■   5.7.2   Standardy referencyjne barwy tłuszczu

BARWA TŁUSZCZU

Barwa tłuszczu to barwa tłuszczu międzymięśniowego widocznego obok mięśnia najdłuższego grzbietu na 
powierzchni antrykotu. Barwa tłuszczu jest oceniana na schłodzonej tuszy i klasyfikowana w oparciu o standardy 
referencyjne dla barwy. Barwa tłuszczu jest oceniana przez porównywanie barwy tłuszczu międzymięśniowego 
przylegającego do mięśni M. longissimus dorsi i do M. iliocostalis ze standardami referencyjnymi.

Barwa tłuszczu 9:

barwa ciemniejsza niż pasek nr 8.
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0 1 2 3 4 5 6

 ■   5.7.3  Marmurkowatość

Marmurkowatość to tłuszcz, który odkłada się pomiędzy włóknami mięśniowymi w mięśniu najdłuższym 
grzbietu M. longissimus dorsi. Marmurkowatość podlega ocenie i punktacji, zgodnie ze standardami referencyjnymi 
dla marmurkowatości. Marmurkowatość jest oceną schłodzonej tuszy i oceniana jest przez porównanie proporcji 
tłuszczu śródmięśniowego do mięsa na powierzchni ocenianego pola, które ograniczone jest przez obszar mięśnia 
najdłuższego grzbietu (M. longissimus dorsi).

Zakres standardu dla marmurkowatości – (0) do (9).



The UNECE standard for Bovine Meat – Carcases and Cuts 
(Standardy EKG/ONZ dla mięsa wołowego – Tusz i Części) to 
specyfikacje uzgodnione w wymiarze międzynarodowym, spisane  
w sposób spójny, szczegółowy i dokładny, z wykorzystaniem 
nazewnictwa anatomicznego do identyfikacji linii rozbioru. Dla 
ułatwienia praktycznego stosowania standardów, publikację 
zilustrowano bogatym materiałem fotograficznym oraz diagramami. 
Ponadto standardy definiują kod produktu, zawierający wszystkie 
informacje z nim związane, w sekwencji 20 cyfr. 

Taka standaryzacja języka handlowego stanowi fundament, na 
podstawie którego sektor produkcji mięsnej może rozwijać 
nowoczesne metody przekazu danych oraz poprawiać przepływ 
informacji i produktów w całym łańcuchu dostaw. 

www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html
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Serdeczne podziękowania składamy Pani dr hab. Agnieszce Wierzbickiej, profesor SGGW. Jej wiedza, doświadczenie 
i pasja, jaką wkładała w łączenie różnych środowisk i redagowanie katalogu, doprowadziły do tego wspaniałego 
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Jakość merytoryczną katalogu zawdzięczamy pracy wysokiej klasy ekspertów, którzy zgodzili się dodatkowo 
zrecenzować katalog. Wielkie podziękowania składamy Panom: prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi,   
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Pana prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
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Panu dr. inż. Krzysztofowi Lendzionowi za profesjonalne zaangażowanie się w prace nad katalogiem,  
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Panu dr. inż. Maciejowi Borzyszkowskiemu za duży wkład pracy przy łączeniu poprawek.

Serdecznie dziękujemy POHID, Polskie Mięso, SRW, UPEMI za wsparcie projektu.
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