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Oddajemy w Państwa ręce pierwszy polski standard elementów handlowych opracowany na podstawie 
międzynarodowego globalnego standardu EKG/ONZ (UNECE) wydanego przez Europejską Komisję Gospodarczą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Dziękujemy ekspertom, którzy zaangażowali się w prace nad tym katalogiem, a których listę znajdziecie Państwo 
na przedostatniej stronie. Bez ich zaangażowania ten katalog by nie powstał.

Dziękujemy organizacjom branżowym, które udzieliły nam poparcia.

Wyrażamy przekonanie, że ten katalog to kolejny istotny krok w kierunku poprawy marketingu i  budowy wize-
runku polskiego sektora wołowiny- dostawcy elementów handlowych o wysokim stopniu standaryzacji produktu. 

Stopniowe wdrażanie globalnego systemu kodowania elementów handlowych ułatwi komunikację stron transakcji 
zarówno wewnątrz kraju jak w handlu międzynarodowym.
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ii System QMP

I. System QmP (quality meat Program)
DOBROWOLNY, OTWARTY SYSTEM PRODUKCJI MIĘSA WOŁOWEGO O GWARANTOWANEJ WY-
SOKIEJ JAKOŚCI, ZARZĄDZANY PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO. 

System QMP określa standardy dotyczące całego procesu produkcji mięsa wołowego. Dzięki temu wołowina z cer-
tyfikatem QMP ma określoną wysoką jakość. Jest krucha, soczysta i smaczna, 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 niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Spełnienie wysokich wymagań wyznaczonych przez System QMP na wszystkich kolejnych etapach produkcji po-
zwala dostarczać  mięso wołowe wysokiej jakości, której oczekuje konsument. Przystąpienie do systemu QMP jest 
dobrowolne, ale stosowanie zasad określonych w standardach staje się wtedy obowiązkowe, pod rygorem utra-
ty certyfikatu. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli i certyfikacji sprawuje jednostka 
państwowa Polskie Centrum Akredytacji.

System jest uznany za krajowy system jakości żywności przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz notyfikowany 
przez Komisję Europejską jak również jest wpisany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

OPIS WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH MIĘSA WOŁOWEGO W SYSTEMIE QMP 
Gwarantowana wysoka jakość mięsa wołowego ze znakiem QMP wynika z obowiązków wszystkich uczestników 
Systemu QMP – Quality Meat Program. Szczególne wymagania systemu determinujące jakość mięsa QMP to: 

 ● Dobór wyłącznie bydła mięsnego do produkcji w Systemie QMP. Są to zwierzęta wybranych ras mięsnych 
(Limousin, Charolaise , Angus, Hereford, Salers,  Simentaler)  oraz mieszańce w których komponent ojcowski 
stanowią rasy mięsne. 

 ● Właściwy sposób postępowania ze zwierzętami, w tym chów bezuwięziowy. 
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 ● Stosowanie zaleceń opasania w ramach Systemu QMP, w szczególności osiągnięcie wagi ubojowej i parametrów 
tuszy dla młodych zwierząt w wymaganym wieku. 

 ● Przestrzeganie ścisłych zasad transportu zwierząt z poszanowaniem ich dobrostanu. 
 ● Humanitarny, monitorowany sposób postępowania ze zwierzętami w ubojni, ubijanych wyłącznie po uprzednim 

oszołomieniu. 

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 – 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  zwierząt uczestniczących w Systemie QMP.

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 
określony zakres wymagań.

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

-----------------------
Przypisy:
1. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 2010, Standardy Systemu QMP – Bydło, PZPBM, Warszawa. 
2. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 2010, Standardy Systemu QMP – Pasze, PZPBM, Warszawa. 
3. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 2010, Standardy Systemu QMP – Transport, PZPBM, Warszawa. 
4. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 2010, Standardy Systemu QMP – Mięso, PZPBM, Warszawa. 
5. http://www.pzpbm.pl/node/147?language=pl. 
6. http://www.kochamwolowine.pl/system-certyfikacji-qmp.
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1. Przeznaczenie systemu gs1

System GS1 jest szeroko stosowany międzynarodowo 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 może 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, 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.
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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
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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 dla 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 standard UNECE i system 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 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 
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6. gs1 dataBar 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 zachęcaniu 
konsumentów do zakupu produktów z krótkim okres przydatności do spożycia z upustem. 
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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 suszone 
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
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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, lub 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 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

Wstęp 1



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 Commision), 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. Dla zapewnienia, że produkty są zgodne ze wspomnianymi szczegółowymi 
wymaganiami, kupujący mogą zdecydować o skorzystaniu z usług niezależnych, bezstronnych podmiotów 
zewnętrznych aby zapewnić zgodność produktu z kryteriami wymienionymi w specyfikacji. 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-ej 
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 
dot. 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 powinno być realizowane przy należytej staranności o utrzymanie 
zgodności i rozpoznawalności elementów oraz unikając 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 w stosunku 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), lub które wymagają dodatkowych wyjaśnień co do produktu lub opisu opakowania, zostaną 
uzgodnione pomiędzy nabywcą a sprzedającym oraz właściwie udokumentowane.

3.2 Gatunki 

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



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:

4

Kod chłodzenia

(pole danych nr 4)
Kategoria Opis

0 Nieokreślone

1 Schłodzone
Wewnętrzna temperatura produktu utrzymywana nie niżej 
niż –1,5°C i nie wyżej 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, starszy niż 24 miesiące

2 Buhajek samiec niekastrowany 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 oraz zgodność  
z procedurami 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. Niezależnie jednak proces produkcji musi przebiegać zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami w kraju importera. Jeśli wspomniany przepis nie istnieje, wykorzystuje się przepisy kraju 
eksportującego.

5Wymagania określone przez nabywcę

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, a 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. 



 ■ 3.5.5  System uboju 
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 ■  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 określą 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 można uzgodnić 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, a 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 3mm lub zgodna ze specyfikacją

4 Maksymalna grubość tłuszczu 6mm lub zgodna ze specyfikacją 

5 Maksymalna grubość tłuszczu 13mm lub zgodna ze specyfikacją 

6 Maksymalna grubość tłuszczu 25mm 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.



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) na szerokość jest uwzględniane (znane 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 (znane jako wyrównywanie; patrz rys. 1).

Gdy jednak określone 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

8

Kod przedziału 

wagowego 

(pole danych nr 12)

Kategoria Opis

0 Nieokreślony

1 Określony Zakres wymagany

2-9 Kody niewykorzystane

3 „Oczyszczony z tłuszczu” – określenie „oczyszczony z tłuszczu” wskazuje na tłuszcz powierzchniowy i oddzielenie mięśni wzdłuż naturalnych połączeń tak aby uzyskana powierzchnia 
połączeń (tkanka „srebrna” lub „niebieska”) została odsłonięta, z pozostającymi „płatami” tłuszczu nie przekraczającymi 2,5 cm (1,0 cala) w najdłuższym wymiarze oraz/lub 3 mm 
(0,125 cala) na głębokość 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 nie przekraczających 3 mm (0,125 cala) na głębokość.

Mięso wołowe. Tusze i elementy



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

Elementy – zamrożone/głęboko zamrożone:

 ● indywidualnie pakowane (I.W.),
 ● zbiorcze opakowanie (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

Wymagania określone przez nabywcę 9



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

 ■  3.11.1  Informacje obowiązkowe

Bez uszczerbku dla 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 opakowanych lub paczkowanych elementów.

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 dodatkowes

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.

10

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 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 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.

Rozdział  III publikacji  zawiera opis systemu GS1, który zawiera konkretny identyfikator zastosowań dla wdrożenia 
Kodu EKG/ONZ.

11Wymagania określone przez nabywcę
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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, karmione paszą i poddane 
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 24 Brisket Poitrine sans plat de 
côtes Челышко Pecho 胸肉

Mostek część piersiowa  
(z kością) 1650-1653 24 Brisket point end 

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

Mostek część brzuszna  
(z kością) 1660-1665 24 Brisket navel end 

(Bone-in)

Mostek część gruba 1674 25 Brisket point (sternum) Gros bout de poitrine Край челышка (грудина) Punta de pecho 前胸肉

Mostek płat żebrowy 1673 25 Brisket rib plate Poitrine Передняя часть говяжей 
грудинки Falda 胸肋肉

Udziec z kością 1500-1503 21 Butt Cuisse entière Оковалок Rueda 臀腿肉

Udziec (kula) z kością,  
bez goleni 1510 22 Butt - shank- off Cuisse sans jarret Оковалок без Голяшки Rueda sin garrón 去腱臀腿肉

Udziec z kością i 
krzyżową 1502 21 Butt and rump Cuisse et Rumsteck Оковалок и Кострец Rueda con cuadril 臀部肉

Udziec (kula) z kością  
bez nadpręża 1520 22 Butt square cut Cuisse coupe droite Оковалок прямоу-гольной 

разделки Rueda corte cuadrado 方切臀腿肉

Tusza 1001 20 Carcase Carcasse entière Цельная туша Canal 胴体

Rozbratel – cięty 
wzdłużnie (z kością) 1622 26 Chuck roll- long cut 

(Bone-in)

Rozbratel z kością 1617 27 Chuck - square cut Basse-côtes Лопаточная часть 
прямоугольной разделки Aguja 方切肩肉

Szponder z mostkiem  
i przeponą 1599 26 Full Rib Set

Ćwierćtusza przednia 1063 23 Forequarter Quartier avant droit Передняя четвертина Cuarto delantero 前四分体

Ćwierćtusza przednia 
popistoletowa z łatą 1050 24 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 29

Forequarter / 
Hindquarter  
shin – shank

Jarret avant / Jarret 
arrière

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

Ćwierćtusza tylna 1010 20 Hindquarter Quartier arrière droit Задняя четвертина Cuarto trasero 后四分体

Rostbef i antrykot  
z kością 1525 22 Loin (bone-in)  Bifes con hueso

Kark z kością 1630 27 Neck Collier Шейная часть Cogote 颈肉

Ćwierćtusza tylna  
cięcie pistoletowe 1020 20 Pistola hindquarter Quartier arrière pistola Пистолетный Отруб 

задней четвертины Pistola 枪形后四分体

opisy tusz i elementów 13
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E Elementy z kością Element Strona Bone-in Avec os С Костями Con hueso 带骨羊肉

Szponder – trójkąt 1597 26 Ribs  Costillas

Antrykot z okrywą  
i z kością 1604 27 Ribs-prepared Milieu de train de 

côtes
Реберная часть – 
подготовленная Espinazo preparado 脊排

Rostbef z kością,  
z krzyżową i polędwicą 1540 22 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 28 Short ribs Plat de côtes Реберный край Грудинки Asado corto (Porción de 
asado) 肋排

Rostbef z kością  
i z polędwicą 1550 23 Shortloin Faux-filet Короткий филей Bifes angostos 腰脊肉

Rostbef i antrykot  
(z kością) z całą 
polędwicą z warkoczem

1566 23 Loin (bone -in)  
with full tenderloin

Łopatka i noga przednia 1626 44 Shoulder and foreleg Delantero completo

Półtusza 1000 20 Side Demi-carcasse Полутуша Media canal or Media res 半胴体

Żebra z mięśniami 
międzyżebrowymi 1695 28 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 45 Blade (clod) Macreuse à bifteck + 

paleron
Лопатка (мякоть 
лопаточной части) Paleta 肩胛肉

Łopatka mięsień 
trójgłowy 2302 45 Blade bolar Boule de macreuse Основание лопатки Centro de carnaza de 

paleta 保乐肩肉

Łopatka mięsień 
podgrzebieniowy 2303 45 Blade oyster Paleron Нежная мякоть лопатки Marucha 牡蛎肉

Łopatka mięsień  
podłopatkowy  2304 45 Blade undercut Dessus de palette Подрезанная лопатка Paleta sin tapa 肩胛内肉

Udziec górna część 
mięśnia czworogłowego 2205 35 Bottom sirloin butt, 

ball tip  Cuadril

Mostek 2323 24 Brisket Poitrine sans os Челышко Pecho 胸肉

Mostek (bez kości) 2330-2333 24 Brisket point end 
(Boneless)

Mostek część brzuszna 
(bez kości) 2340-2345 25 Brisket navel end 

(Boneless)

Mostek bez okrywy część 
tylna (bez kości) 2358 39 Brisket deckle off Morceau de poitrine 

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

Mostek płat żebrowy 2473 26 Brisket navel plate Flanchet / tendron 
sans os Завиток Falda 后胸肉

Mostek bez okrywy część 
przednia (bez kości) 2353 40 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 46 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 43 Chuck crest Bosse du cou Выступ лопаточ- ной мякоти Giba 上脑盖

Rozbratel bez okrywy 
bez kości 2268 42 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 41 Chuck rollw Basse-côte sans os Рулет из лопа- точной мякоти Aguja 上脑

Mięso wołowe. Tusze i elementy
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Elementy bez kości Element Strona Boneless Sans Os Без Костей Sin hueso 剔骨牛肉

Rozbratel oko 2264 42 Chuck eye

Rozbratel z częścią karku 
bez kości 2289 42 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 44 Chuck tender Jumeau à bifteck Мякоть передка Chingolo 嫩肩肉

Antrykot bez kości oko 2240 41 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 43 Cutaneus trunci (rose) Peaucler du tronc Поверхностная фасция 

(розовая) Matambre 皮肌

Krzyżowa serce 2093 38 Eye of rump Coeur de rumsteck Глазок костреца Corazón de cuadril 臀腰肉心

Ligawa 2040 32 Eye round Rond de gîte noix Глазок бедра Peceto 小米龙

Łata baweta mała 2210 35 Flank steak Bavette de flanchet Порционный кусок 
пашинки Bife de vacio 牛腩排（F肉）

Goleń (pręga i nadpręże) 2360 46 Shin – shank Jarret avant / jarret 
arrière sans os

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

Nadpręże 2364 46 Heel muscle Nerveux de gîte noix Пяточная мышца Tortuguita 蹄肉

Zrazowa górna 2010 30 Inside Tende de tranche Внутренняя часть бедра Nalga de adentro 臀肉

Okrywa zrazowej górnej 2012 30 Inside cap Dessus de tranche Верх внутренней части Tapa de nalga 臀肉盖

Zrazowa górna bez 
okrywy, z błoną 2011 30 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 31 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 35 Inside skirt Fausse bavette Внутренняя диафрагма Entraña fina 内裙肉

Łata baweta duża 2203 36 Internal flank plate Bavette d’aloyau
Внутренняя 
Часть пашины 
(плоская часть)

Bife grande de vacío 内腹肉

Skrzydło 2070 33 Knuckle Tranche grasse Огузок Bola de lomo 膝圆

Rostbef z antrykotem bez 
okrywy, bez kości 2146 34 Loin (boneless)

Kark bez kości 2280 27 Neck Collier sans os Шейная часть Cogote 颈肉

Zrazowa dolna z ligawą 2030 32 Outside Semelle sans nerveux Наружная часть Nalga de afuera 米龙

Zrazowa dolna 2050 32 Outside flat Gîte noix Плоский отруб наружной 
части Cuadrada 大米龙

Zrazowa dolna i ligawa 
odbłoniona 2033 31 Outside meat Gîte noix et rond de 

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

Mostek mięśnie  
piersiowe 2329 40 Pectoral meat

Krzyżowa 2090 37 Rump Rumsteck Кострец Cuadril con colita 臀腰肉

opisy tusz i elementów



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

Krzyżowa okrywa 2091 38 Rump cap Aiguillette de rumsteck Верх костреца Tapa de cuadril (Picaña) 臀腰肉盖

Antrykot bez kości 
mięsień zewnętrzny 

2229 41 Rib eye cap meat

Krzyżowa zespół mięśni 2081 37 Bottom sirloin butt

Zrazowa dolna z ligawą 
i nadprężem 2020 31 Silverside Semelle entière Ссек Nalga de afuera con 

tortuguita 粗米龙

Rozbratel przycięty  
bez kości 2230 40 Spencer roll Entrecôte sans os avec 

dessus de côte Рулет «Спенсер» Bife ancho 眼肉

Rostbef bez kości 2140 34 Striploin Faux-filet Филейный край Bife angosto 外脊（西冷）

Łopatka mięsień 
podgrzebieniowy 

odbłoniony 
2306 45 Shoulder tender

Polędwica z warkoczem 2150 34 Tenderloin Filet avec chaînette Вырезка Lomo 里脊（牛柳）

Polędwica bez warkocza 2160 34 Tenderloin side strap off Filet sans chaînette Вырезка из малой 
поясничной мышцы Lomo sin cadena 修清里脊

Skrzydło z  ogonkiem 
krzyżowej 2060 33 Thick flank Tranche grasse + 

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

Przepona świeca 2180 36 Thick skirt (hanging 
tender) Onglet

Толстая диафраг-
ма (мясистая часть 
диафрагмы)

Entraña gruesa 厚裙肉

Łata 2200 35 Thin flank Bavettes Тонкая часть пашины Vacio 腹肉

Przepona 2190 36 Thin skirt (outside skirt) Hampe Тонкая диафрагма 
(наружная) Entraña fina 薄裙肉

Krzyżowa bez ogonka 2120 37 Top sirloin (top butt) Rumsteck et partie 
d’aiguillette baronne Оковалок (верхняя часть) Cuadril 上臀腰肉

Krzyżowa ogonek 2131 39 Tri-tip Partie d’aiguillette 
baronne Тройная верхушка Colita de cuadril 下臀腰肉

Mięso drobne  
(trimming) 47 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

17opisy tusz i elementów
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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 (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 (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 (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

opisy tusz i elementów
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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 grupę 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 zaczynając od punktu położonego czołowo w 
stosunku do guza biodrowego w odległości około 75 mm od mięśnia 
najdłuższego grzbietu (oko mięśnia) cięciem równoległym w stosunku 
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.

Mięso wołowe. Tusze i elementy

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 (0 do 8 żeber),
 ● 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 (0 do 3 żeber),
 ● 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 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.

opisy tusz i elementów

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) przez cięcie wzdłuż określonego 
żebra pod kątem prostym do kręgosłupa, aż do części brzusznej łaty.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (5 do 13 żeber),
 ● 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)



mostek (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 żeber, 1652 – 6 żeber, 1653 – 7 żeber)
Mostek część przednia (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, aż do zgięcia 
przepony na wysokości jedenastego żebra i kontynuację 
cięcia, aż do trzynastego żebra.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (od 10 do 13 żeber),
 ● 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 żeber),
 ● przepona zostawiona lub oddzielona,
 ● długości żebra mierzona od oka mięśnia 

 najdłuższego grzbietu.
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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 są oddzielone 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 – również od jednego do dziesięciu).

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber i położenie żeber,
 ● 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. 

25opisy tusz i elementów

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, oddzielając 
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 jest oddzielona lub zachowana.

szponder – trójkĄt 1597 
Szponder trójkąt jest przygotowywany z ćwierćtuszy przedniej 
popistoletowej (1049). Żebra odcina się z ćwierćtuszy popistoletowej, 
cieciem 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 (4 do 6 żeber), 
 ● 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 pozostawiając wyrostek kolczysty. 

Wymaga dookreślenia: 

 ● liczba żeber (4 do 9 żeber), 
 ● 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) 

Jerzy
Notatka
BŁAD RYSUNKU
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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 w 
stosunku do kręgosłupa. M. cutaneus trunci 
zostaje usunięty chyba, że specyfikacja zawiera 
inne wytyczne. 

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber (1 do 9 żeber) i położenie żeber,
 ● 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) i składają się one z kości żebrowych i mięśni 
międzyżebrowych. Żebra mogą pochodzić z każdego fragmentu 
klatki piersiowej.

Niezbędne do określenia: 
 ● liczba żeber i 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



opisy tusz i elementów 29

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. Noga z tylnej ćwierćtuszy 
zostaje oddzielona 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



zrazoWa górna bez okryWy,  
bez miĘśni bocznych 2014
Nazwa alternatywna: ZRAZOWA GÓRNA BEZ 
OKRYWY Z BŁONĄ Z USUNIĘTYMI MIĘSNIAMI 
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.
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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



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.
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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 zachowany  
lub usunięty.

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 dogonowej.

 

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (0 do 3 żeber),
 ● odległość od oka mięśnia,
 ● mięso międzykostne zachowana lub oddzielona,
 ● 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)

Jerzy
Notatka
BŁAD



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

opisy tusz i elementów 35

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 cze-
rwonego 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



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 tnąc 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,
 ● określić 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 złączone z boczną 
powierzchnią krzyżowej.

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

opisy tusz i elementów 37

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. Górna 
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.



opisy tusz i elementów 39

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 (10 do13 żeber),
 ● 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 poprzez cięcie anatomiczne. 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 (10 do 13 żeber),
 ● 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)



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 tnąc od strony doogonowej 
wyznaczonego żebra. Okrywa jest oddzielona 
od szpiczastego końca (rękojeści mostka) wzdłuż 
naturalnego spojenia, wraz z przyległym tłuszczem  
i mięsem międzykostnym. Tkanka tłuszczowa pomiędzy 
mięśniami piersiowymi jest całkowicie usuwana.

Wymaga dookreślenia: 
 ● liczba żeber (4 do 7 żeber) i umiejscowienie żeber,
 ● 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 (5 do 9 żeber) oraz 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
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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) 



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 (4 do 8 żeber) 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 zostaną 
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 (4 do 6 żeber),
 ● 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.
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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  
i 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 zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy kupcem i sprzedawcą.

pozycja nr
2289

pozycja nr
2268 (5. żebro)



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.

opisy tusz i elementów 43

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



łopatka i noga  
przednia 1626
Łopatka i kończyna przednia są odcinane od ćwierćtuszy 
przedniej prowadząc cięcie 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 mięsień trójgłowy  
 i podgrzebieniowy (2300),

 ● łopatki mięsień trójgłowy (2302),
 ● łopatki mięsień podgrzebieniowy  

 (2303),
 ● łopatki mięsień podłopatkowy  

 (2304),
 ● łopatki mięsień  

 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.
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pozycja nr
2310

pozycja nr
1621



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
Łopatka mięsień trójgłowy przygotowuje się z łopatki mięsień trójgłowy 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
Łopatka 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:

 ● zrazowa górna (2010),
 ● zrazowa dolna z ligawą i nadprężem  

 (2020) – zrazowa dolna z ligawą (2030),
 ● skrzydło z ogonkiem krzyżowej (2060)  

 – skrzydło (2070).

Wymaga dookreślenia: 
 ● Odnieś każdy numer pozycji  

 do szczegółów specyfikacji.

Mięso wołowe. Tusze i elementy46

pozycja nr
2360 

pozycja nr
2364

pozycja nr
2483

Jerzy
Notatka
CHYBA ZDJĘCIE BLEDNE



5.5 Specyfikacja mięsa wołowego bez kości  
pakowanego luzem (bulk packed)
Produkcja mięsa wołowego bez kości pakowanego luzem dotyczy następujących wariantów:

 ● elementy zasadnicze lub ich części,
 ● mięso drobne (trimming),
 ● odkostniona ćwierćtusza przednia lub tylna,
 ● mięso wołowe mielone przeznaczone 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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dorsal

ventral

caudalcranial

Semitendinosus

Infraspinatus

Supraspinatus

Trapezius

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 
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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: Uwzględnienie 4-cyfrowych liczb umieszczonych w indeksie zostało uwzględnione na potrzeby kodów kreskowych. 
  Numery ilustracji dla mięśnina 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

50

■ 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
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■ 5.6.4  Elementy zasadnicze ćwierćtuszy przedniej



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 dla 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.



 ■  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 porównanie barwy zgodnie ze wzorcami referencyjnymi barwy.
Zakres barw wzorców dla mięsa wołowego – (0) do (7). Zakres barw wzorców dla mięsa cielęcego – (V1) do (V5)
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Barwa mięsa 7:
barwa ciemniejsza niż pasek nr 6.



 ■   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.
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Barwa tłuszczu 9:

barwa ciemniejsza niż pasek nr 8.



0 1 2 3 4 5 6
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 ■   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



Niniejsza publikacja nie powstałaby bez zaangażowania wysokiej klasy ekspertów reprezentujących naukę, przemysł 
mięsny i handel.

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 
wydania.

Jakość merytoryczną katalogu zawdzięczamy pracy wysokiej klasy ekspertom, którzy zgodzili się dodat-
kowo zrecenzować katalog. Wielkie podziękowania składamy dla prof. dr hab. Stanisława Tyszkiewicza,   
prof. dr hab. Edwarda Pospiecha oraz dr inż. Adama Olszewskiego,

Szczególne podziękowania składamy na ręce:
Pana prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kowalczyka Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych i jego pracownikom mgr inż. Annie Janasik, Pani Naczelnik mgr inż. Beacie Bakalarskiej,  
mgr inż. Małgorzacie Kłak -Sionkowskiej, mgr inż. Małgorzacie Stańczuk za wsparcie naszej inicjatywy w Grupie 
Roboczej ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (WP.7 EKG/ONZ),

Pani mgr inż. Alicji Wierzbickiej- kierownikowi projektu, za poprowadzenie tego skomplikowanego przedsięwzięcia,

Panu dr inż. Krzysztofowi Lendzionowi za profesjonalne zaangażowanie się w prace nad katalogiem,  

Panu mgr inż. Grzegorzowi Pieńkoszowi za weryfikację zapisów technicznych w praktyce poprzez przeprowadzenie 
rozbiorów według opisów w katalogu,

Panu dr inż. Maciejowi Borzyszkowskiemu za duży wkład pracy przy łączeniu poprawek,

POHID, Polskie Mięso, SRW, UPEMI za wsparcie projektu.

Dziękuję przedstawicielom przemysłu, handlu, nauki i administracji państwowej pracującym nad katalogiem:
Sokołów S.A.: mgr inż. Sławomir Kawalec, Marian Paszkiewicz, Agnieszka Przybylska,
Mardi Sp. z o.o.: mgr inż. Marek Markuszewski, 
Ubojnia i rozbiór mięsa wołowego - P.P.U.H Henryk Kowalczyk: mgr inż. Jan Gałuszka,
SGGW: mgr inż. Grzegorz Pogorzelski,
Jeronimo Martins Polska S.A.: Sylwester Kuczyński,
POHID: Karol Stec,
Carrefour Polska Sp. z o.o.: Jarosław Zwierzchowski, mgr inż. Monika Kwiatkowska-Gniadzik
ABP Poland: Monika Smolińska,
Eco-Beef Ubojnia Sp. z o. o.: mgr inż. Grzegorz Pieńkosz,
Elkopol Sp. z o.o.: mgr inż. Beata Jagaciak Michalska,
Instytut Logistyki i Magazynowania: mgr inż. Grzegorz Sokołowski,
KUL - dr Robert Trypuz,
MRiRW: dr Joanna Trybus, mgr inż. Justyna Izdebska.

Prezes
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