
 

Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie 

EUROP  

 

Karolina Wnęk, Marcin Gołębiewski, Tomasz Przysucha, Agata Wójcik 

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła 

 

Systemy klasyfikacji tusz wołowych na całym świecie są zróżnicowane pod względem 

konkretnej techniki, ale większość z nich zawiera formę oceny zarówno otłuszczenia jak i 

umięśnienia. Niektóre systemy klasyfikacji polegają na ocenie wizualnej jak np. system 

EUROP regulowany przez Unię Europejską, który klasyfikuje tusze na pięć klas zarówno pod 

względem konformacji jak i otłuszczenia [rozporządzenie Komisji (EWG) nr 461/93 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2137/92]. Ogólnym celem wprowadzenia systemu EUROP jest 

możliwość sortowania tusz do dalszego przetwarzania według ich jakości i wartości oraz 

zapewnienie odpowiedniej i uczciwej gratyfikacji dla producentów żywca wołowego. System 

ten stwarza jednolite kryteria dla wszystkich krajów członkowskich UE oraz ułatwia 

funkcjonowanie rynku półtusz według wspólnych zasad w zakresie handlu 

wewnątrzkrajowego i międzynarodowego. Jest także wykorzystywany do notowania cen 

rynkowych w zamyśle ewentualnego podjęcia działań interwencyjnych na rynku mięsa 

wołowego. W systemie EUROP klasyfikacja obejmuje tusze dojrzałego bydła w wieku 

powyżej 12 miesięcy i o masie ciała powyżej 300 kg, które zostały podzielone na następujące 

kategorie: A – tusze nie kastrowanych młodych samców w wieku od 12 miesięcy do 24 

miesięcy - buhajki, B – tusze innych nie kastrowanych samców - buhaje, C – tusze 

kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy- wolce, D – tusze krów, które się cieliły, E – 

tusze innych samic w wieku od 12 miesięcy-jałówek. Od dnia 1 stycznia 2014 r. klasyfikacji 

w systemie EUROP podlegają także tusze cielęce, które stanowią kategorie Z - tusze zwierząt 

w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy. W związku z czym rozpocznie się krajowe i 

unijne rejestrowanie cen rynkowych dla następujących kategorii: 

• Tusze o masie od 60 kg do 120 kg dla klas E i S 

• Tusze o masie od 120 kg do 180 kg dla klas R (Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 

148/2014) 

Tusze wołowe w Polsce oceniane są wizualnie za pomocą opisanego wzorca 

poszczególnych klas. Rzeczoznawca przydziela klasę uformowania i otłuszczenia, 



uwzględniając stopień wykształcenia poszczególnych partii mięśni tj. udźca, grzbietu i łopatki 

oraz stopień otłuszczenia tuszy. Wyróżnia się 6 klas uformowania tusz wołowych: S – 

umięśnienie wybitne (tusze uzyskane z bydła o podwójnym umięśnieniu o zawartości mięsa 

chudego w tuszy minimum 60%), E – umięśnienie doskonałe ( o zawartości mięsa chudego w 

tuszy wynoszącej ponad 55%, ale nie więcej jak 60%), U – umięśnienie bardzo dobre, R – 

umięśnienie dobre, O – umięśnienie dostateczne, P – umięśnienie słabe. W wyżej 

wymienionym systemie wyróżnia się także klasy otłuszczenia tusz wołowych: 1 – niskie 

otłuszczenie, 2 – małe otłuszczenie, 3 – średnie otłuszczenie, 4 – wysokie otłuszczenie, 5 – 

bardzo wysokie otłuszczenie. W państwach UE w celu ułatwienia klasyfikacji tusz, które 

przejawiają cechy pośrednie między głównymi klasami przeprowadza się podział klas 

uformowania i otłuszczenia na trzy podklasy oznaczone: „+”, brakiem wyróżnika lub „–” 

(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008). Zwierzę powinno być poddane ocenie w ciągu 

godziny od momentu uśmiercenia. 

   Obowiązek stosowania klasyfikacji tusz w systemie EUROP mają wszystkie ubojnie 

na terenie Polski, które w  zakończonym roku ubiły powyżej 3900 sztuk tusz, czyli ponad 75 

sztuk tusz bydła tygodniowo średnio w całym roku. Ubojnie w Polsce ponoszą koszty 

związane z klasyfikacją, a także odpowiedzialność za prawidłowe używanie skali klasyfikacji 

tusz wołowych. 

Klasyfikacji tusz wołowych mogą dokonywać osoby posiadające uprawnienia 

rzeczoznawcy w zakresie klasyfikacji. W Polsce są to najczęściej pracownicy rzeźni, którzy 

posiadają aktualne uprawnienia potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją 

powoływaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

- JHARS. Wojewódzki Inspektorat JHARS wydaje, zgodne z miejscem zamieszkania 

rzeczoznawcy, uprawnienia esparta klasyfikacji tusz wołowych lub też wieprzowych w 

systemie EUROP. Uprawnienia te ważne są na terenie całego państwa przez okres trzech lat. 

Inspekcja jest jednostką, która odpowiada za szkolenie rzeczoznawców oraz organizuje 

szkolenia teoretyczne i praktyczne dla ekspertów. Taka licencja może być zastąpiona przez 

zaświadczenie, które jest wydane przez państwo członkowskie, ale tylko tam gdzie 

zaświadczenie odpowiada uznaniu klasyfikacji.  

W celu sprawdzenia powtarzalności i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w 

systemie EUROP, dokonanej przez klasyfikatorów, przeprowadzono następujące 

doświadczenie.  

W ubojni Eco-Beef w Węgrzynowie pod Warszawą, poddano ocenie 1491 tusz 

dojrzałego bydła, w wieku powyżej 12 miesiąca życia i masie ponad 300 kg. Tusze były 



klasyfikowane w systemie EUROP, zgodnie z wzorcem dla konkretnej klasy. Proces 

klasyfikacji, w którym oceniano tusze podzielono na trzy etapy, które odbyły się w różnym 

czasie (tabela nr 1). Wszystkie sklasyfikowane tusze zostały uwzględnione w obliczeniach, 

które nie przewidywały żadnych podziałów ze względu np. na płeć, albo wiek ubitych 

zwierząt.  

Doświadczenie odbyło się w ramach programu optymalizacji produkcji wołowiny w 

Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Głównym celem programu jest rozwój 

branży żywca wołowego i poprawa konkurencyjności oraz stabilności przedsiębiorców 

sektora wołowiny.  

Tabela nr 1. Dane dotyczące terminów i ilości tusz sklasyfikowanych (Wnęk, 2013) 

 

Sesja I II III 

Data 26-29.08.2013 16-19.09.2013 18-22.11.2013 

Ilość klasyfikatorów 3 4 4 

Ilość 

ocenionych tusz [szt.] 

460 481 550 

 

Tusze zostały poddane ocenie zarówno przez Inspektorów GIJHARS – Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jaki i pracownika PZPBM – 

Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego, a także pracownika wyżej wymienionej 

ubojni. Każda tusza, w zależności od terminu sesji klasyfikacyjnej, została poddana ocenie 

przez 3 lub też 4 klasyfikatorów. Różnica w ocenie tusz wystąpiła aż w 27% przypadków tj. 

w 401 sztukach sklasyfikowanych tusz. Częściej odmienne oceny klas tusz występowały w 

klasie otłuszczenia – aż w 256 sztukach tusz. Natomiast w klasach umięśnienia – w 

przypadku 100 tusz. Zdarzały się także przypadki odmiennych ocen w obydwu klasach, czyli 

umięśnienia i otłuszczenia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku 45 sztuk ze wszystkich 

sklasyfikowanych tusz (tabela nr 2; wykres nr 1). 

Tabela nr 2. Analiza zmienności w ocenach dokonanych przez klasyfikatorów. 

 

Klasy ocen Umięśnienie Otłuszczenia Umięśnienie i 

otłuszczenie 

Ilość tusz z odmiennymi 

ocenami [szt.] 

100 256 45 



Ilość odmiennie 

sklasyfikowanych tusz [%] 

25 64 11 

 

Należy także zwrócić uwagę na same różnice klas zarówno w obrębie umięśnienia jak 

i otłuszczenia. W pierwszym przypadku wszystkie ujęte w doświadczeniu tusze zostały 

sklasyfikowane tylko z ewentualnym przesunięciem oceny o jedną klasę. Natomiast inaczej 

było w kwestii określenia otłuszczenia, gdzie zdarzały się przesunięcia o dwie, a nawet trzy 

klasy (tabela nr 3). 

 

Tabela nr 3. Stopień zróżnicowania oceny otłuszczenia i umięśnienia. 

 

Różnice w klasie Otłuszczenie Umięśnienie 

Ilość tusz sklasyfikowanych 

z przesunięciem o I klasę 

[szt.] 

297 100 

Ilość tusz sklasyfikowanych 

z przesunięciem o II klasy 

[szt.] 

2 - 

Ilość tusz sklasyfikowanych 

z przesunięciem o III klasy 

[szt.] 

2 - 

 

Jak widać w tabeli nr 3 różnic w obrębie klasy otłuszczenia jest znacznie więcej i są 

one większe. Tłuszcz może być gromadzony nie tylko w tkance podskórnej, ale także np. 

między włóknami mięśniowymi – tłuszcz śródmięśniowy, a ocena tuszy odbywa się na 

podstawie tzw. profilu tuszy. Dlatego taka ocena na ogół obarczona jest pewnym błędem. 

Jednymi z przyczyn nieprawidłowości w klasyfikacji tusz mogą być czynniki o charakterze 

subiektywnym tj. zmęczenie osoby dokonującej oceny, odmienna od charakterystycznej i 

typowej barwy okrywa tłuszczowa, czy też gruba pokrywa tłuszczowa, która towarzyszy 

wysokiemu udziałowi tkanki mięśniowej. 

Różnica w ocenie klas umięśnienia zasadniczo wpływa na wielkość wynagrodzenie 

dla hodowcy. Z racji, że w Polsce produkowany żywiec pochodzi głównie ze stad mlecznych 



w tabeli nr 4 zostały zamieszczone średnie cen skupu w Polsce żywca wołowego w kategorii 

D, a w tabeli nr 5 ceny skupu w ubojni, w której były prowadzone powyższe obserwacje.  

Przykładowo w ubojni ECO-BEEF cena za 1kg żywca, dla tuszy o masie równej lub 

większej niż 300 kg, ale mniejszej niż 320 kg, w klasie R wynosi 11,1 zł, a w klasie O 10,9 zł. 

Daje nam to różnicę cenową wynoszącą 0,2 zł na 1kg żywca. Przy masie tuszy równej 300 kg 

różnica ceny wynosi 60 zł, a różnica między klasami O i P+ wynosi 150 zł. 

Ceny skupu żywca wołowego w ciągu roku podlegają licznym wahaniom i są one 

związane z sytuacją gospodarczą, zarówno w kraju, jak i na świecie. Ceny mogą także różnić 

się między sobą w tym samym czasie w konkretnych województwach. Ze względu na niskie 

krajowe spożycie wołowiny, ceny skupu bydła w bieżącym roku mogą kształtować się na 

poziomie niższym niż w 2013 r.  

 

Tabela nr 4. Średnie cen skupu żywca wołowego w kategorii D w Polsce 

(www.farmer.pl, notowania z dn.23.01.2014r). 

Klasa umięśnienia Cena za kg  [zł] 

R 10,25 

O 10,18 

 

Tabela nr 5. Ceny skupu żywca wołowego w kategorii D w ubojni ECO-BEEF w 

Węgrzynowie – notowania z 31.03.2014r. 

Masa tuszy [kg] Cena za klasę R [zł] Cena za klasę O [zł] Cena za klasę P+ [zł] 

≥320 11,30 11,1 10,6 

≥300 11,1 10,9 10,4 

≥280 10,8 10,6 10,1 

≥260 10,5 10,3 9,8 

≥240 10,3 10,1 9,6 

≥220 9,9 9,7 9,2 

≥200 9,6 9,4 8,9 

≥180 9,3 9,1 8,6 

 

 

W przypadku skupu bydła, jako wyznacznik ceny za tuszę, uwzględnia się klasę 

umięśnienia, natomiast w procesie sprzedaży żywca z ubojni do zakładów przetwórstwa lub 



bezpośrednio na rynek konsumencki dodatkowo uwzględnia się klasę otłuszczenia. W tabeli 

nr 6 zostały zamieszczone notowania średnich cen sprzedaży żywca w Polsce. Jak widać 

stopień otłuszczenia znacząco wpływa na cenę sprzedaży żywca.  

Przykładowo dla tuszy o masie 300 kg w klasach R3 i O3 różnica ceny między 

klasami wynosi 21,5€. W przeprowadzonych obserwacjach 11% wszystkich 

sklasyfikowanych tusz posiadało odmienną ocenę w klasie otłuszczenia i umięśnienia. W 

takim przypadku różnica w cenie np. między klasami R3 a O2 dla tuszy o masie 300 kg 

wynosi 37,8€.  

Tabela nr 6. Średnie ceny sprzedaży za kilogram żywca wołowego w klasie D w 

Polsce (www.bukaciarnia.pl, notowania z dn. 16.04.2014r). 

Klasa tuszy Cena [€] Klasa tuszy Cena [€] 

R2 2,534 O2 2,418 

R3 2,544 O3 2,472 

R4 2,69 O4 2,521 

 

 

Na drodze do jednolitej identyfikacji produktu jakim jest mięso wołowe występuje 

wiele czynników min. różnice wynikające z : 

• sposobu podziału tusz 

• sposobu obróbki i linii cięć dla elementów handlowych 

• nazewnictwa poszczególnych elementów 

• sposobie znakowania, a także klasyfikacji jakościowej tusz 

• ocenie koloru mięsa 

  Wyżej przedstawione i omówione różnice w ocenach rzeczoznawców sugerują, że 

wprowadzenie obiektywnej oceny tusz wołowych jest niezbędne, ponieważ ostateczna ocena 

tusz zostanie ujednolicona oraz zapewni uczciwą zapłatę dla hodowców i cenę sprzedaży 

żywca adekwatną do jej jakości.  

 


