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Lasy prywatne w liczbach 

Private forests in numbers 

Struktura lasów prywatnych w krajach Europy jest zróżni-

cowana i wynika z odmiennych doświadczeń historycz-

nych, różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-

gospodarczych. Powierzchnia lasów prywatnych w Unii 

Europejskiej wynosi ok. 115 mln ha (60%) i należą one do 

ok. 15 mln właścicieli (Ryc. 1). W Polsce lasy prywatne 

zajmują powierzchnię ok. 1,7 tys. ha, co stanowi  

ok. 18,9% wszystkich lasów (Ryc. 2). 

 

 

 

Główne problemy dotyczące lasów prywatnych 

The main problems relating to private forests 

Lasy prywatne w Polsce charakteryzują się dużym roz-

drobnieniem, co utrudnia prowadzenie racjonalnej go-

spodarki leśnej (Ryc. 3, 4). Znacznym problemem jest 

brak aktualnych uproszczonych planów urządzenia la-

sów. Lasy prywatnej własności wymagają większych 

środków finansowych w zakresie nadzoru. Brak jest 

spójnego i systemowego doradztwa skierowanego do 

właścicieli lasów oraz większej pomocy (poza zalesie-

niami) w programach pomocowych krajowych i unijnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzono nieefektywne wykorzystanie pozyskanego 

surowca, ponieważ ok. 90% drewna użytkowane jest ja-

ko opał. W lasach prywatnych średnio pozyskuje się  

w ostatnich latach około 3 mln m
3
 drewna, z tego około 

50% poza ewidencją. Określono, że powierzchnia drze-

wostanów pochodzących z naturalnych procesów odno-

wienia, a znajdujących się poza ewidencją wynosi  

ok. 300 tys. ha. Stwierdzono brak rozsądnej nowelizacji 

Ustawy o lasach (1991) w zakresie lasów prywatnych 

oraz Ustawy o zagospodarowaniu  wspólnot gruntowych  

(1963). 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Badania nad lasami prywatnymi 

Research on private forests  

Pierwsze kompleksowe badania przeprowadził Instytut 

Badawczy Leśnictwa (IBL) w 2004 roku na ogólnopol-

skiej próbie właścicieli lasów oraz wspólnot gruntowych 

(N = 520). Natomiast kolejne w roku 2007 na reprezen-

tacyjnej ogólnopolskiej losowej próbie właścicieli  

leśnych według danych z Powszechnego Spisu Rolne-

go z 2002 r. (N = 1112).  

 

 

 

 

 

 

Badania przeprowadzone przez IBL na terenie woje-

wództwa podlaskiego (N = 105) skupiały się na socjoe-

konomicznych aspektach gospodarowania prywatną 

własnością leśną. Ponadto, badano możliwości organi-

zowania się właścicieli lasów prywatnych w Polsce. 

Rycina 2. Udział lasów publicznych i prywatnych w wybranych krajach Europy (%). 

Opracowanie własne na podstawie danych z Raportu o stanie lasów w Polsce 2013 

Figure 2. The share of public and private forests in selected European countries (%).  

Own study based on data from the Report on the state of forests in Poland in 2013 

Rycina 1. Udział klas wielkości prywatnych gospodarstw leśnych w wybranych krajach 

Europy (%). Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 1995 

Figure 1. The share size classes of private forest holdings in selected European countries 

(%). Own study based on Eurostat data 1995  

Rycina 3. Udział lasów prywatnych w powierzchni lasów ogółem w powiatach 

ziemskich w Polsce 

Figure 3. The share of private forests in the total forest area in rural districts in Poland  

Rycina 4. Udział lasów prywatnych według województw w Polsce 

Figure 4. The share of private forests by province in Poland 


