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Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki

Ryc.1. Lesistość wybranych krajów [%] (SoEF 2020)

Lesistość 29,6% 

• Powierzchnia lasów w Polsce – 9 260 tys. ha 

Lesistość 30,9%

• Standard międzynarodowy 

(wraz z powierzchnią gruntów związanych 

z gospodarką leśną) – 9 464 tys. ha.
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Całkowita 

powierzchnia leśna

Ryc.2. Całkowita powierzchnia leśna (SoEF 2020) w krajach europejskich [mln ha]

Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki
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Zasoby drzewne* w Polsce: 
2 656 mln m3 grubizny brutto, 

PGL LP – 2 067 mln m3

lasy prywatne – 459 mln m3 

Przeciętna zasobność: 287 m3/ha

PGL LP – 290 m3/ha

lasy prywatne - 257 m3/ha

*na koniec 2019 r.

Ryc.3. Zasobność w analizowanych krajach [m3/ha] (SoEF 2020)

Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki
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„Las 

na mieszkańca”

Ryc.4. Powierzchnia leśna przypadająca na 1 mieszkańca [ha] (SoEF 2020)

Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki
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Struktura 

własności

Kraj

Udział lasów 

prywatnych
Łączna liczba 

lasów
Liczba właścicieli

Średnia 

powierzchnia 

gospodarstwa

% tys. ha tys. ha

Austria 74 34 058 175 18,6

Finlandia 70 22 218 900 26,0

Słowenia 75 12 470 314 3,0

Niemcy 48 11 397 1300 7,7

Łotwa 48 3 349 148 7,2

Serbia 49 2 595 3114 bd

Słowacja 50 1 759,9 bd bd

Czechy 23 2 657,4 bd 3,0

Chorwacja 28 1 920 600 0,9

Litwa 48 3 349 232 4,6

Polska 19 9 329 838 1,3

Szwecja 76 28 014 bd bd

Szwajcaria 14 bd 250 bd

Tab.1. Udział lasów prywatnych, liczba właścicieli oraz średnia powierzchnia prywatnego 

gospodarstwa leśnego w wybranych krajach Europy (SoEF 2015) 

Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki
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Ryc.5. Udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni lasów w Europie [%] (SoEF 2015)

Leśnictwo w Polsce i Europie - wybrane wskaźniki
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Leśnictwo w Polsce – str. własności 

Ryc.6. Struktura własności lasów w Polsce [%] (GUS 2020)
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Ryc.7. Lesistość Polski według województw [%] (GUS 2020)

Leśnictwo w Polsce – lesistość 
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Ryc.8. Struktura udziału powierzchniowego drzewostanów według klas wieku w lasach 

wszystkich form własności, PGL LP oraz lasach prywatnych (WISL 2016-2020)

Leśnictwo w Polsce – klasy wieku
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Leśnictwo w Polsce – gatunki panujące
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Ryc.9. Powierzchniowy udział gatunków panujących w lasach prywatnych (WISL 2016-2020)



Ryc.10. Udział lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej województw [%] (GUS 2020)

Leśnictwo w Polsce – udział lasów prywatnych
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Prawo własności do lasu 

• Właściciel lasu ma prawo do korzystania ze swojej własności zgodnie ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody. Na mocy Konstytucji

RP prawo to podlega ochronie i może być ograniczone wyłącznie w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim

nie narusza jego istoty (art. 64 Konstytucji RP).

• Podstawowym sposobem wykonywania prawa własności lasu jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki

leśnej.

• Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach

niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta (art. 5 ust. 1 pkt 2). Pod pojęciem

"nadzoru" wpisuje się między innymi kontrola działań właścicieli lasów oraz stosowanie określonych

w ustawie środków władczego oddziaływania na sferę praw i obowiązków jednostek. Wobec powyższego

w naszym systemie prawnym starosta odgrywa istotną rolę w zakresie kształtowania gospodarki leśnej

w lasach prywatnych. Problemem w tym zakresie jest niekiedy niewystarczające zaangażowanie właściwych

jednostek samorządów terytorialnych w realizację zadań dotyczących lasów niepaństwowych.
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Podstawowe funkcje lasu

• Produkcyjne (produkcja drewna - odnawialnego, ekologicznego i 

niezastępowalnego w zakresie wszystkich swoich zastosowań surowca; źródło 

użytków: grzyby, owoce runa, zioła)

• Ochronne (woda, gleba, powietrze, bioróżnorodność)

• Społeczne (miejsce pracy zwłaszcza na terenach wiejskich; odpoczynek, 

rekreacja… )
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Uproszczone Plany Urządzenia Lasu 

• Zgodnie z przepisami ustawy o lasach podstawą do pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności

Skarbu Państwa są uproszczone plany urządzenia lasu (art. 7, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy) lub

w szczególnych przypadkach decyzje starosty wydawane na podstawie przepisów ustawy, w tym decyzja

starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (art. 19

ust. 3), czy też decyzja dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadkach losowych (art. 23 ust. 4).

• Wobec powyższego bardzo istotnym zadaniem starosty z punktu widzenia realizacji trwale zrównoważonej

gospodarki leśnej w lasach prywatnych jest zlecanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu

– jako podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach

niestanowiących własności Skarbu Państwa (art. 21 i 22 ustawy o lasach).

• Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego, 82,8% powierzchni lasów prywatnych w Polsce

posiadało na dzień 31 grudnia 2019 r. dokumentację urządzeniową (GUS 2020). Sytuacja dotycząca

posiadania dokumentacji urządzeniowej jest zróżnicowana w różnych regionach Polski. Przykładowo w woj.

łódzkim jest to 93,3 % powierzchni lasów prywatnych, w woj. podlaskim 76,2 %, natomiast w woj. małopolskim

68,3 %.
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Trendy w leśnictwie prywatnym 

1. Odejście właścicieli od tak zwanego „tradycyjnego leśnictwa” 

zorientowanego na produkcję.

2. Rosnący udział wśród właścicieli lasów, mieszkańców obszarów 

miejskich, którzy nie są związani z rolnictwem, obszarami 

wiejskimi, a tym bardziej z gospodarką leśną.
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Charakterystyka lasów prywatnych w Polsce

 Rozdrobnienie i rozproszenie przestrzenne;

 Bardzo często brak uregulowania własności i współwłasności działek leśnych; ok 3 mln właścicieli

 Rozbieżności między powierzchnią rzeczywistą a ewidencyjną (1 786 tys. ha); + ok 800 tys. ha „poza ewidencją” ~ 2,5 mln ha

 Działki leśne o niewielkiej powierzchni, przeciętna wielkość lasu ok. 1-2 ha;

 Mała intensywność użytkowania rębnego i przedrębnego;

 Często brak pielęgnacji drzewostanu; (WISL 2014-2018: 51,5% pow. leś. zalesionej o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym, w LP 19,4%);

 Brak aktywności właścicieli lasów w zakresie tworzenia skutecznych inicjatyw zachęcających do zrzeszania się;

 Marginalizowanie społecznego, gospodarczego i ekonomicznego znaczenia lasów prywatnych, w związku z dominacją sektora publicznego;

 Dominacja w problematyce rozwoju obszarów wiejskich zagadnień rolnych z marginalizacją zagadnień gospodarki leśnej;

 Brak specjalistycznych środków produkcji leśnej.
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Porównanie wybranych charakterystyk lasów prywatnych 

i lasów PGL LP

Cechy Lasy prywatne Lasy PGL LP

Zasobność [m3/ha] 252 290

Średni wiek [lata] 51 60

Udział miąższości drzewostanów ponad 100 lat [%] 6,3 20,7

Udział So [%] 54,5 60,1

III klasa wieku [%] 29,6 21,4

IV klasa wieku [%] 4,1 14, 0

Miąższość drzew martwych stojących [m3/ha] 4,1 3,9

Udział zrębowego sposobu zagospodarowania [%] 61,0 45,0

Stan pielęgnacji dostateczny i niewłaściwy łącznie [%] 49,8 19,0

Czynnik zadrzewienia 0,6 i niżej [%] 18,9 14,1

Bieżący przyrost miąższości [m3/ha] 9,28 9,42

Użytkowanie rębne z 5-letniego okresu [m3/ha] 3,61 15,31

Użytkowanie przedrębne z 5-letniego okresu [m3/ha] 12,88 18,23

Powierzchnia lasów poza ewidencją objętych WISL [ha] 759 135 53 816
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Tab. 2. Źródło: Opracowanie własne na podstawie WISL Część 1. Wyniki za okres 2015–2019, BULiGL 2020.



Ewidencja drewna w lasach prywatnych wg GUS

• Zaewidencjonowane pozyskanie drewna w lasach prywatnych kształtowało się

w 2019 r. na poziomie 1 830 tys. m3 drewna, w tym 1,5 mln m3 grubizny iglastej

i prawie 130 tys. m3 liściastej (GUS 2020). Miąższość pozyskanego surowca

drzewnego w lasach prywatnych jest niewielka - stanowi zaledwie 4% miąższości

drewna pozyskanego ogółem w Polsce i zaledwie 4,4% miąższości drewna

pozyskanego w 2019 r. Lasach Państwowych.
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Pozyskanie drewna wg sortymentów

20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PGL LP

Lasy prywatne

wielowymiarowe ogólnego przeznaczenia

wielkowymiarowe specjalne

średniowymiarowe dłużycowe

średniowymiarowe do przerobu przemysłowego

opałowe

Ryc. 11. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2017

Pozyskanie drewna iglastego wg. form własności i sortymentów w 2016 r. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PGL LP

Lasy prywatne

wielowymiarowe ogólnego przeznaczenia

wielkowymiarowe specjalne

średniowymiarowe dłużycowe

średniowymiarowe do przerobu przemysłowego

opałowe

Ryc. 12. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2017

Pozyskanie drewna liściastego wg. form własności i sortymentów w 2016 r. 



Bieżący przyrost miąższości i pozyskanie w lasach prywatnych

• Wysokość bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (średniorocznego z 5-letniego okresu) w lasach

kraju ogółem wynosiły 9,55 m3 grubizny brutto/ha/rok. W lasach prywatnych wielkość ta była na zbliżonym

poziomie i wynosiła 9,35 m3/ha/rok. W Lasach Państwowych przyrost ten wynosił 9,57 m3/ha/rok (PGL Lasy

Państwowe, BULiGL 2019). Można zatem przyjąć ogólnie, że bieżący przyrost miąższości w lasach

prywatnych, Lasach Państwowych i lasach kraju ogółem kształtuje się na zbliżonym poziomie – w wysokości

ponad 9 m3/ha/rok.

• W wynikach WISL, podobnie jak bieżący przyrost miąższości, prezentowane są także dane dotyczące

przeciętnego rocznego pozyskania z 5-letniego okresu w poszczególnych formach własności lasów.

Średnioroczna wielkość pozyskania w lasach prywatnych w okresie 2014–2018 wynosiła 5,69 mln m3

grubizny brutto. Pozyskanie drewna w lasach prywatnych w Polsce ma odmienny charakter niż pozyskanie

w Lasach Państwowych. Wyraża się to głównie w stosunkowo małej intensywności cięć, która w lasach

prywatnych w omawianym okresie wynosiła 3,3 m3/ha. Intensywność cięć w Lasach Państwowych była blisko

dwukrotnie wyższa i wynosiła około 6,4 m3/ha.

• W lasach prywatnych większość użytkowania – około 80% – zarejestrowano jako użytkowanie przedrębne,

natomiast w Lasach Państwowych użytkowanie przedrębne według WISL wyniosło około 54%.

21



Średnie pozyskanie w lasach prywatnych 

• Wg GUS 2020 0,75 m³/ha/rok 

• Badania własne 1,76 m³/ha/rok
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Charakterystyka lasów prywatnych w Polsce
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;

- inicjator projektu IZB LEŚNYCH
 organizacja pozarządowa działająca od 2013 r.;

 wspomaga środowisko leśników i właścicieli lasów, działając na rzecz 
integracji zawodowej  i społecznej;

 prowadzi działalność wspomagającą przedsiębiorczość oraz rozwój 
gospodarczy, naukowy i oświatowy;

 SLiWL działa na terenie całego kraju;

 Stowarzyszenie jest organizatorem corocznych konferencji naukowych 
pod nazwą: ”Lasy prywatne w Polsce” i nagrody im. Kazimierza 
Szeptyckiego.
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Polityka Leśna Państwa

 Zgodnie z PLP „zwiększenie efektywności ekonomicznej lasów prywatnej

własności i pełnionych przez nie funkcji wymaga przede wszystkim: (…)

stworzenia warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do

dobrowolnego (spółki, wspólnoty, zrzeszenia i inne) lub obligatoryjnego

(izby leśne) zrzeszania się właścicieli lasów prywatnych w celu

wspólnego zagospodarowania lasów, poprawy ich jakości oraz

zwiększania efektywności prowadzonej gospodarki leśnej” (pkt 13 celów

i priorytetów PLP).

 Kolejny aspekt dotyczy sfery PLP zawierającej odniesienia do

konieczności „doskonalenia prawodawstwa”, które powinno „zmierzać do

rozszerzenia i udoskonalania prawnych możliwości zrzeszania się

właścicieli lasów prywatnych w celu wspólnego zagospodarowania lasów

i wspólnego prezentowania swych interesów wobec organów

samorządowych i rządowych”.
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Ustawa o Izbach Rolniczych

W obecnie obowiązującym prawie polskim nie jest możliwe

wyodrębnienie, jako oddzielnego podmiotu w postaci „izby leśnej”.

Obecnie działające w Polsce izby dotyczą w praktyce jedynie aspektów

rolnictwa i są typowymi organizacjami samorządu rolniczego

(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych –

t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183). Istniejąca sytuacja nie rozwiązuje

istotnych problemów dotyczących kwestii leśnictwa. Właściwym wydaje

się zatem utworzenie samorządu leśnego działającego na rzecz

rozwiązywania problemów leśnictwa, który reprezentował by interesy

zrzeszonych w nim podmiotów. Przynależność do samorządu leśnego

powinna być dobrowolna (obowiązkowa) i powstawać z mocy prawa.
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Założenia projektu IZBY LEŚNE

 Zrzeszenie właścicieli lasów prywatnych funkcjonujące co do 
zasady w obrębie danego powiatu.

 Forma współpracy właścicieli lasów umocowana prawnie, która 
będzie działać w obszarze integrowania, finansowania oraz 
zagospodarowania gruntów leśnych.

 Instytucja pełniąca jednocześnie rolę grup producenckich                           
i samorządu leśnego, który będzie działał na rzecz rozwiązywania 
problemów leśnictwa oraz reprezentował interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów.
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Zasadność powstania IZB LEŚNYCH

 Coraz większe zainteresowanie właścicieli lasów prywatnych w zarządzaniu 

posiadanymi gruntami.

 Powstanie podmiotu, który współtworzył by prawo dotyczące leśnictwa oraz 

opiniowałby projekty aktów prawnych.

 Możliwość uruchomienia zasobów drzewnych (~5 mln m3 rocznie) dla gospodarki, 

a w szczególności przemysłu drzewnego oraz energetyki.

 Zrzeszenie dzięki któremu właściciele mają większe możliwości poprzez działanie 

w sposób zorganizowany.

 Dofinansowanie prac leśnych, która zadziała motywująco dla obecnych i przyszłych 

członków.
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Cel realizacji projektu IZB LEŚNYCH

 Ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków w postaci organizacji pozyskania 

i sprzedaży drewna oraz dotacji, wsparć celowych, darowizn itp.

 Powstanie partnera współdziałającego z władzami rządowymi oraz 

samorządowymi, jak również z LP w sprawach dotyczących leśnictwa.

 Dodatkowe dochody dla właścicieli lasów prywatnych. 

Niższe koszty zarządzania, użytkowania oraz pielęgnowania lasu.

 Korzyści dla Skarbu Państwa – nowe miejsca pracy, wykorzystanie zasobów 

drzewnych oraz dodatkowe dochody – VAT, PIT, CIT.  
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Finansowanie IZB LEŚNYCH

 Odpisy od uzyskanych wpływów z tytułu podatku leśnego 

pobieranego na obszarze działania izby.

 Dotacje z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska.

 Środki na realizację zadań zleconych przez administrację 

rządową lub samorządową.

 Opłaty z tytułu usług świadczonych przez izbę.

 Środki wnoszone z opłat za wyłączenie gruntów 

z produkcji leśnej.

 Inne, np. darowizny, udziały w spółkach, składki, dotacje 

celowe, ulgi itp.
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 Wysokość podatku leśnego w 2022 r. wynosi 46,70 zł/1ha

 (równoważnik wartości 0,220 m³ drewna - GUS 2021).

 W 2020 r. z podatku leśnego uzyskano w jednostkach samorządu terytorialnego: 

301,3 mln zł - z czego 296,7 mln zł (gminy) oraz 4,6 mln zł (miasta na prawach powiatu).

 Podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w dochodach własnych JST:

 dla gmin - 0,64%,

 dla miast na prawach powiatu - 0,01‰.

Finansowanie IZB LEŚNYCH
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Korzyści z powstania IZB LEŚNYCH

 Zasada: „Im większa powierzchnia lasów prywatnych, tym więcej 

otrzymywanych środków finansowych” (około 12 tys. ha).

 Posiadanie środków finansowych służących finansowaniu funkcjonowania 

izb leśnych i obsługi lasów prywatnych.

 Reprezentowanie zrzeszonych właścicieli lasów w sprawach związanych 

z gospodarką leśną na wielu płaszczyznach.

 Powstanie interesariuszy racjonalnej gospodarki leśnej oraz partnerów 

społecznych Lasów Państwowych.
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Niezbędne zmiany prawne

 Opracowanie projektu ustawy o izbach leśnych, na wzór 

już istniejącej o izbach rolniczych oraz bieżąca 

nowelizacja kilku obowiązujących aktów prawnych. 

 Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

pracuje obecnie nad „łatwiejszym” rozwiązaniem

prawnym tj. nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.

o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183), tak

aby wprowadzić w tej ustawie konkretne zapisy o izbach

leśnych.
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Zapraszamy do kontaktu i współpracy
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