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Struktura własności lasów prywatnych w krajach Europy jest zróżnicowana i wynika 
z odmiennych doświadczeń historycznych, różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno- 
-gospodarczych w zakresie zarządzania prywatną własnością leśną. Powierzchnia lasów 
prywatnych w Unii Europejskiej wynosi ok. 115 mln ha, co stanowi blisko 60% wszystkich 
lasów w tej części Europy. Lasy własności prywatnej należą do ok. 15 mln właścicieli, spo-
śród których 7%, tj. 840 tys. to właściciele lasów prywatnych w Polsce. Na jednego właści-
ciela w UE przypada ok. 9,6 ha powierzchni leśnej. Różnice są duże, ponieważ statystyczny 
właściciel leśny w Finlandii gospodaruje na powierzchni leśnej wynoszącej ok. 27 ha, w Pol-
sce natomiast na powierzchni zaledwie ok. 1,4 ha. W naszym kraju lasy prywatne zajmują 
powierzchnię ok. 1737 tys. ha, co stanowi ok. 18,5% wszystkich lasów. 

Badania nad lasami prywatnymi w Polsce zainicjował prof. Tadeusz Marszałek w latach 
60. ubiegłego stulecia, a ich zakres dotyczył aspektów ekonomiczno-gospodarczych leśnej



własności prywatnej na terenie ówczesnego województwa krakowskiego. Pierwsze komplek-
sowe badania IBL w tym zakresie wykonano w 2004 roku na ogólnopolskiej próbie właści-
cieli lasów oraz wspólnot gruntowych (N = 520), a kolejne w roku 2007 na reprezentacyjnej 
ogólnopolskiej losowej próbie właścicieli leśnych według danych z Powszechnego Spisu 
Rolnego z 2002 r. (N = 1112). Na terenie województwa podlaskiego (N = 105) główny nacisk 
położono na socjoekonomiczne aspekty gospodarowania prywatną własnością leśną. Ponad-
to, badano możliwości organizowania się właścicieli lasów prywatnych. 

Lasy prywatne w Polsce charakteryzują się dużym rozdrobnieniem, co utrudnia pro-
wadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Istotnym problemem jest brak aktualnych uprosz-
czonych planów urządzenia lasów. Stwierdzono także brak wystarczających środków fi-
nansowych w starostwach powiatowych na nadzór nad lasami prywatnymi. Odnotowano 
brak spójnego i systemowego doradztwa skierowanego do właścicieli lasów. Istotnym pro-
blemem jest też brak większej pomocy (poza zalesieniami) w programach pomocowych 
krajowych i unijnych np. PROW. Stwierdzono nieefektywne wykorzystanie pozyskanego 
surowca, ponieważ ok. 90% drewna użytkowane jest jako opał. W lasach prywatnych śred-
nio pozyskuje się w ostatnich latach około 3 mln m3 drewna, z tego około 50% poza ewi-
dencją. Określono, że powierzchnia drzewostanów pochodzących z naturalnych procesów 
odnowienia, 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).


