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INFORMACJE SYGNALNE 

30.06.2020 r. Leśnictwo w 2019 r.  
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. powierzchnia 
gruntów leśnych wyniosła 9462,9 tys. ha, w tym lasy 
zajmowały obszar 9258,8 tys. ha, co stanowiło 29,6 % 
powierzchni kraju. W 2019 r. wykonano odnowienia 
lasów na powierzchni ponad 63,0 tys. ha. Zalesienia 
objęły obszar 1,2 tys. ha. W 2019 r. odnotowano spadek 
pozyskania drewna ogółem w stosunku do roku 
poprzedniego o 7,1% do poziomu 42 366 tys. m3 
drewna. Pozyskano 40 638 tys. m3 grubizny. 

 

 
Zasoby leśne   

W 2019 r. grunty leśne zajmowały powierzchnię 9 462,9 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar  
9 258,8 tys. ha, co stanowiło 29,6% powierzchni kraju. Powierzchnia lasów kraju sukcesywnie 
się zwiększa. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni lasów  
o prawie 4 tys. ha.  

Zwiększanie powierzchni lasów następuje w wyniku zalesiania gruntów nieleśnych użytkowa-
nych rolniczo lub stanowiących nieużytki. Wzrost powierzchni lasów jest również związany  
z ujawnianiem zalesień wykonanych w latach wcześniejszych oraz przekwalifikowaniem na 
lasy innych gruntów pokrytych roślinnością leśną w wyniku sukcesji naturalnej. Na bilans po-
wierzchni leśnej wpływa również wyłączanie gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty zwią-
zane z gospodarką leśną, udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju  
w 2019 r.  wynosił 30,9%. 

W strukturze własnościowej lasów przeważa własność publiczna. W 2019 r. lasy publiczne sta-
nowiły  80,7% ogólnej powierzchni lasów, w tym w zarządzie Lasów Państwowych znajdowało 
się 76,9% ogólnej powierzchni lasów. Lasy prywatne zajmowały 1 787 tys. ha (19,3% lasów 
kraju), w tym ponad 94% stanowiła własność osób fizycznych (18,2% lasów ogółem).  

W 2019 r. 84,6% gruntów leśnych prywatnych objętych było zatwierdzoną i aktualną doku-
mentacją urządzeniową, tj. uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz inwentaryzacjami 
stanu lasu.  

W Polsce na jednego mieszkańca przypadało 0,241 ha lasów. 

 

Tablica 1.  Powierzchnia gruntów leśnych  

 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Ogółem w tys. ha 9 459,5 9 462,9 

Lasy 9 254,9 9 258,8 

Publiczne 7 466,6 7 472,0 

w zarządzie Lasów Państwowych 7 114,6 7 118,3 

Prywatne 1 788,4 1 786,9 

osób fizycznych 1 682,7 1 680,9 

Grunty związane z gospodarką leśną 204,5 204,0 

Lesistość w % 29,6 29,6 

Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej 

kraju w % 
30,9 30,9 

Powierzchnia lasów na 1 mieszkańca w ha 0,241 0,241 

  7,1% 
Spadek ilości pozyskania 
drewna ogółem w stosunku 
do roku poprzedniego 

 W 2019 r. nastąpił wzrost  
powierzchni lasów  
o prawie 4 tys. ha 

W 2019 r. na jednego  
mieszkańca przypadało  
0,241 ha lasów 
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W 2019 r. status lasów ochronnych, tj. pełniących funkcje pozaprodukcyjne miało 3 919 tys. ha 
lasów (42,3% lasów kraju), w tym 97,7% stanowiły lasy w zarządzie Lasów Państwowych  
(3 829 tys. ha). Za lasy ochronne uznano także 3,6% powierzchni lasów prywatnych  
(68,1 tys. ha) oraz 25,8% lasów gminnych (22,0 tys. ha).  

Lasy stanowią jeden z najważniejszych i najcenniejszych elementów przestrzennych obiektów 
objętych ochroną prawną. W 2019 r. udział gruntów leśnych w powierzchni parków narodo-
wych wynosił 61,9% (195,2 tys. ha) ich ogólnej powierzchni, co stanowiło 2,1% lasów kraju.  
W 18 parkach grunty leśne dominowały w ich strukturze powierzchniowej stanowiąc ponad 
50%, w tym w 7 parkach udział gruntów leśnych wynosił ponad 90%. Podobnie jak w parkach 
narodowych również w rezerwatach i parkach krajobrazowych grunty leśne stanowiły ponad 
50% ich powierzchni, natomiast w obszarach chronionego krajobrazu ok. 1/3 ich areału. 

 

Zagospodarowanie lasu  
 

W 2019 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni ponad 63 tys. ha, w tym 51,5% stano-
wiły zręby i 33,9% odnowienia pod osłoną drzewostanu. Łączny rozmiar prac w stosunku do 
roku poprzedniego wzrósł o blisko 10%, co jest związane m.in. z kontynuacją usuwania szkód 
spowodowanych huraganowymi wiatrami, które w 2017 r. wystąpiły w Polsce. 

Powierzchnia zalesień gruntów rolnych i nieużytków w 2019 r. wyniosła 1 164,5 ha i była o po-
nad 156 ha niższa w porównaniu z rokiem 2018 (spadek 12%). Ponadto, blisko 59 ha uznano za 
zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej (w roku 2018 – 69 ha). 

Z ogólnego rozmiaru zalesień  przeprowadzonych w 2019 r. 66,1% wykonali właściciele lasów 
prywatnych, a 29,7% Lasy Państwowe. Zalesiono 350,2 ha gruntów własności Skarbu Państwa, 
co odpowiada poziomowi w roku 2018.  

Prace pielęgnacyjne prowadzono na obszarze 293,2 tys. ha, tj. na 3,2% powierzchni lasów 
kraju. W porównaniu do poprzedniego roku pielęgnacją objęto powierzchnię o 3,7% mniejszą, 
a prace koncentrowały się głównie na zabiegach przeprowadzanych w uprawach (75,7% pielę-
gnowanego areału). Z ogólnej powierzchni objętej pielęgnacją 94,7% stanowiły lasy w zarzą-
dzie Lasów Państwowych, a 4,3% lasy własności prywatnej. Melioracje leśne objęły obszar 
74,9 tys. ha lasów. 

 

Tablica 2.  Odnowienia, zalesienia i inne prace hodowlane 
 

Wyszczególnienie 
2018 2019 

w ha 

Odnowienia i zalesienia 58 703 64 205 

Odnowienia 57 382 63 041 

sztuczne 49 043 54 416 

zręby 26 419 32 451 

pod osłoną drzewostanów 21 994 21 362 

halizny i płazowiny 571 603 

naturalne 8 339 8 625 

 Zalesienia 1 321 1 165 

Pielęgnowanie lasu 304 420 293 161 

 w tym: upraw 226 096 222 032 

   młodników 77 088 70 333 

Melioracje leśne 77 598 74 912 

 

 

W 2019 r. zalesiono 1,2 tys. ha 
gruntów rolnych i nieużytków 

 

W 2019 r. 42,3% lasów miało 
status lasów ochronnych 
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Gospodarcze wykorzystanie lasu  

W 2019 r. pozyskano w Polsce 42 366 tys. m3 drewna, w tym 40 638 tys. m3 grubizny  
(o 3 294 tys. m3 mniej niż w 2018 r.) oraz 1 728 tys. m3 drobnicy. Z ogólnej masy grubizny  
95,7% (38,9 mln m3) przypadało na pozyskanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych,  
a 3,2% (1,3 mln m3) w lasach prywatnych. W porównaniu do 2018 r. pozyskanie drewna ogółem  
spadło o 7,1%. Wskaźnik pozyskania drewna (grubizny) na 1 mieszkańca wynosił 1,06 m3,  
zaś w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu wynosił 4,4 m3. 

 

Tablica 3. Pozyskanie drewna  

Wyszczególnienie 2018 2019 2018 = 100 

OGÓŁEMa w tys. m3 45 590 42 366 92,9 

Grubizna 43 932 40 638 92,5 

Drewno małowymiarowe 1 658 1 728 104,2 

Karpinab 7,2 11,5 160,6 

Grubizna na 1 ha powierzchni lasów w m3 4,7 4,4 x 

Grubizna na 1 mieszkańca w m3 1,14 1,06 x 

a Bez karpiny. b Wyłącznie w lasach publicznych. 

 

W ramach ubocznego użytkowania lasu w 2019 r. skupiono ponad 4,4 tys. ton owoców leśnych 
(o 2,7% mniej niż w 2018 r.) i 5,9 tys. ton grzybów (wzrost o 81%). 

W 2019 r. skupiono 14,7 tys. ton dziczyzny (wzrost o 11,9% w stosunku do 2018 r.), z czego 
45,0% stanowiły jelenie. 

 

Tablica 4.  Skup owoców i grzybów leśnycha oraz zwierzyny łownej 
 

Wyszczególnienie 
2018 2019 

2018 = 100 
w t 

Owoce leśne 4 573 4 448 97,3 

Grzyby leśne 3 261 5 913 181,3 

Zwierzyna łowna 13 173 14 747 111,9 

a Dane dotyczą owoców i grzybów leśnych świeżych. 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie infor-
macji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opubli-
kowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie da-
nych GUS”.

W 2019 r. skupiono o ponad 
81% więcej grzybów leśnych 

 

W 2019 r. pozyskanie drewna 
ogółem wyniosło 42,4 mln m3  
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl  

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Badań Przestrzennych  
i Środowiska 
Dyrektor Dominika Rogalińska 
Tel: 22 608 31 16 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania  

Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019 

 

Temat dostępny w bazach danych  

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku  

Leśnictwo 

Grunty leśne 

Lasy ochronne 

Hodowla lasu 

Użytkowanie lasu 

Grubizna 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2008,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/316,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/173,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2005,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1996,pojecie.html
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