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Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, leśnej, ekologicz-
nej i gospodarczej kraju. Jednym z instrumentów polityki w zakresie kształtowania prze-
strzeni przyrodniczej jest przyjęty w 1995 r. przez Radę Ministrów „Krajowy program 
zwiększania lesistości” (KPZL). Założenia metodyczne i kryteria określania preferencji 
zalesieniowych KPZL mogą być pomocne w tworzeniu oryginalnych rozwiązań regio-
nalnych oraz lokalnych. Celem „Krajowego programu zwiększania lesistości” jest zwięk-
szenie lesistości kraju do 30% w 2020 r., z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych 
poszczególnych regionów kraju. W KPZL przyjętym do realizacji przez Radę Ministrów 
w 1995 r. zapisano wymaganie aktualizacji co 5 lat.

Założenia KPZL zostały opracowane w 1993 r. przez Zakład Badań i Systemu In-
formacji Przestrzennych Instytutu Badawczego Leśnictwa na zlecenie i przy współ-
udziale Departamentu Leśnictwa ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwsza modyfikacja programu została wykonana 
w latach 2000-2002 w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL. Mimo, że główne 
założenia programu zostały pozytywnie zweryfikowane w praktyce w I etapie jego re-
alizacji w latach 1995-2000, pewne elementy wymagały istotnej przebudowy i aktu-
alizacji. Zmieniły się bowiem uwarunkowania realizacji programu zalesień, związane 
m.in. ze zmianami w podziale administracyjnym kraju oraz w zakresie kompetencji na
poszczególnych poziomach struktury administracyjnej, a także z postępującym proce-
sem przyspieszonego wyłączania gruntów z produkcji rolnej i wzrostem zainteresowa-
nia rolników ich zalesianiem.

W 2009 r. w związku z nowymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej oraz załamaniem programu zalesień na gruntach porol-
nych, wykonano aktualizację założeń KPZL. Ostatnia aktualizacja, wykonana w roku 2014 
w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL, zbiega się w czasie z początkiem nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz finalizacją prac nad Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącym kluczowy instrument 
wspierający zalesienia na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa.


