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Zwiększanie lesistości jako element polityki państwa 

Expansion of forest cover as a goal of the national policy 

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki prze-

strzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Jednym z in-

strumentów polityki w zakresie kształtowania przestrzeni 

przyrodniczej jest przyjęty w 1995 r. przez Radę Ministrów 

„Krajowy program zwiększania lesistości” (KPZL). 

Prognoza powierzchni zalesień do 2020 r. 

Forecast of the total area of afforestation until 2020 

Przewidziany na lata 2001-2020 stopień realizacji KPZL na 

gruntach własności Skarbu Państwa wyniesie 50%. Głównym 

czynnikiem ograniczającym jest w tym przypadku brak grun-

tów do zalesień. 

 

 

 

 

 

 

Na gruntach niepaństwowych zasadniczą przeszkodą w reali-

zacji KPZL jest brak stabilnych, satysfakcjonujących właści-

cieli gruntów, ekonomicznych instrumentów wsparcia 

oraz skomplikowane procedury administracyjne. Stopień rea-

lizacji KPZL na gruntach niepaństwowych wyniesie do 2020 r. 

ok. 22%. 

Główne założenia realizacji KPZL 

The main assumptions of the National Programme 

for Expanding of Forest Cover 

Celem „Krajowego programu zwiększania lesistości” jest 

osiągniecie do 2020 r. lesistości kraju na poziomie 30%, 

z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych poszczególnych 

regionów. W KPZL przyjętym do realizacji przez Radę Mini-

strów w 1995 r. zapisano wymóg jego aktualizacji co 5 lat. 

Ostatnia aktualizacja, wykonana w 2014 r. w Zakładzie  

Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL, zbiega się w czasie 

z początkiem nowej perspektywy finansowej Unii Europej-

skiej 2014-2020 oraz finalizacją prac nad Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącym 

kluczowy instrument wspierający realizację zalesień  

na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Rycina 1. Realizacja zalesień na gruntach państwowych i niepaństwowych w latach 

1995-2013 

Figure 1. Afforestation of state-owned and private lands in the period 1995-2013 
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Realizacja KPZL w latach 1995-2013 

Implementation of the National Programme for Expanding 

of Forest Cover in 1995-2013 

W czasie 19 lat realizacji „Krajowego programu zwiększania 

lesistości” powierzchnia zalesień wyniosła łącznie  

270,6 tys. ha, z czego 130,7 tys. ha (48%) na gruntach  

własności Skarbu Państwa oraz 139,9 tys. ha (52%)  

na gruntach niepaństwowych. 

Rycina 2. Powierzchnia zalesień na gruntach stanowiących własność Skarbu 

Państwa w latach 2004-2013 oraz prognozowany areał zalesień w latach 2014-2020  

Figure 2. Afforested area of state-owned lands in 2004-2013 and the forecast for the period 

2014-2020 

Rycina 3. Powierzchnia zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa w latach 2004-2013 oraz prognozowany areał zalesień w latach 2014-2020  

Figure 3. Afforested area of private lands in 2004-2013 and the forecast for the period 2014-

2020 

- brak dostatecznych szkoleń dla rolników oraz promocji 

   w zakresie zalesień, 

- skomplikowane procedury administracyjne, 

- zwiększenie minimalnej powierzchni zalesianej działki. 

Czynniki ograniczające realizację KPZL 

Factors limiting implementation of the National Programme 

for Expanding of Forest Cover 

Najważniejszymi czynnikami ograniczającymi realizację 

KPZL w ostatnich latach są: 

- konkurencyjność dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej, 

- ograniczenia wynikające z ustanowienia obszarów 

 Natura 2000, 

- brak wsparcia dla zalesień trwałych użytków zielonych, 

Proponowane przyszłe działania 

Proposed future actions  

- inwentaryzacja i ocena stanu zadrzewień w całym kraju 

   i włączenie ich do KPZL, 

- objęcie aktualną dokumentacją urządzeniową wszystkich 

   lasów w kraju oraz doprowadzenie do zgodności zapisów 

   w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym, 

- rozważenie możliwości uruchomienia wsparcia krajowego 

na zalesianie ze środków funduszu leśnego PGLLP, 

- uproszczenie procedury przyznawania pomocy finansowej 

na zalesianie, 

- prowadzenie promocji zalesień oraz stworzenie systemu 

 szkoleń dla rolników i właścicieli lasów, 

- włączenie problematyki zwiększania lesistości 

 kraju i zadrzewień do tworzonego obecnie 

 Narodowego Programu Leśnego. 


