
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 23.11.2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 
Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień (23-29.11.2020) 

Rozpoczynający się tydzień przyniesie raczej stabilną pogodę. Przez większą część 

tygodnia pogodę kształtować będzie wyż. Dopiero w piątek prognozowana jest przebudowa 

pola barycznego. Polska dostanie się pod wpływ niżu, który sprowadzi nad nasz kraj lekkie 

ochłodzenie. Przez cały tydzień możemy liczyć na okresowe przejaśnienia 

i rozpogodzenia, przeplatające się ze słabymi opadami deszczu, a pod koniec tygodnia 

również deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet śniegu. 

Poniedziałek będzie pochmurny, choć okresami występować będą przejaśnienia. 

W całym kraju miejscami będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. 

Na krańcach północnych mogą pojawić się pojedyncze słabe burze. 

Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C w obszarach podgórskich do 9°C nad morzem. 

Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej, za sprawą porywistego wiatru, który 

prognozowany jest w całym kraju. Najsilniejsze porywy wystąpią na północy Polski i mogą 

osiągać do 65 km/h. Nieco silniej będzie wiać w górach – do 80 km/h i tam wiatr będzie 

powodował zawieje i zamiecie śnieżne. 

 
Jesienny widok z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW-PIB na Kasprowym Wierchu. 

Fot. Witold Kaszkin 
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We wtorek zrobi się znacznie pogodniej. Duże zachmurzenie prognozowane jest jedynie 

na północy i wschodzie i tam też miejscami padać będzie deszcz lub deszcz ze śniegiem. 

W nocy temperatura na południu kraju spadnie do 0°C, a w obszarach podgórskich będzie 

jeszcze chłodniej, od -4°C do 0°C. W dzień słońce nieco poprawi sytuację i maksymalnie 

będzie od 4°C na południu do 9°C nad morzem. Wiatr będzie już słabszy i porywy 

występować będą już tylko na północy Polski. 

Środa będzie kontynuacją wtorkowej pogody. Na ogół będzie pogodnie. Więcej chmur 

pojawi się jedynie na zachodzie i północy. Nie będzie padać. Po chłodniej nocy, 

z temperaturą minimalną od -5°C do 1°C, a jedynie nad morzem od 1°C do 4°C, 

w dzień będzie maksymalnie od 4°C do 8°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. 

W czwartek pojawi się więcej chmur. Na północnym zachodzie występować będą opady 

deszczu. Po nocy z przymrozkami na przeważającym obszarze kraju, w dzień temperatura 

maksymalna wyniesie od 3°C do 8°C, a nad morzem nawet do 10°C.  

W piątek nasuwający się niż oraz związany z nim chłodny front atmosferyczny spowodują 

pogorszenie pogody i ochłodzenie. W całym kraju przeważać będzie zachmurzenie duże 

i padać będzie deszcz. Noc będzie już nieco cieplejsza, bo temperatura spadnie minimalnie 

do 1°C, jedynie w obszarach podgórskich do -2°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 

prognozowana jest w przedziale od 3°C do 9°C. Zwiększający się gradient ciśnienia 

spowoduje wzrost prędkości wiatru w całym kraju. 

W sobotę pojawi się już więcej przejaśnień. Miejscami padać będzie deszcz, deszcz 

ze śniegiem i śnieg. Maksymalnie będzie od 2°C do 7°C. Odczucie termiczne zmniejszać 

będzie jeszcze porywisty wiatr. 

Niedziela będzie już bardziej pogodna, choć na północy miejscami padać będzie deszcz 

ze śniegiem lub śnieg. W całym kraju temperatura maksymalna nie przekroczy 5°C, 

a minimalnie w nocy będzie niemal wszędzie poniżej 0°C. Wiatr się zmniejszy i w całym kraju 

będzie już tylko słaby. 

Opracował synoptyk meteorolog Jakub Gawron 

 

 

 

Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
 
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/  
  
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi 
związane z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, 
społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku 
prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. Jesteśmy Instytutem 
skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy 
nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie.  
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