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Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień (18-24.01.2021) 

 

Za nami bardzo mroźny okres. Rozpoczynający się tydzień nie będzie jednak kontynuacją tego czasu. 

Już od poniedziałku zacznie robić się coraz cieplej, najszybciej na zachodzie. Od środy już w całej 

Polsce w dzień temperatura będzie dodatnia, a niewielkie mrozy prognozowane są jedynie w nocy 

i to tylko miejscami. Przez cały tydzień dominować będzie duże zachmurzenie. Okresami występować 

będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a początkowo również śniegu. Miejscami opady mogą być 

marznące, więc na drogach, zwłaszcza na początku tygodnia, warunki mogą być trudne. 

 

Poniedziałek zapowiada się dość pogodnie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie 

nasuwająca się stopniowo strefa frontu okluzji spowoduje wzrost zachmurzenia, a po południu 

miejscami pojawią się opady śniegu, pod koniec dnia na krańcach zachodnich przechodzące w deszcz 

ze śniegiem. Słabe opady śniegu możliwe są również okresami na wschodzie. Silny mróz notowany 

w nocy w dzień nieco zelżeje, zwłaszcza na zachodzie. Temperatura maksymalna wynosić będzie 

od - 14°C na północnym wschodzie, -10°C w centrum, do 0°C na krańcach zachodnich. Wiatr będzie 

słaby, na wschodzie, zachodni, w zachodniej połowie kraju, z kierunków południowych. 

 

 
Kazimierz Dolny, 14.01.2021 r. Fot. Arkadiusz Wójtowicz 



 

2 BIURO PRASOWE IMGW-PIB 

 
 

W nocy z poniedziałku na wtorek strefa frontu będzie przemieszczać się dalej na wschód. Za frontem 

będzie napływać już zdecydowanie cieplejsze powietrze, przez co minimalna temperatura 

na zachodzie Polski wystąpi w pierwszych godzinach nocnych, a później temperatura będzie 

stopniowo rosnąć. Termometry będą wskazywać minimalnie od -19°C na krańcach wschodnich, 

- 12°C w centrum do 0°C na krańcach zachodnich. We wschodniej połowie kraju będzie padał śnieg, 

w zachodniej na ogół deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami również marznący, powodujący gołoledź. 

W pasie od Pomorza po Górny Śląsk pokrywa śnieżna może przyrosnąć o kolejne 5 cm. We wtorek już 

w całym kraju będzie pochmurno. We wschodniej połowie kraju padać będzie śnieg i deszcz ze 

śniegiem, w zachodniej deszcz ze śniegiem i deszcz. Wciąż miejscami możliwe będą opady marznące. 

Na drogach lokalnie może być bardzo ślisko. Temperatura maksymalna będzie zdecydowanie wyższa 

niż w poprzednich dniach i wynosić będzie od -8°C na północnym wschodzie, 0°C w centrum, do 3°C 

na krańcach zachodnich. Porywisty wiatr na południu kraju będzie okresami powodował zawieje 

śnieżne, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. 

 

 
Zimowy wieczór w Lublinie. Fot. Mateusz Mizgiel 

 

Od środy pomimo dużego zachmurzenia w całym kraju w dzień temperatura będzie już dodatnia. 

Będzie od 0°C na północnym wschodzie do 6°C na północnym zachodzie. Miejscami padać będzie 

deszcz i deszcz ze śniegiem, a w nocy na wschodzie również śnieg. We wschodniej połowie kraju 

opady okresami mogą być jeszcze marznące i powodujące gołoledź. Nieco wzmoże się wiatr, który 

okresami będzie porywisty, zwłaszcza w obszarach podgórskich Karpat, gdzie porywy mogą osiągać 

do 70 km/h. 

 

W czwartek pogoda nieco się poprawi. Z zza chmur wyjrzy wreszcie słońce. Jedynie na północnym 

wschodzie miejscami w dzień może być mgliście. Temperatura maksymalnie wynosić będzie od 1°C 

na północnym wschodzie do 7°C na północnym zachodzie. Wiatr jeszcze okresami będzie 

umiarkowany, nad morzem i na południu porywisty. 
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W piątek ponownie na niebie dominować zaczną chmury. Miejscami pojawią się opady deszczu. 

Będzie nadal ciepło, od 3°C do 7°C. Wiatr wciąż będzie umiarkowany i miejscami porywisty. 

 

W sobotę i niedzielę nieco się ochłodzi. Opady deszczu prognozowane na sobotę zaczną przechodzić 

w deszcz ze śniegiem, a w niedzielę nawet w śnieg. Temperatura maksymalna nie będzie osiągać 5°C 

i wyniesie od 1°C do 4°C, w obszarach podgórskich w niedzielę lekki mróz może utrzymywać się przez 

cały dzień. Przejściowo w sobotę słabszy wiatr, w niedzielę znów się nasili do umiarkowanego. 

 

Jest spora szansa, że taka nieco chłodniejsza aura pozostanie z nami również na początku kolejnego 

tygodnia. 

 
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/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/ 
 
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. 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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