
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 01.02.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

 

Orientacyjna synoptyczna prognoza pogody na tydzień 01-07.02.2021 r. 

 

W poniedziałek kontynuacja zimowej aury. Dużo słońca, tylko na północy kraju chmury i słabe opady 

śniegu. Rano mroźno, na terenach podgórskich i na wschodzie kraju poniżej -10°C. W ciągu dnia 

maksymalnie od -7°C na wschodzie do -4°C w centrum i około 0°C na krańcach zachodnich 

oraz nad morzem. 

 

Noc z poniedziałku na wtorek także z niskimi, mroźnymi wartościami temperatury: na wschodzie 

około -15°C, w centrum od -8°C do -6°C, najcieplej nad morzem -3°C. 

 

 
WOM na Kasprowym Wierchu, 28.01.2021 r. Fot. Łukasz Chmura | IMGW-PIB 
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We wtorek pochmurno.  Na wschodzie i północy kraju opady śniegu. W pozostałej części opady 

deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Temperatura 

maksymalna od -3°C na Podlasiu do 3°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem 

porywisty, południowo-zachodni i zachodni. 

 

Noc z wtorku na środę już cieplejsza, temperatura minimalna od -7°C na Suwalszczyźnie do 1°C 

na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. 

 

W środę i czwartek wyraźne ocieplenie, tylko na północnym wschodzie utrzyma się zimowa pogoda 

z opadami śniegu. Będzie ślisko. Na wybrzeżu i Pomorzu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, 

w pozostałej części kraju głównie opady deszczu, miejscami marznącego powodującego gołoledź. 

Temperatura minimalna od -9°C na północnym wschodzie, ok -2°C - 0°C w centrum, 

do 3°C na południu i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od -4°C na północnym 

wschodzie, do 4°C w centrum i 7°C na południowym zachodzie. W czwartek wiatr okresami dość 

silny, w porywach do 60 km/h.  

 

Noc z czwartku na piątek to ponowne ochłodzenie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu silny mróz: -15°C, 

w centrum -6°C, najcieplej w Małopolsce: 1°C. 

 

Od piątku do niedzieli utrzyma się podział na zdecydowanie chłodniejszy północny wschód Polski 

i dużo cieplejszą resztę kraju. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu. 

Temperatura w nocy spadnie do -17°C na Podlasiu, -5°C w centrum i -1°C na południu. Temperatura 

maksymalna w dzień od -8°C na północnym wschodzie, -4°C w centrum, do 3°C na południu 

i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. 

 

 
Widok na Babią Górę ze stoków Pilska. Fot. Mateusz Mizgiel | IMGW-PIB 
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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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