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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza synoptyczna na 3 tydzień roku (16-22.01.2023) 

 

W pierwszej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Skandynawii, który 
będzie sprowadzać stopniowe ochłodzenie z opadami deszczu przechodzącymi w śnieg. Pod koniec 
tygodnia nastąpi zmiana cyrkulacji, wejdziemy w zasięg oddziaływania niżu znad Bałkanów, 
a od wschodu napłynie cieplejsze powietrze przynoszące odwilż. Śnieg powinien utrzymać się 
w wyższych partiach Beskidów i w Tatrach.  
 
W poniedziałek opady deszczu na wschodnich krańcach kraju, a w Bieszczadach śniegu. 
Na pozostałym obszarze kraju będzie bez opadów i sporo słońca. Temperatura maksymalna od 3°C 
do 5°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. 
 

 
Zima w Karkonoszach, 14.01.2023 r. Fot. Piotr Krzaczkowski | IMGW-PIB 

 
We wtorek na wschodzie kraju pochmurno i deszczowo, przejaśnienia wystąpią na zachodzie, 
zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Od północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze, 
a opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura maksymalna od 2°C 
do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-zachodni i południowy. 
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W środę na zachodzie kraju przejaśnienia i na ogół bez opadów. Na wschodzie kraju pochmurno  
z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzącymi stopniowo w śnieg; w górach śnieg. 
Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, tylko na  Podkarpaciu cieplej do 7°C. Wiatr słaby, 
przeważnie zmienny. 
 

 
Zima na Kasprowym Wierchu, 11.01.2023 r. Fot. Łukasz Chmura | IMGW-PIB 
 
W czwartek na ogół pochmurno. Okresami opady śniegu, tylko na wschodnich krańcach deszczu 
ze śniegiem i deszczu. Na południu opady śniegu mogą być lokalnie intensywne. Temperatura 
maksymalna od 0°C do 2°C, tylko na wybrzeżu cieplej do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-
zachodni i północny. 
 
W piątek ponownie  lepsza pogoda na północnym zachodzie kraju, gdzie wystąpią przejaśnienia 
i na ogół będzie bez opadów. W pozostałych regionach pochmurno  z opadami śniegu, w Małopolsce 
i na Śląsku miejscami intensywnymi. Temperatura maksymalna od 0°C w Małopolsce do 5°C 
na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. 
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W sobotę pochmurno, wietrznie i z opadami śniegu, które na wschodzie będą przechodzić w deszcz 
ze śniegiem i śnieg, na Suwalszczyźnie lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Temperatura 
maksymalna od 0°C do 2°C, na wybrzeżu i Podkarpaciu około 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami 
porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni. 
 
W niedzielę pochmurno z opadami śniegu, na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem. 
Temperatura maksymalna od 0°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. 
Na wschodzie z kierunków wschodnich. 
 

 

 
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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