
 

 
 
 
 
 
 

 
Warszawa, 15.02.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

 
Raport IMGW-PIB: Klimat Polski 2020  
 
Współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, jest największym 
wyzwaniem cywilizacyjnym z jakim przyszło się nam kiedykolwiek zmierzyć. W najbliższych 
dziesięcioleciach kwestie klimatyczne odegrają kluczową rolę w budowie gospodarczego, 
społecznego i politycznego ładu na świecie. A ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zagrożenia 
środowiskowe w dużym stopniu determinować będą nasze działania i decyzje. Monitorowanie 
systemu klimatycznego oraz prognozowanie jego ewolucji stają się więc najważniejszym elementem 
skutecznej strategii rozwoju i adaptacji. 
 
IMGW-PIB prezentuje pierwszy, tak kompletny i jednocześnie zrozumiały dla odbiorcy, raport 
o warunkach klimatycznych w Polsce. „Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, zawierające 
syntetyczny opis klimatu Polski w 2020 roku, sporządzone w odniesieniu do cech klimatu 
wieloletniego oraz z perspektywy współczesnego globalnego ocieplenia. To kompendium wiedzy 
na temat zmienności temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, klimatycznego bilansu 
wodnego czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych”. – komentuje Mirosław Miętus, Zastępca 
Dyrektora IMGW-PIB. – „Myślę, że jest to obowiązkowa lektura dla każdego. Pytania o klimat 
i możliwości jego ochrony oraz potencjalne negatywne następstwa globalnego ocieplenia 
pojawiają się w debacie publicznej niezmiennie od wielu lat i będą nam towarzyszyć w przyszłości. 
Aby uczestniczyć w tej dyskusji, obywatele muszą opierać się na faktach i liczbach. Raport IMGW-
PIB to najlepszy przewodnik do zrozumienia istoty wyzwań przed jakimi stoi cała ludzkość”. 
 
Opracowanie na temat klimatu Polski to publikacja cykliczna. Co roku będzie aktualizowane na bazie 
danych pomiarowych i obserwacyjnych zbieranych, przetwarzanych i analizowanych przez służbę 
hydrologiczno-meteorologiczną i zespoły eksperckie IMGW-PIB. 
 
Dostępne na: https://imgw.pl/badania-nauka/klimat 

Rozkład temperatur w Polsce od 1951 do 2020 r. można zobaczy na: 
https://www.youtube.com/watch?v=pwEifxAlgXo&feature=emb_logo 
 
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/ 

https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl
https://meteo.imgw.pl/
http://aplikacjameteo.imgw.pl/


 

2 BIURO PRASOWE IMGW-PIB 

 
 

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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