
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 22.02.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

IMGW-PIB CMM: Prognoza temperatury dla Polski od 21.02 do 08.03.2021 
  

Temperatura minimalna 

Do końca lutego nie są prognozowane wartości temperatury minimalnej niższe niż -5⁰C, a w wielu 
miejscach będzie ona wyższa od 0⁰C. Dopiero w pierwszych dniach marca na wschodzie możliwy jest 
większy spadek temperatury, a następnie widoczne jest kolejne ocieplenie i 7-8.03 znów ochłodzenie. 

IMGW-PIB CMM: Prognoza temperatury dla Polski - minimalna dobowa temperatura od 21.02 do 

08.03.2021 

https://youtu.be/UjR83TokWlI 

Temperatura maksymalna 

Do 26.02 będzie nam towarzyszyć ciepła masa powietrza, która pozwoli na wzrost temperatury do 
15⁰C-18⁰C w południowo-zachodniej części kraju. Następnie, na przełomie lutego i marca, będzie 
chłodniej, ale już od 2.03 na zachodzie i południu kraju, a w kolejnych dniach także w centrum i na 
południowym wschodzie możliwa jest temperatura maksymalna 15⁰C-17⁰C. W dniach 7 i 8.03 tak 
wysokie wartości temperatury utrzymają się tylko w południowo-wschodniej części Polski.  

IMGW-PIB CMM: Prognoza temperatury dla Polski - maksymalna dobowa temperatura od 21.02 

do 08.03.2021 

https://youtu.be/oNSlvgZ6jUw 

Temperatura średnia 

Do 27.02 niemal w całym kraju średnia dobowa temperatura będzie dodatnia, jedynie na północnym 
wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat będzie nieznacznie poniżej 0⁰C. W kolejnych trzech 
dniach widoczne jest ochłodzenie, a od 3.03 ponowne ocieplenie, nawet do wartości około 5⁰C. W 
dniach 7 i 8.03 w północno-zachodniej połowie kraju nastąpi ochłodzenie. 

 

IMGW-PIB CMM: Prognoza temperatury dla Polski - średnia dobowa temperatura od 21.02 do 

08.03.2021 

https://youtu.be/1Zr59CVNo-o 
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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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