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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza synoptyczna na 48 tydzień roku (28.11-04.12.2022) 

 

W ciągu tego tygodnia Polska pozostawać będzie w zasięgu wyżu, ale ten jesienny wyż przyniesie 
nam pogodę pochmurną i mglistą ze słabymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu 
oraz opadami marznącymi powodującymi gołoledź. Na większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą 
liczyć jedynie mieszkańcy południa kraju.  
Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura nocą 
obniży się do -7°C, a w ciągu dnia wzrośnie do zaledwie 1°C. Najcieplej będzie na południowym 
zachodzie, gdzie w poniedziałek i wtorek, w południe, temperatura powietrza osiągnie 7°C.  
Drogi i chodniki okresami będą śliskie z powodu oblodzenia mokrej nawierzchni przy spadku 
temperatury poniżej 0°C lub też za sprawą marznącego deszczu i mżawki powodujących gołoledź. 
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Od poniedziałku do środy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami 
na południowym wschodzie. Miejscami na północy i w centrum wystąpią słabe opady śniegu, deszczu 
ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Nocą i w godzinach porannych 
lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna kształtować 
się będzie od -7°C w rejonach podgórskich do 3°C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna będzie 
od -2°C na Suwalszczyźnie do 7°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim 
wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. 

 
Od czwartku do soboty zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na południu 
i południowym wschodzie. W sobotę na północy kraju może padać słaby śnieg. 
Temperatura minimalna wyniesie od -7°C na Suwalszczyźnie do 3°C na wybrzeżu, a maksymalna 
od -3°C na Suwalszczyźnie do 5°C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czwartek 
na wschodzie i północy porywisty, wschodni. 

 
Niedziela będzie pochmurna z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Nad ranem 
temperatura powietrza kształtować się będzie od -6°C na Suwalszczyźnie do 1°C na południu kraju, 
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a w południe od -2°C na Suwalszczyźnie do 3°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr nadal 
słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. 
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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 
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skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. 
Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
 


