
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 03.02.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza synoptyczna na nadchodzące dni 

 

Najbliższe godziny przyniosą nam bardzo dynamiczną pogodę. Wszystko za sprawą frontu 

atmosferycznego i aktywnego niżu, który przemieści się przez obszar kraju. Obecnie Polska jest 

podzielona na chłodną północ i zdecydowanie cieplejsze południe, i taka sytuacja utrzyma się w ciągu 

najbliższej doby.   

  

W nocy ze środy na czwartek pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. W północnej części kraju 

mróz oraz opady śniegu, które miejscami mogą być intensywne. Spadnie do 10 cm śniegu, a lokalnie 

do 15 cm. Silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. 

Przejściowo niewykluczone opady marznące. Na drogach będzie ślisko! Najzimniej na Suwalszczyźnie 

do –6°C, na pozostałym obszarze kraju od 0°C do nawet 5°C. Wystąpią opady deszczu, na Mazowszu 

do 15 mm. W centralnej części kraju opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. 

Opadom będzie towarzyszył silny wiatr, który w porywach może dochodzić nawet do 80 km/h, 

a wysoko w górach do 130 km/h.  
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W czwartek niż przemieści się za wschodnią granicę, a front atmosferyczny zacznie wędrować 

na południe, sprowadzając chłodniejsze powietrze na coraz większy obszar kraju. Na północy opady 

śniegu, w centrum początkowo także deszczu, a na południu opady deszczu i deszczu ze 

śniegiem. Północ kraju mroźna, temperatura maksymalna od –5°C do 0°C, tylko nad morzem nieco 

cieplej. Nadal najcieplejsze będzie południe (nawet do 7°C), ale tam będzie utrzymywać się silny 

wiatr, w porywach sięgający 70 km/h.   

 

W nocy z czwartku na piątek sytuacja się uspokoi, opady będą już słabsze, ale zrobi się jeszcze 

zimniej. Na krańcach północno-wschodnich temperatura spadnie do –15°C, w centrum około –7°C. 

Najcieplej na południu, około 0°C. Na północy pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. 

Wiatr będzie już słabszy, jedynie początkowo w górach w porywach może osiągać do 80 km/h.   

 

Piątek na północy i wschodzie już zdecydowanie więcej słońca, tylko lokalnie się zachmurzy i popada 

słaby śnieg. Na południu i południowym zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu, deszczu 

ze śniegiem, lokalnie mżawki. Nadal będzie się utrzymywać podział kraju na mroźną północ 

i cieplejsze południe. Na północy temperatura w najcieplejszym momencie dnia miejscami nie 

przekroczy –5°C i –4°C, a na południu wzrośnie nawet do 2°C. 

 

Kolejne dni również z dynamiczną pogodę. Na przeważającym obszarze kraju będzie mroźno 

z opadami śniegu, tylko na południu cieplej i tam opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a w wielu 

miejsca również deszczu marznącego. Od niedzieli ponownie znacząco wzrośnie prędkość wiatru, 

porywy będą dochodzić do 70 km/h. Uwaga! W poniedziałek spodziewane są intensywne opady 

śniegu. Od Dolnego Śląska, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę może spaść do 15 cm śniegu, wystąpią 

zawieje i zamiecie śnieżne.   

 

  
Ryc. 1. Prognozowana wysokość opadów śniegu w czwartek 04.02.2021 o godzinie 03:00. 
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Ryc. 2. Ostrzeżenia o silnym wietrze. Stan na godz. 13:50 dn. 03.02.2021. 

 

 
Gorce. Ze szlaku na Turbacz Fot. Przemysław Plewa | IMGW-PIB 

 

 

Opracowanie: Kamil Walczak 
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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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