
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 14.08.2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

Prognoza pogody na wydłużony weekend 14 – 17 sierpnia 2020  

 

Piątek – 14 sierpnia 2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Wschodnia część kraju będzie pod wpływem wyżu z centrami nad Rosją i Białorusią, 
zachodnia natomiast w zasięgu zatoki niżu znad Niemiec i Kanału La Manche. Pozostaniemy 
w przetransformowanym powietrzu polarnym morskim, na północnym wschodzie 
chłodniejszym, a na południowym zachodzie cieplejszym. 

Ciśnienie nieznacznie spadnie. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na południowym zachodzie województwa, 
wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnego deszczu. Możliwość burzy. 
Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, nad morzem około 24°C. Wiatr słaby, okresami 
umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burzy wiatr porywisty. 

Gdańsk  28°C  Koszalin  27°C  Szczecin  29°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. 
Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. 

Olsztyn  28°C       Suwałki  25°C          Białystok  26°C 

 

 



 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach zachodnich okresami duże i tam możliwe 
przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe burze. Temperatura 
maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie 
burz wiatr w porywach do 65 km/h. 

Poznań   29°C         Gorzów      27°C        Toruń              29°C 
Kalisz      28°C         Bydgoszcz   28°C        Zielona Góra    29°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Pogodnie. Temperatura maksymalna od 24°C do 29°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-
wschodni i wschodni. 

Warszawa   29°C          Łódź  28°C        Lublin   26°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Początkowo zachmurzenie małe, później umiarkowane, miejscami duże. Po południu w 
południowej części regionu możliwe są przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura 
maksymalna od 28°C do 31°C, w Sudetach od 15°C do 17°C, w Beskidach od 18°C do 
21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich. 

Wrocław   30°C     Jelenia Góra       27°C     Legnica            29°C 
Opole      30°C      Katowice           28°C     Częstochowa    28°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu województwa miejscami zachmurzenie 
okresowo może wzrosnąć do dużego z przelotnym deszczem oraz burzą. W czasie burzy 
suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, w rejonach 
podgórskich około 25°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 
16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w 
porywach do 70 km/h 

Kraków   27°C      Kielce  27°C      Rzeszów  25°C     Zakopane  25°C 

 

 

 



 

Sobota - 15.08.2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Wschodnia i centralna Polska nadal pozostanie pod wpływem wyżu znad Rosji i Białorusi, 
pozostały obszar kraju będzie w zasięgu zatoki niżowej związanej z niżami znad Niemiec i 
Węgier. W dalszym ciągu będziemy w przetransformowanym powietrzu polarnym morskim, 
na północnym wschodzie chłodniejszym, a na południowym zachodzie cieplejszym.  

Ciśnienie będzie powoli rosnąć. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie możliwy słaby przelotny 
deszcz. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, nad morzem około 23°C.  Wiatr słaby i 
umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. 

Gdańsk  27°C  Koszalin  28°C  Szczecin  27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami 
umiarkowany, południowo-wschodni. 

Olsztyn  28°C       Suwałki  27°C          Białystok  27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. 
Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. 

Poznań   28°C         Gorzów      28°C        Toruń              27°C 
Kalisz      27°C         Bydgoszcz   27°C        Zielona Góra    27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Pogodnie. Temperatura maksymalna od 23°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w 
południowej połowie województwa okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. 

Warszawa   26°C          Łódź  27°C        Lublin   24°C 



 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu 
możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w Sudetach od 12°C do 
15, w Beskidach od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w 
czasie burz w porywach do 60 km/h. 

Wrocław   27°C     Jelenia Góra       25°C     Legnica            27°C 
Opole      26°C      Katowice           24°C     Częstochowa    25°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. W terenach górskich i podgórskich miejscami 
zachmurzenie wzrośnie do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu i 
burz. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, 
wysoko w Beskidach od 14°C do 17°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. 

Kraków   23°C      Kielce  23°C      Rzeszów  23°C     Zakopane  20°C 

 

Niedziela 16.08.2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Polskę północno-wschodnią i wschodnią obejmować będzie słaby wyż, na południowym 
zachodzie zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Nad obszarem kraju dominować będzie ciepłe 
powietrze polarne, jedynie południowy wschód znajdzie się w zasięgu powietrza 
chłodniejszego. 

Ciśnienie będzie spadać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Pogodnie.  Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, nad morzem około 23°C, 24°C. 
Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. 

Gdańsk  27°C  Koszalin  26°C  Szczecin  28°C 

 

 



 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Pogodnie. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. 

Olsztyn  27°C       Suwałki  26°C          Białystok  27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Pogodnie. Temperatura maksymalna 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-
wschodni. 

Poznań   27°C         Gorzów      28°C        Toruń              26°C 
Kalisz      26°C         Bydgoszcz   26°C        Zielona Góra    27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, i tam możliwe 
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22°C do 27°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. 

Warszawa   27°C          Łódź  26°C        Lublin   23°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu regionu okresami duże i tam możliwy 
przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna 24°C do 27°C, w rejonach 
podgórskich od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz wiatr 
porywisty. 

Wrocław   27°C     Jelenia Góra       26°C     Legnica            27°C 
Opole      27°C      Katowice           25°C     Częstochowa    26°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie przelotny deszcz, w rejonach górskich 
przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna 20°C do 24°C, w rejonach podgórskich 
od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz wiatr porywisty. 

Kraków   23°C      Kielce  23°C      Rzeszów  21°C     Zakopane  19°C 

 



 

Poniedziałek 17.08.2020  

Sytuacja baryczna dla Polski 

Północny wschód Polski pozostanie w zasięgu wyżu, na pozostałym obszarze dominować 
będą niże. Zachód i południe kraju pozostanie w zasięgu powietrza ciepłego, nad wschód 
miejscami napłynie chłodniejsza masa powietrza. 

Ciśnienie będzie spadać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach zachodnich możliwy przejściowy wzrost 
zachmurzenia i lokalne burze. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, nad morzem 
23°C, 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz 
wiatr w porywach do 65 km/h. 

Gdańsk  26°C  Koszalin  26°C  Szczecin  28°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie miejscami duże i tam przelotne opady 
deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C. Wiatr słaby wschodni. 

Olsztyn  26°C       Suwałki  22°C          Białystok  24°C 

 

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, 
przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 

Poznań   27°C         Gorzów      28°C        Toruń              26°C 
Kalisz      26°C         Bydgoszcz   26°C        Zielona Góra    28°C 

 

 

 



 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe słabe przelotne opady 
deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby, wschodni. 

Warszawa   24°C          Łódź  25°C        Lublin   24°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonach podgórskich i na wschodzie okresami duże i 
wówczas przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, na 
pogórzach od 24°C do 26°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy 
wiatru do 65 km/h. 

Wrocław   28°C     Jelenia Góra       27°C     Legnica            28°C 
Opole      28°C      Katowice           28°C     Częstochowa    26°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na południu 
miejscami burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby, zmienny. W 
czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. 

Kraków   23°C      Kielce  24°C      Rzeszów  25°C     Zakopane  23°C 

 

Opracowanie: Mateusz Barczyk, Anna Woźniak / CBPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
  
IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane 
z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa cywilnego, 
żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę, przeprowadzamy analizy i badania. 
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.  

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

