
 

 
 
 
 
 
 
Warszawa, 21.08.2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

Prognoza pogody na weekend 21-23 sierpnia 2020  

Piątek 21.08.2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Południe i wschód kraju będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, pozostałą część 
kraju obejmie zatoka niżu znad Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu będzie napływało 
coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. 

Ciśnienie będzie się lekko wahać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 
30°C do 32°C, jedynie nad Zatoką Gdańską około 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany 
południowy i południowo-wschodni. 

Gdańsk  30°C  Koszalin  31°C  Szczecin  32°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr 
słaby, na zachodzie województwa okresami umiarkowany, z kierunków południowych. 

Olsztyn  29°C       Suwałki  26°C          Białystok  27°C 

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, z kierunków południowych. 

Poznań   31°C         Gorzów      31°C        Toruń              32°C 
Kalisz      30°C         Bydgoszcz   32°C        Zielona Góra    32°C 



 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C. Wiatr słaby, południowy. 

Warszawa   30°C          Łódź  30°C        Lublin   28°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Słonecznie. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 
28°C, w Sudetach od 14°C do 18°C, w Beskidach 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, 
z kierunków południowych. 

Wrocław   30°C     Jelenia Góra       28°C     Legnica            31°C 
Opole      30°C      Katowice           30°C     Częstochowa    28°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26°C do 30°C, w 
rejonach podgórskich od 24°C do 28°C, na szczytach Beskidów od 16°C do 20°C, wysoko w 
Tatrach około 15°C. Wiatr słaby, południowy, miejscami zmienny.  

Kraków   30°C      Kielce  29°C      Rzeszów  28°C     Zakopane  25°C 

 

Sobota 22.08.2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Wschodnie regiony pozostaną w zasięgu klina wyżowego, pozostała część kraju będzie w 
zasięgu zatoki niżu znad Morza Norweskiego oraz w strefie chłodnego frontu wędrującego z 
zachodu ku centrum. Część Polski przed frontem będzie w bardzo ciepłym powietrzu 
pochodzenia zwrotnikowego. Za frontem, od zachodu, zacznie napływać chłodniejsze 
powietrze polarne morskie. 

Ciśnienie będzie spadać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, 
miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz od 15 do 30 mm. 
Temperatura maksymalna od 24°C do 31°C, jedynie w powiatach zachodnich około 25°C. 



 

Wiatr umiarkowany, południowy, po południu od zachodu stopniowo skręcający na zachodni. 
Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. 

Gdańsk  29°C  Koszalin  24°C  Szczecin  25°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na Warmii wzrastające do dużego i tam po południu i 
wieczorem  przelotne opady deszczu i burze z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 
30 mm. Temperatura maksymalna od 27°C na zachodzie do 31°C lokalnie na krańcach 
południowych. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W czasie burz porywy do 80 
km/h. 

Olsztyn  30°C       Suwałki  28°C          Białystok  29°C 

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i 
burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burz od 15 mm do 30 
mm, lokalnie do 40 mm. Większa intensywność zjawisk na wschodzie regionu. Temperatura 
maksymalna od 27°C na północy do 31°C na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, 
południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h. 

Poznań   28°C         Gorzów      27°C        Toruń              31°C 
Kalisz      30°C         Bydgoszcz   30°C        Zielona Góra    28°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie województwa wzrastające do dużego, aż 
do wystąpienia opadów przelotnych oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz 
do 20 mm, na zachodzie lokalnie do 30-40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. 
Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. 

Warszawa   30°C          Łódź  30°C        Lublin   29°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego duże. Przelotne opady 
deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, 
lokalnie 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C na zachodzie do 32°C na wschodzie 
regionu, w Beskidach od 20°C do 24°C, w Sudetach od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. 



 

Wrocław   30°C     Jelenia Góra       28°C     Legnica            29°C 
Opole      32°C      Katowice           32°C     Częstochowa    30°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie małe, wieczorem na zachodzie wzrastające do dużego i możliwe przelotne 
opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C, w 
rejonach podgórskich od 25°C do 29°C, na szczytach Beskidów od 18°C do 23°C, wysoko w 
Tatrach około 18°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, lokalnie zmienny. W 
czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h. 

Kraków   32°C      Kielce  30°C      Rzeszów  30°C     Zakopane  27°C 

 

Niedziela 23.08.2020 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Polskę od południowego zachodu zacznie obejmować klin wyżowy. Pozostała część kraju 
będzie w zasięgu układów obniżonego ciśnienia. Na wschodzie zaznaczać się będzie  
pofalowany front atmosferyczny. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne-morskie. 

Ciśnienie waha się.  

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego 

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami przelotne opady deszczu, 
wieczorem nad zachodnim wybrzeżem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22°C 
do 26°C jedynie nad samym morzem około 21°C. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim 
dość silny, południowo-zachodni i zachodni. 

Gdańsk  24°C  Koszalin  23°C  Szczecin  23°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego 

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. W czasie burz 
opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby, 
okresami umiarkowany, zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h. 

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

 



 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-
pomorskiego 

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. 
Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.  

Poznań   25°C         Gorzów      24°C        Toruń              26°C 
Kalisz      25°C         Bydgoszcz   25°C        Zielona Góra    24°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz 
burze. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, zachodni. W czasie burz 
porywy wiatru do 70km/h. 

Warszawa   26°C          Łódź  25°C        Lublin   26°C 

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W dzień miejscami przelotne opady deszczu. 
Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w Sudetach od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, z kierunków zachodnich. 

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

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego 

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Opady deszczu 
miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Temperatura maksymalna od 24°C na 
zachodzie do 28°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 22°C do 25°C. Wiatr słaby, 
zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. 

Kraków   25°C      Kielce  25°C      Rzeszów  27°C     Zakopane  22°C 

 
 
 
 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
  

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


 

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.  


