
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 13.11.2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza pogody na weekend 13-15 listopada 2020 r. 

 

Piątek (13 listopada) 

 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Wschodnia Polska pozostaje na skraju wyżu znad Białorusi, pozostały obszar kraju jest  

w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Islandii. Z południowego zachodu napływa powietrze 

polarne morskie. Ciśnienie spada. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie regionu. Miejscami słabe 

opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C na Kaszubach, około 8°C nad morzem 

do 11°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni 

i południowy. 

 

Gdańsk  7°C  Koszalin  10°C  Szczecin  11°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

 

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Rano silne zamglenia. Miejscami opady deszczu. 

Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków 

południowych. 

 

Olsztyn  6°C       Suwałki  4°C          Białystok  5°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

 

Zachmurzenie duże. Na północy regionu słabe opady deszczu lub mżawki. Początkowo silne 

zamglenia. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. 

 

Poznań   9°C         Gorzów      9°C        Toruń               7°C 

Kalisz      9°C         Bydgoszcz 7°C        Zielona Góra  10°C 
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Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

 

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu bądź mżawki. Temperatura maksymalna 

od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, południowy. 

 

Warszawa   7°C          Łódź  8°C        Lublin   7°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza 

na zachodzie regionu. Temperatura maksymalna od 7°C na wschodzie do 12°C 

na zachodzie regionu. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. 

Na Przedgórzu Sudeckim w dzień początkowo zachmurzenie duże, po południu większe 

przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 7°C na wschodzie 

do 11°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 0°C do 2°C. 

Wiatr dość silny, zachodni. 

 

Wrocław   12°C     Jelenia Góra       11°C     Legnica            11°C 

Opole         9°C      Katowice              7°C     Częstochowa     8°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego 

i podkarpackiego  

 

Pochmurno, jedynie w górach powyżej 1500 m n.p.m. zachmurzenie małe. 

Miejscami w rejonach górskich opady mżawki, a rano także mgły ograniczające widzialność 

do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, 

na szczytach Beskidów od 1°C do 4°C, wysoko w Tatrach około 0°C. 

Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, chwilami dość 

silny, zachodni. 

  

Kraków   8°C      Kielce  7°C      Rzeszów  7°C     Zakopane  5°C 
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Sobota (14 listopada) 

 

Sytuacja baryczna dla Polski 

 

Polska znajdzie się na skraju niżu z rejonu Islandii. Z zachodu na wschód przemieszczać się 

będzie słabnący układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływać będzie 

nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie nieznacznie będzie się wahać. 

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

 

Zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C 

na wschodzie do 12°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby, z kierunków południowych. 

 

Gdańsk  8°C  Koszalin  10°C  Szczecin  12°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

 

Zachmurzenie duże. Miejscami silne zamglenia oraz rano lokalnie mgła, ograniczająca 

widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami 

umiarkowany, z kierunków południowych. 

 

Olsztyn  8°C       Suwałki  7°C          Białystok  8°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

 

Zachmurzenie przeważnie duże, po południu na zachodzie większe przejaśnienia. 

Początkowo silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. 

Wiatr słaby, południowo-zachodni. 

 

Poznań   11°C         Gorzów      11°C        Toruń              9°C 

Kalisz      11°C         Bydgoszcz 10°C        Zielona Góra 12°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

 

Zachmurzenie duże, okresami umiarkowane. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły 

ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, 

południowy i południowo-zachodni. 

 

Warszawa   10°C          Łódź  9°C        Lublin   9°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie regionu. 

Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-

zachodni. 
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Na Przedgórzu Sudeckim w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. 

Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m.  Temperatura maksymalna 

od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) wzrost temperatury 

od 2°C do 5°C. Wiatr dość silny i silny, zachodni. 

 

Wrocław   12°C     Jelenia Góra       11°C     Legnica            12°C 

Opole        11°C     Katowice              9°C     Częstochowa     9°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego 

i podkarpackiego  

 

Pochmurno, jedynie wysoko w Tatrach - okresami rozpogodzenia. Rano miejscami 

w rejonach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 

od 8°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów od 3°C 

do 6°C, wysoko w Tatrach około 1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach 

wiatr umiarkowany, zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni. 

 

Kraków   9°C      Kielce  8°C      Rzeszów  9°C     Zakopane  7°C 

 

 
SHM Racibórz. Fot. Dawid Gajda 
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Niedziela (15 listopada) 

 

Sytuacja baryczna dla Polski 

 

Polska będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z ośrodkiem nad Irlandią, 

w strefie frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu będzie napływać cieplejsze 

powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.  

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

 

Zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, w dzień 

okresami umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. 

 

Gdańsk  11°C  Koszalin  11°C  Szczecin  12°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

 

Zachmurzenie przeważnie duże, miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna 

od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. 

 

Olsztyn  10°C       Suwałki  7°C          Białystok  8°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-

pomorskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C 

do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. 

 

Poznań   12°C         Gorzów      12°C        Toruń              11°C 

Kalisz      12°C         Bydgoszcz 11°C        Zielona Góra   13°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie na północy i wschodzie możliwy 

słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 12°C 

na południu regionu. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. 

 

Warszawa   11°C          Łódź  12°C        Lublin   11°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C 

do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 6°C do 8°C. 

Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy. 
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Wrocław   13°C     Jelenia Góra       11°C     Legnica            13°C 

Opole       12°C      Katowice            11°C     Częstochowa   12°C 

     

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego 

i podkarpackiego  

 

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 10°C do 

12°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C. Wiatr słaby, południowy, lokalnie zmienny. 

 

Kraków   11°C      Kielce  11°C      Rzeszów  11°C     Zakopane  7°C 

 

 
Opracowanie: Ewa Łapińska 

 

 
Babia Góra. Fot. Mateusz Mizgiel 

 
 
 
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/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.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 

https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl
https://meteo.imgw.pl/
http://aplikacjameteo.imgw.pl/
http://widgetmeteo.imgw.pl/
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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.  
 


