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Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 17-23.05.2021 r. 

 

W nadchodzącym tygodniu będzie zmienne zachmurzenie, wystąpią przelotne opady deszczu 
i lokalne burze. Burzom towarzyszyć będzie wiatr osiągający w porywach do 70 km/h.  
 
Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu początek tygodnia (poniedziałek i wtorek) 
przyniesie wzrost zachmurzenia do całkowitego i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. 
W Tatrach opady deszczu przechodzić będą w opady śniegu. To pogorszenie pogody związane będzie 
z przemieszczaniem się układu niżowego znad Austrii na Ukrainę, w wyniku czego Polska południowo-
wschodnia przejściowo znajdzie się w jego zasięgu. 
Temperatura powietrza tylko początkowo na wschodzie kraju będzie nieco powyżej 20°C, 
później na przeważającym obszarze kraju od 14°C do 19°C. 
 

 
Majowe przedpołudnie na Śnieżce, zjawisko halo, 15.05.2021 r. Fot. Piotr Krzaczkowski | IMGW-PIB Śnieżka 
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W poniedziałek chmury na zmianę ze słońcem, przelotny deszcz oraz lokalne burze. W ciągu dnia, 
na południe Śląska Górnego i na zachód Małopolski, zacznie nasuwać się już strefa intensywniejszych 
opadów deszczu i tu może spaść do 25 mm opadu. W Tatrach opady deszczu przechodzić będą 
w opady śniegu. Temperatura maksymalna od 16°C na zachodzie kraju do 22°C na krańcach 
wschodnich. Wiatr w burzach osiągać może w porywach 70 km/h. 
 
We wtorek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu 
o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu doby może spaść do 50 mm opadu. W Tatrach opady 
śniegu dające przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm oraz porywisty wiatr powodujący 
zawieje i zamiecie śnieżne. Na pozostałym obszarze kraju zmienne zachmurzenie i przelotne opady 
deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 14°C na zachodzie do 20°C na wschodzie. 
W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 
 
Od środy do niedzieli na zmianę chmury i słońce oraz przelotne opady deszczu i lokalne burze. 
Maksymalna temperatura powietrza kształtować się będzie od 12°C do 19°C, a minimalna w nocy 
od 3°C do 11°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko w czasie burz 
w porywach osiągający do 65 km/h. 
 

 
Łeba, 15.05.2021 r. Fot. Iwona Wodowska | IMGW-PIB Łeba 

 
 
 
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/ 
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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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