
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 28.06.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 28.06 - 04.07.2021 r. 
 

Rozpoczynający się tydzień przyniesie dość zmienną pogodę. Pierwsza połowa tygodnia będzie 
bardzo ciepła, a miejscami nawet upalna. W drugiej połowie będzie zdecydowanie chłodniej. 
Od środy miejscami będzie deszczowo i burzowo. Burzom okresami będzie towarzyszył ulewny opad 
deszczu, a także silny, porywisty wiatr. 
 
W poniedziałek zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Nieco więcej chmur może pojawić się 
zwłaszcza na wschodzie kraju oraz w Tatrach, gdzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, 
a nawet burze. Będzie ciepło, od 23°C do 29°C, jedynie nad morzem nieco chłodniej, od 20°C do 23°C. 
W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 65 km/h. 
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We wtorek na niebie dominować będzie słońce. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie 
na południu Polski oraz okresami na zachodzie i Suwalszczyźnie. Na południu prognozowane są 
przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z ulewnym deszczem i wiatrem osiągającym w porywach 
nawet do 80 km/h. Na zachodzie zrobi się upalnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia 
pokazywać będą od 25°C na północnym wschodzie do 31°C na zachodzie. Wytchnienia od upału 
można szukać nad morzem, gdzie maksymalnie będzie od 22°C do 27°C. 
 
W środę Polska będzie wyraźnie podzielona. Najładniejsza pogoda będzie w północno-wschodniej 
połowie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie w ciągu dnia wzrastać będzie do dużego 
i wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, na południu oraz zachodzie miejscami gwałtowne, 
z ulewnym deszczem i wiatrem w porywach do około 70 km/h. Wciąż będzie gorąco, od 27°C 
do 30°C, jedynie nad morzem i  w obszarach podgórskich od 22°C do 26°C. 
 
Od czwartku do niedzieli na niebie pojawiać się będzie zdecydowanie więcej chmur, zwłaszcza 
na południu kraju. W całej Polsce miejscami występować będą przelotne opady deszczu i burze, 
lokalnie gwałtowne. Będzie zdecydowanie chłodniej, na ogół od 18°C do 25°C, jedynie w czwartek 
w centrum i na północnym wschodzie będzie nawet do 29°C. W obszarach podgórskich od czwartku 
do niedzieli temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale pomiędzy 16°C a 19°C. 
W czasie burz wiatr będzie porywisty. 
 

 
 

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