
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prognoza burz i temperatury powietrza do końca tygodnia 
 

Przed nami kolejny burzowy okres. Pierwsze burze rozwinęły się już wczoraj na zachodzie 
Polski, w strefie wolno przemieszczającego się frontu chłodnego, zwłaszcza w pasie od 
Pomorza Zachodniego, przez wschodnią część woj. lubuskiego, po miejscami Dolny Śląsk. 

Głównym zagrożeniem związanym z burzami był opady deszczu, miejscami osiągające 
nawalne natężenie, do około 40 mm/godz. Z uwagi na wolne przemieszczanie się strefy burz, 
dochodziło do lokalnych podtopień. 

Dzisiaj strefa frontu przemieści się na wschód, niemniej burze możliwe będą w godzinach 
popołudniowych miejscami na przeważającym obszarze kraju. Podwyższone ryzyko 
wystąpienia powoli przemieszczającej się strefy burz jeszcze przed frontem chłodnym, a więc 
na wschodzie Polski, zwłaszcza na obszarze od wschodniej połowy woj. lubelskiego po 
Podlasie. Ponownie należy się liczyć z ulewami towarzyszącymi tym burzom, o czym już 
ostrzegamy. Natężenie opadów na wschodzie Polski ponownie może osiągać 40 mm/godz. 
Głównym zagrożeniem będą dzisiaj opady deszczu, jednak punktowo możliwy będzie 
również silniejszy wiatr oraz opady gradu. Należy podkreślić, że wschód kraju będzie dzisiaj 
najcieplejszy – nawet do 25°C. Na pozostały obszar za frontem napłynie nieco chłodniejsze 
powietrze, a temperatura powietrza wzrośnie do 22°C. 

Jutro burz będzie powinno być mniej. Będą rozwijać się głównie w północno-wschodniej i 
wschodniej oraz lokalnie południowej Polsce. W ich obrębie nadal należy liczyć się z silnym 
deszczem, do 20 mm. Rozwój burz przypadnie na godziny popołudniowe. Najcieplej będzie 
na północnym wschodzie, do 25°C, na pozostałym obszarze od 18°C do 22°C. 

W sobotę najwięcej chmur i najchłodniej na południu Polski. Tutaj spodziewamy się również 
opadów deszczu, w tym także pochodzenia burzowego. Na pozostały obszar kraju ze 
wschodu i południowego wschodu napłynie cieplejsze, ale też wilgotniejsze powietrze, 
dlatego i tutaj miejscami można będzie spodziewać się rozwoju zachmurzenia, aż do 
wystąpienia przelotnego deszczu i burz. Najpogodniej i najmniejsze ryzyko zjawisk będzie na 
północy i północnym wschodzie kraju. Na południu i nad morzem od 19°C do 22°C, na 
południu cieplej, do 26°C 

Niedziela ciepła na obszarze całego kraju. Pozostaniem w zasięgu ciepłego i wilgotnego 
powietrza sprawi, że lokalnie również będzie możliwy rozwój rozproszonych burz na 



 

znacznym obszarze kraju. Punktowo możliwy będzie silniejszy deszcz. Temperatura 
powietrza wyniesie od 22°C do 26°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje 
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.  
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