
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 06.08.2020 r. 

 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza pogody na weekend 
 
Piątek (7 sierpnia) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Obszar Polski będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Litwą i Łotwą. Do kraju napływać 
będzie ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego. Przewiduje się niewielkie wahania 
ciśnienia. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu w centralnej części regionu wzrost 
miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura 
maksymalna od 26°C do 28°C na Pomorzu Wschodnim i od 28°C do 31°C na Pomorzu 
Zachodnim, miejscami nad morzem około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków 
wschodnich. 
 
Gdańsk  26°C  Koszalin  28°C  Szczecin  31°C 
 
Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. 
Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. 
 
Olsztyn  28°C       Suwałki  26°C          Białystok  28°C     
 
Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
 
Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami, głównie na wschodzie regionu,  
wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. 
Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 
29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 
km/h. 
 
Poznań   30°C         Gorzów      30°C        Toruń              29°C 
Kalisz      30°C         Bydgoszcz   29°C        Zielona Góra    31°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Słonecznie, jedynie na południu regionu w drugiej części dnia wzrost zachmurzenia do 
dużego i tam też możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 15 mm. 
Temperatura maksymalna od 27°C na północy do 30°C na południu i lokalnie w centrum. 
Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 
km/h. 



 

Warszawa   30°C          Łódź  30°C        Lublin   30°C  
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, wschodni. 
Na Przedgórzu Sudeckim zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami 
wzrastające do dużego. Po południu punktowo możliwe przelotne opady deszcz. 
Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) po południu punktowo możliwe 
przelotne opady deszczu. Temperatura od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 
20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni i wschodni. 
 
Wrocław   31°C     Jelenia Góra       28°C     Legnica            31°C 
Opole      31°C      Katowice           30°C     Częstochowa    30°C 
 
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej części dnia lokalnie wzrastające 
do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami burza głównie w 
północnej części regionu. Prognozowana suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura 
maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, wysoko w 
Beskidach od 16°C do 20°C, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z 
kierunków wschodnich. W górach i lokalnie w rejonach podgórskich wiatr umiarkowany, 
porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie możliwych burz wiatr w porywach do 70 km/h, 
z kierunków zmieniających się. 
 
Kraków   29°C      Kielce  30°C      Rzeszów  28°C     Zakopane  25°C 
 
Sobota (8 sierpnia) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Polska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu z centrum nad Łotwą i Estonią, w ciepłej 
masie powietrza pochodzenia polarnego. Przewiduje się powolny spadek ciśnienia. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i wtedy 
lokalnie przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość 
opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C, 
jedynie miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej około 24°C. Wiatr słaby z kierunków 
wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. 
 
Gdańsk  27°C  Koszalin  29°C  Szczecin  31°C 
 
Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na północy regionu lokalnie wzrost zachmurzenia 
do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura 
maksymalna od 27°C do 29 °C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków 
wschodnich. 
 
Olsztyn  29°C       Suwałki  27°C          Białystok  29°C     
 
Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i możliwe 
przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów 



 

podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. 
 
Poznań   31°C         Gorzów      31°C        Toruń              31°C 
Kalisz      30°C         Bydgoszcz   31°C        Zielona Góra    32°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Pogodnie, jedynie na Ziemi Łódzkiej po południu miejscami wzrastające do dużego i możliwe 
przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów 
podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. 
 
Warszawa   31°C          Łódź  30°C        Lublin   29°C  
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, na Górnym Śląsku po południu lokalnie duże z 
przelotnym deszczem lub burzą. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, na  
Przedgórzu Sudeckim od 26°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 15°C do 17°C, 
wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków 
wschodnich. 
 
Wrocław   31°C     Jelenia Góra       28°C     Legnica            31°C 
Opole      31°C      Katowice           29°C     Częstochowa    29°C 
     
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej części dnia lokalnie wzrastające 
do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami burza głównie w 
północnej części województwa. Prognozowana suma opadów w burzy do 15 mm. 
Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, 
wysoko w Beskidach od 16°C do 20°C, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany, z kierunków wschodnich. W górach i lokalnie w rejonach podgórskich wiatr 
umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie możliwych burz wiatr w 
porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się. 
 
Kraków   30°C      Kielce  29°C      Rzeszów  28°C     Zakopane  25°C 
 
Niedziela (9 sierpnia) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Polska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu z centrum nad Łotwą i Estonią, w ciepłej 
masie powietrza pochodzenia polarnego. Przewiduje się powolny spadek ciśnienia. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
 
Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszcz i 
burze. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. 
Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C, nad morzem miejscami około 24°C. Wiatr słaby, 
z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. 
 
Gdańsk  28°C  Koszalin  29°C  Szczecin  31°C 
 
 



 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi 
opadami deszczu i burzami z lokalnym gradem. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. 
Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.  Podczas burz możliwe 
porywy do 70 km/h. 
 
Olsztyn  29°C       Suwałki  27°C          Białystok  28°C     
 
Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
Zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, jedynie miejscami wzrastające do dużego i tam 
przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 29°C do 
32°C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.  
 
Poznań   30°C         Gorzów      31°C        Toruń              31°C 
Kalisz      31°C         Bydgoszcz   31°C        Zielona Góra    31°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie regionu 
wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i 
wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady o natężeniu 
umiarkowanym i silnym. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby, z 
kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. 
 
Warszawa   31°C          Łódź  30°C        Lublin   28°C  
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Po 
południu punktowo możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 
28°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) po południu możliwe przelotne 
opady deszczu i burze. Temperatura od  14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, 
wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h. 
 
Wrocław   31°C     Jelenia Góra       28°C     Legnica            31°C 
Opole      31°C      Katowice           30°C     Częstochowa    30°C 
     
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
 
Zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia miejscami wzrost zachmurzenia do dużego 
i przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza w górach. Temperatura maksymalna od 
27°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, 
wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. 
 
Kraków   30°C      Kielce  29°C      Rzeszów  29°C     Zakopane  25°C 
 
Opracowanie: Szymon Ogórek 
 
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, 

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


 

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.  


