
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 07.06.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 07-13.06.2021 r. 
 

Najbliższy tydzień będzie ciepły, ale ze zmiennym zachmurzeniem – od bezchmurnego nieba 
po zachmurzenie duże. Wzrost zachmurzenia przyniesie przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. 
Najwyższe temperatury powietrza, osiągające 28°C, są prognozowane na zachodzie oraz w centrum 
kraju i wystąpią w pierwszych dniach tygodnia. W niedzielę będzie już chłodniej, maksymalnie około 
20°C. 
 

 
Morze Bałtyckie w Łebie, 30.05.2021 r. | Fot. Iwona Wodowska, IMGW-PIB Łeba 
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W poniedziałek i we wtorek zachodnia Polska będzie na skraju wyżu znad Atlantyku i tu będzie 
słonecznie. Pozostały obszar znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Ukrainą i tu będzie więcej 
chmur. Wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Burze mogą przynieść opad 
w wysokości do 10 mm oraz porywy wiatru osiągające 60 km/h. Temperatura powietrza wzrośnie 
do 26°C, 28°C, tylko nad morzem będzie chłodniej od 18°C do 22°C. 
 
Od środy do piątku będzie umacniał swoje wpływy wyż znad Atlantyku. Napływ wilgotniejszego 
powietrza z zachodu spowoduje, że pojawi się więcej chmur, a przelotne opady deszczu będą 
występować już na obszarze całego kraju. We czwartek i piątek prognozowane są także burze, 
którym towarzyszyć będą intensywniejsze opady i północny wiatr osiągający w porywach 60 km/h. 
Temperatura powietrza kształtować się będzie od 20°C do 26°C, tylko miejscami nad morzem 
i w rejonach podgórskich będzie około 18°C. 
 
W sobotę wyż zacznie słabnąć, a od północy zbliży się układ niżowy. Będzie dużo chmur i przelotny 
deszcz, a na wschodzie także lokalne burze. Najcieplejszym obszarem kraju będzie wschód i centrum, 
gdzie temperatura powietrza osiągnie 25°C. Na północnym zachodzie zaznaczy się już wpływ 
chłodniejszej masy powietrza i tam temperatura będzie wynosić około 22°C. Wzrośnie także prędkość 
wiatru, a na wybrzeżu wiatr stanie się porywisty. 
 
W niedzielę  pogoda niżowa z napływem chłodniejszej masy powietrza, chmury, opady deszczu 
i na wschodzie lokalne burze. Temperatura powietrza wyniesie od 16°C do 20°C. Północno-zachodni 
i zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty. 
 

 
Maj 2021 w Tatrach | Fot. Paweł Parzuchowski, IMGW-PIB Zakopane 
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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/ 
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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