
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 09.07.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Synoptyczna prognoza pogody na weekend 09-11.07.2021 r. 

 

W piątek pogoda nadal dynamiczna, w wielu miejscach występować 
będą silne burze, a we wschodniej połowie Polski jeszcze upalnie. 
W kolejnych dniach weekendu nieco odpoczniemy od upału, chociaż 
od niedzieli ponownie napływać będzie ciepłe powietrze. Będzie też 
mniej opadów i burz, które występować będą już bardziej lokalnie. 
 
Piątek (9 lipca) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. 
Wschodnia Polska znajduje się w gorącej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, a zachodnia 
w chłodniejszej polarnej morskiej. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie 
grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 do 30 mm, lokalnie na wschodzie 
do 50 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północnym zachodzie do 26°C w centrum i 29°C 
na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burzy 
porywy do 100 km/h, zwłaszcza na wschodzie. 
 
Gdańsk 29°C 
Koszalin 22°C 
Szczecin 20°C 
 
Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, także z gradem, możliwe rano 
i w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Bez opadów i zjawisk jedynie na krańcach 
wschodnich regionu, gdzie będzie pogodnie. Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza w czasie 
burz, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 27°C na zachodzie do 32°C na wschodzie. 
Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz możliwe porywy 
do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. 
 
Olsztyn 30°C 
Suwałki 30°C  
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Białystok 31°C  
 
Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie regionu. Prognozowana 
wysokość opadów podczas burz do 30 mm, lokalnie 50 mm na wschodzie regionu. Temperatura 
maksymalna od 21°C na północy i zachodzie regionu do 30°C na wschodzie. Wiatr słaby, zmienny. 
Podczas burz wiatr w porywach do 90 km/h.  
 
Poznań 24°C 
Gorzów Wlkp. 21°C 
Toruń 29°C 
Kalisz 27°C 
Bydgoszcz 29°C 
Zielona Góra 23°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. 
Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 50 mm. 
Temperatura maksymalna od 27°C na zachodzie do 31°C na wschodzie. Wiatr słaby, zmienny. 
W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h. 
 
Warszawa 31°C 
Łódź 29°C 
Lublin 31°C 
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na wschodzie. Na zachodzie opady deszczu, miejscami 
o umiarkowanym natężeniu, we wschodniej połowie regionu burze, miejscami gwałtowne. 
Prognozowana wysokość opadów do około 25 mm, w burzach na wschodzie regionu do 60 mm. 
Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie do 25°C w centrum i 31°C na wschodzie regionu, 
na Przedgórzu Sudeckim od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, 
w czasie burz w porywach do 100 km/h. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu, miejscami o 
umiarkowanym i silnym natężeniu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10°C 
do 13°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, w czasie 
burz w porywach do 90 km/h. 
 
Wrocław 25°C 
Jelenia Góra 21°C 
Legnica 25°C 
Opole 27°C 
Katowice 30°C 
Częstochowa 28°C  
 
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
Zachmurzenie początkowo małe, po południu umiarkowane okresami duże. Przelotne opady deszczu 
i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 60 mm. Temperatura 
maksymalna od 30°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 26°C do 29°C, wysoko w Beskidach od 22°C 
do 26°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby 
i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km/h. 
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Kraków 31°C 
Kielce 32°C 
Rzeszów 32°C 
Zakopane 27°C 
 

 
 
Sobota (10 lipca) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Polska pozostanie w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który wolno przemieszczać się 
będzie na wschód. Nad przeważające obszary kraju  napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne 
morskie, jedynie wschodnia Polska pozostanie w gorącym i wilgotnym powietrzu zwrotnikowym. 
Nie przewiduje się istotnych zmian ciśnienia. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana 
wysokość opadów w czasie burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C na zachodzie do 25°C 
na wschodzie regionu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem okresami dość silny, 
w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. 
 
Gdańsk 25°C 
Koszalin 23°C 
Szczecin 21°C 
 
Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. 
Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, lokalnie do 20 mm. Temperatura 
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maksymalna od 21°C na zachodzie do 29°C na wschodzie regionu. Wiatr słaby, okresami 
umiarkowany, zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 80 km/h. 
 
Olsztyn 23°C 
Suwałki 27°C  
Białystok 28°C  
 
Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy regionu 
możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. 
Podczas burz wiatr porywisty. 
 
Poznań 24°C 
Gorzów Wlkp. 24°C 
Toruń 24°C 
Kalisz 25°C 
Bydgoszcz 24°C 
Zielona Góra 25°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie 
regionu. Na krańcach wschodnich możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz 
do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23°C na zachodzie do 28°C na wschodzie. Wiatr słaby, 
zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. 
 
Warszawa 24°C 
Łódź 24°C 
Lublin 26°C 
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, a rejonie Beskidów możliwe 
burze. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C. 
Wiatr umiarkowany, zachodni. 
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) możliwe przelotne opady deszczu. 
Temperatura od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni. 
 
Wrocław 24°C 
Jelenia Góra 22°C 
Legnica 24°C 
Opole 25°C 
Katowice 24°C 
Częstochowa 24°C  
 
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w obszarach podgórskich i w górach po południu 
zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana wysokość opadów 
w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich około 
21°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, 
zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr 
w porywach do 65 km/h. 
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Kraków 24°C 
Kielce 24°C 
Rzeszów 26°C 
Zakopane 21°C 
 

 
 
Niedziela (11 lipca) 
 
Sytuacja baryczna dla Polski 
Polska znajdzie się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia związanego ze słabym wyżem 
znad Bałtyku. Napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. 
 
Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie duże. Na zachodzie wieczorem możliwe 
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, na Półwyspie Helskim około 
22°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. 
 
Gdańsk 25°C 
Koszalin 26°C 
Szczecin 15°C 
 
Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  
Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z możliwością słabych, przelotnych opadów 
deszczu. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, zmienny. 
 
Olsztyn 26°C 
Suwałki 27°C  
Białystok 28°C  
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Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  
Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, południowo-
wschodni i wschodni. 
 
Poznań 27°C 
Gorzów Wlkp. 27°C 
Toruń 27°C 
Kalisz 27°C 
Bydgoszcz 27°C 
Zielona Góra 26°C 
 
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  
Zachmurzenie na ogół umiarkowane, na wschodzie miejscami duże i tam możliwe przelotne opady 
deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, wschodni. 
 
Warszawa 27°C 
Łódź 26°C 
Lublin 28°C 
 
Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie 
regionu. Temperatura maksymalna od 24°C do 27C. Wiatr umiarkowany, wschodni.  
W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w poniedziałek przelotne opady deszczu. 
Temperatura od 13°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, z kierunków południowych. 
 
Wrocław 27°C 
Jelenia Góra 25°C 
Legnica 27°C 
Opole 26°C 
Katowice 26°C 
Częstochowa 25°C  
 
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 
od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, na Podhalu około 22°C. 
Wiatr przeważnie słaby, wschodni i północno-wschodni. 
 
Kraków 25°C 
Kielce 27°C 
Rzeszów 26°C 
Zakopane 22°C 
 

 

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

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

https://meteo.imgw.pl/
http://aplikacjameteo.imgw.pl/
http://gory.imgw.pl/
http://widgetmeteo.imgw.pl/

