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Synoptyczna prognoza pogody na najbliższy tydzień 12-18.07.2021 r. 

 
 
Przed nami bardzo ciepły tydzień, miejscami upalny, z licznymi burzami, często gwałtownymi. 
 

 
 
W poniedziałek burze prawie w całym kraju, najsłabsze na południowym zachodzie i krańcach 
północno-wschodnich. Lokalnie może spaść grad i około 40 mm deszczu, porywy wiatru do 80 km/h. 
Temperatura maksymalna od 25°C na zachodzie do 31°C na wschodzie, nad morzem i w rejonach 
podgórskich od 22°C do 27°C.  
Wtorek spokojniejszy, w zachodniej połowie kraju bez opadów. Burze głównie na północnym 
wschodzie, z opadami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28°C na północnym zachodzie do 
32°C na południu, nad morzem i w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C. 
W środę i czwartek nadal burzowo na południu, wschodzie i w centrum kraju, lokalnie ulewy i grad, 
porywy wiatru do 80 km/h. W środę temperatura od 30°C do 33°C, w czwartek od 28°C na zachodzie 
do 33°C na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w dolinach górskich, od 26°C do 28°C. 
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Piątek przyniesie ochłodzenie na zachodzie kraju, około 25°C będzie na Dolnym Śląsku i Pomorzu 
Zachodnim, w centrum i na wschodzie do 31°C. W całym kraju możliwe burze z silnym deszczem, 
gradem i porywistym wiatrem. 
W sobotę i niedzielę także prognozujemy burze, upał największy na południowym wschodzie, do 
32°C. W centrum kraju około 29°C, 30°C, poza tym chłodniej, od 23°C do 28°C. 
Noce będą bardzo ciepłe, od 15°C do 20°C, co zwiększy jeszcze uciążliwość wysokich temperatur. 
  

 
 

 
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 Karpat 
po Bałtyk 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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