
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 27.09.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza synoptyczna na 39 tydzień roku (od 27.09 do 03.10.2021 r.)  
 

W tym tygodniu dalszy ciąg jesiennej pogody. Spodziewamy się dosyć dużo słońca i przyjemnych 
temperatur w ciągu dnia, jeszcze bez przymrozków w nocy. Utrzyma się podział na chłodniejszy 
północny wschód (tutaj około 14°C, 16°C) i zdecydowanie cieplejszy południowy zachód kraju 
(początkowo nawet 23°C, 20°C). 
Powietrze będzie napływało z południowego wschodu i południa, przejściowo z zachodu. 
 
W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko rano w rejonach podgórskich przeważnie 
duże. Początkowo gdzieniegdzie mgły, zwłaszcza w dolinach górskich. Po południu więcej chmur 
i słaby deszcz pojawi się na krańcach południowo-zachodnich oraz na południu Górnego Śląska 
i Małopolski, a na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach możliwe lokalne burz. 
Temperatura maksymalna od 15°C na północnym wschodzie, około 19°C w centrum do 23°C 
na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-
wschodni. W czasie burz porywy do 55 km/h. 
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We wtorek na wschodzie, południu i w centrum kraju słonecznie. Od Pomorza po Kujawy i Warmię 
oraz na zachodzie Polski pochmurno, okresami opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe 
słabe burze. Od 14°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 18°C w centrum kraju 
i 20°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie 
skręcający na północno-zachodni i północny.  
 
W środę więcej chmur na zachodzie i południu, i tam opady deszczu. Nadal pogodnie na wschodzie 
i w centrum kraju. Po południu temperatura od 14°C na północnym wschodzie do 20°C 
na południowym zachodzie.  

 
W czwartek deszczowe chmury powędrują na wschód, a na zachodzie powinno być więcej słońca. 
Napłynie chłodniejsze powietrze z znad Atlantyku i w najcieplejszej porze dnia już tylko od 12°C 
do 15°C. 

 
W piątek i w sobotę zacznie znów napływać cieplejsze powietrze z południa, będzie więcej słońca 
i prawie bez deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na północnym wschodzie do 18°C, 
20°C, lokalnie 22°C na południowym zachodzie i zachodzie. Pod koniec tygodnia wzrośnie prędkość 
wiatru, zwłaszcza na zachodzie Polski i w rejonach podgórskich, porywy mogą osiągać 60 km/h. 

 
W niedzielę na ogół pogodnie, tylko na północnym zachodzie możliwy deszcz, temperatura bez 
większych zmian.  
 

 
 
 
 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
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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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