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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Koniec tygodnia z przelotnym deszczem i wiosennymi burzami, lokalnie silnymi. 
 
W najbliższych dniach do Polski napływać będzie ciepła i dość wilgotna masa powietrza, 
co skutkować będzie licznym rozwojem opadów przelotnych i burz, które lokalnie mogą mieć 
gwałtowny przebieg. 
 
Czwartek będzie ciepły, z temperaturą do 22°C na południu i w centrum kraju. W ciągu dnia będą się 
jednak szybko rozwijać przelotne opady deszczu i burz. Burze występować będą głównie na południu, 
zachodzie i w centrum kraju, a ich głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, do około 
15 – 20 mm. W czasie burz mogą się pojawić także silniejsze porywy wiatru do około 70 km/h.  

 
 
Noc z czwartku na piątek przyniesie kontynuację przelotnych opadów deszczu, a w pierwszej połowie 
nocy także lokalnych burz. Mimo godzin nocnych burze mogą miejscami przynosić jeszcze silne opady 
deszczu do 15 - 20 mm, zwłaszcza początkowo. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h. Noc 
będzie dość ciepła, do około 10°C w centrum i na południu kraju. Na północnym zachodzie lokalnie 
niewykluczone gęste mgły. 
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W piątek strefa burz obejmie południe i wschód kraju, a najsilniejsze prognozowane są 
na południowym wschodzie. Z burzami związane będą głównie silne opady deszczu do 15-20 mm. 
Porywy wiatru lokalnie mogą wynieść do 70 km/h. Pomimo opadów i burz piątek będzie dniem dosyć 
ciepłym, na południu i zachodzie kraju termometry wskażą miejscami nawet 20°C, 21°C.  

 
 
W weekend nadal sporo opadów, lokalnie także zagrzmi. Sobota z temperaturą około 19°C, 20°C, 
ale w niedzielę już chłodniej, na północy kraju temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15°C. 
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Prognozowane intensywne opady burzowe wpłyną na sytuację hydrologiczną. Lokalnie, zwłaszcza 
w zlewniach górskich lub zurbanizowanych, mogą występować wzrosty stanów wody do strefy 
stanów średnich i wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. 
Dodatkowo przy szczególnie intensywnych opadach deszczu niewykluczone jest przekroczenie 
stanów ostrzegawczych. W związku z takimi prognozami w czwartek mogą zostać wydane ostrzeżenia 
hydrologiczne 1 lub 2 stopnia dla zlewni górnej i środkowej Wisły, górnej i środkowej Odry 
oraz górnej Warty. 
 

 
 

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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