
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 09.05.2022 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza synoptyczna na 19 tydzień roku (09-15.05.2022) 

 

Pogodę na początku tygodnia będzie kształtował wyż, który znad Bałtyku przemieści się nad Białoruś, 
a później osłabnie nad Ukrainą. 
Tydzień rozpoczniemy ochłodzeniem we wschodniej połowie kraju, ale już od wtorku nad zachodnią 
Polskę zacznie napływać ciepła i wilgotna masa powietrza znad Atlantyku i zachodniej Europy. 
W takim powietrzu cała Polska pozostanie do piątku włącznie, a w sobotę i niedzielę nieco się 
ochłodzi. Weekendowe ochłodzenie przyniesie nam niż znad Norwegii. 
Dominować będą pogodne poranki i stopniowy wzrost zachmurzenia w ciągu dnia, miejscami 
z przelotnymi opadami deszczu. Popołudniami może zagrzmieć, a od czwartku silniej powieje, 
zwłaszcza na wybrzeżu. 
 

 
 
Poniedziałek i wtorek będą pogodne. Przelotne opady deszczu w poniedziałek mogą wystąpić tylko 
na Pogórzu Karpackim i tam po południu może zagrzmieć. We wtorek zachmurzy się na północnym 
zachodzie i na wybrzeżu, a na Nizinie Szczecińskiej niewykluczone są przelotne opady. 
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Temperatura w poniedziałkowy poranek od 0°C na Suwalszczyźnie, z przygruntowymi przymrozkami 
do -4°C, do około 10°C w Małopolsce i na Podkarpaciu. W dzień wzrośnie do 10°C nad Zatoką 
Gdańską i do 22°C na Dolnym Śląsku. We wtorek rano nadal chłodno od 1°C do 5°C na przeważającym 
obszarze z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami do -2°C. W dzień już cieplej do 25°C 
na południowym zachodzie, ale prawie wszędzie, z wyjątkiem Mazur i Podlasia, temperatura 
przekroczy 20°C. 
 
Od środy do niedzieli zmiana pogody. Po dość pogodnych porankach wzrost zachmurzenia 
i po południu przelotne opady deszczu. W czwartek w zachodniej połowie kraju więcej rozpogodzeń, 
a opady lokalnie na wschodzie i wówczas możliwe burze na Podkarpaciu i w Małopolsce, w piątek 
również na Przedgórzu Sudeckim. Temperatura minimalna w nocy od około 8°C na krańcach 
wschodnich, północnych oraz w górach do 13°C, 14°C w Polsce centralnej i południowej. 
Temperatura maksymalna od 18°C, 19°C na północnym wschodzie do 24°C, 26°C na południu. 
Najsilniej będzie wiało w czwartek z kierunków zachodnich. W porywach wiatr osiągnie 60 km/h 
na przeważającym obszarze kraju, do 70 km/h podczas burz, a na wybrzeżu chwilami nawet 80 km/h. 
Od piątku silniejsze porywy wiatru głównie towarzyszyć będą burzom, do 70 km/h w sobotę 
na północnym zachodzie i do 60 km/h w niedzielę w centrum i na południu kraju. 
 
Temperatura w weekend już niższa. W sobotę w dzień maksymalnie od 10°C nad morzem do 18° 
na południowym wschodzie, minimalna w niedzielę od 2°C w górach do 5°C, 7°C w centralnej Polsce, 
a maksymalna w niedzielę od 11°C do 16°C. Niedziela najchłodniejsza w górach około 6°C. 
 

 
 

 
 
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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