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Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 

 

Prognoza pogody na najbliższy tydzień (04.11 - 10.11.2019) 

Najbliższy tydzień minie pod znakiem pogody niżowej. Oznacza to przewagę dużego 

zachmurzenia, okresami będą występować opady deszczu. Termicznie nadal dość ciepło,  

ale  pod koniec tygodnia zbliżymy się do normy dla pierwszej dekady listopada. Pogoda będzie 

więc typowo jesienna. 

W poniedziałek na pogodę wpływał będzie niż znad Bałtyku, a przez Polskę przemieszczał 

się będzie chłodny front atmosferyczny. Dzień początkowo przeważnie pochmurny, miejscami 

występować będą opady deszczu. Z biegiem dnia opady deszczu ograniczą się do północy, 

wschodu i częściowo południa kraju. Na pozostałym obszarze już bez opadów, a na zachodzie 

i południowym zachodzie pojawi się szansa na przejaśnienia. Będzie to ciepły  

dzień – temperatura powietrza wyniesie od 10°C na Pomorzu i w obszarach podgórskich  

do 16°C na Lubelszczyźnie, południu Podlasia oraz miejscami na Podkarpaciu. Wiatr na 

słaby i – zwłaszcza na wschodzie - umiarkowany, początkowo na Podkarpaciu dość silny i 

porywisty. 

We wtorek ośrodek niżu pozostanie nad Bałtykiem, stąd na północy Polski spodziewać się 

należy dużego zachmurzenia oraz okresami opadów deszczu. Po południu opady deszczu 

wystąpią także na południu i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze 

prawdopodobieństwo opadów będzie niskie, od czasu do czasu zza chmur może wyglądać 

słońce. Nadal ciepły dzień - od 7°C na Podhalu i 9°C, 10°C na krańcach północnych  

do 14°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu 

porywisty, z południowego zachodu i zachodu. 

W środę niż jedynie nieznacznie zmieni swoje położenie. Zachmurzenie duże ponownie 

przeważać będzie na północy kraju, tutaj też występować będą opady deszczu. W pozostałych 

regionach obok zachmurzenia dużego także umiarkowane, a opady deszczu możliwe będą 

tylko miejscami – zwłaszcza początkowo na wschodzie kraju. Nadal dość ciepło: od 8°C  

na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 12°C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z zachodu, 

słaby i – głównie na wschodzie i wybrzeżu – umiarkowany. 

Czwartek i piątek pogodowo zbliżone do środy: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, 

a opady deszczu wystąpią jedynie miejscami. Temperatura wyniesie od 7°C gdzieniegdzie 

na Suwalszczyźnie do 12°C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków 

wschodnich.  



 

Większe zmiany mogą czekać nas w kolejny weekend. Dzisiejsze prognozy zakładają,  

że zarówno sobota jak i niedziela będą pochmurne oraz deszczowe. Będzie się również 

stopniowo ochładzać – w sobotę prognozujemy od 7°C na północy do 10°C na południu, 

w niedzielę odpowiednio od 5°C do 9°C. Dość niska temperatura sprawi, że na północy 

oprócz opadów deszczu możliwy będzie deszcz ze śniegiem. Wiatr nadal słaby i umiarkowany. 

Co warte również wzmianki – dość duże zachmurzenie sprawi, że w nocy przymrozki  

nie powinny występować. 

Nasze prognozy aktualizowane są codziennie – zachęcamy do ich śledzenia! 

 

W pierwszej połowie tygodnia pogodę w Polsce kształtował będzie niż znad Bałtyku 
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IMGW-PIB jest ogólnopolską służbą hydrologiczno-meteorologiczną. Świadczymy usługi związane 

z oceanografią, pogodą i klimatem dla sił zbrojnych, instytucji rządowych, społeczeństwa, lotnictwa 

cywilnego, żeglugi, przemysłu, rolnictwa i biznesu. Od 1919 roku prognozujemy pogodę, 
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przeprowadzamy analizy i badania. 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. Więcej: www.imgw.pl  www.pogodynka.pl 
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