
 

   
 

Warszawa, 29 maja 2020 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Prognoza pogody na weekend 

Weekend zapowiada się wyjątkowo deszczowo, ale nie w całej Polsce. Najwyższe sumy opadów 

spodziewane są na południowym wschodzie. Spadnie tam  od 40 do 60 mm deszczu, a lokalnie nawet 

do 80 mm. (woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego). Na wschodzie i lokalnie centrum, opady 

będą już niższe do 30 mm.  Najmniej opadów będzie na północy i północnym zachodzie. Tam 

prognozowane są przelotne opady tylko lokalnie do 5 mm deszczu.  

Prognozowana sytuacja meteorologiczna wpłynie na sytuację hydrologiczną południowej 

i wschodniej Polski. Zapowiadane na weekend opady przyczynią się do poprawy sytuacji związanej 

z suszą. Będzie to widoczne szczególnie w przypadku Lubelszczyzny. W na Górnym Śląsku, 

Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane opady mogą przyczynić się również do większych 

wzrostów stanów wody w rzekach a nawet lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych, 

szczególnie na mniejszych ciekach, w zlewniach górskich. Rzeki na tych terenach zostały już zasilone 

przez niedawne intensywne opady. Ich stany wody znajdują się obecnie głównie w strefie stanów 

średnich. W weekend możliwe jest więc wydanie ostrzeżeń hydrologicznych przekroczenie stanów 

ostrzegawczych) dla powyższych regionów. W obszarach miejskich zaś możliwe będą lokalne 

podtopienia wynikające z niewydolności kanalizacji deszczowej.  

 

Piątek (29 maja) 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Polska będzie pomiędzy wspomnianym niżem znad Ukrainy i wyżem znad południowej Skandynawii, 

w masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i 

będzie nieznacznie spadać. 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

Zachmurzenie małe i umiarkowane.  

Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C.  

Wiatr początkowo słaby, po południu umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, 

północny. 

Gdańsk  16°C  Koszalin  16°C  Szczecin  18°C 



 

   
 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na wschodzie i w centrum lokalnie wzrastające do 

dużego z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu.  

Temperatura maksymalna od 14°C na zachodzie do 20°C na wschodzie.  

Wiatr umiarkowany i porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h, północny. 

Olsztyn  17°C       Suwałki  18°C          Białystok  19°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.  

Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C.  

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, północny. 

Poznań   18°C         Gorzów      17°C        Toruń              17°C 

Kalisz      17°C         Bydgoszcz   17°C        Zielona Góra    18°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne 

opady deszczu.  

Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C.  

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. 

Warszawa   19°C          Łódź  17°C        Lublin   18°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

Na wschodzie regionu zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, na zachodzie regionu większe 

przejaśnienia i rozpogodzenia. Rano także na południu słabe opady deszczu.  

Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C.  



 

   
 

Wiatr umiarkowany,  okresami porywisty, północny. 

 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przed południem miejscami opady 

deszczu. Temperatura od 2°C do 4°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 

60 km/h, północny i północno-wschodni. 

Wysoko w Beskidach opady deszczu. Temperatura od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, 

okresami porywisty, północno-zachodni. 

Wrocław   17°C     Jelenia Góra       15°C     Legnica           18°C 

Opole      17°C      Katowice          17°C     Częstochowa    16°C 

     

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie w górach i terenach 

podgórskich. W Tatrach powyżej 1900 m n.p.m. opady śniegu, lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 

około 5 cm. Na wschodzie regionu lokalnie burze, wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm.   

Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, w terenach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w 

Beskidach od 1°C do 7°C, na szczytach Tatr około -2°C.  

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny. Wysoko w górach umiarkowany i dość 

silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny, lokalnie powodujący zawieje śnieżne. 

W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. 

Kraków   16°C      Kielce  16°C      Rzeszów  16°C     Zakopane  11°C 

 

Sobota (30 maja) 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Polska będzie pod wpływem pogłębiającego się niżu z pogranicza Ukrainy i Białorusi, a zachód kraju 

będzie jeszcze w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na 

zachodzie chłodniejsze, a na wschodzie cieplejsze i bardziej wilgotne. 

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1002 hPa i będzie spadać. 



 

   
 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie regionu lokalnie przelotne opady deszczu. 

Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C.  

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-

wschodni. 

Gdańsk  15°C  Koszalin  16°C  Szczecin  17°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie początkowo na zachodzie małe i umiarkowane. 

Miejscami opady deszczu, na wschodzie i południu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam 

możliwa suma opadów od 10 mm do 15 mm.  

Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 

55 km/h, północny. 

Olsztyn  17°C       Suwałki  17°C          Białystok  15°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie początkowo małe. W drugiej połowie dnia na 

wschodzie i południu regionu słabe opady deszczu.  

Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C.  

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, północny i północno-

wschodni. 

Poznań   17°C         Gorzów      17°C        Toruń              15°C 

Kalisz      14°C         Bydgoszcz   15°C        Zielona Góra    17°C 

 

 

 



 

   
 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

Zachmurzenie całkowite, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na wschodzie 

możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. 

Temperatura maksymalna od 10°C na południu, około 13°C w centrum do 18°C na północy regionu.  

Wiatr umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych, na 

wschodzie także zachodni. 

Warszawa   15°C          Łódź  13°C        Lublin   12°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

Zachmurzenie całkowite, na zachodzie z przejaśnieniami. Opady deszczu, lokalnie na wschodzie 

regionu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm.  

Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C.  

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu. Temperatura od 2°C do 

4°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północny i północno-

wschodni. 

Wysoko w Beskidach opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2°C do 4°C. Wiatr 

dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i północny. 

Wrocław   14°C     Jelenia Góra       12°C     Legnica         14°C 

Opole      14°C      Katowice        14 °C     Częstochowa    14°C 

 

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  

Zachmurzenie duże, na wschodzie całkowite. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu 

umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm. Na szczytach Beskidów 

lokalnie opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach powyżej 1700 m n.p.m. opady śniegu, przyrost 

pokrywy śnieżnej miejscami o 12 cm.  



 

   
 

Temperatura maksymalna od 9°C na wschodzie do 14°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 8°C 

do 10°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C, na szczytach Tatr około 0°C.  

Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, okresami 

silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i północny, lokalnie 

powodujący zawieje śnieżne. 

Kraków   12°C      Kielce  13°C      Rzeszów  11°C     Zakopane  8°C 

 

Niedziela (31 maja) 

Sytuacja baryczna dla Polski 

Polska będzie pod wpływem niżu, który przemieści się przez Lubelszczyznę i Podkarpacie dalej na 

południe. Ze wschodu będzie napływać stosunkowo ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. 

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.  

 

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie z opadami deszczu, głównie w nocy.  

Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C, nad morzem około 15°C.  

Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-

wschodni. 

Gdańsk  17°C  Koszalin  19°C  Szczecin  20°C 

 

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W nocy opady deszczu, na wschodzie o natężeniu 

umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. W dzień lokalnie słaby, przelotny 

deszcz. 

Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C.  

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni. 



 

   
 

Olsztyn  19°C       Suwałki  20°C          Białystok  18°C     

 

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego  

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie w nocy opady deszczu, miejscami o natężeniu 

umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. W dzień na wschodzie i południu 

regionu możliwe przelotne opady deszczu. 

Temperatura maksymalna od 17°C na wschodzie do 22°C na zachodzie.  

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. 

Poznań   19°C         Gorzów      20°C        Toruń              19°C 

Kalisz      19°C         Bydgoszcz   19°C        Zielona Góra    20°C 

 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego  

W nocy zachmurzenie całkowite i opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. 

Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, 

okresami opady deszczu. Na Lubelszczyźnie możliwe burze z opadami deszczu do 20 mm.  

Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C.  

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. 

Warszawa   19°C          Łódź  19°C        Lublin   19°C  

 

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego  

W nocy zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, na wschodzie o natężeniu umiarkowanym oraz 

silnym i tam prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm. W dzień zachmurzenie duże z 

opadami deszczu. W górach opady o natężeniu umiarkowanym i prognozowane sumy opadów do 20 

mm. 

Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, na wschodzie od 13°C do 15°C.  

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. 



 

   
 

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu. Temperatura od 3°C do 

5°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i 

północny. 

Wrocław   21°C     Jelenia Góra       20°C     Legnica          22°C 

Opole      20°C      Katowice           13°C     Częstochowa    14°C 

     

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego  

Zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W nocy 

prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, w dzień od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 

mm. 

Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 16°C.  

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. 

Kraków   15°C      Kielce  16°C      Rzeszów  18°C     Zakopane  10°C 

 

 

Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
  
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, 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.  

 

https://twitter.com/IMGWmeteo
mailto:biuroprasowe@imgw.pl

