
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO      

Ważność: od godz. 13:30 dnia 19.02.2021 do godz. 19:30 dnia 19.02.2021  

  Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Początkowo słabe opady deszczu, deszczu ze
śniegiem i śniegu. Lokalnie w dolinach silne zamglenia a pod wieczór mgły ograniczające
widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 0°C
do 4°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty,
południowo-zachodni i południowy, wieczorem słabnący. Lokalnie w dolinach wiatr słaby,
zmienny. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni
i południowo-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 19.02.2021 do godz. 19:30 dnia 20.02.2021   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.
Miejscami silne zamglenia i mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m.
W obszarach mgieł zachmurzenie całkowite, tam też możliwe słabe opady marznącej mżawki.
Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, lokalnie w obniżeniach terenu -4°C, w rejonach
podgórskich od -7°C do -4°C, lokalnie w kotlinach -8°C, wysoko w Beskidach od -6°C do
-3°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Wysoko w Beskidach wiatr umiarkowany i dość
silny, północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza w dolinach, silne zamglenia
i mgły ograniczające widzialność do 500 m, rano i wieczorem do 200 m. Temperatura
maksymalna od 2°C na wschodzie do 6°C na zachodzie województwa, lokalnie w obszarach
mgieł około 0°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 3°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C.
Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby, z kierunków południowych,
wieczorem na zachodzie województwa umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w Beskidach
wiatr słaby, wieczorem miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 20.02.2021 do godz. 19:30 dnia 21.02.2021   

  W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W wielu miejscach - zwłaszcza na północy
i wschodzie województwa oraz w dolinach górskich i rzecznych -  wystąpią silne zamglenia
i marznące mgły, które będą ograniczać widzialność do 100 m. W rejonach mgieł
zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie do 0°C na zachodzie
województwa, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, miejscami w kotlinach górskich
spadek temperatury do -9°C. Wysoko w Beskidach temperatura minimalna od 1°C do 3°C
wystąpi wieczorem, rano około 5°C. Wiatr słaby, na zachodzie województwa miejscami
umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr umiarkowany,
południowo-zachodni.
  W dzień zachmurzenie małe. Przed południem i później ponownie po południu miejscami
mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do
9°C na zachodzie województwa, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od
7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany, z kierunków zachodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
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strona 1 z 2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl



  W nocy Polska wschodnia będzie pod wpływem zatoki niżowej, początkowo w strefie frontu
okluzji. Nad pozostałym obszarem kraju rozbuduje się słaby klin wyżowy. Z zachodu
napłynie polarna morska masa powietrza. W dzień klin wyżu znad Ukrainy obejmie niemal
całą Polskę, tylko na północnym zachodzie i północy zaznaczy się wpływ ciepłego frontu
atmosferycznego, związanego z rozległym niżem znad Atlantyku. Z południowego zachodu
będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Przewiduje się w nocy wzrost,
a w dzień przeważnie stan stały ciśnienia.
Ważność od godz. 19:30 dnia 20.02.2021 do godz. 19:30 dnia 21.02.2021   

  Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Ukrainy i Morza Czarnego. Z południowego
zachodu będzie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Nie przewiduje się
większych zmian ciśnienia.

prognozę 32193/2021 opracował synoptyk dyżurny Alina Jasek-Kamińska, dnia 2021-02-19 12:49 

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres mok@imgw.pl. 
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