
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 13.05.2019 do godz. 19:30 dnia 14.05.2019   

   W nocy zachmurzenie całkowite i opady deszczu. W górach powyżej 1000 m n.p.m. opady
śniegu. W drugiej połowie nocy na południu województwa opady o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w Beskidach prognozowany przyrost pokrywy
śnieżnej o 7 cm. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 1°C do
3°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, północny. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-wschodni, powodujący
zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu. Miejscami na południu
województwa opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. W górach
powyżej 1200 m n.p.m., opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. W rejonach
podgórskich od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami
porywisty, północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 70 km/h,
północno-wschodni.

ważność od godz. 19:30 dnia 14.05.2019 do godz. 19:30 dnia 15.05.2019   

  W nocy zachmurzenie całkowite i opady deszczu. Miejscami opady o natężeniu
umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C,
w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Temperatura
minimalna wystąpi wieczorem. Wiatr umiarkowany, północny. Wysoko w górach wiatr
umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. W rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, wysoko
w Beskidach od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 13.05.2019 do godz. 19:30 dnia 14.05.2019   

Polska będzie w zasięgu wyżu znad Morza Północnego. Na wschodzie i południowym wschodzie
będzie oddziaływał ciepły front atmosferyczny. Przeważająca część kraju znajdzie się
w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko na krańcach wschodnich utrzyma się
cieplejsze powietrze polarno-morskie. W nocy ciśnienie nie ulegnie większym zmianom,
w dzień zacznie spadać.

ważność od godz. 19:30 dnia 14.05.2019 do godz. 19:30 dnia 15.05.2019   

Północno-zachodnia połowa kraju pozostanie na skraju słabnącego wyżu nad Morza
Północnego, nad pozostałą część kraju nasunie się zatoka niżu z ośrodkiem nad Grecją. Ze
wschodu na zachód będzie wędrował ciepły front atmosferyczny. Napłynie za nim cieplejsze,
wilgotne powietrze znad Bałkanów. Ciśnienie będzie spadać.

prognozę 420110/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Szymon Poręba, dnia 2019-05-13 12:03 

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