
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 15.04.2019 do godz. 19:30 dnia 16.04.2019   

  W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, przy gruncie lokalnie
spadek temperatury do -4°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, przy gruncie spadek
temperatury do -6°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -1°C. Wiatr słaby, w górach
umiarkowany, północno-wschodni i północny.

  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C,
w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północny.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.04.2019 do godz. 19:30 dnia 17.04.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w górach powyżej 1000 m n.p.m. opady
śniegu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko
w Beskidach od -3°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.
Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północny.

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko
w Beskidach od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 15.04.2019 do godz. 19:30 dnia 16.04.2019   

Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Skandynawią, w chłodnym powietrzu pochodzenia
arktycznego. Ciśnienie bez większych zmian.

ważność od godz. 19:30 dnia 16.04.2019 do godz. 19:30 dnia 17.04.2019   

Polska pozostanie w zasięgu wyżu znad Skandynawii, tylko na południowym wschodzie
zaznaczy się wpływ płytkiego niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Czarnego. Pozostaniemy
w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie nad krańce
południowo-wschodnie napłynie nieco wilgotniejsze powietrze. Ciśnienie bez większych
zmian.

prognozę 16270/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Szymon Poręba, dnia 2019-04-15 12:13 

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