
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2019 do godz. 19:30 dnia 13.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na południu
województwa, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, w rejonach
podgórskich od -7°C do -4°C, wysoko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -10°C do -8°C.
Wiatr umiarkowany, porywisty, początkowo północno-zachodni, później skręcający na
zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h,
północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

  W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu, po południu przechodzące w deszcz ze śniegiem.
W górach powyżej 700 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C,
w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -4°C
do -2°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko
w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni,
powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2019 do godz. 19:30 dnia 14.02.2019   

  W nocy zachmurzenie duże. Opady mżawki. W rejonach podgórskich i w górach początkowo
słabe opady śniegu, później również marznącej mżawki. Temperatura minimalna od 0°C do
2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od
-5°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość
silny, w porywach do 75 km/h, północno-zachodni.

  W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, na szczytach Bieszczadów opady śniegu.
Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od -1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, 
północno-zachodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 12.02.2019 do godz. 19:30 dnia 13.02.2019   

W nocy przeważająca część Polski będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Alpami. Jedynie na
północy i zachodzie kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżu znad północnej
Skandynawii z układem frontów atmosferycznych, która w ciągu dnia przemieszczać się
będzie na wschód. Po południu zachodnia część Polski dostanie się pod wpływ wyżu
z centrum nad Niemcami. Z zachodu do kraju napływać będzie cieplejsza masa powietrza
polarnego morskiego. Prognozuje się wahania ciśnienia.

ważność od godz. 19:30 dnia 13.02.2019 do godz. 19:30 dnia 14.02.2019   

Obszar kraju będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Niemcami. Napływać będzie
ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Prognozuje się wzrost ciśnienia.

prognozę 6751/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Szymon Poręba, dnia 2019-02-12 12:28 

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