
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO    

ważność od godz. 19:30 dnia 11.02.2019 do godz. 19:30 dnia 12.02.2019   

 W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, nad ranem
przechodzące w opady śniegu. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu.
Temperatura minimalna około 0°C, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, na szczytach
Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -7°C do -3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny,
w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje
i zamiecie śnieżne. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h,
północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże. Miejscami możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady
śniegu, lokalnie możliwe krótkotrwałe burze. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej
miejscami do 7 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -3°C
do -1°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -6°C do -3°C. Wiatr umiarkowany,
okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie
śnieżne, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h,
zachodni i północno-zachodni.

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

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady śniegu.
Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -4°C, na
szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -10°C do -7°C. Wiatr umiarkowany, początkowo
porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h,
północny i północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. 
W górach powyżej 700 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C,
w rejonach podgórskich od 0°C do 2°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -5°C
do -2°C. Wiatr umiarkowany, zachodni skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach
wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, powodujący
zawieje i zamiecie śnieżne.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI

ważność od godz. 19:30 dnia 11.02.2019 do godz. 19:30 dnia 12.02.2019   

W nocy Polska północno-wschodnia pozostanie na skraju niżu z ośrodkiem nad Estonią; nad
pozostałym obszarem rozbuduje się wyż z centrami nad Francją i Hiszpanią. W dzień cała
Polska będzie w zasięgu wyżu znad Francji. Z północnego zachodu napłynie powietrze
polarne morskie. Wzrost ciśnienia.

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

Przez obszar kraju, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z układem
frontów atmosferycznych, związana z niżem znad Morza Norweskiego. Z zachodu napływać
będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Wahania ciśnienia.

prognozę 6601/2019 opracował synoptyk dyżurny IMGW-PIB Tomasz Knopik, dnia 2019-02-11 12:43 

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



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