Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie
70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 10
tel: 91-4342012, fax: 91-4342012
email: meteo.szczecin@imgw.pl
www: www.imgw.pl

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ważność od godz. 19:30 dnia 11.12.2014 do godz. 19:30 dnia 12.12.2014
W nocy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Miejscami możliwe burze.
Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55
km/h, w powiatach nadmorskich do 65 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże. Po południu na zachodzie województwa większe przejaśnienia.
Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr dość silny i silny,
od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, w powiatach nadmorskich od 40 km/h do 45
km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.12.2014 do godz. 19:30 dnia 13.12.2014
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na wschodzie
województwa opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr dość silny i silny,
od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, w powiatach nadmorskich w porywach do 80
km/h, południowo-zachodni. Po północy od zachodu województwa wiatr słabnący do
umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55
km/h, w powiatach nadmorskich do 60 km/h, południowo-zachodni.

SYTUACJA BARYCZNA DLA POLSKI
ważność od godz. 19:30 dnia 11.12.2014 do godz. 19:30 dnia 12.12.2014
Polska znajdować się będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim,
w chłodnym powietrzu polarno-morskim. W ciągu dnia, przez Polskę z zachodu na wschód
będzie się szybko przemieszczał front ciepły związany z pogłębiającym się wtórnym
ośrodkiem niżowym, przesuwającym znad Wysp Brytyjskich nad Danię i południową Szwecję. Za
frontem napłynie z zachodu cieplejsze powietrze polarno-morskie. Wieczorem nad północny
zachód kraju zacznie nasuwać się front chłodny.
W nocy nastąpi nieznaczny wzrost, a następnie, w ciągu dnia spadek ciśnienia.
ważność od godz. 19:30 dnia 12.12.2014 do godz. 19:30 dnia 13.12.2014
W ciągu następnej doby Polska znajdzie się pod wpływem głębokiego, stopniowo
wypełniającego się niżu przemieszczającego się znad Bałtyku, na północny wschód, w stronę
Finlandii i północnej Rosji. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się
będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsza masa powietrza
polarno-morskiego. W ciągu dnia na południu Polski front przyjmie charakter stacjonarny,
natomiast na północną Polskę oddziaływać będzie front okluzji związany z wtórnym niżem
znad południowej Szwecji.
Początkowo w nocy nastąpi spadek, a następnie wzrost ciśnienia.
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