
Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

§ 18. Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych 

1. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych: 
1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane 
dalej odpowiednio "hydrantem 25" i "hydrantem 33"; 
2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej 
"hydrantem 52"; 
3) zawór hydrantowy, zwany dalej "zaworem 52", bez wyposażenia w wąż pożarniczy. 
2. Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 
3. Zawory 52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 
4. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.  

§ 19. Stosowanie hydrantów 

1. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL: 
1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej 
wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV; 
2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego: 
a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, 
b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: 
– o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa 
pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy 
pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2, 
– o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim. 
2. Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu: 
1) jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych; 
2) wielokondygnacyjnym. 
3. Hydranty 52 muszą być stosowane: 
1) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 
500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2; 
2) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego 
nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 
m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2; 
3) przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 
i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej 
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim 
albo średniowysokim. 
4. W strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń 
magazynowych lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 
33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub 
technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2. 



5. Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 20. Umiejscowienie hydrantów wewnętrznych 

1. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, 
w szczególności: 
1) przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w 
budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach 
przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych; 
2) w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji 
budynków wysokich i wysokościowych; 
3) przy wejściach na poddasza; 
4) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń 
produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem. 
2. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w 
budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na 
kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym 
zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach. 
3. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, 
strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 
1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust. 
2; 
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 
a) 3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w 
budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych 
stożkowych, 
b) 10 m - w pozostałych budynkach. 
4. W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia 
miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń 
otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się 
wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż. 

§ 21. Wymogi dotyczące zaworów 

1. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 
1,35±0,1 m od poziomu podłogi. 
2. Zawory 52 oraz zawory odcinające w hydrantach 52 powinny posiadać nasady tłoczne skierowane 
do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający 
łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 
3. Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub dewastację, 
umieszcza się w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem 
zgodnym z Polskimi Normami otwieranym głowicą toporka strażackiego. 
4. Przed hydrantem wewnętrznym lub zaworem 52 zapewnia się dostateczną przestrzeń do rozwinięcia 
linii gaśniczej. 

§ 22. Wydajność poboru wody, ciśnienie na zaworze wody 

1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: 
1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s; 
2) dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s; 



3) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s; 
4) dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s. 
2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność 
określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej 
średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. 
3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, 
dla wydajności określonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. 
4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze 
odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających 
hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 

§ 23. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody 
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z: 
1) jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy 
pożarowej nie przekracza 500 m2; 
2) dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w budynkach 
niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową; 
3) czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52: 
a) w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych 
na wysokości powyżej 25 m, 
b) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 
500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3 000 m2. 
 

§ 24. Zasilanie instalacji wodociągowej 

1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, 
bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań określonych w § 22 i 23. 
2. Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i 
wysokościowych powinien być zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemności nie 
mniejszej niż 100 m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyłącznie do tego celu. 
3. Dopuszcza się: 
1) zmniejszenie pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadku budynków 
wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m: 
a) zawierających na wysokości powyżej 12 m jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od ich powierzchni, lub 
b) niezawierających stref pożarowych o powierzchni przekraczającej 750 m2; 
2) stosowanie jednego wspólnego zbiornika o pojemności co najmniej 100 m3 dla grupy budynków 
wysokich i wysokościowych wzniesionych obok siebie, jeżeli zbiornik nie jest oddalony od żadnego z 
budynków o więcej niż 100 m; 
3) stosowanie zbiorników o pojemności zmniejszonej niż wymienione w: 
a) ust. 2 i ust. 3 pkt 2 - do 50 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w wodę z 
zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, 
b) ust. 2 i ust. 3 pkt 2 - do 25 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w wodę z 
zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 15 dm3/s, 
c) ust. 3 pkt 1 - do 6 m3 w przypadku zapewnienia zasilania tych zbiorników w wodę z zewnętrznej sieci 
wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s. 
4. Dla budynków wysokich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV dopuszcza się zasilanie 
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej bezpośrednio z zewnętrznej sieci wodociągowej 



przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s, bez konieczności zapewnienia zbiorników, 
o których mowa w ust. 2 i 3. 
5. Warunkiem zastosowania dopuszczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i ust. 4, jest wyprowadzenie 
w elewacjach budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, 
umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych.  

§ 25. Przewody zasilające instalacji wodociągowej 

1. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane: 
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych; 
2) jako przewody rozprowadzające w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba, na kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych. 
2. W budynkach wysokich i wysokościowych o dwu lub więcej klatkach schodowych nawodnione piony 
powinny być połączone ze sobą na najwyższej kondygnacji przewodem o średnicy nominalnej (DN) co 
najmniej DN 80. 
3. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, 
powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. 
Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i 
zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. 
4. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty 
wewnętrzne i zawory 52, powinny wynosić co najmniej: 
1) DN 25 - dla hydrantów 25; 
2) DN 50 - dla hydrantów 33 i 52; 
3) DN 80 - dla zaworów 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i wysokościowych. 
5. W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia. W tym przypadku można 
stosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie 
w sposób ręczny i/lub automatyczny. 
6. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako 
obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy: 
1) liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3; 
2) na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. 
7. Należy zapewnić możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających 
instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami, o których 
mowa w ust. 6. 
8. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to 
niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. 
9. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i 
wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź 
urządzeń.  
 

§ 26. Pompownie przeciwpożarowe 

Szczegółowe wymagania dla pompowni przeciwpożarowych określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  

§ 27. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych 



1. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka 
gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w: 
1) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; 
2) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków 
w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej; 
3) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. 
2. Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w: 
1) budynkach handlowych lub wystawowych: 
a) jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o 
powierzchni powyżej 8 000 m2, 
b) wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o 
powierzchni powyżej 5 000 m2; 
2) w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600; 
3) budynkach użyteczności publicznej wysokościowych; 
4) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych. 
3. W strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z 
innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi zapewnia się warunki 
bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi tych urządzeń.  
 


