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Elementy mające wpływ na 
bezpieczeństwo wynikające z 

niezawodności stosowanych produktów 
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W przypadku wystąpienia wypadków są to  
obszary w których często poszukuje się winowajców 



       

Wyroby 
budowlane  

Jednostkowe  
zastosowanie  

Wzajemne  
uznawanie 

System krajowy 
System europejski 



Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych  (reakcja na ogień)  

ostatnia ważna zmiana  
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Źródło: https://pl.wikibooks.org/wiki/Pomocnik_olimpijczyka_-_Elementy_wiedzy_obywatelskiej_i_ekonomicznej/Pa%C5%84stwo_prawa  
[dostępne w dniu 22.04.2017 ] 
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Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych 

• Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (tzw. 
CPR)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 
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Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 
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Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych 

• Rozporządzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych  

• Rozporządzenie MIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 
na rynku krajowym 

• Rozporządzenie MIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych  
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Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych 

• Rozporządzenie MIiB z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w sprawie zakresu informacji o wynikach 
zleconych badań próbek, przeprowadzonych 
kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i 
opiniach oraz sposobu i terminu 
przekazywania tych informacji 
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Podstawowe akty prawne dotyczące 
wyrobów budowlanych 

• Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2009 r. w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu 
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Pozostałe przykładowe akty prawne 

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 191) 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz. U Nr 143 z 2007 r. poz. 
1002 ze zmianą Dz. U. Nr 85 z 2010 r. poz. 553) 
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Pozostałe akty prawne 

• Dyrektywa ATEX, której postanowienia zostały 
wprowadzone do prawodawstwa krajowego przez 
m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 
r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z 
możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 
2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). 
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Pozostałe akty prawne 

• Ustawa o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 poz. 655) 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 
2016 w sprawie wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa dźwigów (Dz. U. z 2016 
r. poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 
2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych         
   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1036) 
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Pozostałe akty prawne 

• Ustawa o dozorze technicznym Dz. U. z 

2015 r. poz. 1125 ze zmianami 
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Prawo Budowlane 
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Odrębne przepisy to nie tylko ustawa o wyrobach budowlanych.  
To np. ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz inne ustawy mające zastosowanie. 



www.kot.edu.pl 

15 

 



16 

KABLE 

 w budownictwie  

(wyroby budowlane) 

Kable  

w instalacjach ppoż.  
lub innych instalacjach bezpieczeństwa 

Kable funkcjonujące do 
czasu powstania pożaru 

lub w jego wczesnej fazie 

(tzw. uniepalnione) 

Kable funkcjonujące w 
warunkach pożaru 

(z tzw. odpornością 
ogniową: PH,E, FE) 

Kable  

o wymaganej klasie 
reakcji na ogień 

Kable  

ogólnego zastosowania 

Kable o wymaganej klasie 
reakcji na ogień 

(zastosowanie inne niż 
instalacje bezpieczeństwa) 

Kable  

w przemyśle innym niż 
budownictwo np. 
samochodowym, 

morskim, AGD, RTV itp. 

Wyroby budowlane 

Wyroby regulowane świadectwem dopuszczenia 

Analiza przypadku – przewody i kable elektryczne jako wyroby 
budowlane? 
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PN-EN 13139:2003, PN-EN 

13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do 

zaprawy 
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Prawo Budowlane 
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Prawo Budowlane 
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Prawo Budowlane 
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Prawo Budowlane 
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wybrane definicje 

• Wyrób budowlany 

 definicja regulowana jest przez art. 2 

ustawy o wyrobach budowlanych, która 

odwołuje się do art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

nr 305/2011, który brzmi:   

24 



wybrane definicje 

• Wyrób budowlany 
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wybrane definicje 

• Wyrób budowlany 

Co to są podstawowe wymagania? 
Podstawowe wymagania zostały zawarte w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia nr 305/2011, a do nich należą: 
 

1. Nośność i stateczność 
2. Bezpieczeństwo pożarowe 
3. Higiena, zdrowie i środowisko 
4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów 
5. Ochrona przed hałasem 
6. Oszczędność i izolacyjność cieplna 
7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
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wybrane definicje 

Wyroby budowlane to często zbiór wielu 
zróżnicowanych materiałów, składników, 
produktów, urządzeń, podzespołów o różnych 
charakterystykach, ryzykach, poziomach 
wrażliwości, podatności na uszkodzenia,  
których (z uwagi na zróżnicowany poziom 
złożoności) nie można zakwalifikować do jednej 
grupy, zbioru, kategorii itp. Zróżnicowanie to 
powoduje, że w zasadzie każdy wyrób, bądź typ 
wyrobu, rodzina muszą być rozpatrywane 
indywidualnie.  
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wybrane definicje 

W trakcie procedur badawczych, którym poddawane są 
wyroby należałoby przyjąć założenie, że nie tylko  
powinny być wyznaczane poziomy właściwości samego 
wyrobu, ale poziomy właściwości wyrobu wraz ze 
sposobem jego: wbudowywania (aplikacji, instalacji, 
montażu, składania, konfiguracji, w tym również 
konfiguracji oprogramowania).   

Stąd istotna jest właściwa identyfikacja (opis) wyrobu 
będącego przedmiotem badań oraz sposób jego 
montażu, a tym samym określenie istotnych warunków 
brzegowych, obostrzeń, ograniczeń. 

Powyższe kryteria składają się na zakres zastosowania 
wyrobu i nie rzadko są przedmiotem manipulacji (w tym 
nie tylko producenta, ale również laboratorium).  
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Dlatego na rynku tak istotne są skuteczne 

mechanizmy jego nadzorowania. 

 

Czy wyroby z codziennej produkcji zawsze mają 

te same właściwości co wyroby, które były 

poddane skrupulatnym badaniom 

laboratoryjnym? 
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Dlaczego prawo jest ważne ? 

Jeżeli od dostawcy wyrobu budowlanego nie 
wyegzekwujemy odpowiednich dowodów 
potwierdzających poziomy zadeklarowanych cech 
wyrobu na ważnych pod względem formalno-
prawnym dokumentach (tzn. deklaracjach 
właściwości użytkowych) to tym samym dajemy 
niemalże zielone światło do oszukiwania samych 
siebie oraz naszych kontrahentów. Nawet 
sprowadzamy na siebie odpowiedzialność za 
zaniechanie czynności mających na celu 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
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Dlaczego prawo jest ważne ? 

Następstwem jest również ułatwienie 
producentowi uniknięcia odpowiedzialności 
wynikającej  z zastosowania wyrobu w zakresie 
innym niż zadeklarowany, a tym samym oceniany 
przez niezależne instytucje.  

 

Czym innym jest deklarowanie parametrów w 
katalogu, a czym zupełnie innym jest deklarowanie 
parametrów w deklaracji właściwości użytkowych.  

(postępowanie z urzędu – postępowanie na drodze 
cywilnej) 
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Dlaczego prawo jest ważne ? 

Kodeks cywilny - o ile nie widnieje ukryta 

* 
 

*Informujemy, że dane zawarte w katalogu nie 

są prawnie wiążące, ani nie stanowią oferty 

handlowej w rozumieniu  polskiego prawa. 
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Dlaczego prawo jest ważne ? 

Zasada ograniczonego zaufania 
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System oceny i weryfikacji stałości właściwości  

użytkowych 
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Systemy oceny 

Systemy oceny  

1+ 1 2+ 2 3 4 

Zadania jednostki  

akredytowanej/ 

notyfikowanej 

ITT wykonane prze laboratorium + + + 

Wstępny audit / inspekcja ZKP  + + + + 

Ocena wyników ITT + + 

Ciągły nadzór i ocena ZKP + + + 

Badania kontrolne + 

Zadania producenta 

Przeprowadzenie i ocena ITT  + + + 

Wdrożenie i utrzymanie ZKP + + + + + + 

Badania wg planu badań + + + + + + 

Wymagany certyfikat + + + + 

ITT – oznacza wstępne badania typu (laboratoryjne),          ZKP – zakładowa kontrola produkcji 



       Wyroby budowlane  

Jednostkowe  
zastosowanie  

Wzajemne  
uznawanie 



       Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

Norma wyrobu 
(np. norma,  
która oczekuje harmonizacji z CPR)    

Krajowa Ocena Techniczna 
wydana przez KJOT 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych  
(w przypadku wyrobów objętych systemem 1+, 1 lub 2+) 



       Deklaracja właściwości użytkowych WE 

Norma wyrobu (zharmonizowana z CPR) Europejska Ocena Techniczna  
wydana JOT – członka  EOTA 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych WE  
(w przypadku wyrobów objętych systemem 1+, 1 lub 2+) 



Czy to jest  
wyrób 
budowlany 
 

Ustalenie  
specyfikacji  
Technicznej 
Normy wyrobu  
lub Krajowej/ 
Europejskiej Oceny 
Technicznej  

Oznakowanie 
wyrobu 
znakiem 
zgodności 
 
 
Oznakowanie 
nanosi 
Producent lub 
podmiot 
odpowiedzialny 
za wyrób. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie  
Badań lub  
zlecenie  
Wykonania  
do   
laboratorium 

 
 

Uzyskanie 
certyfikatu  
(jeśli wymagany) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawieni
e deklaracji 
właściwości 
użytkowych 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie 
wyrobu na 
rynek lub 
udostępnianie 
na rynek,  
 
Dopiero po 
tych 
czynnościach 
może nastąpić 
zastosowanie 
wyrobu 
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•  Zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych wprowadzenie 
do obrotu wyrobu budowlanego jest możliwe dopiero po jego uprzednim 
oznakowaniu znakiem budowlanym   lub znakiem CE  (chodzi tu o 
oznakowanie CE nie inne jak te, w rozumieniu regulacji zawartych w ustawie 
o wyrobach budowlanych).  
 

• Oznakowanie wyrobu powinno być poprzedzone  wystawieniem deklaracji 
właściwości użytkowych.  
 

• Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych powinno być poprzedzone 
uzyskaniem certyfikatu, gdy wyrób objęty jest systemem oceny: 1+, 1, 2+.   

 
 
 
 
 
. 
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Należy mieć na względzie, że wyroby oznakowane znakiem CE nie zawsze są 
znakowane na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych i wówczas nie 
powinny być stosowane jako wyroby budowlane.  

Oznakowanie CE w oparciu o inne przepisy niż Rozporządzenie CPR, które 
zostało uwzględnione w ustawie o wyrobach budowlanych informuje, że 
produkt generalnie jest bezpieczny (ale w jakimś, zazwyczaj ograniczonym 
aspekcie), ale nie oznacza to, że produkt posiada i utrzymuje sprawdzone 
parametry techniczne, które są istotne dla zapewnienia minimalnego poziomu 
bezpieczeństwa całego obiektu budowlanego, w którym taki produkt został 
zastosowany (minimalny poziom bezpieczeństwa został określony przez 
ustawodawcę w postaci przepisów prawnych zamieszczonych w ustawie Prawo 
Budowlane) .  
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42 

O tym, że oznakowanie CE w oparciu o inne przepisy niż rozporządzenie 305/2011 
nie jest właściwe dla produktów stosowanych jako wyroby budowlane potwierdzają nam  
poniższe zapisy z rozporządzenia 305/2011.  
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O tym, że oznakowanie CE w oparciu o inne przepisy niż rozporządzenie 305/2011 
nie jest właściwe dla produktów stosowanych jako wyroby budowlane potwierdzają nam  
poniższe zapisy z rozporządzenia 305/2011.  
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• Norma zharmonizowana lub  
• Europejska Ocena Techniczna wydana dla producenta przez  
 Jednostkę Oceny Technicznej 
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Czy każda norma jest normą wyrobu, wg 
której można poświadczyć zgodność? 

NIE ! 

Norma wyrobu powinna zawierać m.in.: 
- zakres zastosowania wyrobu 
-  zakres badań typu wynikający z zakresu zastosowania,  
- system oceny zgodności (lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych). 

 - zadania producenta 
 - zadania jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego 
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Rodzaje i podział norm: 

- Norma wyrobu np. EN 14351-1 (drzwi zewnętrzne bez klasy odpornosci ogniowej), 
EN 16034 (drzwi o deklarowanej klasie odporności o dymoszczelności)  
 

- Norma badawcza np. EN 1363-1, EN 1634-1,   
 

- Norma klasyfikacyjna EN 13501-2 
 

- Norma projektowa tzw. Eurokod lub inna wspomagająca np. NFPA, VdS. 
 

- Norma - przyjęta jako; udokumentowana zasada wiedzy technicznej lub pozostałe 
np. ISO, norma branżowa, norma zakładowa  

 
 
(podział norm – opracowanie własne) 
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Rodzaje i podział norm  

w kontekście oceny zgodności: 

(podział norm – opracowanie własne – D. Zgorzalski) 
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Rodzaje i podział norm: 
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Ponad 400 norm zharmonizowanych 



50 

• Norma zharmonizowana lub  
• Europejska Ocena Techniczna wydana dla producenta przez  
 Jednostkę Oceny Technicznej 
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www.eota.eu 
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Producent znakując wyrób powyższymi znakami bierze na siebie wyłączną 
odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi w krajowej 
deklaracji właściwościami.  
Należy jednak pamiętać że oznakowanie CE musi być oznakowaniem opartym 
na regulacjach zawartych w Rozporządzeniu CPR (305/2011), gdyż  
oznakowanie CE oparte na innych regulacjach (np. Dyrektywie o 
kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektywie maszynowej, Dyrektywie 
niskonapięciowej nie jest tożsame z oznakowaniem o którym mowa w 
ustawie o wyrobach budowlanych.  
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Badania APROBATA 
CERTYFIKAT 
Zgodności 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI 

Oznakowanie  

Ścieżka oceny zgodności dla kabli i przewodów 
stosowanych w instalacjach bezpieczeństwa 

Badania 
Krajowa 
Ocena 

Techniczna 

CERTYFIKAT 
STAŁOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI 
UZYTKOWYCH 

Oznakowanie  

Po 1 stycznia 2017 rok 
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Badania APROBATA 
CERTYFIKAT 
Zgodności 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI 

Oznakowanie  

Ścieżka oceny zgodności dla kabli i przewodów 
stosowanych w instalacjach bezpieczeństwa 

Badania 
Krajowa 
Ocena 

Techniczna 

CERTYFIKAT 
STAŁOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI 
UZYTKOWYCH 

Oznakowanie  

Po 1 stycznia 2017 rok 
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Aprobata 
techniczna  

Po 1 stycznia 2017 rok 

Krajowa Ocena 
Techniczna 

Certyfikat 
zgodności 

Certyfikat 
stałości 
właściwości 
użytkowych 

Przed 1 stycznia 2017 rok 
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Po 1 stycznia 2017 rok 

Krajowa 
Deklaracja 
Zgodności  

Krajowa 
Deklaracja 
Właściwości 
Użytkowych 

Przed 1 stycznia 2017 rok 
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Źródło: https://www.reynaers.pl/sites/default/files/public/downloads/ce-guideline1304_pl.pdf  

https://www.reynaers.pl/sites/default/files/public/downloads/ce-guideline1304_pl.pdf
https://www.reynaers.pl/sites/default/files/public/downloads/ce-guideline1304_pl.pdf
https://www.reynaers.pl/sites/default/files/public/downloads/ce-guideline1304_pl.pdf
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Źródło: http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-
odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html  

http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem.html
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Podstawowe akty prawne 

Podstawowe obszary regulujące 
kwestie certyfikacji, atestów i 
dopuszczeń  oraz wyrobów 
budowlanych mających znaczenie dla 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pożarowego to m.in.: 
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Wyroby 

budowlane  

Ustawa o wyrobach 
budowlanych 
 
„Unijne” 
rozporządzenie 
305/2011 CPR 88 



       

Wyroby 

budowlane  

 

Wyroby objęte 

obowiązkiem 

uzyskania 

świadectwa 

dopuszczenia 

 

• Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej 

• Rozporządzenie 
MSWiA w sprawie 
świadectw 
dopuszczenia 89 



       

Wyroby 

budowlane  

 

Wyroby objęte 

obowiązkiem 

uzyskania 

świadectwa 

dopuszczenia 

 

Urządzenia 

przeciwpożarowe 

• Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej 

• Rozporządzenie 
MSWiA w sprawie 
ochrony ppoż. 
budynków … 
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Wyroby 

budowlane  

Urządzenia 

pracujące w 

strefie Ex 

 

Wyroby objęte 

obowiązkiem 

uzyskania 

świadectwa 

dopuszczenia 

 

Pozostałe  

materiały, wyroby 

urządzenia 

Urządzenia 

przeciwpożarowe 
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Badania APROBATA 
CERTYFIKAT 
Zgodności 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI 

Oznakowanie  
Świadectwo 

dopuszczenia 
OZNAKOWANIE 

CNBOP-PIB 

Ścieżka oceny zgodności dla kabli i przewodów 
stosowanych w instalacjach bezpieczeństwa 

Badania 
Krajowa Ocena 

Techniczna 

CERTYFIKAT 
STAŁOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH 

KRAJOWA 
DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI 
UZYTKOWYCH 

Oznakowanie  
Świadectwo 

dopuszczenia 
OZNAKOWANIE 

CNBOP-PIB 

Po 1 stycznia 2017 rok 

Etapy wynikające z ustawy 
 o ochronie ppoż.  

Etapy wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych  



Ustawa o wyrobach 
budowlanych 
 
„Unijne” 
rozporządzenie 
305/2011 CPR 
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C 
WYROBY WYMAGAJĄCE 

ŚWIADECTWA 
DOPUSZCZENIA 

Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej 

Ustawa o ogólnym  
bezpieczeństwie 
produktów 



wybrane definicje 

• Projekt urządzenia przeciwpożarowego 

zgodnie z postanowieniami ustawy objęty 

jest obowiązkiem uzgodnienia z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
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Przydatny link:  
www.kot.edu.pl 
 
Ogólnopolski Portal Edukacyjny Inżynierów i Techników Budownictwa  
oraz Producentów i Sprzedawców Wyrobów Budowlanych  
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
 
www.cnbop.pl  
 
http://www.cnbop.pl/wydawnictwa/standardy/2016/cnbop-pib-0001-
2015-wyd.-5/cnbop-pib-0001-2015.pdf  
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Dziękuję za uwagę 
Kontakt:  

Dariusz Zgorzalski  

kontakt@kot.edu.pl 

tel. 577 402 300 

Po zalogowaniu się na www.kot.edu.pl 

zainteresowani słuchacze mogą otrzymać 

dodatkowe materiały i aktualności 

mailto:d.zgorzalski@gmail.com
mailto:d.zgorzalski@gmail.com
mailto:d.zgorzalski@gmail.com
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