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1. OCENIANE OBSZARY 

Cel, zakres oraz kryteria oceny zostaty podane w planie oceny stanowiqcym zalacznik do 
niniejszego raportu. 

Zakres oceny wg normy Oceniony Niezgodnosci (N) OBSZAR 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 obszar /Spostrzezenia (S) 

1 ORGANIZACJA 
1.1 Status prawnv 4.1.1 x 
1.2 4.1.5 a Zasobv x 
1.3 Struktura oroanizacvina 4.1.5 e x I 

4.1.2,4.1 .5 f, 4.1.5 h, 4.1.5 i,
1.4 Odpowledzlalnosc i uprawnienia x

4.1.5 i I 
1.5 Komunikacia 4.1.6 x I 
2 ZARZADZANIE 

System zarzadzania, polityki 
2.1 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 xi procedurv
 

Rola kierownictwa i odpowiedzialnosc
 
2.2 4.1.5 i, 4.2.4 , 4.2.6, 4.2.7 xza system zarzadzania I 
2.3 Dokumentv i zapisv 4.2.5, 4.3, 4.13 x I 
2.4 Podwvkonawstwo 4.5 x 
2.5 Zakuov usluo i dostaw 4.6 x 
2.6 Obsfuqa klienta 4.1.2, 4.1.5 c, 4.2.4, 4.4, 4.7 x 
2.7 4.8 Skaret x I 
2.8 Prace niezqodne z wymaganiami 4.9 x 

Dziatania koryquiace i 
4.11,4.122.9 xzapobleqawcze 

Doskonalenie 4.2.3,4.102.10 x 
2.11 Auditv wewnetrzne 4.14 x 

Przeqladv zarzadzania 4.15 x2.12 
BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC 3 
Bezstronnosc, niezaleznosc, konflikt 

3.1 4.1.4, 4.1.5 b, 4.1.5 d x
interes6w 
Poufnosc, prawa wlasnoscl 4.1.5 c, 4.7.1 , 4.13 .1, 5.4.7.2 x
 

4
 
3.2 

REALlZACJA PROCESOW 
Umowa, zlecenie , uzqodnienia 4.4 ,4.74.1 x 

4.3,4.13 x4.2 Dokurnentacia 
5.44.3 Metodv x 
5.5 x4.4 Wvposazenie 
4.13 x4.5 Dokumentowanie wvnik6w 

Sprawozdanie, swiadectwo 5.10 x4.6 
4.1.3,5.3 x
 

5
 
4.7 Mieisce reatizaci i 

KOMPETENCJE TECHNICZNE 
5.2 5.1 Personel x 

Warunki lokalowe i srodowiskowe 5.3 x5.2 
5.45.3 Metodv oraz ich walidacia x 

N 2/2 (D) Wyposazenie 5.5 x5.4 
Spoinosc pomiarowa 5.6 x5.5 

5.7 5.6 Pobieranie pr6bek 

5.8 5.7 Posteoowanle z obiektami klient6w x 
5.8 Zaoewnienle lakosci wvnik6w 5.9 x 

Przedstawianie wynik6w 5.10 N1/2 (D) 5.9 x 
6 ZOBOWIA.ZANIA KONTRAKTOWE 

6.1 DA-02, umowa dot. ILAC MRA x 
6.2 DA-08, Komunikatv PCA x 

DA-05 , DA-06 6.3 x 
6.4 DAB-07, DAB-08 x 
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2. ZAKRES AKREDYTACJI 

Na podstawie biezacej oceny, w ocenianym obszarze dzlalalnoscl technicznej Zakresu akredytacji
 
laboratorium badawczego Nr AB 691 wydanie nr 6 z dnia 17 stycznia 2011 r., nie wprowadzono
 
zadnych zmian.
 
Na podstawie oceny i zapis6w potwierdzam, ze Laboratorium wykonywato badanie z zakresu
 
akredytacji przynajmniej raz w roku poprzedzajqcym ocene i spetnito tym samym wym6g DAB-07.
 
Projekt zakresu stanowi zalacznik do tego raportu.
 

3. ORGANIZACJA 

Status prawny organizacji 
Jednostka budzetowa 
Zarzadzenie nr 9/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 
04.01 .2010 roku 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
- Pan Zbigniew Baranski 

Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego - Pani Hanna 
Klukowska 

Pani Zanna Filipiak 

Pani Zanna Filipiak 

kierownicy poszczeg61nych Sekcji 

Najwytsze kierownictwo organizacji 

Kierownik Laboratorium 

Zastepca kierownika Laboratorium 

Kierownik techniczny 

Zastepca kierownika technicznego 

Kierownik ds. [akosci Pani Beata Koss 

Pan Hanna Klukowska 

---

Z-ca kierownika ds. [akosci 

Ubezpieczyciel i nr polisy (jezeli 
dotyczy) 

",-
Od czasu poprzedniej oceny PCA nie byto zadnych zmian organizacyjnych w ocenianym obszarze. 
Oddzlal Laboratoryjny podlega bezposrednio Dyrektorowi PSSE. W Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w t.eborku funkcjonuje samodzielne stanowisko kierownika ds. [akosci, kt6re 
podlega bezposrednio Dyrektorowi PSSE. Oddziatem Laboratoryjnym kieruje Kierownik 
podlegajqcy bezposrednio Dyrektorowi PSSE. Laboratorium posiada ustalenia zapewniajqce 
niezaleznosc personelu od nacisk6w finansowych . Ocena wykazata, ze zar6wno kierownictwo, jak 
i caty personel Laboratorium sa swiadorni swojej roli w oslaqanlu cel6w wdrotonego systemu 
zarzadzanla, Laboratorium ma ustalone procesy komunikowania przedstawione w poszczeg61nych 
rozdziatach Ksi~gi Jakosci oraz w Procedurach Og6lnych, tematycznie zwiazanych z elementami 
obowlazujaceqo systemu. 

4. ZARZADZANIE 

W Oddziale Laboratoryjnym zostal ustanowiony i wdrozony system zarzadzania wlasciwy do 
zakresu dziatania Laboratorium. Zasady obowiazujaceqo w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w l.eborku systemu zarzadzanla zostaty opisane w Ksiedze 
Jakosci; Procedurach Og6lnych; Instrukcjach Roboczych . W Ksledze Jakosci , zostala 
przedstawiona Polityka Jakosci, ktora podpisat Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w l.eborku. Ocena realizacji polityki [akosci omawiana jest na przeglqdach zarzadzania. 
Kierownictwo Laboratorium oraz personel sa swiadorni waznosci swoich dzialan oraz 
przyczyniania si~ do osiaqanla zalozonych cel6w systemu zarzadzanla, Zadeklarowana polityka 
[akosci jest wdrozona i utrzymywana. Kierownictwo i personel Laboratorium sa w petni swladorni 
znaczenia spetniania wymagan klient6w i wymagan ustawowych. 
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Oddzlai Laboratoryjny ma poprawnie ustalone procesy komunikowania w poszczeg61nych 
rozdzialach Ksieqi Jakosci oraz procedurach tematycznie zwiazanych z elementami 
obowlazuiaceqo systemu zarzadzanla, 

Oddzlal Laboratoryjny nie przewiduje podwykonawstwa badan i zgodnie z deklaracja do dnia tej 
oceny nie podzlecalo badan . 

Gt6wnym klientem Laboratorium jest klient wewnetrzny (Dziat Nadzoru). Klient zewnetrzny 
dostarcza pr6bki ze .Zleceniern badania". Laboratorium prowadzi tez badania dla klienta 
zewnetrzneqo, W zleeeniach na badania umieszczone sa informacje dotyczace metod 
badawczych. Przeglqd zlecenia wykonuje Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego w dokumeneie 
.Raport z przeqladu zlecenia". Oddzial Laboratoryjny uzgadnia z Klientem zakres badan, metody 
badawcze, termin badan , spos6b przekazania wynik6w z badan, deklaruje informowanie klienta 0 

wszelkiego rodzaju odstepstwach od ustaleri. Laboratorium gwarantuje rnozliwosc udziatu Klienta 
w charakterze obserwatora przy wykonywaniu badan dla jego zlecenia poza badaniami 
mikrobiologicznymi. Do dnia tej oceny nie byto przypadku uezestniczenia klienta w badaniach. W 
Laboratorium opracowano .Ankiete dotyczaca badania poziomu zadowolenia oraz zyczeri Klienta", 
ktora przekazuje si~ Klientowi. W roku 2011 do dnia tej oceny otrzymano oketo 2 wypetnionych 
ankiet. Dyrektor PSSE w l.eborku przeprowadzit ocene wynik6w w/w ankiet ("Oeena badania 
poziomu zadowolenia oraz zyczen Klient6w Oddzlalu Laboratoryjnego PSSE w t.eborku"). 

W Oddziale Laboratoryjnym opracowano "Rejestr reklamacji i skarg", w kt6rym od poprzedniej 
oceny PCA nie zarejestrowano zadne] reklamacji. 

Oddzlal Laboratoryjny podejmowat dzialania korygujqce w stosunku do nlezqodnosci 
stwierdzanych w czasie audit6w wewnetrznych i zewnetrznych, porownan rnledzylaboratoryjnych 
oraz codziennej pracy. Dla nlezqodnosci stwierdzonych w Laboratorium zostaty sporzadzone 
zapisy w dokumencie "Raport 0 nlezqodnosci" oraz przeprowadzono korekcje i dzlalanla 
korygujqce, a nastepnie oceniono ich skutecznosc ("Karta dzialan korygujqcych"). Od poprzedniej 
oceny PCA w Oddziale Laboratoryjnym przeprowadzono piec dzlalan korygujqcych: jedno 
dzlalania korygujqce wynikato z niezqodnosci zapisanej w czasie auditu wewnetrzneqo: dwa 
dzialanla przeprowadzono w odniesieniu do niezqodnosci stwierdzonych w czasie poprzedniego 
auditu PCA; dwa dzlalanla korygujqce wynikaty z codziennej pracy Laboratorium. W odn iesieniu do 
wszystkich zidentyfikowanych problem6w przeprowadzono analize przyczyny zaistniatego 
problemu i nastepnie przeprowadzono wlasciwe dzlalanla korygujqce np.: .Baport 0 nlezqodnosci 
1/55/2011" z dnia 09 .09.2011 roku dotyczy zapis6w technicznych z wazen prowadzonych z nie 
wlasclwa dokladnoscla, Jako dzlalanie przeszkolono pracownik6w w zakresie wlasciweqo 
prowadzenia zapis6w technicznych ("Karta dzlalan korygujqcych 1/55/2011 "). 

W Oddziale Laboratoryjnym podejmowane sa dzlalania zapobiegawcze jako narzedzie 
doskonalenia systemu zarzadzania. Od poprzedniej oceny PCA przeprowadzono siedem dzlalan 
zapobiegawczych z czego: dwa wynikaty ze spostrzezen sformlliowanych w czasie audit6w 
wewnetrznych, piec dzialan zapobiegawczych w odniesieniu spostrzezen sformutowanych w 
czasie poprzedniej oceny PCA. Zapisy z przeprowadzonych dzialan umieszezono w arkuszu 
dzlalan zapobiegawczych. Dla wszystkich dzlalan zapobiegawczych okreslono termin wykonania. 
Do dnia oceny oceniono skutecznosc wszystkich dzlalan zapobiegawczych. 

Zapisy przechowywane sa w spos6b zabezpleczajacy je przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub 
zgubieniem oraz dostepern os6b nieupowaznionych i gwarantujqcym zachowanie poutnoscl. 
Zapisy dotyczace badan prowadzone sa w spos6b umozliwiaiacy odtworzenie przebiegu badania 
w warunkach najblizszych tym, w jakich wykonano je po raz pierwszy wraz ze wszystkimi 
okolicznosciarni , w tym personelu wykonujqcego badania. 

W celu monitorowania zqodnosci postepowania z wymaganiami obowiazuiaceqo systemu 
zarzadzania w Oddziale Laboratoryjnym przeprowadzane sa audity wewnetrzne w oparciu 
o opracowany harmonogram. Auditami wewnetrznymi sa objete wszystkie elementy systemu 
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zarzadzania w ciaqu roku. Na rok 2010 zaplanowano w opracowanym .Harrnonoqrarnie audit6w 
wewnetrznych na rok 2010" oraz .Planle audit6w wewnetrznych" z dnia 04.01.2010 roku dziewlec 
audit6w. Wszystkie zaplanowane na 2010 rok audity wewnetrzne zostaly przeprowadzone. 
Auditorzy rnaja ukonczone szkolenia z zakresu zasad auditowania. Po poprzedniej ocenie PCA w 
2010 roku odbyfy sie dwa audity wewnetrzne, Przed kazdyrn auditem opracowywany jest 
dokument .Uzqodnienia odnosnle auditu wewnetrzneqo" np.: .Uzqodnienia odnosnie auditu 
wewnetrzneqo nr AW-36/10"z dnia 15.10.2010 roku. Po przeprowadzonym audicie sporzadzany 
jest raport np. .Raport z auditu wewnetrzneqo nr AW-36/10". W wyniku audit6w wewnetrznych 
przeprowadzonych w 2010 roku nie zapisano zadnych nlezqodnosci i spostrzezeri. Na rok 2011 
opracowano w dniu 06.01.2011 roku .Harrnonoqram audit6w wewnetrznych na rok 2011" i "Plan 
audit6w wewnetrznych" ,gdzie zaplanowano siedem audit6w. Zaplanowane audity obejmujq 
wszystkie elementy obowlazuiaceqo systemu zarzadzania. Do dnia tej oceny przeprowadzono piec 
audit6w. Podobnie jak w roku poprzednim przed auditem jest opracowywany dokument np.: 
.Ustalenia odnosnie auditu wewnetrzneqo nr AW 41/11"z dnia 09.08.2011 roku. W wyniku 
przeprowadzonych audit6w zapisano [edna niezqodnosc i dwa spostrzezenia. 
Przyjety spos6b prowadzenia audit6w wewnetrznych pozwala na oslaqnlecle celu jakim jest ocena 
poprawnosci funkcjonowania obowiazujaceqo systemu zarzadzania, 

Raz w roku w Oddziale Laboratoryjnym prowadzony jest przez Dyrektora Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Leborku przeqlad systemu zarzadzanla oraz dzlalalnosci 
badawczej w celu upewnienia sie 0 jego przydatnoscl i skutecznosci oraz wprowadzenia 
ewentualnych ulepszen i zmian. Od czasu poprzedniej oceny PCA przeprowadzono jeden 
przeglqd zarzadzanla w dniu 28.12.2010 roku. Przed przeglqdem zarzadzania opracowano 
sprawozdania z dzlalalnosci poszczeg61nych obszar6w organizacyjnych. W spotkaniu 
przeglqdowym uczestniczyli : Dyrektor PSSE, Kierownik Oddziatu Laboratoryjnego, kierownicy 
laboratori6w; kierownik ds. jakosci i kierownik ds. technicznych. Na przeglqdzie zarzadzania 
omawiano miedzy innymi reallzacje szkolen , dziatania korygujqce i zapobiegawcze, audity 
wewnetrzne i niezqodnosci, skargi , planowane zakupy oraz sygnafy od klient6w, wyniki badan 
miedzylaboratoryinvch. W wyniku przeglqdu opracowano w dniu 04.01.2011 roku .B aport z 
przeqladu zarzadzania", w kt6rym umieszczono szesc ustaleri. Dla wszystkich ustalen wyznaczono 
osoby odpowiedzialne za ich realizacje oraz termin wykonania. Wi~kszosc ustalen z w/w przeqladu 
zarzadzania zostala zrealizowana. 

5. BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC 

W Oddziale Laboratoryjnym nie wystepuia zadne zaqrozenia bezstronnosci i niezaleznosci 
wynikajqce z obowiazujace] struktury organizacyjnej. Pracownicy Oddziatu Laboratoryjnego rnaja 
okreslone zakresy obowiazkow oraz podpisali zobowiazanle poufnosci w odniesieniu do badan i 
klient6w, dla kt6rych sa one wykonywane. 

6. REALlZACJA PROCESOW 

W Oddziale Laboratoryjnym wykonywane sa badania wedtug dyspozycji umieszczonych w 
polskich i rnledzynarodowych normach oraz wtasnych procedurach badawczych opartych 0 normy. 
W celu potwierdzenia rnozllwosci realizacji w warunkach Laboratorium metod znormalizowanych i 
wtasnych procedur badawczych przeprowadzona zostala walidacja i szacowanie nlepewnosci 
pomiaru. 
W czasie oceny przeprowadzono audit pionowy zlecenia: 
- dla Klienta wewnetrzneqo - "Sprawozdanie nr 887/52/11" z dnia 16.10.2011 roku. Probke do 
badan dostarczono z .Protokolem nr 159 pobrania pr6bki wody do badan z dnia 11.10.2011 roku. 
Probke pobrat pracownik PSSE Wejherowo. Badania wykonano na podstawie .Z arzadzenia Nr 
1/2010 Pomorskiego Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 sierpnia 2010 
roku w sprawie realizacji badan laboratoryjnych i pomiar6w w zintegrowanym systemie na terenie 
wojew6dztwa pomorskiego". Do klienta wystano pismo informujqce 0 zakresie i metodach badan. 
Probke zarejestrowano w .Bejestrze pr6bek - Nadz6r". 
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- dla klienta zewnetrzneqo - "Sprawozdanie nr 0743 s/52/11 " z dnia 29.08.2011 roku. Badanie
 
wykonano na podstawie .Zlecenia badania wody przeznaezonej do spozycia przez ludzi" z dnia
 
22.08.2011 roku od Nadlesnictwa Lebork, w kt6rym zamieszezono lnforrnacje 0 zakresie i
 
metodach badan oraz niepewnosci pomiar6w. Probke dostarczono do badan z .Protokolern nr
 
0660-11 pobrania pr6bki wody do badan z dnia 24.08 .2011 roku" Po ocenie przydatnosci pr6bki do
 
okreslonych badan zarejestrowano w .R ejestrze pr6bek - doch6d wlasny" . Kazde zlecenie jest
 
rejestrowane w .Rejestrze um6w/zlecer'llaboratoryjnych z klientem zewnetrznyrn".
 

Pr6bka jest przyjmowana do badan w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Po ocenie
 
pr6bki pod wzqledern jej przydatnosci do okreslonych badan jest ona kodowana (numerowana) i
 
rejestrowana w spos6b pozwalajacy na jej identyfikacje w kazdyrn etapie badan od momentu
 
przyjecia do Laboratorium do przekazania sprawozdania z badan.
 

Laboratorium Bakteriologiczne nie dysponuje dowodami potwierdzajqcymi, ze wydane
 
sprawozdania z badan zawieraia wszystkie wymagane norma i rozporzadzeniern MZ dane
 
dotyczace pacjenta, pr6bki. Laboratorium bakteriologiczne nie przechowuje kopii wydanych
 
sprawozdar'l z badan. Sprawozdania z badan dotyczace wskaznikow biologicznych zawieraja
 
.Orzeczenia" 0 poprawnosci sterylizacji , co jest niezgodne z zakresem i celem badania. W
 
odniesieniu do zaistniatej sytuacji sformutowano niezqodnosc przedstawlona W kareie
 
nlezqodnoscl numer 1/2.
 

W czasie oceny zostaty zapisane nlezqodnosci zar6wno w obszarze dzialan technicznych jaki
 
systemu zarzadzanla. Zapisano w sumie dwie nlezqodnosci w zakresie:
 
- nadzoru nad wyposazeniem stwierdzono [edna niezqodnosc (karta niezqodnosci numer 2/2)
 
- przedstawienia wynik6w badan stwierdzono [edna nlezqodnosc (karta niezqodnosci numer 1/2).
 

Dalsze szczeg6ty odnosnie metod badan znajduja sle w czesci opisuiace] kompeteneje w obszarze
 
technicznym, kt6re udokumentowano w raporcie auditora technicznego Pani Elzblety Stefan iuk,
 
stanowiqcego zalacznik do tego raportu.
 

7. KOMPETENCJE TECHNICZNE 

7.1. Personel 

Od czasu poprzedniej oceny PCA nastapily zmiany personalne, kt6re zwiazane byty z odejsciem 
z pracy dw6ch os6b : jedna w obszarze Sekcji Analiz Fizykochemicznych Wody, druga z Sekcji 
Analiz Mikrobiologicznych. W Sekcji Analiz Mikrobiologicznych zatrudniono jednego pracownika 
z wyksztatceniem wyzszym (Akademia Pomorska w Stupsku , Wydziat Matematyczno
Przyrodniczy). Na dzien tej oceny w Sekcji Analiz Mikrobiologicznych zatrudnionych byto trzech 
pracownik6w. W Sekcji Analiz Fizykochemicznych Wody zatrudnionyeh byto dwie osoby. 
W Laboratorium Badar'l Srodowiska Pracy zatrudnione byty trzy osoby. Przy badan iach objetych 
zakresem akredytacji w Oddziale Laboratoryjnym zatrudnionych jest siedemnascie os6b. 
Wszyscy pracownicy Oddziatu Laboratoryjnego sa zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace i maja 
okreslone zakresy uprawnier'l i odpowiedziatnosci. Liczba pracownik6w jest wystarczajaca do 
zapewnienia ciqgtosci . wykonywanych badan, Corocznie odbywajq si~ szkolenia wewnetrzns, 
pracownicy kierowani sa takze na szkolenia zewnetrzne wedtug potrzeb okreslanych przez 
Kierownika Laboratorium w planie opracowywanym na kazdy rok kalendarzowy. Corocznie 
podczas przeglqdu zarzadzania w Laboratorium oceniana jest skutecznosc podejmowanych 
dzialan szkoleniowych. Pracownicy zostali upowaznleni do realizacji poszczeg61nych badan i 
obstugi WPiB, w zaleznosci od doswladczenla i kompetencji , co zostato potwierdzone ich 
podpisami w procedurach badawczych , okreslono takze osoby odpowiedzialne za poszczeg61ne 
aparaty i stanowiska badawcze. 

7.2. Zapewnienie [akosci wynik6w 

W ocenianym zakresie Oddziatu Laboratoryjnego dzlalania dotyczace zapewnienia jakosci 
wynik6w badan sa planowane i podlegajq przeqladorn dokonywanym przez kierownictwo. 
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Sterowanie [akoscia badan odbywa si~ zgodnie z planem sporzadzanyrn na kazdy rok 
kalendarzowy, podejmowane dzialania obejrnuia; uczestnictwo w badaniach 
rniedzylaboratoryjnych, powtarzanie badan , badanie pr6bek archiwalnych, stosowanie CRM i RM. 
Zapisy dotyczace wynik6w kontroli [akosci dla poszczeg61nych metod prowadzone sa w systemie 
komputerowym, umozliwiaja sledzenie trend6w i ulatwiaja pracownikom podejmowanie 
ewentualnych dzialan zapobiegawczych. 
Od ostatniej oceny PCA Laboratorium uczestniczylo w badaniach bleqlosci organizowanych przez 
Centralny Osrodek Badan .Jakoscl w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJwDM) , w programie 
POLMICRO, a wczesnie] w LabQuality. Zakres zewnetrznych badan [akosci jest odpowiedni do 
prowadzonej diagnostyki. Laboratorium uzyskuje pozytywne wyniki w sprawdzianach 
(zaswiadczenie COBJwDM). 
Na poczatku kazdeqo roku kalendarzowego wyniki sterowania [akoscia sa podsumowywane przez 
Kierownika Laboratorium na szkoleniu wewnetrznym, dane te sa rownlez przedstawiane i 
analizowane w procesie przeqladu zarzadzania, 

8. ZOBOWIAZANIA KONTRAKTOWE 

W trakcie oceny nie stwierdzono naruszania zobowlazan zawartych w Kontrakcie AB 691 

Laboratorium wywiqzuje sie z postanowieri kontraktu . Na raportach z badan symbol akredytacji 
stosowany jest prawidfowo. 

9. WNIOSKI ZESPOLU OCENIAJACEGO 

9.1. Podsumowanie dzialari wynikajCl.cych z poprzedniej oceny (skutecznosc dzialan 
koryqujacych i odniesienie sle do spostrzezen) 

Podczas oceny w procesie planowanego nadzoru z rozszerzeniem , uaktualnieniem 
ograniczeniem zakresu akredytacji (kod oceny AB-1 096/201 0) nie zapisano zadne] niezqodnosci. 

92.. dbkS·II ne strony I ws azame 0 szarow 0 d kos ona ema 

Silne strony Sfabe strony 

- doswiadczony personel 
- zaplecze aparaturowe 

- mala llosc szkolen zewnetrznych, 
- slaba znajornosc dokumentacji 
zarzadzania przez personel. 

systemu 

9.3. Elementy, na ktore nalezy zwrocic uwaqe podczas nastepne] oceny 

Nie zidentyfikowano takich element6w 

9.4. Realizacja planu oceny i sprawy nlerozstrzyqniete podczas oceny 

Zrealizowano caly zakres oceny zgodnie z planem. 
Spraw nlerozstrzyqnietych nie pozostawiono. 

9.5. Wniosek zesporu odnosnle zaufania do kompetencji laboratorium z uwzqlednlenlern 
spefnienia wymagan akredytacyjnych 

Laboratorium ma wdrozony funkcjonujqcy system zarzadzania wedfug normy odniesienia. 

Elementy, kt6re wymagajq poprawy, w odniesieniu do wymagan akredytacyjnych , zostaly 
wskazane w kartach niezqodnosci. 

Auditor wiodacy w imieniu zespolu oceniajqcego stwierdza, ze w trakcie oceny na miejscu , a takze 
w wyniku analizy zaproponowanych plan6w dzialan w odniesieniu do stwierdzonych niezqodnosci , 
pozyskane zostaly dowody uzasadniajace dostateczne zaufanie do kompetencji Laboratorium 
AB 691 w zakresie posiadanej akredytacji. 

Ocena wykonania korekcji i dzlalan korygujqcych , w odniesieniu do stwierdzonych niezqodnosci , 
nastapi po nadesraniu dowod6w realizacji tych dzialan. 
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10. ZAl.J\CZNIKI
 

Wykaz zalacznikow do raportu przekazywanych do klienta:
 

- Raport z oceny Pani Elzbiety Stefaniuk 
- FA-72 Karty niezqodnosci nr 1/2 do 2/2 wraz z ocena wykonanych dzialan z biezace] oceny 

Wykaz zalacznlkow do raportu dla PCA: 

- Raport z oceny Pani Elzbiety Stefaniuk 
- FA-72 Karty niezqodnosci nr 1/2 do 2/2 wraz z ocena wykonanych dzlaran z biezace] oceny 
- FAB-09 Karty metod badawczych (KMB) (og6lna liczba: 1) 
- Projekt zakresu akredytacji z dnia 24.10.2011 r. (podpisany przez zesp6t oceniajacy oraz klienta) 
- FA-32 Plan oceny z dnia 26.09.2011 r. 
- FA-34 Listy uczestnik6w bioracych udziat w spotkaniu otwieraiacyrn i zarnykajacym 
- FAB-28 Sprawozdanie z udzialu laboratorium badawczego w PT/ILC stan na dzien 30.10.2011 
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