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1. OCENIANE OBSZARY 

Cel, zakres oraz kryteria oceny zostaly podane w planie oceny stanowiacyrn zalacznlk do 
niniejszego raportu. 

Ocenlonyzakres oceny wg nonny 
OBSZAR obszar
 

1
 
PN·EN ISO/IEC17025:2005 

ORGANIZACJA 
x
4.1.1Statusorawnv 1.1 
x
4.1.5 a Zasoby1.2 
x
4.1.5 e Strukturaoraanizacvina 1.3 

4.1.2, 4.1 .5 f, 4.1.5 h, 4.1.5 i,
 x
Odpowiedzialnosc I uprawnienia 1.4 4.1.5 i
 
x
4.1.6 1.5 Komunikacia 

ZARZADZANIE
 
Systemzarzadzanla, polityki
 

2
 

x
4.1.3,4.2.1,4.2.2,4.2.3 2.1 i orocedurv
 
Rala kierownictwa i odpowledztelnosc
 4.1 .5 i, 4.2.4,4.2.6. 4.2.7
 x
2.2 za systemzarzadzanla 

4.2.5 4.3 4.13 2.3 Dokumentv i zaolsv x
 
Padwykonawstwo2.4 4.5 x
 

4.6Zakuovuslua I dostaw 2.5 x
 
Obsluaaklienta 4.1.2, 4.1.5 c, 4.2.4 4.4,4.72.6 x
 

2.7 Skarai 4.8 x
 
4.9 Praceniezgodnez wvmaaaniami 2.8 x
 

Dzialania korygujl\ce i
 4.11 ,4.122.9 x
zapobleqawcze 
4.2.3,4.10 2.10 Doskonalenie x
 
4.14 x
2.11 Auditvwewnetrzne 
4.15 .2.12 x
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Przeqladv zarzadzanla 
BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC
 
Bezstronno~c. nlezateznosc, konflikt
 4.1.4,4 .1.5 b, 4.1.5d x
3.1 interes6w 
Poutnosc, prawa wlasno~ci 4.1 .5 c, 4.7.1, 4.13.1 5.4.7.2 x
3.2 
REAUZACJA PROCES6w 4
 
Umowa zlecenie uzoodnlenia 4.4 4.7 4.1 x
 

4.3 4.13 4.2 Dokumentacia x
 
5.44.3 Metodv x
 

Wyposazenie4.4 5.5 x
 
4.5 Dokumentowanie wvnik6w 4.13 x
 

5.10 x
4.6 sorewozdanle tWiadectwo 
4.1.3,5.3 4.7 Mieisce realizacii x
 

5
 KOMPETENCJE TECHNICZNE 
5.25.1 Personel x
 
5.3 Warunki lokalowe i srodowiskowe 5.2 x
 
5.45.3 Metodvoraz ich walidacia x
 

5.4 Wvposazenie 5.5 x
 
5.5 So6inoscpomiarowa 5.6 x
 

Pobieranie or6bek 5.75.6 x
 
Pasteoowanle z obiektami klient6w 5.7 5.8 x
 

5.8 Zaoewnienie iakoscl wvnik6w 5.9 x
 
przedstawianiewvnik6w 5.9 5.10 x
 

6
 ZOBOWIAZANIA KONTRAKTOWE 
DA-02, umowadot. ILAC MRA 6.1 x
 
DA-08, KomunikatypeA6.2 x
 

6.3 DA-05,DA-Q6 x
 
6.4 DAB-07 DAB-OB x
 

Nlezgodnosci (N)
 
ISpostrze:tenla(S)
 

5 1/1 (J.Kl 

Spostrzezenie auditora technicznego wymienione w powyzsze] tabeli (oznaczone inicjalarni) 
znajduje sle w jego raporcie. 
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2. ZAKRES AKREDYTACJI 

Na podstawie wynik6w biezace] oceny, w ocenianym obszarze ozlalalncsci technicznej, Zakres 
akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 691 wydanie nr 7 z dnia 05 stycznia 2012 r. zostal 
potwierdzony jako wJasciwy. W czasie spotkania otwierajaceqo OddziaJ Laboratoryjny zgJosiJ 
wniosek 0 uaktualnienie zakresu akredytacji dotyczacy zmiany udokumentowania metody badania 
halasu (pismo z dnia 08.10 .2012 roku L.dz. SE.L-SO/073-2/12/12). 
W wyniku oceny wnioskuje 0 nastepujace zmiany w dotychczasowym zakresie akredytacji : 
- uaktualnienie normy dla badan halasu z PN-EN ISO 9612:2009 na PN-EN ISO 9612:2011 Gest to 
zastapienie wersji anglojezyczne] na wersje polskcjezyczna i nie wprowadza zadnych zmian 
merytoryeznych); 
- uaktualnienie badan oswietlenia elektrycznego 0 rownorniernosc co wynika z przellczsn; 
- korekty zapis6w badanych obiektow, eech i metodyk - ktore wynikaja z wprowadzonych przez 
peA ujednolieonych zapisow dla laboratori6w ocenlalacych badania srodowiskowe. 

Zmiany dotychczasowego zakresu akredytaeji w ocenianym obszarze dziatalnosci technicznej, 
zostaly przedstawione w projekcie zakresu uzgodnionym i podpisanym przez zespol oceniajacy 
oraz przedstawicieli Laboratorium w trakcie oceny na miejscu. Projekt zakresu stanowi zatClcznik 
do tego raportu. 

OddziaJ Laboratoryjny speJnit wym6g dokumentu DAB-07 wykonywania badari z akredytowanego 
zakresu oraz zgJoszonych do rozszerzenia minimum raz w roku. 

3. ORGANIZACJA 

Status prawny organizaeji 
jednostka budzetowa 
Zarzadzenie nr 169/2012 Wojewody Pomorskiego z 
dnia 01.06.2012 roku 

Najwyzsze kierownictwo organizacji 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
- Pan Zbigniew Baranski 

Kierownik Laboratorium 
Kierownik Oddzlalu Laboratoryjnego - Pani Hanna 
Klukowska 

Zastepca kierownika Laboratorium Pani Zanna Filipiak 

Kierownik techniczny Pani ianna Filipiak 

Zastepca kierownika technicznego kierownicy poszczeg61nych Sekcji 

Kierownik ds. jakosci Pani Beata Koss 

Z-ca kierownika ds. jakosei Pan Hanna Klukowska 

Ubezpieczyciel i nr polisy (jezell 
dotyczy) ---

Od czasu poprzedniej oeeny peA nie byto zadnyeh zmian organizacyjnyeh w ocenianym obszarze. 
Oddzial Laboratoryjny podlega bezposrednlo Dyrektorowi PSSE. W Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Leborku funkcjonuje samodzielne stanowisko kierownika ds. jakosct, ktore 
podlega bezposrednio Dyrektorowi PSSE. Oddziatem Laboratoryjnym kieruje Kierownik 
podleqajacy bezposrednlo Dyrektorowi PSSE. Laboratorium posiada ustalenia zapewnialace 
niezaleznosc personelu od nacisk6w finansowych . Ocena wykazala, ze zar6wno kierownictwo, jak 
i caJy personel Laboratorium set swladomi swojej roli w osiaqanlu cel6w wdrozonego systemu 
zarzadzanla. Laboratorium ma ustalone procesy komunikowania przedstawione w poszczeg61nych 
rozdzlatach Ksi~gi Jakoscl oraz w Procedurach Og6lnych, tematycznie zwiazanych z elementami 
obowiClzujCleego systemu . 
Struktur~ organizacyjnCl przedstawiono w schemaeie organizacyjnym. kt6ry stanowi cz~sc Ksi~gi 

Jakosei. 
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4. ZARZADZANIE 

W Oddziale Laboratoryjnym zostal wdrozony system zarzqdzania, kt6ry udokumentowano 
w Ksiedze Jakoscl, Proeeduraeh Og61nyeh, Procedurach Badawczych, Instrukcjach Obslugi 
i Kalibracji, sprawdzania wyposazenia pomiarowego i badawczego. Osoba nadzoruiaca system 
zarzadzania w Oddziale Laboratoryjnym jest kierownik ds. jakosct, natomiast w obszarze 
merytorycznym kierownictwo techniczne. W Ksiedze Jakosci umieszczono polityktil [akosci 
zwiazana z funkcjonowaniem Oddzialu Laboratoryjnego. Ocena realizacji polityki [akosc' 
omawiana jest na przeglqdach zarzqdzania. Doskonalenie systemu zarzadzanla w Oddziale 
Laboratoryjnym obywa ste poprzez analize i ocene dzialan korygujqcych i zapobiegawczych, 
prowadzenie oceny skutecznoscl szkoten, analize danych otrzymanych w procesie sterowania 
[akoscla oraz poprzez analizowanie wynik6w audit6w. Zapewniona jest integralnosc systemu 
zarzadzania podczas planowania zmian w systemie zarzqdzania poprzez wprowadzanie zmian 
w dokumentach w spos6b zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentach systemu zarzqdzania. 

Oddzial Laboratoryjny nie przewiduje podwykonawstwa badan i zgodnie z deklaracjq do dnia tej 
oceny nie podzlecalo badan, 

W Oddziale Laboratoryjnym opracowano .Rejestr reklamacji i skarg", w kt6rym od poprzedniej 
oceny PCA zarejestrowano [edna skarqe. W dniu 14.06.2012 roku wplyn~la od Przedsieblorstwa 
Produkcyjno Uslugowo Handlowego "ABAR" skarga, kt6ra wtazata sie z wynikami badan 
wykonanych przez Laboratorium Srodowiska Pracy. Pismo przekazane przez klienta zostalo 
zarejestrowane pod numerem L.Dz. 1467 i przekazane przez Dyrektora PSSE do rozpatrzenia. 
Opracowano dokument .Karta reklamacji/skargi", w kt6rym opisano zaistnialy problem. Klient 
zarzucit, ze Laboratorium wykonalo niewlasciwy zakres badan podczas oceny ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy. Po przeanalizowaniu "Zlecenia Badan Srodowiskowych" z dnia 25.04.2012 
roku oraz .Protokolu z pobrania pr6bek" z dnia 25-26.04.2012 roku uznano, ze skarga jest 
niezasadna z uwagi na w~asciwe uzgodnienia z klientem. W dniu 25.05.2012 roku sporzadzono 
pismo .Decyzja w sprawie reklamacji nr 01/2012/roku", ktore zatwierdzil Dyrektor PSSE. 

Od poprzedniej oceny PCA stwierdzono jeden przypadek wystqpienia badania nie spelniajqcego 
wymagan ("Raport 0 niezqodnoscl nr 1/52/2012" z dnia 26.07.2012 roku - badania 
mikrobiologiczne). W cieplarce, w kt6rej znajdowala sle pr6bka przeznaczona do oznaczenia 
og61nej liczby, odnotowano niewlasciwa temperature z uwagi na awarle cieplarki. Pr6bki 
przelozono do innej cieplarki. Kierownik Laboratorium poinformowal 0 zalstnlale] sytuacji klienta 
i podjqt decyzje 0 powt6rnym badaniu. Cleplarke oddano do naprawy i nastepnle wykonano jej 
sprawdzenie ("Raport nr 21/52/12 ze sprawdzenia urzqdzenia w dniach od 14.08-29.08. 2012 
roku"). 

Oddzial Laboratoryjny podejmowal dzialania korygujqce w stosunku do niezqodnoscl 
stwierdzanych w czasie audit6w wewnetrznych oraz codziennej pracy. Od czasu poprzedniej 
oceny PCA przeprowadzono trzy dziaJania kory9ujClce: dwa wynikaly z nlezqodnosct zapisanych 
w wyniku auditu wewnetrzneqo: jedno dzialanie korygujqce zostalo przeprowadzone w odniesieniu 
do badania niezgodnego z wymaganiami ("Raport 0 nlezqodnosci nr 1/52/2012" z dnia 26.07.2012 
roku - badania mikrobiologiczne). Dla niezgodnosci stwierdzonych w Laboratorium zostaly 
sporzadzone zapisy w dokumencie .Raport 0 niezgodnosci" oraz przeprowadzono korekcje 
i dzialania korygujqce, a nastepnls oceniono ich skuteoznosc ("Karta dzialan korygujqcych"). 
W odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych problem6w przeprowadzono analize przyczyny 
zaistnialego problemu i nastepnie przeprowadzono wlasclwe dziatania koryguj~ce. 

W Oddziale Laboratoryjnym podejmowane sa dziaJania zapobiegawcze jako narzedzle 
doskonalenia systemu zarzadzania. Od poprzedniej oceny PCA przeprowadzono jedno dzialanie 
zapobiegaweze, kt6re wynikalo z codziennej pracy (.Karta dziatan zapobiegawczych nr 1150/12" 
z dnia 03.02.2012 roku) i dotyczylo szkolenia w zakresie sprawdzenia urzadzen sluzacych do 
pomiaru temperatury i wilgotnosci. W dniu 10.08.2012 roku oceniono skutecznosc tego dzialania. 
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Zapisy przechowywane sa w spos6b zabezpleczaiacy je przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub 
zgubieniem oraz dostepern os6b nieupowaznlonych i gwarantuj~cym zachowanie poutnoscl, 
Zapisy dotyczace badan prowadzone s~ w sposob umozliwlajacy odtworzenie przebiegu badania 
w warunkach najblizszych tym, w jakich wykonano je po raz pierwszy wraz ze wszystkimi 
okollcznosciamf, w tym personelu wykonujaceqo badania . 

W celu monitorowania zqodnosci postepowanla z wymaganiami obowiazujaceqo systemu 
zarzadzanla w Oddziale Laboratoryjnym przeprowadzane s~ audity wewnetrzne w oparciu 
o opracowany plan. Auditami wewnetrznyrni set objete wszystkie elementy systemu zarzadzanla 
w ciaqu roku. Na rok 2011 zaplanowano siedem audit6w ("Plan audit6w wewnetrznych na 2011 
rok" z dnia 06.01.2011 roku), Po poprzedniej ocenie PCA przeprowadzono dwa audity 
wewnetrzne. Wszystkie zaplanowane na rok 2011 audity wewoetrzne zostaty zrealizowane. 
Do dnia tego auditu przeprowadzono eztery audity z zaplanowanych na 2012 rok szesclu audit6w 
("Plan auditow wewnetrznych na 2012 rok" z dnia 04.01.2011 roku). Auditorzy set powotywani 
z "Usty audltorow wewnetrznych Oddziatu Laboratoryjnego" gdzie umieszczono pi~c nazwisk. 
Auditorzy maj~ ukoriczone szkolenia z zakresu zasad auditowania. Przed kazdym auditem 
opraeowywany jest dokument "Uzgodnienia odnosnle auditu wewnetrzneqo" np.: "Uzgodnienia 
odnosnle auditu wewnetrzneqo nr AW-44/11"; "Uzgodnienia odnosnle auditu wewn~trznego 

nr AW-45/12" . Po przeprowadzonym audicie sporzadzany jest raport np. "Raport z auditu 
wewnetrzneqo nr AW-45/12". Przyj~ty spos6b prowadzenia audltcw wewnetrznych pozwala na 
osiaqnlecie celu jakim jest ocena poprawnoscl funkcjonowania obowiClzujClcego systemu 
zarzadzanla. 

Raz w roku w OddziaJe Laboratoryjnym prowadzony jest przez Dyrektora Powiatowej Staeji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Leborku przegl~d systemu zarzadzanta oraz dzlatalnosci 
badawczej w celu upewnienia sie a jego przydatnosci i skutecznoscl oraz wprowadzenia 
ewentualnych ulepszeri i zmian . Od czasu poprzedniej oceny PCA przeprowadzono jeden 
przegletd zarzadzanla w dniu 29.12 .2011 roku. Przed przeqladern zarzadzanla opracowano 
sprawozdania z dzlalalnoscl poszczegolnych obszarow organizacyjnyeh. W spotkaniu 
przegletdowym uczestniczyli: Dyrektor PSSE, Kierownik OddziaJu Laboratoryjnego, kierowniey 
laboratoriow; kierownik ds. [akoscl i kierownik ds. teehnieznych . Na przeglCldzie zarzadzanla 
omawiano rnledzy innymi realizacje szkolen, dzialanla koryguj~ce i zapobiegawcze, audity 
wewnetrzne i nlezqodnosci, skargi, planowane zakupy oraz sygnaJy ad klient6w, wyniki por6wnan 
miedzylabcratcryjnych. W wyniku przeqladu opracowano w dniu 29.12.2011 roku "Raport 
z przegladu zarzadzania", w ktoryrn urnleszczono cztery ustalenia. Dla wszystkich ustaleri 
wyznaezono osoby odpowiedzialne za ieh realizaeje oraz termin wykonania. Wi~kszosc ustaleri 
z w/w przeqladu zarzadzanla zostala zrealizowana. 

5. BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC 

W Oddziale Laboratoryjnym nie wystepuja zadne zagrozenia bezstronno5ci i niezaleznosci 
wynikajace z obowlazujace] struktury organizacyjnej. Pracownicy mala okreslone zakresy 
obowlazkow oraz podpisali zobowiqzanie poutnosci w odniesieniu do badan i klient6w, dla kt6rych 
sa one wykonywane. 

6. REALlZACJA PROCES6w 

W Oddziale Laboratoryjnym wykonywane sa badania wedJug dyspozycji umieszczonych 
w polskich i rnledzynarodowych normach oraz wJasnych procedurach badawczych opartych 
o normy. W celu potwierdzenia mozllwosct realizacji w warunkach Laboratorium metod 
znormalizowanyeh i wtasnych procedur badawczych przeprowadzona zostala walidacja 
i szacowanie niepewnoscl pomiaru. 
W czasie oceny przeprowadzono audit pionowy: 
- "Sprawozdanie nr 0767/s/52/12" z dnia 23.08.2012 roku. 
W dniu 22.08.2012 roku wpJyn~o do Laboratorium .Zlecenie badania wody przeznaczonej do 
spozycla przez ludzi" z dnia 21.08.2012 roku od pana Tadeusza Kromwel zam. ul. Swi~topeJka 41 
w Gdyni. Zlecenie to zarejestrowano w sekretariacie PSSE pod numerem 2191 i nastepnle 
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przekazano do realizacji 0 czym swladczy zapis w .Rsjestrze um6w/zlecen laboratoryjnych 
klientem zewnetrznym". Probke do badan dostarczono z .Protokolem nr 237z1AJ/12 pobierania 
pr6bki wody do badan" dnia 21.08.2012 roku 0 godzinie 8.35 z przyczepy campingowej 
w Kartuzach. 

Pr6bka jest przyjmowana do badan w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Po ocenie 
pr6bki pod wzgledem jej przydatnoscl do ckreslonych badan jest ona kodowana (numerowana) 
i rejestrowana w spos6b pozwalajqcy na jej identyfikacje w kazdym etapie badan ad momentu 
Przyjfilcia do Laboratorium do przekazania sprawozdania z badan. 

Dalsze szczeg6ty odnosnie metod badan znajdujq sie w czesci opisujacej kompetencje wobszarze 
technicznym, kt6re udokumentowano w raporcie auditora technicznego Pani Jolanty Kraft, 
stanowiqcego zalacznlk do tego raportu. 

7. KOMPETENCJE TECHNICZNE 

W ocenianym zakresie wykonywane sa badania wedtug dyspozycji umieszczonych we wtasnych 
procedurach badawczych. W odniesieniu do ocenianych badari przeprowadzono bardzo starannie 
walidacle stosowanych metod badawczych oraz wnikliwie oszacowalo budzety niepewnosci, 
uwzqledniaiac przy tym istotne elementy procedur pomiarowych. 

7.1. Personel 

Od czasu poprzedniej oceny PCA w ocenianym Laboratorium odeszla z pracy jedna osoba. 
Wszyscy pracownicy Oddziatu Laboratoryjnego Sq zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace i maia 
okreslone zakresy uprawnien i odpowiedzialnosci. Liczba pracownik6w jest wystarczajqca do 
zapewnienia ciqgtosci wykonywanych badan . Corocznie odbywajq si~ szkolenia wewnetrzne, 
pracownicy kierowani sa takze na szkolenia zewnetrzns wedtug potrzeb okreslanych przez 
Kierownika Laboratorium w planie opracowywanym na kazdy rok kalendarzowy. Po odbyciu 
szkoJenia zewnetrzneqo pracownik bloracy w nim udzial przeprowadza szkolenie wewnetrzne dla 
pozostatych pracownik6w. Corocznie podczas przeglqdu zarzadzania w Laboratorium oceniana 
jest skutecznosc podejmowanych dziatan szkoleniowych. Pracownicy zostali upowaznieni do 
realizacji poszczeqolnych badan i obstugi WPiB, w zaleznoscl od doswladczenla i kompetencji, co 
zostalo potwierdzone ich podpisami w procedurach badawczych, okreslono takze osoby 
odpowiedzialne za poszczeqolne aparaty i stanowiska badawcze. 
W trakcie oceny potwierdzono biegtosc personelu w realizacji badan i obstudze wyposazenia oraz 
wtedze z zakresu systemu zarzqdzania laboratorium i znajornosc dyspozycji dokument6w 
systemowych cdnosnie dzialalnoscl technicznej . 
Pracownicy, w tym Kierownictwo Techniczne, upowaznieni do sprawdzania wynikow badan, 
autoryzaeji sprawozdan z badari rnaja petna swiadornosc roli i funkcji jake} pemla w dziatalnosci 
technicznej laboratorium, wykazuja w tej dzialalnosci duze zaangazowanie. Kierownictwo duza 
wag~ przyktada do ciqgtego podnoszenla wiedzy zatrudnionego personelu. 

7.2. Zapewnlenie [akoscl wynik6w 

Wewnfiltrzne sterowanie [akoscia badan oparte jest na kontroli wyposazenia pomiarowego, 
warunk6w srodowlska oraz metod badawczych. Wewn~trzna kontrola metod badawczych odbywa 
sle poprzez: badania pr6bek archiwalnych, slepych i powt6rzonych zgodnie z zalozonyrn planern, 
a spos6b postepowania z probka jest identyczny jak w przypadku badania probek pochodzacych 
od Klient6w. W Oddziale Laboratoryjnym ustalono kryteria sluzace do oceny wynik6w badan , a po 
przeprowadzanych badaniach wyniki SCl analizowane przez Kierownictwo. 

Zewn~trzna kontrola jakosci badan jest realizowana poprzez uczestnictwo w badaniach biegtosci 
oraz porownaniach rniedzylaboratoryjnych. 
Laboratorium Badania $rodowiska Pracy zapewnia jakosc wynik6w badan prowadzac wewnetrzne 

zewnetrzne sterowanie jakoscla badari. Wewnfiltrzne sterowanie jakoscie} badan obejmuje: 
sprawdzanie wyposazenia przy uzyciu wzorcow fizycznych. Mierniki sprawdzane Set przed i po 
pomiarach. Wyniki nanoszone Set na odpowiednie karty kontrolne, prowadzona jest ich biezaca 
analiza , sleczone sa trendy. 
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Zakres zewnetrzneqo sterowania [akoscla badan, zgodnie z aktualnym dokumentem PCA DA·05, 
zostal ustalony na cykl akredytacji w .Planle badan bieglosci (2012 - 2016)". Na podstawie 
przeprowadzonej analizy tj . oszacowaniu poziornu ryzyka ustalono poddyscypliny oraz poziom i 
czestosc uczestnictwa w badaniach. Laboratorium uczestniczylo w por6wnaniach 
rniedzylaboratoryjnych w zakresie: pomiar6w halasu zorganizowanych przez PSSE Stupsk 
Laboratorium Badania Srodowiska Pracy (AS 572) w sierpniu 2010 r., oceniono rownowazny, 
maksymalny, szczytowy poziom dzwieku: porniarow oswletlenla zorganizowanych przez WSSE w 
Rzeszowie Oddzial Laboratoryjny w Tarnobrzegu (AS 288) we wrzesnlu 2008 r., oceniono 
natezenle oswlenenla: oznaczania stezenia pylu calkowitego i pylu respirabilnego 
zorganizowanych przez PSSE Stupsk Laboratorium Badania Srodowiska Pracy (AS 572) w Iipcu 
2010 r., oceniono stezenie pyJu caJkowitego i pytu respirabilnego. Wszystkie otrzymane wyniki 
spelnialy kryteria ustalone przez organizatora ILC. 
Prowadzony system kontroli wewnetrzne] zapewnia wlasciwa [akosc uzyskiwanych wynik6w 
badan. Laboratorium prowadzi analizy wynik6w uzyskanych w badaniach bieglosci. Wyniki udzialu 
w badaniach biegtosci potwierdzaja kompetencje personelu. 

Dalsze szczeqoly odnosnle kompetencji technicznych znajdujC\ sle w raporcie auditora 
technicznego Pani Jolanty Kraft , ktora zaplsala 1 spostrzezenle dotyczace kryteriow dla personelu 

8. ZOBOWIAZANIA KONTRAKTOWE 

W trakcie oceny nie stwierdzono naruszania zobowiazan zawartych w Kontrakcie Nr AS 691. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wywiazule sie z postanowieri kontraktu. Na 
sprawozdaniach z badan symbol akredytacji stosowany jest prawidlowo. 

Na stronie internetowej OddziaJ Laboratoryjny w spos6b wlasciwy powoluje si~ na posiadana 
akredytacje z wyraznyrn zaznaczeniem metod objetych akredytacja, poprzez link do aktualnego 
Certyfikatu akredytacji nr AB 691 i Zakresu akredytacji laboratorium badawczego nr AS 691. 

9. WNIOSKI ZESPOt..U OCENIAJACEGO 

9.1.	 Podsumowanie dzlafan wynikajC\cych z poprzedniej oceny (skutecznosc dziafali 
koryqujacych i odniesienie sif~ do spostrzezen) 

Na poprzedniej ocenie w procesie ponownej oceny z uaktualnieniem zakresu akredytacji, w 
ocenianym obszarze nie zapisano zadnych nlezqodnoscl i spostrzezen. 

92.. S"I ne s trony I wskazan e 0 bszarow d0 doskona ema 

Silne strony Siabe strony. 

- wyposazenie badawcze - mala ilosc szkolen zewnetrznycn, 
- warunki lokalowe 

9.3. Elementy, na kt6re nalezy zwr6cic uwag~ podczas nastepne] oceny 

Nie zidentyfikowano takich element6w. 

9.4.	 Realizacja planu oceny i sprawy nierozstrzygni~tepodczas oceny 

Zrealizowano caly zakres oceny zgodnie z planem oraz pismem zgtoszonym na spotkaniu
 
ctwlerajacym.
 

Spraw nlerozstrzyqnietych nie pozostawiono.
 

9.5.	 Wniosek zespotu odnosnle zaufanla do kompetencji laboratorium z uwzgl~dnleniem 

spefnienia wymagan akredytacyjnych 
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ma wdrozony funkcjonujqcy system zarzadzanla wedtug normy odniesienia. 

Auditor wlodacy w imieniu zespolu oceniajqcego stwierdza, ze w trakcie oceny na miejscu , 
pozyskane zostaly dowody uzasadnlajace dostateczne zaufanie do kompetencji Laboratorium 
AS 691 w zakresie posiadanej akredytacji . 

W odniesieniu do spostrzezenla, Laboratorium jest zobowiazane do przeprowadzenia analizy, 
oceny ryzyka, a w razie konlscznoscl do podjecia dzialari zapobiegawczych. Wdrozenie i 
skutecznosc podietych dziatan bedzie przedmiotem kolejnej oceny PCA. 

10. ZAt.ACZNIKI 

Wykaz zalacznlkow do raportu przekazywanych do klienta: 
- Raport Z oceny AT Jolanta Kraft 

Wykaz zalClcznik6w do raportu dla PCA:
 
- Raport Z oceny AT Jolanta Kraft
 
- FAB-09 Karty metod badawczych (KMS) (og6lna Iiczba:3)
 
- Projekt zakresu akredytacji z dnia 08.10.2012 r. (podpisany przez zespol oceniaiacy oraz klienta)
 
- FA-32 Plan oceny z dnia 14.09.2012 r.
 
- FA-34 Usty uczestnik6w bioracych udzial w spotkaniu otwierajqcym i zamykajacym
 
- FAB-28 Sprawozdanie z udzialu laboratorium badawczego w PT/ILC stan na 31.07.2012
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