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1. OCENIANE OBSZARY 
Cel, zakres oraz kryteria oceny zostaly podane W planie oceny stanowiacyrn zalacznik do 
niniejszego raportu . 

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

1
 ORGANIZACJA 
4.1.1 1.1 Status orawnv x
 

Zasoby 4.1.5 a1.2 x
 
Struktura oraanizacvina 1.3 4.1.5 e x
 

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


4.1.5 i
 
1.5 Komunikacia 4.1.6 x
 
2
 ZARZADZANIE
 

System zarzadzania, polityki
 
2.1 4.1.3,4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 x
i procedurv
 

Rola kierownictwa i odpowiedzialnosc
 
2.2 4.1.5 i, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 x
za system zarzadzania 
2.3 Dokumentv i zapisv 4.2.5 , 4.3, 4.13 x
 
2.4 Podwvkonawstwo 4.5 x
 
2.5 Zakuov uslua i dostaw 4.6 x
 

Obsluqa klienta 2.6 4.1.2,4.1.5 c, 4.2.4, 4.4, 4.7 x
 
2.7 Skarai 4.8 x
 

Prace niezqodne z wvrnaqaniarni 4.9 2.8 x
 
Dzialania korygujqce i


2.9 4.11,4.12 x

zapobieqawcze 

2.10 Doskonalenie 4.2.3,4.10 x
 
S 1/1 (JKJ 4.14 x
2.11 Auditv wewnetrzne 

2.12 Przealadv zarzadzania 4.15 x
 
,BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC
 

Bezstronnosc, nlezateznosc, konflikt
 
3
 

4.1.4 , 4.1.5 b, 4.1 .5 d x
3.1 
interes6w 

4.1.5 c. 4.7.1, 4.13.1, 5.4 .7.2 x
 
4
 

Poufnosc, orawa wlasnosci 3.2 
REALlZACJA PROCESOW 

Umowa , zlecenie, uzaodnienia 4.4,4.7 x
4.1 
4.3,4.13 x
4.2 Dokumentacia 

Metody 5.4 x
4.3 
S 1/3 (DSz), S 2/3(DSz), x
4.4 Wyposazenie 5.5 S 3/3 iDSz) 

Dokurnentowanie wyn ik6w 4.13 x
4.5 
5.10 x
Sprawozdanie, swiadectwo 4.6 
4.1.3,5.3 x
 

5
 

Mieisce realizacii 4.7 
KOMPETENCJE TECHNICZNE I
 

5.2 x
Personel I
5.1 
5.3 x
Warunki lokalowe i srodowiskowe 5.2 I
 

x
Metody oraz ich walidacia 5.45.3 I
 
S 1/3 (DSz), S 2/3(DSz), x


5.5 5.4 Wyposazenie S 3/3 (DSz) I
 
x
5.6Spoinosc oorniarowa I
5.5 
x
Pobieranie pr6bek 5.7 5.6 
x
5.8 Postepowanie z obiektami klient6w 5.7 
x
Zanewnienie iakosci wvnik6w 5.9 5.8 
x
 

6
 

5.10Przedstawianie wynik6w 5.9 
ZOBOWIAZANIA KONTRAKTOWE 

x
DA-02, umowa dot. ILAC MRA 6.1 
x
DA-08, Kornunikatv PCA 6.2 
x
DA-05, DA-06
 6.3 
x
DAB-07 , DAB-08
 6.4 

Spostrzezenia auditora techniczngo i stazysty auditora technicznego wymienione w powyzsze] tabeli 
(oznaczone inicjatami) znajduja si~ w ich raportach. 
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2.	 ZAKRES AKREDYTACJI 

Na podstawie: 

o	 wniosku akredytowanego podmiotu - Nr wniosku w nadzorze N-1021-2013 a rozszerzenie 
zakresu akredytacji 

o	 wniosku akredytowanego podmiotu przedstawionego w trakcie oceny (w uzgodnieniu z PCA) 
a uaktualnienie zakresu akredytacji 

o wynik6w biezacej oceny,
 

wnioskuje sie a utrzymanie akredytacji w dotychczasowym zakresie oraz :
 

•	 rozszerzenie a nowa znormalizowanq rnetode badawcza w dziedzinie badan 
mikrobiologicznych wody i nowa rnetode oparta a wlasna procedure badawcza w dziedzinie 
badan chemicznych powietrza 

•	 uaktualnienie wydania normy oznaczania pH w wodzie (PN-EN IS010523:2012) 

•	 uaktualnienie zakresu w odniesieniu do zapisu stosowanej metody dla badania halasu , 
kt6re wynika z wprowadzonych przez PCA ujednoliconych zapis6w dla laboratori6w 
oceniajqcych badania srodowiskowe 

•	 korekte opisu obiekt6w badan / badanych wlasciwosci 

Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 691 wydanie nr 8, data wydania: 26.11 .2012 
r., status zmian wersja A. 

Wnioskowane zmiany w dotychczasowym zakresie akredytacji zostaly przedstawione w projekcie 
zakresu uzgodnionym i podpisanym przez zespol oceniajqcy PCA oraz przedstawiciela 
Laboratorium w trakcie oceny na miejscu. Uzgodniony projekt zakresu akredytacji stanowi 
zalacznik do raportu z oceny auditora wiodqcego. 

Laboratorium utrzymuje kompetencje do wykonywania badari wszystkimi metodami badawczymi 
objetymi uzgodnionym projektem zakresu akredytacji. 

3.	 ORGANIZACJA 

Status prawny organizacji 

Jednostka budzetowa 
Zarzqdzenie nr 169/2012 Wojewody Pomorskiego z 

dnia 01.06 .2012 roku 

podmiot leczniczy zarejestrowany pod numerem. 
00000024086 

REGON : 000301776-00023 (Odpis aktualny z 
Krajowego Rejestru Urzedoweqo Podmiot6w Gospodarki 
Narodowej . Stan na dzien 22.11.2012 r.) 

Najwyzsze kierownictwo organizacji Zbigniew Baranski - dyrektor 

Kierownik Laboratorium Hanna Klukowska 

Zastepca kierownika Laboratorium Zanna Filipiak 

Kierownik techniczny Zanna Filipiak 

Zastepca kierownika technicznego kierownicy poszczeg61nych Sekcji 

Kierownik ds. jakosci Beata Koss 

Z-ca kierownika ds. jakosci Hanna Klukowska 
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Ubezpieczyciel i nr polisy (lezef Towarzystwo Ubezpieczen INTER Polska S.A.(Seria 
dotyczy) PLC nr 6430) 

W tresci niniejszego raportu ui:yto nastepujacych skr6t6w: 
Norma PN-EN ISO/IEC 170025:2005 + Ap1:2007 - norma odniesienia 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w l.eborku - PSSE, Stacja 
Oddzial Laboratoryjny - Laboratorium 
Ksieqa Jakosci - KJ 

Struktura organizacyjna PSSE oraz Laboratorium nie uleqla zmianie od poprzedniej oceny PCA, 
podobnie, jak i status prawny akredytowanego podmiotu, kt6ry - pozostal bez zmian . Aktualna 
struktura organizacyjna akredytowanego podmiotu oraz Laboratorium i miejsce Laboratorium 
w strukturze organizacji macierzystej , sa udokumentowane w rozdz. 4.1 KJ I w zalaczonyrn do KJ 
schemacie organizacyjnym z dnia 19.06.2006r. Dane zawarte w dokumentach akredytacyjnych 
sa zgodne z danymi podmiotu wynikajqcymi z dokument6w prawnych. 

Laboratorium utrzymuje zasoby potrzebne do wlasciweqo funkcjonowania systemu zarzadzania 
i prowadzonej dzialatnosci technicznej . Personel kierowniczy Laboratorium nie ulegf zmianie od 
poprzedniej oceny PCA. 

Laboratorium jest kornorka organizacyjnq Stacji i podlega bezposrednio Dyrektorowi Stacji. 
Personel kierowniczy i techniczny posiada w systemie zarzadzania ustalony, aktualny zakres 
odpowiedzialnosci i uprawnien, wlasciwy do zapewnienia, i:e system zarzadzania w obszarze 
organizacji i zarzadzania jest stale stosowany, nadzorowany i doskonalony. Zakres zadan , 
odpowiedzialnosci i uprawnieri personelu jest dostosowany do wielkosci i zakresu dzialalnosci 
Laboratorium. W systemie zarzadzania Laboratorium i ustaleniach wewnetrznych Stacji 
zadeklarowano i okreslono zasady dotyczace niezalezncsci kierownictwa 
i personelu Laboratorium od wpfyw6w wewnetrznych i zewnetrznych w odniesieniu do obszaru 
dzialalnosci badawczej . Niezaleznosc i brak zaangai:owania personelu Laboratorium w dzialalnosc 
rnoqaca miec wpfyw na zmniejszenie zaufania do jego kompetencji, bezstronnosci i rzetelnosci 
wynika r6wniei: z ustanowionych zakres6w odpowiedzialncsci i uprawnieri. Funkcje kierownika ds. 
jakosci i kierownictwa technicznego sa powierzone w systemie zarzadzania kompetentnemu 
personelowi zapewniajqcemu wlasciwa realizacje zadan wynikajqcych z normy odniesienia dla 
tych funkcji. Ustanowione w systemie zarzadzania zastepstwa i powiazania personelu 
kierowniczego oraz technicznego funkcjonujq w praktyce. Dostep kierownika ds. jakosci do 
najwyi:szego kierownictwa w sprawach systemu zarzadzania jest wystarczajqcy i skuteczny. 

W Stacji i Laboratorium ustanowiono skuteczne procesy komunikacji wewnetrznej uwzqlednlajace 
rniedzy innymi narady, szkolenia, bezposrednie kontakty kierownictwa i personelu. Komunikacja 
funkcjonuje w praktyce i obejmuje r6wniei: wyniki oceny skutecznosci systemu zarzadzania (wyniki 
przeglqdu zarzadzania) i rezultaty dzlalalnosci technicznej . Personel laboratorium jest swiadomy 
swojej roli i zadari w systemie zarzadzania i tego jak przyczynia sie do osiqgania ustanowionych 
cel6w systemu. 

4. ZARZADZANIE 

Od poprzedniej oceny PCA zakres systemu zarzadzania Laboratorium nie uleql zmianie. 
Systemem zarzadzania sa objete badania wykonywane w Laboratorium i w miejscach wskazanych 
przez klient6w (pomiary i badania oraz pobieranie pr6bek w srodowisku pracy). 

W udokumentowaniu systemu zarzadzania nie wprowadzono istotnych zmian. System zarzadzania 
Laboratorium jest udokumentowany w KJ wydanie 2 z dnia 19.06.2006 r., procedurach og6lnych, 
instrukcjach technicznych i procedurach badawczych. W okresie od poprzedniej oceny PCA 
Laboratorium wprowadzHo zmiany w dokumentacji systemu zarzadzania. Zmiany obejmujq 
opracowanie nowej edycji procedury PO-12 .Personel' ( w odniesieniu do spostrzei:enia z ostatniej 
oceny PCA) , opracowanie nowej procedury badawczej dotyczace] oznaczania tlenku weqla w 

Kod oceny I AB-1405/2013 I strona 1stron : I 4/11 

Rozpowszechnianie raportu - Iylko przez oceniany podmiot: bez oqraniczen , ale zawsze w calosci 

Wydanie 4 z 10.09.2012 r.Zalaczn ik do Procedury PA-04 



PCA FA·126 LB AW 

powietrzu na stanowiskach pracy (metoda zg~oszona do rozszerzenia zakresu akredytacji). 
Wprowadzone zmiany zostaly udokumentowane, zatwierdzone przez uprawnione osoby, 
wdrozone i podane do wiadornosci personelowi Laboratorium. 

Najwyzsze kierownictwo deklaruje utrzymywanie inteqralnosci systemu zarzadzania podczas 
planowania i wdrazania zmian w Stacji i Laboratorium. W okresie od poprzedniej oceny PCA nie 
wystapily zmiany w Stacji i Laboratorium, rnajace wplyw na funkcjonowanie systemu zarzadzania. 

Laboratorium ustanowilo zasady i upowaznilo okreslony, kompetentny personel do identyfikacji 
przypadk6w i wyrazania zgody na odstepstwa od systemu zarzadzania i procedur wykonywania 
badan. W ocenianym okresie czasu w Laboratorium nie wydawano zgody na odstepstwa od 
systemu zarzadzania lub procedur wykonywania badan , 

Laboratorium utrzymuje i stosuje wlasclwa i adekwatna do prowadzonej dzialalnosci badawczej 
polityke w obszarze przeglqdu zapytari , ofert i um6w i stosuje ustanowiony w systemie 
zarzadzanla algorytm postepowania w kontaktach z klientem, przedstawiony w procedurze og61nej 
systemu. Laboratorium monitoruje i weryfikuje swoje mozliwosci techniczne przedstawiane w 
ofertach i kazdorazowo analizuje swoje kompetencje w odniesieniu do zlecanych badari. 
Realizacja przeglqd6w zleceri na wykonanie badari prowadzi do uzgodnienia z klientem wszystkich 
aspekt6w i parametr6w badania, w tym , do uzgodnienia i akceptacji przez strony metod badan , 
oraz zasad przedstawiania wynik6w badari . Laboratorium utrzymuje kontakt z klientem w trakcie 
realizacji badania i wyjasnia ewentualne problemy i potrzebe wprowadzenia zmian do pierwotnie 
ustalonych warunk6w badania. Personel techniczny Laboratorium wykonujqcy badania posiada 
informacje nt. warunk6w badania i jest informowany 0 zmianach wprowadzonych do zlecenia / 
umowy , po jej przyjeciu do realizacji. 

Laboratorium nie przewiduje i nie korzysta z podwykonawstwa w obszarze realizowanych badari. 

Laboratorium utrzymuje i stosuje wlasciwa i adekwatna do potrzeb polityke oraz ustanowiony 
w systemie zarzadzania algorytm postepowania w obszarze zakupu usluq i dostaw. Zakupy 
towar6w i usluq, wykorzystywanych w dzlalalnosci badawczej Laboratorium, sa realizowane 
zgodnie z dyspozycjami systemu zarzadzania, u kwalifikowanych dostawc6w. 

Laboratorium utrzymuje polityke rozpatrywania skarg od klient6w i innych stron adekwatna do 
potrzeb i zakresu prowadzonej dzialalnosci. Ustanowiony w procedurze systemu zarzadzania 
algorytm postepowania okresla wlasciwe zadania dla analizy informacji pod katern wystepowania 
skarg i odpowiedniego ich rozpatrzenia. Od czasu poprzedniej oceny PCA Laboratorium nie 
odnotowalo skarg od klient6w i innych stron. Biezaca ocena (prowadzone wywiady i przeglqdane 
zapisy) rowniez nie wykazala informacji lub danych mogqcych wskazywac na przypadek skargi w 
rozumieniu normy odniesienia . 

Laboratorium podejmuje dzialania korygujqce oraz dzialania zapobiegawcze, w przypadku gdy 
stwierdzone zostana odpowiednio niezqodnosci dzialania zapobiegawcze sa zgodne z ustaleniami 
systemowymi i sa monitorowane przez wyznaczony personel w systemie zarzadzania lub 
wykazano obszary moqace spowodowac w przyszloscl powstanie niezqodnosci. Polityka 
Laboratorium i ustanowiony w systemie zarzadzania przebieg przeprowadzania dzialan sa 
prawidlowe i gwarantujq rnozliwosc doskonalenia funkcjonujqcego systemu zarzadzania. 

Laboratorium utrzymuje zap isy z prowadzonych dzialari korygujqcych i zapobiegawczych , w 
kt6rych dokumentowany jest ich przebieg oraz wyniki , w tym , wyniki oceny skutecznosci 
zrealizowanych przecsiewziec. W trakcie oceny analizowano zapisy z dziatan korygujqcych 
zapobiegawczych zrealizowanych w Laboratorium w odniesieniu do niezqodnosci stwierdzonych 
w trakcie audit6w wewnetrznych oraz spostrzezenia zapisanego podczas poprzedniej oceny PCA. 
Udokumentowanie podjetych i zrealizowanych dzialan korygujqcych potwierdza ich poprawnosc i 
skutecznosc. Laboratorium wdrozylo korekcje i dzialania korygujqce dla niezqodnosci oraz 
dzialania zapobiegawcze dla spostrzezeri. W kazdym przypadku oceniono pozytywnie 
skutecznosc wdrozonych dzialan. 
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Laboratorium deklaruje i podejmuje dzialania zmierzajace do doskonalenia skutecznosci systemu 
zarzadzania w odniesieniu do ustanowionych cel6w jakosciowych, wykorzystujac w tym zakresie 
wyniki audit6w wewnetrznych , dzialania korygujqcych i zapobiegawczych, informacje zwrotne od 
klient6w oraz uczestnictwo w PT. W szerokim zakresie prowadzone sa rowniez dzialania 
zrnierzajace do poprawy wyposazenia Laboratorium. Od poprzedniej oceny PCA zakupiono 6 
sztuk aspirator6w indywidualnych GilAir3, 2 lod6wki, laznie wodna i inny drobny sprzet 
laboratoryjny. Laboratorium potwierdzilo/ poddalo walidacji 2 metody badawcze, kt6re zqlosilo do 
rozszerzenia zakresu akredytacji. 

Laboratorium prowadzi , nadzoruje i zachowuje zapisy dotyczace jakosci i zapisy techniczne. 
Prowadzone w Laboratorium zapisy dokurnentuja realizowane dzialania oraz ich wyniki , 
identyfikujq personel i osoby realizujace konkretne zadania oraz podejrnujace decyzje. Zapisy sa 
rowniez zidentyfikowane z dokumentami systemu zarzadzania z kt6rych wynika ich prowadzenie. 
W ramach nadzoru nad dokumentami i zapisami Laboratorium prowadzi identyfikacje, oznaczanie, 
gromadzenie, przechowywanie i archiwizacje wszystkich zapis6w opracowywanych w wyniku 
funkcjonujqcego w Laboratorium systemu zarzadzania . Zapisy w Laboratorium sa opracowywane 
z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu formularzy - odrecznie lub w formie wydruk6w. W 
trakcie oceny potwierdzono prawidlowosc przyjetych ustaleri systemu zarzadzania w zakresie 
nadzorowania zapis6w konwencjonalnych i ich wdrozenle w praktyce Laboratorium. Stwierdzono 
skutecznosc prowadzonego nadzoru nad zapisami dotyczacyrni jakosci i zapisami technicznymi. 
Prowadzone zapisy umozliwiaja odtworzenie przebiegu badania oraz ustalenie trop6w auditowych 
w odniesieniu do dzialari w ramach systemu zarzadzania . 

Laboratorium planuje i realizuje audity wewnetrzne obejrnujace swoim zakresem obszar 
organizacji i zarzadzania oraz dzialalnosci technicznej , w tym, weryfikacje i obserwacje 
stosowanych metod badawczych . Audity wewnetrzne w Laboratorium przeprowadzaja wyszkoleni 
auditorzy, kwalifikowani do przeprowadzenia audit6w, zgodnie z kryteriami okreslonymi 
w systemie zarzadzania, W okresie od poprzedniej oceny PCA zaplanowano 
i zrealizowano 6 audit6w, kt6re objely caly system zarzadzanla oraz dziafalnosc techniczna. 
Podczas audit6w stwierdzono trzy niezqodnoscl z obszaru systemu zarzadzani , nie sforrnulowano 
spostrzezeri. Zapisy z przeprowadzonych audit6w wskazuja, ze cel i zakres audit6w 
wewnetrznych jest odpowiedni i dostosowany do wielkosci i rodzaju Laboratorium. Dzialania 
realizowane w ramach audit6w wewnetrznych w Laboratorium sa skuteczne - w wyniku auditu jest 
oceniana i potwierdzana zqodnosc dzialalnosci Laboratorium z wymaganiami systemu zarzadzania 
i norma odniesienia. 
W obszarze audit6w wewnetrznych zostalo sforrnulowane spostrzezenie przez auditora 
technicznego S 1/1(JK). 

Przeglqdy zarzadzania w Laboratorium przeprowadzane sa przez najwyzsze kierownictwo wg 
ustalonego programu przeglqdu. Programem przeglqdu zarzadzania sa objete zagadnienia 
wlasciwe i wymagane dla weryfikacji systemu zarzadzania i dzlalalnoscl badawczej. Od 
poprzedniej oceny PCA w Laboratorium odbyl sie jeden przeglqd zarzadzania w grudniu 2012 r. 
Przeglqd zarzadzania i jego wyniki udokumentowano w raporcie z przeglqdu. Przeglqdane 
w trakcie oceny zapisy potwierdzaja, ze przeqlad ocenia stan realizacji zadari wyn ikajqcych 
z poprzednich przeglqd6w i ustala nowe kierunki i zadania rozwoju oraz doskonalenia systemu 
Przeglqd ocenil pozytywnie realizacje zadari przyjetych na poprzednim przeglqdzie zarzadzania 
(np. zakup nowego wyposazenia) . W wyniku przeglqdu sformulowano wnioski i ustalenia do 
realizacji w 2013 r. jako cele [akosciowe wskazujac terminy realizacji dzialari i osoby 
odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Przeglqd potwierdzil aktualnosc polityk jakosci systemu 
ustanowionych w KJ dla poszczeg61nych element6w systemu zarzadzania oraz deklaracji polityki 
(w rozumieniu normy odniesienia). Cele dotyczace jakosci sformulowane w deklaracji polityki 
[akosci sa utrzymywane. Na przeglqdzie oceniono skutecznosc systemu zarzadzanla w 
odniesieniu do ustanowionych cel6w dotyczacych jakosci, ustaleri z poprzedniego przeglqdu oraz 
w odniesieniu do realizacji ustalonych plan6w i program6w w systemie zarzadzania i dzlalaniach 
technicznych . 
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W obszarze dzialalnosci technicznej Laboratorium w wyniku przeglqdu zarzadzania postanowiono 
zgtosic do rozszerzenia zakresu akredytacji 2 metody badawcze. 

5. BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC 

W strukturze organizacyjnej Stacji i Laboratorium nie nastapily zmiany, kt6re rnoqlyby rniec wplyw 
na wykazana i potwierdzonq bezstronnosc i niezaleznosc dzlalalnosci badawczej. 

Przyjety w systemie zarzadzania podzial zadari i funkcji oraz okreslone zakresy odpowiedzialnosci 
i uprawnieri gwarantujq, ze personel kierowniczy Laboratorium oraz personel techniczny jest 
personelem niezaleznym W postepowaniu zwiqzanym z wykonywanymi badaniami i nie jest 
zaangazowany w dzialainosc, kt6ra mogtaby stanowic zaqrozenie dla jego bezstrormosci 
i niezaleznosci . W trakcie oceny nie stwierdzono dzialan i dyspozycji lub ustaleri wewnetrznych, 
kt6re rnoqlyby wskazywac na brak bezstronnosci i niezaleznosci Laboratorium lub wystepowanie 
konfliktu interes6w. 

W prowadzonej dzialalnosci badawczej Laboratorium zapewnia klientom ochrone poufnych 
informacji i praw wlasnosci . Wszyscy pracownicy Laboratorium sa zobowiazani do zachowania 
poufnosci informacji w zwiazku z realizowanymi badaniami , w kontaktach z klientami i innymi 
stronami. 

6. REALlZACJA PROCESOW 

Laboratorium wykonuje badania 1 pobieranie pr6bek okreslone w dotychczasowym zakresie 
akredytacji oraz badania objete wnioskiem 0 rozszerzenie/uaktualnienie zakresu akredytacji w 
stale] siedzibie oraz w miejscach wskazanych przez klient6w (pomiary i badania oraz pobieranie 
pr6bek w srodowisku pracy) stosuiac metody znormalizowane oraz wlasne opracowania 
proeedury badaeze. 

Laboratorium nie przedstawia w sprawozdaniaeh z badan stwierdzenia zqodnosci 1 niezqodnosci 
wynik6w badania z wymaganiami i/lub speeyfikaejami. 

Oeena wykazala, ze metody badawcze oferowane klientom i stosowane przez Laboratorium sa 
wlasciwe i pozwalaja na osiqganie zamierzonego eelu badania, a wyniki badari sa przydatne do 
zamierzonego zastosowania przez klient6w i inne strony. 

W przypadku badan stosowanyeh dla cel6w przewidzianyeh w przepisaeh prawa (obszary 
regulowane) Laboratorium stosuje metody badaweze, warunki badania oraz zasady 
przedstawiania wynik6w badari, wynikajqee z rnajacych zastosowanie przepis6w prawa. 

W ramaeh auditu pionowego zweryfikowano zapisy dokurnentujace realizacje badari dla klienta 
zewnetrzneqo : 

- zleeenie nr ZL.52/776/13 z dnia 01.10.2013 r. na badania bakteriologiezne i fizykoehemiezne 
wody (do spozycia przez ludzi, kurek ezerpalny na hali produkeyjnej). Wyniki badania 
przedstawiono dnia 07.10.2013 r. - wydano Sprawozdanie badari nr 0992s/52/13 z symbolem 
PCA, autoryzowane i zatwierdzone przez upowazniony personel , 

- zleeenie nr SE.L-53/450-1/40/13 z dnia 10.05.2013 r. na pomiary oswietlenia na stanowiskaeh 
praey. Wyniki badania przedstawiono dnia 17.10.2013 r. - wydano Sprawozdanie badari nr 
57/53/13 z symbolem PCA i znakiem ILAC MRA, autoryzowane i zatwierdzone przez upowazn iony 
personel , 

Z przeglqdanyeh dokument6w i zapis6w wynika, ze : 

kontakt z klientem prowadzony przed rozpoczeciem badari i w toku badari skutkuje 
uzgodnieniem wszystkieh szezeg6t6w zwiazanych z badaniami, w tym klient jest informowany 
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o wybranej metodzie badawczej i akceptuje warunki realizacji zlecanego badania, w tym , 
metody badawcze, 

zapisy z badari sa kompletne i pozwalaja odtworzy6 przebieg badania, 

•	 sprawozdania z badari sa kompletne, odpowiednie dla przeznaczenia badania oraz sa 
autoryzowane przez personel do tego upowazniony; 

Laboratorium powolu]e si~ na posiadana akredytacje stosujac w spos6b prawidfowy symbol 
akredytacji i powolanie tekstowe na posiadana akredytacje, prawidlowo wyroznia badania 
wykonane metodami akredytowanymi od badari nieakredytowanych. 

Zapisy dokumentujqce realizacje proces6w badari i dzialari zwiqzanych z badaniami sa 
utrzymywane i nadzorowane w Laboratorium w spos6b gwarantujqcy ich, zidentyfikowanie w 
odniesieniu do konkretnych dzialan, obiekt6w badari i personelu realizujqcego konkretne zadania. 
Zapisy sa kompletne i czytelne i oraz fatwo dostepne dla personelu Laboratorium. 

Szczeg6fowe informacje na temat realizacji proces6w w poszczeg61nych obszarach badari 
poddanych ocenie znajduja si~ w raportach auditor6w technicznych . 

7.	 KOMPETENCJE TECHNICZNE 

7.1. Personel 

Stan personelu technicznego Laboratorium zrnniejszyl sie od poprzedniej oceny PCA 0 jedna 
osobe. Og61na Iiczba personelu technicznego, zatrudnionego w Laboratorium (18 os6b) jest 
wystarczajqca i adekwatna do Iiczby i zakresu wykonywanych badari okreslonych w 
dotychczasowym zakresie akredytacji oraz do Iiczby badari przewidywanych w ramach 
wn ioskowanego rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji. 

Personel Laboratori6w posiada i zna zakresy swoich uprawnieri i odpowiedzialnosci okreslonych 
w systemie zarzadzania i przedstawionych w indywidualnie opracowanych dla pracownika 
Zakresach czynnosci pracownika(obowiqzk6w, uprawnieri i odpowiedzialnosci) . 

Laboratorium wlasciwie identyfikuje swoje potrzeby w zakresie usluq szkoleniowych , biorac pod 
uwaqe aktualne kompetencje personelu, w tym jego przeszkolenie oraz plany rozwojowe w 
zakresie wdrazania nowych technik wykonywanych badari , wykorzystania nowych urzadzeri 
pomiarowych, doskonalenia urniejetnosci w obszarze szacowania niepewnosci pomiar6w i 
walidacji metod badawczych. Programy szkoleri zaplanowanych na rok 2013 obejmuja 
zagadnienia techniczne i tematy zwiazane z systemem zarzadzania. Ustalony dla Laboratorium 
plan szkoleri obejmujqcy zar6wno szkolenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne jest realizowany 
skutecznie. Realizacja plan6w szkolen i ocena skutecznosci dzialari podejmowanych w zwiazku ze 
szkoleniami jest tematem okresowych przeglqd6w zarzadzania. Laboratorium utrzymuje zapisy z 
realizowanych szkoleri , w tym zachowuje potwierdzenia szkoleri zewnetrznych odbytych przez 
personel. 

Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdzajq, ze doswladczenle, wiedza i kompetencje personelu 
wykonujqcego badania i zaangazowanego w dziatania zwiazane z badaniami , w tym 
upowaznionego do autoryzacji sprawozdari z badari , sa odpowiednie do zakresu i poziomu 
technicznego dzialainosci zasadniczej Laboratorium. 

Szczeg6fowa ocena kompetencji personelu biorqcego udzial w badaniach obserwowanych 
w trakcie oceny, zostala przedstawiona w raportach auditor6w technicznych. Auditorzy pozytywnie 
ocenili kompetencje personelu Laboratori6w do real izacji powierzonych mu zadari i obowi qzk6w 
oraz bieqlosc w wykonywaniu badari i dzialan zwiqzanych z badaniami. 

Infrastruktura Laboratorium i srodowisko realizacji badari , nie ulegty zmianie od poprzedniej oceny 
PCA. 
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Warunki W Laboratorium sa odpowiednie do wykonywania badan i przechowywania pr6bek do 
badan Laboratorium monitoruje warunki srodowiskowe i zapewnia , ze nie maja one negatywnego 
wplywu na pr6bki do badan i nie powoduja zmian ich wlasciwosci. Infrastruktura Laboratorium i 
nadz6r nad dostepern do pomieszczen, gwarantuje bezpieczenstwo pr6bek do badan . 
Laboratorium utrzymuje czystosc i porzadek w zajmowanych pomieszczeniach . 

Auditorzy techniczni og61nie pozytywnie ocenili kompetencje techniczne Laboratorium do realizacji 
badan z dotychczasowego zakresu akredytacji i badan zqloszonych we wniosku 0 rozszerzenie 
zakresu akredytacji. Jednakze stazysta auditor techniczny oceniajacy badania mikrobiologiczne 
sformulowal trzy spostrzezenia z obszaru nadzoru nad wyposazeniem. 

7.2. Zapewnienie [akoscl wynik6w 

Laboratorium planuje i realizuje przedsiewzlecia, kt6rych celem jest zapewnienie [akosci wynik6w 
przeprowadzanych badan. Plany i programy zapewnienia [akosci obejmuja przedsiewziecia 
wewnetrzne i zewnetrzne. Zakres, rodzaj oraz czestotllwosc prowadzanej kontroli [akosci badari 
okreslaja plany zapewnienia jakosci dla poszczeg61nych rodzaj6w badan, 

Laboratorium planuje rowniez i uczestniczy w dzialaniach zewnetrznych obejrnujacych udzlal w 
dostepnych programach badan bieqlosci (PT/ILC) i w por6wnaniach rniedzylaboratoryjnych. 
Programy sterowania jakoscia dla poszczeg61nych rodzaj6w badari oraz plany (dla 
poszczeg61nych sekcji) uczestnictwa w PT flLC wskazuja na podejmowanie przez Laboratorium 
systematycznych dzlalan w celu kontroli i zapewnienia jakosci wynik6w wykonywanych badari , w 
zakresie reprezentatywnym dla posiadanego zakresu akredytacji. Poziom uczestnictwa 
Laboratorium w PT/ILC zostal okreslony z uwzqlednieniern poddyscyplin i czestosci uczestnictwa, 
wlasciwych dla potwierdzenia kompetencji Laboratorium w zakresie techn ik badawczych objetych 
aktualnym zakresem akredytacji. Laboratorium przedstawHo pozytywny wynik uczestnictwa w 
programie PT I ILC reprezentatywnym dla badari zqloszonych we wniosku 0 rozszerzenie i 
uaktualnienie zakresu akredytacji. 

Laboratorium analizuje przebieg i wyniki przedsiewziec realizowanych w ramach program6w 
zapewnienia jakosci wynik6w badan , z punktu widzenia mozliwosci doskonalenia systemu 
zarzadzania i dzialalnosci technicznej oraz w celu sledzenia zmian kompetencj i i okreslania 
obszar6w wyrnaqajacych ewentualnych dzlalan korygujGlcych lub zapobiegawczych. W ocenie 
uzyskiwanych wynik6w stosowane sa okreslone w systemie zarzadzania kryteria . Kryteria 
stosowane do oceny rezultat6w podejmowanych dzialan sa poprawne, uzasadnione technicznie 
i zostaly udokumentowane w systemie zarzadzania. Plan zapewnienia jakosci wynik6w badan 
jest systematycznie poddawany przeqladorn i weryfikacji przez kierownictwo Laboratorium. 

Auditorzy techniczni pozytywnie ocenili podejmowane w Laboratorium dzialania w zakresie 
zapewnienia [akosci wynik6w badan , potwierdzili ich dostosowanie do zakresu prowadzonej 
dzialalnosci badawczej i skutecznosc w monitorowaniu i zapewnieniu utrzymania kompetencji 
Laboratorium. 

Szczeg6fowe informacje odnosnie zapewnienia jakosci wynik6w badan w ocenianych obszarach 
dzialalnosci technicznej opisano w raportach auditor6w technicznych. 

8. ZOBOWIAZANIA KONTRAKTOWE 

Akredytowany podmiot jest swiadorny koniecznosci biezaceqo informowania PCA 0 zmianach 
zachodzacych w organizacji i w funkcjonowaniu systemu zarzadzania Laboratorium. W trakcie 
oceny nie stwierdzono zmian organizacyjnych lub formalnych majacych wplyw na funkcjonowanie 
systemu zarzadzania i prowadzonej dzialalnosci badawczej Laboratorium, 0 kt6rych nie 
poinformowano PCA. 

Laboratorium stosuje symbol akredytacji PCA i powolanie tekstowe na posiadana akredytacje 
oraz znak ILAC MRA w sprawozdaniach z badart w kt6rych zamieszcza wyniki wlasnych 
akredytowanych badan. W trakcie oceny, przy przeqladzie dokument6w i zapis6w w Laboratorium 
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nie stwierdzono przypadku nieprawidtowego powotywania sie na posiadana akredytacje lub 
naruszenia zobowiazan kontraktowych w tym obszarze. 

9. WNIOSKI ZESPOlU OCENIAJJ\CEGO 

9.1.	 Podsumowanie dzlalari wynikajacych z poprzedniej oceny (skutecznosc dzlalari 
koryqujacych i odniesienie sie do spostrzezeri) 

W trakcie poprzednich ocen w nadzorze PCA: (AB-1216/2011) stwierdzono 2 niezqodnosci z 
obszaru badari wykonywanych w Laboratorium Bakteriologicznym , AB-1305/2012 nie stwierdzono 
niezqodnoscl , sforrnulowano 1 spostrzezenle. 

Laboratorium zrealizowalo w ocenianym obszarze skuteczne dzialania koryqujace. Niezqodnosci 
zostaly usuniete, a w trakcie biezacej oceny, w ocenianym obszarze nie stwierdzono przypadku 
powt6rzenia sie niezqodnosci z poprzedniej oceny PCA. 

Laboratorium poddalo analizie sforrnulowane spostrzezenia i ocenHo zwiazane z nimi ryzyka oraz 
podjelo i zrealizowalo ustalone doskonalenia / dzialania zapobiegawcze. 

92 bkt5'1I ne 5 rony I ws azarue 0 szarow d d k0 os ona ema 
Silne strony Slabe strony 

- Zaangazowanie Najwyzszeqo -
Kierownictwa w funkcjonowanie systemu 
zarzadzania Laboratorium 

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

Nie dotyczy. 

9.4. Realizacja planu oceny i sprawy nlerozstrzyqnlete podczas oceny
 

Zrealizowano caly zakres oceny zgodnie z planem.
 

Spraw nierozstrzyqnietych nie pozostawiono.
 

9.5.	 Wniosek zespolu odnosnie zaufania do kompetencji laboratorium z uwzqlednlenlern 
spelnienia wymagan akredytacyjnych 

Laboratorium 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w l.eborku 
Oddzial Laboratoryjny 
ul. Gdariska 63, 84-300 l.ebork 

ma wdrozony funkcjonuiacy system zarzadzania wedluq normy odniesienia. 

Auditor wiodacy w imieniu zespolu oceniajaceqo stwierdza, ze Laboratorium spelnia wymagania 
akredytacyjne. Zespol oceniajacy pozyskal dowody z oceny uzasadniajace dostateczne zaufanie 
do kompetencji Laboratorium AB 691 w zakresie posiadanej akredytacji oraz w obszarze badari 
wnioskowanych do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu. 

W odniesieniu do spostrzezen , Laboratorium jest zobowiazane do przeprowadzenia analizy, oceny 
ryzyka , a w razie koniecznosci do podjecia dzialan zapobiegawczych. Wdrozenie i skutecznosc 
podjetych dzialan bedzie przedmiotem kolejnej oceny PCA. 

10. ZAlJ\CZNIKI
 

Wykaz zalacznikow do raportu przekazywanych do klienta:
 

• Raport z oceny AT Jolanta Kraft 
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•	 Raport z oceny AT Ewa WEilgrzyn 

•	 Raport z oceny SAT Dagna Szubstarska 

•	 FA-72 Karty niezqodnosci od Nr 1/2 do Nr 2/2 (kopie) wraz z ocena wykonanych dzlalan z 
poprzedniej oceny 

Wykaz zalacznlkow do raportu dla peA: 

•	 Raport z oceny AT Jolanta Kraft wraz z KMB od Nr 1/4 do Nr 4/4 

•	 Raport z oceny AT Ewa WEilgrzyn wraz z KMB od Nr 1/5 do Nr SIS 

•	 Raport z oceny SAT Dagna Szubstarska wraz z KMB od Nr 1/4 do Nr 4/4 

•	 Projekt zakresu akredytacji z dnia 22.10.2013 r. 

•	 FA-72 Karty niezqodnosci od Nr 1/2 do Nr 2/2 wraz z ocena wykonanych dzlatan z poprzedniej 
oceny 

•	 FA-32 Plan oceny z dnia 02.10.2013 r. 

•	 FA-34 Listy uczestnik6w bioracych udzial w spotkaniu otwierajacyrn i zamykajqcym 

•	 FAB-28 Sprawozdanie z udziatu laboratorium badawczego w PT/ILC stan na dzien 
25.01.2013r. 

•	 FAB-14 Informacja 0 personelu upowaznionym do autoryzacji sprawozdari z badan 
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