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PRZEGLĄD DOKUMENTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO PRZEZ AUDITORA WIODĄCEGO
Nazwa organizacji: 

Nazwa Laboratorium:

Ulica, nr

Kod, miasto



PN-EN ISO/IEC 17025 :2005
Identyfikacja dokumentu laboratorium
 związanego z wymaganiem 
(nazwa, rozdz., punkt)
PRZEGLĄD DOKUMENTACJI
(wypełnia auditor zgodnie z zakresem oceny)
Opis wymagań do poszczególnych punktów normy ma formę uproszczoną. Szczegóły wymagań znajdują się w tekście normy 

Spełnienie wymagania
Niezgodności / spostrzeżenia W przypadku niezgodności podać NC X/Y , gdzie X – kolejny numer niezgodności i Y – liczba niezgodności łącznie; w przypadku spostrzeżeń podać S Z/T, gdzie Z – kolejny numer spostrzeżenia i T – liczba spostrzeżeń łącznie


TAK
NIE

4.1
Organizacja




4.1.1
Identyfikacja statusu prawnego organizacji / laboratorium. Ustalenia dotyczące odpowiedzialność prawnej za działalność laboratorium.




4.1.2
Ustanowienie zobowiązania dotyczącego spełnienia wymagań:
	normy

klienta
organów stanowiących (jeśli dotyczy)
PCA




4.1.3
Identyfikacja miejsca prowadzenia działalności Laboratorium  
(w siedzibie stałej, poza stałą siedzibą, i inne), lokalizacje.




4.1.4
Określenie zakresów odpowiedzialności kluczowego personelu organizacji, gdy organizacja prowadzi działalność inną niż badania, który bierze udział w badaniach lub ma wpływ na działalność laboratorium) w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów interesów.




4.1.5
Struktura organizacyjna i zarządzania laboratorium, w tym relacje ze służbami (komórkami) pomocniczymi.
Ustalenia dotyczące kierownictwa laboratorium, kierownictwa technicznego, kierownika ds. jakości (odpowiedzialności, uprawnienia i zasoby, w tym dotyczące odstępstw, wzajemne powiązania). Zastępstwa kluczowego personelu kierowniczego. 
Ustalenia dotyczące i zapewniające brak wewnętrznych 
i zewnętrznych wpływów oraz nacisków na kierownictwo i personel. 
Polityka i procedury (ustanowienie, zakres i udokumentowanie) dotyczące zapewnienia klientom ochronę poufnych informacji i praw własności.
Polityka i procedury (ustanowienie, zakres i udokumentowanie) dotyczące unikania zaangażowania się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do laboratorium. 




4.2
System zarządzania




4.2.1
Zakres ustanowionego, wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania (zakres działalności objętej system). 
Udokumentowanie polityk (ustanowienie Księgi Jakości, dalej KJ), systemów, programów, procedur, instrukcji.




4.2.2
Deklaracja polityki jakości, ustanowienie i udokumentowanie (zawartość deklaracji polityki jakości).




4.2.5
Odniesienie się w KJ do procedur systemu zarządzania. Opis struktury dokumentacji systemu zarządzania




4.2.6
Określenie i udokumentowanie (w KJ) roli i odpowiedzialność kierownictwa technicznego i kierownika ds. jakości




4.3
Nadzór nad dokumentami




4.3.1
Procedury nadzoru nad dokumentami (ustanowienie i udokumentowanie) 




4.3.2
Zakres dyspozycji:
- identyfikacja dokumentów,
- zatwierdzanie i dystrybucji dokumentów, 
- identyfikowanie aktualnego statusu nowelizacji dokumentu, w celu
 uniemożliwienia stosowania nieaktualnych dokumentów systemu zarządzania,
- dostępność w miejscach istotnych autoryzowanych wydań właściwych dokumentów,
- okresowe przeglądy dokumentów,
- wycofanie ze stosowania dokumentów nieaktualnych lub nieważnych,
- zachowywanie nieaktualnych dokumentów (ich oznaczanie).




4.3.3
Dyspozycje dotyczące zasad i sposobu wprowadzania, zatwierdzania i nadzorowania zmian do dokumentów, w tym do dokumentów utrzymywanych w systemach skomputeryzowanych.




4.4
Przegląd zapytań, ofert i umów




4.4.1
5.4.2
Polityka i procedury (ustanowienie i udokumentowanie), w tym określenie zakresu stosowania (zapytania, oferty, umowy/zlecenia).
Zakres dyspozycji:
- właściwe określenie i udokumentowanie wymagań, łącznie z metodami (patrz 5.4.2),
- weryfikacja możliwości i zasobów laboratorium,
- wybór właściwych metod (parz 5.4.2),
- wyjaśnianie różnic pomiędzy zamówieniem lub ofertą, a umową, 
- akceptacja umowy przez laboratorium i klienta,
- informowanie klienta o wybranej metodzie (5.4.2).




4.4.2
Dyspozycje dotyczące utrzymywania zapisów z przeglądów.




4.4.3
Dyspozycje dotyczące przeglądu umów dla badań podzlecanych przez laboratorium. 




4.4.4
Dyspozycje dotyczące informowania klienta o odstępstwach od umowy.




4.4.5
Opis postępowania w przypadku zmiany umowy po rozpoczęciu jej realizacji.




4.5
Podwykonawstwo badań





Odniesienie się do stosowania podwykonawstwa w działalności objętej systemem zarządzania.
Zakres dyspozycji:
- zasady korzystania z podwykonawstwa i wybór podwykonawcy (patrz również wymagania dokumentu DAB-07),
- powiadomienie klienta i akceptacja podwykonawcy przez klienta,
- odpowiedzialność przed klientem za pracę podwykonawcy,
- utrzymywanie rejestru podwykonawców.




4.6
Zakupy usług i dostaw




4.6.1
Polityka i procedury (ustanowienie i udokumentowanie)




4.6.2
Dyspozycje dotyczące celu, zakresu, sposobu i prowadzenia zapisów ze sprawdzania zgodności usług i dostaw z wyspecyfikowanymi wymaganiami. 




4.6.3
Dyspozycje dotyczące zawartości, przeglądu i zatwierdzania dokumentów zakupu.




4.6.4
Dyspozycje dotyczące oceny dostawców oraz utrzymywania zapisów z ocen i listy zatwierdzonych dostawców




4.7
Obsługa klienta





Zawartość dyspozycji:
- gotowość do współpracy w zakresie wyjaśniania życzeń 
i monitorowania działania laboratorium z pracą realizowaną na rzecz klienta,
- dążenie do pozyskiwania informacji zwrotnych od klientów,
- zasady i sposób wykorzystania informacji zwrotnych.




4.8
Skargi





Polityka i procedury (ustanowienie i udokumentowanie), 
w tym dyspozycje dotyczące utrzymywania zapisów. 




4.9
Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań




4.9.1
Polityka i procedury (ustanowienie i udokumentowanie).
Zakres dyspozycji: 
- ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w obszarze zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami, w tym w odniesieniu do wyrażenia zgody na wznowienie pracy,
- ustalenie działań łącznie ze wstrzymaniem pracy oraz sprawozdań z badań w chwili stwierdzenia, że praca jest niezgodna z wymaganiami,
- zakres i sposób oceny znaczenia pracy niezgodnej z wymaganiami,
- zasady realizacji korekcji i podejmowanie decyzji o możliwości przyjęcia pracy niezgodnej z wymaganiami,
- zasady informowania klienta i anulowania wyników pracy.




4.9.2
Dyspozycje dotyczące podejmowania działań w przypadku stwierdzenia, że praca niezgodna z wymaganiami mogłaby się powtórzyć. 




4.10
Doskonalenie





Dyspozycje dotyczące ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. 




4.11
Działania korygujące




4.11.1
Polityka i procedury (ustanowienie i udokumentowanie), 
w tym dyspozycje dotyczące uprawnień. 




4.11.2
Dyspozycje dotyczące analizy i ustalania podstawowej przyczyny problemu.




4.11.3
Dyspozycje dotyczące wyboru i wdrożenie działań korygujących:.
Dyspozycje dotyczące wdrożenie i udokumentowania zmian wynikających z działań korygujących.




4.11.4
Dyspozycje dotyczące monitorowania wyników działań korygujących oraz ich skuteczności. 




4.11.5
Zasady przeprowadzania auditów dodatkowych




4.12
Działania zapobiegawcze





Dyspozycje dotyczące określania niezbędnych doskonaleń 
i potencjalnych źródeł  niezgodności,
Procedury (ustanowienie i udokumentowanie).
Zakres dyspozycji:
- opracowanie, wdrożenie i monitorowanie planów działań,
- inicjowanie działań i nadzór ich skuteczności.




4.13
Nadzór nad zapisami




4.13.1
Procedury (ustanowienie i udokumentowanie).
Zakres dyspozycji:
- zasady identyfikacji, gromadzenia, oznaczania, dostępu, katalogowania, przechowywania, utrzymywania oraz niszczenia zapisów dotyczących jakości i zapisów technicznych,
- zasady prowadzenia zapisów (czytelność) i zachowywania (bezpieczeństwo, poufność, okres zachowywania), 
- postępowanie z zapisami utrzymywanymi na nośnikach elektronicznych.




4.14
Audity wewnętrzne




4.14.1
Procedura (ustanowienie i udokumentowanie).
Zakres dyspozycji:
- program auditów wewnętrznych (zakres auditów),
- planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych,
- przeszkolenie i kwalifikowanie auditorów.




4.14.2
Dyspozycje dotyczące działań podejmowanych w związku 
z wynikami auditów wewnętrznych.




4.14.3
Dyspozycje dotyczące prowadzenia zapisów związanych z auditami wewnętrznymi.




4.14.4
Dyspozycje dotyczące działań poauditowych (sprawdzenie i udokumentowanie wdrożenia i skuteczności działań korygujących). 




4.15
Przeglądy zarządzania





Procedura (ustanowienie i udokumentowanie).
Zakres dyspozycji:
- program przeglądu zarządzania,
- prowadzenie zapisów dokumentujących ustalenia z przeglądu zarządzania. 




5.2
Personel




5.2.1

Dyspozycje dotyczące nadzoru nad personelem będącym w trakcie szkolenia oraz kwalifikowania personelu do zadań.




5.2.2
Polityka i procedury (ustanowienie, zakres i udokumentowanie) dotyczące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i zapewnienia szkolenia personelu.
Określenie celów dotyczących wykształcenia, szkolenia i umiejętności personelu laboratorium. 
Dyspozycje dotyczące programów szkoleń oraz zasad oceny skuteczności podejmowanych działań dotyczących szkoleń.




5.2.3
Dyspozycje dotyczące formy zatrudnienia personelu przez laboratorium oraz dotyczące nadzorowania personelu, z którym zawarto umowę.




5.2.4
Dyspozycje dotyczące utrzymywania aktualnych opisów obowiązków personelu kierowniczego, technicznego i kluczowego pomocniczego, zaangażowanego w badania.




5.2.5
Dyspozycje dotyczące upoważniania personelu do określonych zadań i czynności.
Ustalenia odnośnie utrzymywania zapisów dotyczące upoważnień, kompetencji, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szkoleń, umiejętności i doświadczenia personelu technicznego. 




5.9
Zapewnienie jakości wyników badania




5.9.1
Procedury (ustanowienie i udokumentowanie)
Zakres dyspozycji:
- zakres działań przewidzianych w ramach monitorowania miarodajności podejmowanych badań, patrz również wymagania DA-05 i DAB-07,
- planowanie i przegląd planów dotyczących monitorowania miarodajności podejmowanych badań, patrz również wymagania DA-05 i DAB-07.




5.9.1,
5.9.2
Dyspozycje dotyczące analizowania danych z procesu monitorowania miarodajności podejmowanych badań.  
Zawartość dyspozycji:
- zakres i cel prowadzonych analiz, odniesienie do stosowania technik statystycznych,
- postępowanie w przypadku przekroczenia kryteriów.




5.10
Przedstawianie wyników





Dyspozycje dotyczące przedstawiania wyników badań. 
Zawartość dyspozycji:
-  ogólne zasady dotyczące zawartości sprawozdań z badań, w tym sprawozdań dla klienta wewnętrznego i sprawozdań uproszczonych,
- szczegółowa zawartość sprawozdań z badań, w tym, ustalenia dotyczące formularzy dostosowanych do każdego rodzaju badania,
- przedstawianie wyników pobierania próbek,
- przedstawianie opinii i interpretacji,
- przedstawianie stwierdzeń dotyczących zgodności z wymaganiami i/lub specyfikacjami,
- przedstawianie wyników badań od podwykonawców,
- elektroniczne przekazywanie wyników,
- zmiany do sprawozdania z badań 









Wnioski z przeglądu dokumentacji laboratorium badawczego:

Wersja A (brak niezgodności)
Dokumentacja ocenianego podmiotu jest odpowiednia i może stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny na miejscu.
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. Wyniki zrealizowanych działań będą uwzględnione podczas wizytacji wstępnej (w przypadku jej przeprowadzenia) i będą przedmiotem oceny na miejscu. 
Wersja B (są niezgodności, które w opinii AW/AT nie stanowią braków dyspozycji systemowych, uniemożliwiających wdrożenie i funkcjonowanie wszystkich podstawowych elementów systemu zarządzania oraz nie stwarzają zagrożenia dla interesów klientów lub innych zainteresowanych stron)
Dokumentacja ocenianego podmiotu może stanowić podstawę do przeprowadzenia oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).
W nadesłanej dokumentacji ocenianego podmiotu stwierdzono niezgodności, które powinny być usunięte przed przystąpieniem podmiotu do oceny na miejscu. W odniesieniu do niezgodności, podmiot jest zobowiązany do wykonania korekcji i podjęcia działań korygujących oraz przesłania do PCA przed oceną na miejscu poprawionej dokumentacji. 
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. Wyniki zrealizowanych działań będą uwzględnione podczas wizytacji wstępnej (w przypadku jej przeprowadzenia) i będą przedmiotem oceny na miejscu. 
Wersja C (są niezgodności, które w opinii AW/AT stanowią podstawowe braki wymaganych dyspozycji systemu zarządzania (polityk, procedur, zasad postępowania) uniemożliwiające pełne wdrożenie i funkcjonowanie elementów systemu zarządzania, poprawność i powtarzalność realizacji działań mających wpływ na jakość usług związanych z oceną zgodności oraz stwarzają zagrożenie dla interesów klientów lub innych zainteresowanych stron)
Dokumentacja ocenianego podmiotu nie może stanowić podstawy do przeprowadzenia oceny na miejscu i wymaga ponownego przeglądu.
W nadesłanej dokumentacji ocenianego podmiotu stwierdzono niezgodności, które powinny być usunięte. Skorygowana dokumentacja powinna być przedstawiona do PCA przed przystąpieniem do ponownego przeglądu dokumentacji.
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. 



Data:

Kod oceny;
A-XXXX-20XX
Nr rejestracyjny
YYYY-LP-RRRR




Data oceny:
dd.mm.rrrr
Imię i nazwisko kierownika laboratorium:

Raport z przeglądu dokumentacji przeprowadzonego przez:
AW – imię i nazwisko
Data:
dd.mm.rrrr


Raport z przeglądu dokumentacji zatwierdzony przez:

Data, podpis:



