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PRZEGLĄD DOKUMENTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO PRZEZ AUDITORA WIODĄCEGO

Nazwa organizacji: 

Nazwa Laboratorium:

Ulica, nr

Kod, miasto


PN-EN ISO 15189:2013-05
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 dostoswana do przeglądu dokumentacji. 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 i  odpowiedzialność za zarządzanie




4.1.1.1
Miejsce prowadzenia działalności Laboratorium  
(w siedzibie stałej, w filiach, w jednostkach ruchomych), lokalizacje.
Deklaracja dotycząca spełniania wymagań normy w miejscach prowadzenia działalności




4.1.1.2
Potwierdzenie i identyfikacja statusu prawnego organizacji / laboratorium. Odpowiedzialność prawna za działalność laboratorium. 




4.1.1.3
Postępowanie etyczne - opis wprowadzonych rozwiązań w celu zapewnienia niezależności, bezstronności oraz rzetelności
- laboratorium, 
- kierownictwa i personelu.
Identyfikacja potencjalnych konfliktów interesów.
Zapewnienie poufności informacji oraz posiadanie procedur postępowania z próbkami pochodzącymi od człowieka uwzględniającymi, mające zastosowanie, wymagania prawne.




4.1.1.4
Wskazanie osoby/osób kierujących laboratorium (kierownika laboratorium) oraz  zastępcy(ów). 
Określenie kompetencji i uprawnień osoby/osób kierujących laboratorium (kierownika laboratorium).
Określenie i  udokumentowanie obowiązków i zakresu odpowiedzialności kierownika laboratorium. 
Ustalenie zakresu obowiązków przekazanych przez kierownika laboratorium zastępcy(om).




4.1.2.1
Określenie zaangażowanie kierownictwa laboratorium – ustalenie zakresu zaangażowania w tworzenie i wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności.




4.1.2.2
Deklaracja dotycząca spełnienia przez usługi laboratorium potrzeb pacjentów oraz podmiotów korzystających z usług laboratoriów.




4.1.2.3
Ustanowienie Polityki jakości (zwartość, udokumentowanie, zatwierdzenie).
Ustalenia dotyczące komunikowania polityki jakości i jej okresowych przeglądów pod względem przydatności.




4.1.2.4
Określenie mierzalnych celów dotyczących jakości (spójnych 
z polityką jakości) dla właściwych funkcji i szczebli w organizacji.
Ustalenia dotyczące planowanie w systemie zarządzania jakością.
Określenie zasad zapewnienia integralności systemu zarządzania jakością podczas planowania i wdrażania zmian w systemie.




4.1.2.5
Określenie i udokumentowanie odpowiedzialności, uprawnień 
i wzajemnych powiązań w organizacji, w tym w odniesieniu do wyznaczenia zastępców kluczowego personelu kierowniczego 
i technicznego laboratorium.
Ustanowienie zasad komunikowania w organizacji powyższych ustaleń.




4.1.2.6
Określenie metod skutecznej komunikacji z personelem 
i zasad utrzymywania zapisów dokumentujących komunikację.
Procesy komunikacyjne z interesariuszami laboratorium – zasady, zakres i przedmiot komunikacji.




4.1.2.7
Wyznaczenie kierownika ds. jakości i określenie jego zakresu odpowiedzialności i uprawnień.




4.2
System zarządzania jakością




4.2.1
Ustalenie zakresu i przedmiotu  systemu zarządzania jakością (SZJ) laboratorium. 
Określenie procesów w SZJ, ich zastosowanie, sekwencji procesów i ich wzajemne oddziaływania. Ustanowienie zasobów zapewniających skuteczność funkcjonowania i nadzoru procesów.
Monitorowanie, ocenianie i  wdrażanie działań dla osiągnięcia zaplanowanych wyników procesów i ciągłego ich doskonalenia.




4.2.2.1
Udokumentowanie SZJ laboratorium. Określenie zakresu i struktury dokumentacji  – deklaracja polityki jakości i cele dotyczące jakości, księga jakości, procedury i zapis wynikające z wymagań normy odniesienia, dokumenty i zapisy ustanowione przez laboratorium w obszarze funkcjonowania procesów laboratorium, mające zastosowanie przepisy, normy i dokumenty normatywne.




4.2.2.2
Ustanowienie i utrzymywanie Księgi jakości. 
Zawartość Księgi Jakości.
Ustalenia dotyczące dostępności Księgi jakości i dokumentacji SZJ. Zapoznanie personelu z dokumentami SZJ.




4.3
Nadzór nad dokumentami





Określenie zakresu i celu nadzoru dokumentów SZJ.

Ustanowienie udokumentowanej procedury nadzoru nad dokumentami SZJ, w tym dokumentów utrzymywanych w systemie komputerowym.

Zawartość procedury – zidentyfikowanie, wydawanie i zatwierdzanie, dystrybucja i zapewnienie aktualności wydań w miejscu ich stosowania, wprowadzanie zmian w dokumentach, okresowe przeglądy i aktualizacja. Oznaczanie dokumentów nieaktualnych i archiwizacja kopii.




4.4
Umowy dotyczące świadczonych usług




4.4.1
Określenie zasad dotyczących zawierania umów / przyjmowania zaleceń dotyczących świadczonych usług i ich przeglądu.

Ustanowienie udokumentowanej procedury w zakresie zawierania 
i przeglądu umów.

Zakres i treść procedury – dokumentowanie wymagań klientów/użytkowników, ocena możliwości i zasobów do spełnienia wymagań, wybór procedur badawczych, informowanie 
o odstępstwach i zmianach, informowanie o zlecaniu prac konsultantom i laboratorium podwykonawcy. 





4.4.2
Określenie zasad, zakresu i przedmiotu przeglądu umów, w tym zmian w umowach wprowadzanych po rozpoczęciu ich realizacji. 




4.5
Badania wykonywane przez laboratorium podwykonawcy




4.5.1
Określenie zasad i zakresu korzystania z usług laboratoriów podwykonawców i konsultantów.

Ustanowienie udokumentowanej procedury wyboru i oceny laboratoriów podwykonawców i konsultantów.

Zakres i treść procedury – odpowiedzialność za wybór kompetentnego (w odniesieniu do zlecanych działań) laboratorium podwykonawcy i/lub konsultanta, monitorowanie jakości działania  laboratoriów podwykonawców / konsultantów. Utrzymywanie rejestru  laboratoriów podwykonawców / konsultantów.  Ustalenia z laboratoriami podwykonawców / konsultantami  - przegląd ustaleń i utrzymywanie zapisów z przeglądów oraz zachowanie zleceń i wyników badań zlecanych próbek przez ustalony czas.




4.5.2
Ustanowienie zasad przedstawiania wyników badań 
(w sprawozdaniu z badań) wykonanych przez laboratorium podwykonawcy oraz sposobu dostarczania wyników do osoby dokonującej zlecenia wykonania badań.




4.6
Usługi zewnętrzne i dostawy





Określenie zasad i zakresu nabywanych usług zewnętrznych i dostaw, które wpływają na jakość usług laboratorium.  

Ustanowienie udokumentowanej procedury wyboru i zakupu usług zewnętrznych i dostaw.

Zakres i treść procedury – wybór i zatwierdzanie dostawców, kryteria wyboru, informacje dotyczące zakupów. Utrzymywanie listy zatwierdzonych dostawców i monitorowanie działalności dostawców.





4.7
Usługi doradcze 





Ustanowienie zasad i zakresu  komunikacji z użytkownikami wyników badań w odniesieniu do potrzeb dokonywania porad co do korzystania z usług laboratorium, w indywidualnych przypadkach medycznych, oceny i interpretacji wyników badań, konsultacji promocji i edukacji związanej z usługami laboratorium.




4.8
Rozpatrywanie skarg





Ustanowienie udokumentowanej procedury  dotyczącej rozpatrywania skarg lub innych informacji.
Zakres i treść procedury – przedmiot i sposób rozpatrywanie skarg 
i informacji zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron, podejmowane działania w wyniku rozpatrywania, utrzymywane zapisy. 




4.9
Identyfikowanie i nadzorowanie niezgodności 





Ustanowienie udokumentowanej procedury identyfikowania 
i zarządzania niezgodnościami.
Zakres i treść procedury –  określenie odpowiedzialności i uprawnień odnośnie postępowania z niezgodnościami, ustalanie zakresu niezgodności i działań, które będą niezwłocznie podejmowane, wstrzymanie badań jeżeli to konieczne i rozważenie medycznego znaczenia badań niezgodnych z wymaganiami, w tym informowanie zlecającego / wykorzystującego wyniki badań, anulowanie lub właściwe zidentyfikowanie wyników badań niezgodnych z wymaganiami lub potencjalnie niezgodnych, określenie odpowiedzialności za wyrażenie zgody na wznowienie badań. 
Utrzymywanie i okresowe przeglądanie zapisów dotyczących niezgodności w celu wykrywania trendów i inicjowania działań korygujących.




4.10
Działania korygujące





Określenie zasad i zakresu podejmowanych działań korygujących.
Ustanowienie udokumentowanej procedury dotyczącej realizacji działań korygujących. 
Zakres i treść procedury –  przegląd niezgodności, ustalenie ich przyczyn oraz analiza potrzeby podejmowania działań korygujących, ustalenie i wdrożenie niezbędnych działań oraz przegląd ich skuteczności. Utrzymywanie zapisów dokumentujących wyniki działań korygujących.




4.11
Działania zapobiegawcze





Określenie zasad i zakresu podejmowanych działań zapobiegawczych.
Ustanowienie udokumentowanej procedury dotyczącej realizacji działań zapobiegawczych. 
Zakres i treść procedury –  przegląd informacji i danych dotyczących laboratorium w celu ustalenia potencjalnych niezgodności i ich podstawowych przyczyn oraz analiza potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych, ustalenie i wdrożenie niezbędnych działań oraz przegląd ich skuteczności. Utrzymywanie zapisów dokumentujących wyniki działań zapobiegawczych.




4.12
Ciągłe doskonalenie





Określenie zasad i zakresu działań zmierzających do ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ. Ukierunkowanie działań, planowanie (opracowywanie programów) i wdrożenie działań doskonalących (jeżeli to właściwe)  oraz  zaangażowanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania do oceny ich skuteczności.
Udział laboratorium w działaniach dotyczących ciągłego  doskonalenia. Rola kierownictwa laboratorium w inicjowaniu działań doskonalących i informowanie personelu o planach doskonalenia i celach związanych z tymi planami.




4.13
Nadzór nad zapisami





Ustanowienie udokumentowanej procedury dotyczącej) identyfikacji, gromadzenia, oznakowania, dostępu, przechowywania, utrzymywania, wnoszenia zmian oraz bezpiecznego niszczenia zapisów dotyczących jakości i zapisów technicznych.
Zakres i treść procedury –  zasady tworzenia, wnoszenia zmian 
i zachowywania różnych zapisów,  warunki przechowywania (bezpieczeństwo i poufność informacji). 
Zakres i rodzaj zapisów podlegających nadzorowi, dostępność zapisów w trakcie przeglądu zarządzania.




4.14
Ocena i audity




4.14.1
Ustanowienie  zasad odnośnie planowania i wdrożenia procesów ocen i auditów wewnętrznych. Zakres i cel działań związanych z ocena i doskonaleniem. 




4.14.2
Określenie upoważnień, zasad i działań w ramach okresowych przeglądów badań wykonywanych w laboratorium oraz przydatności procedur i wymagań dotyczących próbek.




4.14.3
Określenie zasad, form i działań podejmowanych w ramach dążenia do pozyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników wyników badań. Metody wykorzystywania pozyskiwanych informacji i utrzymywanie zapisów dotyczących zebranych zapisów i podejmowanych działań




4.14.4
Ustalenia dotyczące działań kierownictwa laboratorium podejmowanych w celu pozyskiwania propozycji personelu dotyczących doskonalenia wszystkich aspektów usług laboratoryjnych. Zasady oceny i wdrażania propozycji oraz utrzymywanie zapisów dot. propozycji i działań podejmowanych przez kierownictwo laboratorium.




4.14.5
Określenie zasad, zakresu, przedmiotu i celu auditów wewnętrznych. Programy auditów wewnętrznych, wybór auditorów i prowadzenie auditów. Podejmowanie działań niezwłocznych i działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności.
Ustanowienie udokumentowanej procedury.
Zakres i treść procedury –  odpowiedzialności, planowanie,  przeprowadzanie auditów i przedstawianie ich wyników oraz utrzymywanie zapisów z auditów.




4.14.6
Ustalenie zasad identyfikacji ryzyk (z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta) związanych z procesami roboczymi 
i potencjalnymi błędami. Podejmowanie działań w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyk. Dokumentowanie podejmowanych działań i decyzji.




4.14.7
Określenie zasad ustalania i zakresu wskaźników jakości, w celu monitorowania i oceny działania laboratorium.
Opisanie procesu monitorowania wskaźników – planowanie, ustalanie celu, program działania, czas trwania pomiarów oraz okresowy przegląd wskaźników.
Ustalenia dotyczące czasu oczekiwania na wyniki badań wykonywanych w laboratorium i okresowy przegląd dotrzymywania przyjętych terminów. 




4.14.8
Ustanowienie zasad postępowania w odniesieniu do niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności stwierdzanych przez organizacje zewnętrzne. Utrzymywanie zapisów dokumentujących przeprowadzane przeglądy niezgodności / potencjalnych niezgodności i podejmowane działania.




4.15
Przegląd zarządzania




4.15.1

Ustanowienie zasad dotyczących przeprowadzania przeglądów zarządzania przez kierownictwo laboratorium. Określenie celu. 




4.15.2
Ustalenie zakresu danych wejściowych do przeglądu. 




4.15.3
Określenie przedmiotu i zakresu przeglądu zarządzania. Analiza danych wejściowych wskazujących na problemy w procesach, ocena możliwości doskonalenia i potrzeba zmian w systemie oraz ocena udziału laboratorium w opiece nad pacjentem.




4.15.4
Utrzymywanie i nadzorowanie danych z przeglądów zarządzania (decyzje i działania) jako zapisów dokumentujące wyniki przeglądu.
Informowanie personelu laboratorium o ustaleniach i działaniach wynikających z przeglądu zarządzania. Odpowiedzialność kierownictwa laboratorium za zapewnienie terminowej realizacji działań.




5.1
Personel




5.1.1

Ustanowienie udokumentowanej procedury zarządzania personelem i utrzymywania zapisów dotyczących personelu.




5.1.2
Określenie właściwego wykształcenia, przeszkolenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności personelu odpowiednio do wykonywanych zadań. Udokumentowanie kwalifikacji personelu na każdym stanowiskach.




5.1.3

Ustanowienie opisu stanowisk pracy w laboratorium – odpowiedzialności, uprawnienia i zadania dla całego personelu.




5.1.4
Ustanowienie programu wdrożenia nowego personelu do organizacji, z uwzględnieniem funkcjonującego regulaminu pracy, warunków zatrudnienia, zasad bhp stanowisk pracy i możliwości korzystania z  pomieszczeń dla personelu.




5.1.5
Określenie zasad i programu szkolenia personelu, z uwzględnieniem nadzorowania personelu w trakcie szkolenia i okresowego sprawdzania skuteczności szkoleń.




5.1.6
Ustanowienie zasad oceny kompetencji każdej osoby do wykonywania przydzielonych zadań kierowniczych / technicznych oraz kryteriów stosowanych do oceny kompetencji. Ponowna ocena kompetencji w regularnych odstępach czasu z uwzględnieniem ponownych szkoleń (jeżeli to zasadne).




5.1.7
Określenie celu i zadań przeglądu kompetencji technicznych personelu.




5.1.8

Ustalenia dotyczące ciągłego szkolenia personelu kierowniczego i technicznego, udziału personelu w ciągłym rozwoju zawodowym lub działaniach związanych z wykonywanym zawodem. Program ciągłego szkolenia – jego dostępność i okresowe przeglądy.




5.1.9
Określenie zasad  i zakresu utrzymywanych zapisów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szkoleń, doświadczenia oraz oceny kompetencji personelu. 




5.6
Zapewnienie jakości wyników badań




5.6.1
Określenie ogólnych zasad zapewnienia jakości wyników badań.




5.6.2.1
Ustanowienie procedur kontroli jakości służących weryfikacji osiągania określonej – zamierzonej jakości wyników badań.




5.6.2.2
Określenie zasad stosowania materiałów do kontroli jakości.




5.6.2.3.

Ustanowienie procedury zapobiegającej wydaniu wyniku w przypadku negatywnego rezultatu kontroli jakości.
Zakres działań podejmowanych w przypadku negatywnego rezultatu kontroli jakości.
Przegląd danych z kontroli jakości w regularnych odstępach czasu, analiza trendów i podejmowanie (jeżeli to zasadne) działań zapobiegawczych. Tworzenie zapisów z podejmowanych działań zapobiegawczych.




5.6.3.1

Określenie zasad uczestnictwa laboratorium w programach porównań międzylaboratoryjnych z uwzględnieniem zakresu programów i rodzaju badanych próbek oraz poziomu uczestnictwa (dokument PCA – DA-05).
Ustanowienie udokumentowanej procedury uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych.
Zakres procedury – odpowiedzialności, instrukcje dotyczące uczestnictwa oraz kryteria działania inne niż stosowane w programie porównań.  




5.6.3.2
Ustanowienie zasad i zakresu działań realizowanych przez laboratorium w ramach podejścia alternatywnego, w sytuacji gdy brak jest dostępnych porównań międzylaboratoryjnych 




5.6.3.3
Określenie zasad postępowania przy badaniu w laboratorium próbek z porównań międzylaboratoryjnych. 




5.6.3.4
Ustanowienie działań podejmowanych w celu przeglądu i omawiania z personelem wyników uczestnictwa laboratorium w porównaniu międzylaboratoryjnym.  Realizacja działań korygujących w przypadku braku spełnienia wcześniej określonych kryteriów oraz monitorowanie ich skuteczności. Analiza ponownych wyników uczestnictwa pod kątem występowania trendów i jeżeli to zasadne podejmowanie działań zapobiegawczych.




5.6.4
Określenie zasad porównywania stosowanych procedur, wyposażenia, metod i ustalania porównywalności wyników badań. Uwzględnienie reakcji (jeżeli to zasadne) na uzyskiwane wyniki porównań – usuwanie problemów i niedociągnięć, informowanie i omawianie z użytkownikami zmian dotyczących porównywalności wyników badań.




5.8
Przedstawianie wyników




5.8.1
Określenie zasad dotyczących przedstawiania wyników badań, z uwzględnieniem formy i nośnika sprawozdań oraz sposobu jego wydawania z laboratorium w tym, stosowania procesu powiadamiania zleceniodawcy w przypadku opóźnienia badania.
Ustanowienie procedury zapewniającej poprawność zapisywania wyników laboratoryjnych.




5.8.2
Ustalenia dotyczące elementów sprawozdania umożliwiających skuteczne informowanie o działalności laboratorium (spełniających potrzeby użytkowników). 




5.8.3
Dyspozycje dotyczące zawartości sprawozdań (wzory sprawozdań / formularze)




5.9
Wydawanie wyników




5.9.1
Ustanowienie udokumentowanej procedury dotyczącej wydawania wyników z uwzględnieniem kto i komu może wydać wyniki.

Zakres i przedmiot procedury – informowanie w przypadku niewłaściwej jakości próbki pierwotnej, powiadamianie 
i utrzymywanie zapisów dotyczących powiadamiania w przypadku wyników badań znajdujących się w ustalonych zakresach „alarmowych” lub „krytycznych”, przekazywanie wyników jako sprawozdań częściowych i sprawozdań końcowych. Procesy przekazywania wyników telefonicznie lub elektronicznymi środkami. Utrzymywanie zapisów dotyczących wyników przekazywanych ustnie.




5.9.2
W przypadku wdrożenia w laboratorium systemu automatycznego wyboru wyników i generowania sprawozdania z badań – ustanowienie udokumentowanej procedury.

Zakres i przedmiot procedury – ustalenie, zatwierdzenie i dostępność dla personelu kryteriów automatycznego wyboru wyników i generowania sprawozdania, walidacja kryteriów  i ich weryfikacja  po zmianie w systemie. Procesy wykazywania obecności interferencji w próbce i możliwość dodawania informacji analitycznych, identyfikowalność i przegląd wyników wybranych do automatycznego generowania sprawozdania, możliwość wstrzymania procesu automatycznego wyboru  wyników
i generowania sprawozdań.




5..9.3
Ustanowienie pisemnej instrukcji dotyczących wprowadzania zmian w wydanych sprawozdaniach z badań.

Zakres i przedmiot instrukcji – identyfikacja zmienionego sprawozdania i odniesienie do sprawozdania pierwotnego, identyfikacja wprowadzającego zmianę  oraz wskazanie czasu i daty wprowadzonej zmiany, zidentyfikowanie korekty w sprawozdaniu zbiorczym. Informacja, gdy system generowania sprawozdań nie może przyjmować zmian. 




5.10
Zarządzanie informacjami w laboratorium




5.10.1
Ustalenia dotyczące dostępu do danych i  informacji niezbędnych do świadczenia  usług.

Ustanowienie udokumentowanej procedury w odniesieniu do zachowania poufności informacji dotyczących pacjenta. 




5.10.2
Ustanowienie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie zarządzania systemem informacyjnym, w tym w zakresie wprowadzania zmian 
w systemie(ach).
Ustanowienie odpowiedzialności i uprawnień personelu korzystającego z systemu, w szczególności w zakresie dostępu do danych i informacji o pacjentach, wprowadzania danych i zmiany danych pacjentów i wyników badań oraz autoryzacji wyników badań i sprawozdania. 





5.10.3
Określenie zasad zarządzania systemem informacyjnym z uwzględnieniem walidacji systemu przez dostawcę i weryfikacji przez laboratorium przed wdrożeniem, dostępności dokumentacji systemu dla upoważnionych użytkowników, zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem, zmianami lub utratą i zagwarantowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych. 
Działanie systemu informacyjnego w odpowiednim środowisku
i utrzymanie systemu w sposób gwarantujący integralność danych oraz informacji i zapisywanie błędów systemu oraz podejmowanych działań niezwłocznych i korygujących.
Ustanowienie udokumentowanych planów działania na wypadek awarii systemu informacyjnego.
Określenie zasad korzystania z systemu informacyjnego zarządzanego i utrzymywanego z zewnątrz  lub podzleconego innemu dostawcy.






Wnioski z przeglądu dokumentacji laboratorium:

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. Ocena podjętych działań będzie przedmiotem oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).

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. Ocena korekcji oraz działań korygujących będzie przedstawiona w raporcie z oceny (lub w sprawozdaniu z wizytacji wstępnej).
W odniesieniu do spostrzeżeń, podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia stosownych działań doskonalących lub zapobiegawczych. Ocena podjętych działań będzie przedmiotem oceny na miejscu (lub wizytacji wstępnej – jeśli dotyczy).

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. 
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