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PRZEGLĄD DOKUMENTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGOEGO PRZEZ AUDITORA TECHNICZNEGO / EKSPERTA

Nazwa organizacji: 

Nazwa Laboratorium:

Ulica, nr

Kod, miasto

Dziedzina / poddziedzina:


PN-EN ISO/IEC 17025 :2005
Identyfikacja dokumentu laboratorium
 związanego z wymaganiem 
(nazwa, rozdz., punkt)
PRZEGLĄD DOKUMENTACJI
(wypełnia auditor/ekspert 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

4.13
Nadzór nad zapisami technicznymi i nadzorowanie danych




4.13.2

5.4.7
Dyspozycje dotyczące prowadzenia i zachowywania zapisów technicznych.
Zakres dyspozycji:
- sposób identyfikacji zapisów w odniesieni do zadania,
- wprowadzanie zmian i poprawek do zapisów,
- czas przechowywania  zapisów,
- zawartość zapisów dotyczących wzorcowań, w tym identyfikacja personelu odpowiedzialnego za przeprowadzanie wzorcowania oraz sprawdzenie wyników. 
Dyspozycje dotyczące nadzorowania danych. 
Procedury (ustanowienie, zakres, udokumentowanie) dotyczące ochrony danych. 
Dyspozycje dotyczące oprogramowania opracowanego przez użytkownika oraz utrzymywania komputerów i sprzętu zautomatyzowanego.




5.2
Personel




5.2.1
5.2.5

Dyspozycje dotyczące wymagań (kryteriów), na podstawie których personel jest kwalifikowany do realizacji określonych zadań.




5.2.2
Cele dotyczące wykształcenia, szkolenia i umiejętności personelu laboratorium.  




5.3
Warunki lokalowe i środowiskowe





Opis infrastruktury laboratorium. 
Dyspozycje dotyczące:
- rozgraniczenia obszarów gdzie wykonywane są czynności wpływające negatywnie na siebie,
- dostępu i wykorzystania obszarów wpływających na jakość wzorcowań,
- utrzymania czystości i porządku.
Opis warunków środowiskowych w laboratorium.  
Techniczne wymagania dotyczące warunków lokalowych i środowiska, z uwzględnieniem realizacji wzorcowań poza stałymi pomieszczeniami laboratorium.
Dyspozycje dotyczące monitorowania, nadzorowania i rejestracji warunków środowiskowych, w tym, odnośnie wstrzymania wzorcowań gdy warunki środowiskowe zagrożą poprawności wyników wzorcowań.




5.4
Metody wzorcowań oraz ich walidacja




5.4.1
Dyspozycje dotyczące stosowanych przez laboratorium metod 
i procedur w obszarze działalności objętej systemem zarzadzania (postępowania z obiektami wzorcowań, przygotowania, przechowywania, transportowania, oszacowania niepewności pomiaru, inne) oraz instrukcji obsługi całego wyposażenia.
Dyspozycje dotyczące odstępstw od metod wzorcowań.




5.4.2
Opis zasad i postępowania przy doborze metod wzorcowań (metody znormalizowane: opublikowane w normach albo przez renomowane 
i uznane organizacje techniczne oraz naukowe; metody własne). Dyspozycje dotyczące potwierdzania prawidłowości realizacji metod znormalizowanych.




5.4.3
Dyspozycje dotyczące stosowania i opracowywania przez laboratorium metod wzorcowań, w tym planowanie i realizacja opracowań.




5.4.4
Opis zasad i postępowania przy opracowaniu przez laboratorium metod wzorcowań.
Zakres dyspozycji:
- analiza konieczności opracowania i uzgodnienie z klientem celu oraz wymagań,
 - walidacja metody,
- zawartość procedury wzorcowania.




5.4.5
Dyspozycje dotyczące zasad i postępowania przy walidacji metod.




5.4.6
Procedura szacowania niepewności pomiaru (ustanowienie, zakres, udokumentowanie). 




5.5
Wyposażenie




5.5.1
5.5.2
Dyspozycje dotyczące stosowanego w laboratorium wyposażenia.
Zakres dyspozycji:
- zakres i kompletność stosowanego wyposażenia, w tym stosowanie wyposażenia niebędącego własnością laboratorium i nieznajdującego się pod jego stałym nadzorem,
- spełnienie wymagań dotyczących dokładności wyposażenia 
i mających zastosowanie specyfikacji,
- ustalenia dotyczące wzorcowania lub sprawdzania wyposażenia przed zainstalowaniem na miejscu użytkowania.




5.5.3
Dyspozycje dotyczące obsługi wyposażenia przez upoważniony personel, w tym, stosowanie i dostępność instrukcji obsługi.




5.5.4
Dyspozycje dotyczące identyfikacji elementów wyposażenia i jego oprogramowania.




5.5.5
Dyspozycje odnośnie utrzymywania zapisów dotyczących wyposażenia i jego oprogramowania (zasady prowadzenia i zakres).




5.5.6
Procedury dotyczące postępowania z wyposażeniem własnym (ustanowienie, zakres, udokumentowanie), w tym postępowania 
z wyposażeniem pomiarowym stosowanym poza stałą siedzibą laboratorium.




5.5.7
Dyspozycje dotyczące postępowania z wyposażeniem wymagającym wycofania z eksploatacji, w tym odnośnie oceny wpływu wady wyposażenia lub przekroczenia wyspecyfikowanych granic, na wcześniej wykonane wzorcowania. 




5.5.8
Dyspozycje dotyczące identyfikowania statusu wzorcowania nadzorowanego wyposażenia laboratorium oraz wymagającego wzorcowania.




5.5.9
Dyspozycje dotyczące sprawdzenia działania i statusu wzorcowania wyposażenia laboratorium, które znajdowało się poza jego bezpośrednim nadzorem.




5.5.10
Dyspozycje dotyczące stosowania sprawdzeń okresowych.
Procedura sprawdzeń okresowych (ustanowienie, zakres, udokumentowanie) – jeżeli sprawdzanie jest stosowane.




5.5.11
Procedura aktualizowania poprawek do wskazań urządzeń pomiarowych (ustanowienie, zakres, udokumentowanie), uzyskanych w wyniku wzorcowania. 




5.6
Spójność pomiarowa




5.6.1
5.5.2
Dyspozycje dotyczące wzorcowania urządzeń pomiarowych przed oddaniem do użytkowania i ustanowienia programu wzorcowań urządzeń pomiarowych. 
Procedura wzorcowania własnego wyposażenia pomiarowego (ustanowienie, zakres, udokumentowanie)




5.6.2
Dyspozycje dotyczące programu wzorcowań urządzeń pomiarowych stosowanych we wzorcowaniach, gwarantującego zapewnienie spójności pomiarowej, z uwzględnieniem wymagań dokumentu DA-06.




5.6.3
Dyspozycje dotyczące stosowania w laboratorium wzorców odniesienia oraz materiałów odniesienia.
Program i procedura dotycząca wzorcowania wzorców odniesienia laboratorium (ustanowienie, zakres, udokumentowanie), 
z uwzględnieniem wymagań dokumentu DA-06. 
Program i procedura sprawdzeń okresowych wzorców i materiałów odniesienia (ustanowienie, zakres, udokumentowania) – jeżeli sprawdzanie jest stosowane.
Procedury dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, transportowania, przechowywania i użytkowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia (ustanowienie, zakres, udokumentowanie).




5.8
Postępowanie z obiektami do wzorcowań




5.8.1
Procedury postępowania z obiektami podlegającymi wzorcowaniu (ustanowienie, zakres, udokumentowanie), w tym wykonywanemu poza stałą siedzibą laboratorium.




5.8.2
Dyspozycje dotyczące systemu identyfikacji wzorcowanych obiektów. 




5.8.3
Dyspozycje dotyczące przyjmowania obiektu do wzorcowania, w tym, prowadzenie zapisów związanych z anomaliami i odstępstwami oraz działania w przypadku niespełnienia wymagań/warunków przydatności obiektu do wzorcowania.  




5.8.4
Procedury (ustanowienie, zakres i udokumentowanie) zapobiegające pogorszeniu właściwości, zagubieniu lub uszkodzeniu obiektu poddawanego wzorcowaniu, w tym dyspozycje dotyczące przechowywania lub kondycjonowania – jeżeli dotyczy.




5.9
Zapewnienie jakości wyników wzorcowania




5.9.1
Dyspozycje dotyczące monitorowania miarodajności wyników podejmowanych wzorcowań.
Zakres dyspozycji:
- działania przewidziane w ramach monitorowania miarodajności podejmowanych wzorcowań,
- dostosowanie zakresu podejmowanych działań do wnioskowanego zakresu akredytacji oraz poziom uczestnictwa w programach PT/ILC. Patrz również wymagania DA-05 i DAP-04





5.9.2
Dyspozycje dotyczące analizowania danych z procesu monitorowania miarodajności podejmowanych wzorcowań.  
Zakres dyspozycji:
- cel i zakres prowadzonych analiz, odniesienie do stosowania technik statystycznych,
- określenie kryteriów oceny wyników działań,
- postępowanie w przypadku przekroczenia kryteriów.




5.10
Przedstawianie wyników





Dyspozycje dotyczące przedstawiania wyników wzorcowań. 
Zakres dyspozycji:
- szczegółowa zawartość świadectwa wzorcowania, 
- przedstawianie stwierdzeń dotyczących zgodności z wymaganiami i/lub specyfikacjami.









Wnioski z przeglądu dokumentacji laboratorium wzorcującego:

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:




