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Integrated Quality and Environmental, Health
and Safety Policy

We at GEAC are committed to achieving quality, environmental, 
health, and safety (EHS) excellence. This is a responsibility of 
management and employees in all functions.

• We will comply with all relevant laws, requirements and regulations, 
considering evolving industry practices, regulatory requirements and 
societal standards of care.

• We will strive to create environment that prevents quality or EHS 
incidents, and avoid adverse impact to the environment and 
communities in which we do business, by providing employees with 
the right working environment and considering Quality and EHS 
impacts of the design, manufacture and other processes involving 
our products and services.

• We will move products, services and process towards obtaining 
customer satisfaction through the application of appropriate quality 
and EHS discipline and tools.

• We will continually improve the effectiveness of our Quality and EHS 
Management System being able to provide customers with world- 
class products and services.

• As a member of GE corporate and a member of GE Aviation family 
we will comply with GE - Aviation Quality, Procedure Number: 
099.00.

We will maintain having EHS and Quality as fundamental values in our 
business.
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Integrovaná politika kvality, ochrany 
životního prostředí, zdraví a bezpečností

práce
My v GEAC se zavazujeme k dosahování výjimečností v oblasti kvality,
ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečností práce (OŽP a BOZP).
Toto je odpovědnost vedení i zaměstnanců na všech pozicích.

• Budeme dodržovat všechny příslušné právní a ostatní předpisy a 
zvažovat vyvíjející se nové průmyslové postupy, zákonné požadavky 
a společenské standardy péče.

• Budeme usilovat o vytvoření prostředí, které zabraňuje možnosti 
vzniku nehod v oblasti kvality nebo OŽP a BOZP, a vyhýbat se 
možným negativním dopadům na prostředí a komunity, ve kterých 
podnikáme, tím, že budeme poskytovat správné pracovní prostředí 
zohledňující vliv kvality a OŽP a BOZP na design, výrobu a další 
procesy ovlivňující naše výrobky a služby.

• Naše výrobky, služby a procesy budeme posouvat směrem k získání 
spokojenosti zákazníka a to díky využívání vhodných postupů 
a nástrojů kvality a OŽP a BOZP.

• Budeme neustále zlepšovat efektivitu našeho systému řízení kvality 
a OŽP a BOZP tak, abychom byli schopni zajistit svým zákazníkům 
výrobky a služby světové kvality.

• Jako člen korporace GE a jako člen rodiny podniků GE Aviation 
budeme dodržovat směrnici GE - Aviation Quality, Procedure 
Number: 099.00

Kvalita a OŽP a BOZP jsou a budou udržovány jako základní hodnoty
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