
Gizarte erantzukizun korporatiboko 
politika - Kudeaketa politika integratua 

FULCRUM-eko Administrazio Kontseiluak gizarte erantzukizun korporatiboko politika 
orokorra formulatzen du, eta enpresaren Zuzendaritzari eskatzen dio egoki hedatzeko 
eta ezartzeko. FULCRUM-eko Zuzendaritzak, bere Politika Orokorraren funtsezko zati 
gisa, bere Kudeaketa Politika Integratuaren edukia definitu, onartu eta jakinarazten die 
langile eta alderdi interesdun guztiei, maila guztietan honako hauei dagokienez duten 
posizioa transmititzeko: 

• Gure lanen kalitatea eta fidagarritasuna.
• Garapen jasangarriarekin eta ingurumenarekin dugun konpromisoa, baliabide 

naturalen erabilera arduratsua eta kutsaduraren prebentzioa.
• Gure langileen eta gure instalazioetan dauden pertsona guztien laneko osasuna 

eta segurtasuna.

Politika hau kalitate, ingurumen eta prebentzio-alderdi guztiak etengabe hobetzean 
oinarritutako jarduera-ildo batean oinarritzen da, bai eta erakundeko kideen 
erantzukizunen esleipen egokian eta honako helburu estrategiko hauek lortzean ere: 

• Bezeroaren beharrak eta itxaropenak beti bete.
• Gure jarduerarekin lotutako legezko eta arauzko eskakizunak bete, baita 

erakundeak bezeroekin edo beste alderdi interesdun batzuekin izenpetu ditzakeen 
bestelako betekizunak ere.

• Arriskuen ezabaketa eta, kalitateari, ingurumenari eta laneko segurtasunari eta 
osasunari dagokien arriskuen ezabaketa bilatu. 

• Ustiapen teknikoaren beharrak bete.
• Langile guztiek Kudeaketa Sistema Integratuan parte hartu, eta erakundeko sail 

guztien arteko komunikazioa bermatu eta sustatu.
• Erakundeak proposatutako helburuak eta xedeak betetzen direla ziurtatu.
• Gure bezeroen gogobetetasunaren etengabeko jarraipena egin.
• Enpresa baliabide teknikoez eta giza baliabideez hornitu, gure produktu eta 

zerbitzuen kalitatea eta fidagarritasuna lehiakortasun-kostuetan bermatzeko. 
• Ingurumena errespetatzen duten teknologien garapena eta hedapena sustatu.
• Gure lanak ahalik eta ingurumen-inpaktu txikienarekin burutu.
• Lan-baldintza seguruak eta osasungarriak eskaini, gure langileek edo gure 

instalazioetan, lan-arrazoiengatik, lan egiten dutenen lesioak edo osasun-
narriadura saihesteko.

FULCRUM-en   kudeaketa   politika   integratuak  esparru  orokor  gisa  ere  balio  du, 
FULCRUM-eko Zuzendaritzak hartutako baldintzak betetzearekin, kudeaketa-sistema 



integratuaren eraginkortasuna etengabeko hobekuntza lortzearekin eta kalitate, 
ingurumen eta lan-arriskuen prebentzioaren helburuak ezarri eta berrikusterekin duen 
konpromisoa islatzeko. 

Kudeaketa politika integratu honen zabalkundearekin, Zuzendaritzak, hau erakunde 
osoak ulertzeaz gain, bere helburuak lortzeko politika hori betetzea espero du. 
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