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1 Helburua 
Kode Etikoaren helburua Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S. Coop.eko 

(aurrerantzean, MGEP) langileen eguneroko lana orientatu behar duten portaera 
jarraibideak ezartzea da, interes taldeei dagokienez: 

• Erakundeko pertsonen arteko harremanak 
• Horien jarduketak honako hauekin: 

 Ikasleekin 
 Enpresa bezeroekin 
 Enpresa hornitzaileekin 
 Kanpoko irakasleekin eta 
 Erakunde publiko eta pribatuekin eta gizartearekin oro har 

2 Aplikazio eremua 
Kode Etiko hau nahitaez bete behar dute legezko ordezkariek eta MGEPeko 

langileek, edozein dela ere haien erantzukizuna, erakundean duten posizioa, kontratu mota 
(lan edo sozietate harremana) edo jarduerak egiten dituzten lekua. 

Era berean, ahalegina egingo da MGEPekin modu esanguratsuan lan egiten duten 
hornitzaileek bere egin ditzaten Kode Etikoaren printzipioak eta edukiak.  

3 Printzipio etikoak 

3.1 Jokabide arau orokorrak 
MGEP pertsonetan oinarritutako proiektu bat da, MUn eta MONDRAGONen 

integratua, eta haren helburua gizartea eraldatzea da, pertsonen prestakuntza integralaren 
bidez eta zientziaren eta teknologiaren arloan ezagutza sortuz, transferituz eta sozializatuz. 
Horretarako, honako hauek ahalbidetuko ditu: 

• Balio kooperatiboetan oinarritutako prestakuntza eta biziarteko ikaskuntza, 
garapen sozialaren funtsezko elementu gisa.  

• Ikerketa, transferentzia, berrikuntza eta ekintzailetza, aurrerapen jasangarrirako 
faktore gisa. 

"Proiektu kooperatibo sendoa eta pertsona gaitu, konprometitu eta motibatuez 
osatua, lankidetzarako, inklusiorako eta gizartea eraldatzeko eredua" izateko bisioan 
inspiratuta, MGEPek lehentasuna ematen dio bere kultura definitu behar duten 5 balio 
sustatzeari eta pertsona guztientzat –proiektu kolektibo bateko partaide gisa duten 
erantzukizuna gauzatzean– orientabide komuna izateari. Balio horiek beti egon behar dute 
presente pertsonen jarreran: 

1. Lankidetza. MGEP proiektuaren jabekideak eta protagonistak gara, eta horrek 
autoexijentzia, erantzunkidetasuna eta Misioarekiko konpromisoa eskatzen ditu. 
Beti gaude gure artean eta beste batzuekin lankidetzan aritzeko prest. 

2. Bokazioa. Gure lanarekiko grina eta ilusioa sentitzen dugu, eta ikasleei, enpresei 
eta kideei erantzun onena emateko zereginean inplikatzen gara.  

3. Proaktibitatea. Pertsona kritikoak gara gure jardueran berrikuntzan aritzeko dugun 
moduekin. Ausartak gara eta erronka berriei heltzen diegu. 

4. Ingurunearekiko erantzukizuna. Gizartearen aurrerapenerako palanka bat gara, 
hezkuntzan inklusibotasuna sustatzen dugu eta aktiboki inplikatzen gara gure 
ingurunearen aurrerapen jasangarrian. 
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5. Konfiantza. Gardenak gara, beharrezko eta egiazko informazioa ematen dugu eta 
guztiok gure balioen arabera jokatzea espero dugu. 

3.2 Lege eta arau esparruaren barruko portaera 
Jarduera profesionalaren garapenean, MGEPeko langile guztiek bete behar dituzte 

erakundeari eta beren jarduerari aplikatzen zaizkien legeak, erregelamenduak eta barne 
arauak. Zalantzarik izanez gero, aholkularitza eskatu behar zaie gai desberdinetan 
espezializatutako MGEPeko arloei. 

Konpromiso hori da MGEPeko pertsona guztiengandik espero den portaera 
etikoaren oinarria. 

3.3 Laneko arriskuak 
MGEPek lan giro segurua bermatu behar die langileei, segurtasuna eta osasun 

fisiko eta psikologikoa asaldatuko dituen arriskurik gabe. MGEPek badauzka Laneko 
Arriskuak Prebenitzeko Sistema bat, Laneko Arriskuak Prebenitzeko Plan bat eta Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Prebentzio Plangintza bat, laneko osasunarekin eta 
segurtasunarekin duen konpromisoa betez. 

3.4 Gatazka eta jazarpena 
MGEPen oinarrizko printzipioa da pertsonen duintasuna errespetatzea eta 

pertsonak berezkoak dituen eskubide bortxaezinak babestea. MGEPek zaindu egiten du 
bertako kide guztiek, lan edo sozietate harremana, sexua, jatorria eta erlijioa edozein dela 
ere, lanerako, sustapenerako eta garapeneko aukera berdinak izan ditzaten. 

Ondorioz, MGEPen lan egiten duten pertsonek aukera eta tratu berdintasuna 
izateko eskubidea dute, tratu adeitsu, errespetuzko eta duin baten bidez, eta MGEPek ez 
du onartzen eskubide horiek urratzerik. 

Printzipio horiek Gatazkaren eta Jazarpenaren aurrean Jarduteko Politika 
batean gauzatzen dira. 

3.5 MGEPekiko leialtasuna - Interes gatazka 
MGEPekiko leialtasuna bere Misioarekin, interes orokorrekin eta irudia 

babestearekin koherentea den jarduera baten bidez adierazten da. Interes gatazka dagoela 
joko da langile baten interes pertsonalek eta MGEPen interes orokorrek talka egiten 
dutenean. 

MGEPen eta bertako langileen arteko harremanak interes komunetatik sortzen den 
leialtasunean oinarritu behar du. Alde horretatik, MGEPek errespetatu egiten du bertako 
langileek beste jarduera sozial, finantzario edo enpresarial batzuetan edo kargu publikoetan 
parte hartzea, baldin eta jarduerok legezkoak badira, MGEPeko erantzukizunekin lehia 
desleialean sartzen ez badira eta talka egiten ez badute, eta haien independentzia eta 
dedikazio profesionala baldintzatzen ez badute. Zalantzaren bat egonez gero, langileak 
departamentuko koordinatzaileari jakinarazi beharko dio. 

MGEPek badauka Interes Gatazkak Prebenitzeko Politika bat. 

3.6 MGEPen irudiarekiko eta ospearekiko 
erantzukizuna 

Irudiak eta ospeak lotura estua dute MGEPeko langileen, interes taldeen eta, oro 
har, gizartearen arteko harremanarekin. Horregatik, MGEPeko langile guztiek tentu handiz 
zaindu behar dute MGEPen irudia eta ospea jarduera profesional guztietan.  
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Langileek MGEPen interesei edo izen onari kalte egin diezaiekeen edozein jarduera 
ekidin behar dute, baita hornitzaileek eta aliatuek MGEPekiko duten errespetua zainduz 
ere. 

Langileek kontu handiz jokatu behar dute edozein esku hartze publikotan, baldin eta 
MGEPeko langile gisa agertzen badira. 

3.7 Eroskeriaren eta ustelkeriaren aurkako neurriak 
MGEPeko pertsonek ez dute inola ere praktika ez-etikoetara joko hirugarrenen 

borondatean eraginez MGEPentzat edo haien buruarentzat onuraren bat lortzeko 
helburuarekin. 

Ezin da jaso –ezta eskaini edo eman ere– erakunde publiko edo pribatu baten, 
alderdi politiko baten edo kargu publiko baterako hautagai baten zerbitzura dagoen inoren 
eskutik, ez zuzenean ez zeharka, inolako ordainketarik eskudirutan, gauzatan edo beste 
edozein onura gisa, legez kontra negozioak edo bestelako abantailak lortzeko edo 
mantentzeko asmoz. 

MGEPeko pertsonek aplikatzekoak diren legeen arabera jardun behar dute, eta 
inola ere ezingo dute hirugarrenen eroskeriarik onartu erakundeari nahiz langileei 
zuzenduta, edo alderantziz. 

Opariak, gonbidapenak eta arretak tartean MGEPen interes legitimoak daudenean 
baino ez dira jaso edo emango, eta sozialki onargarriak izango dira, halako eran non, 
jendeak horien berri izanez gero, hartzailea edo emailea ez den deseroso sentituko. 

Funtzionarioekin eta politikariekin zalantzazko egoerak prebenitze aldera, 
administrazio publikoarekin egiten diren bileretan erakundeko pertsona bat baino gehiago 
joatea gomendatzen da. Jarduketaren baten legezkotasunari buruzko zalantzarik izanez 
gero, departamentuko koordinatzailearengana joko da, eta, beharrezkoa izanez gero, 
MGEPeko zerbitzu juridikoei kontsulta egingo zaie. 

Koordinazio Orokorreko Taldeko gutxienez bi kidek (Administrazio eta Finantzetako 
koordinatzailea eta negozioaren edo tartean dagoen departamentuaren koordinatzailea) 
kontratu guztiak berrikusiko dituzte, izan erakunde publikoekin izan pribatuekin egindakoak. 

MGEPek badauzka Ustelkeriaren aurkako politika bat, Dirulaguntzen politika 
bat eta Erosketen politika bat. 

3.8 Ekarpen politikoak, babesletza eta fundazio eta 
elkarteetan parte hartzea 

MGEPek ez du jarduera politikoetan parte hartzen, eta ez du izaera politikoko 
inolako dohaintza ekonomikorik egiten. Hala ere, erakundeko edozein pertsonak dauka 
funtzio politikoetan parte hartzeko eskubidea, baldin eta bere kabuz egiten badu, bere 
denbora librean eta bere baliabideekin. Pertsona horrek oso argi utzi behar du bere iritziak 
eta ekintzak bereak direla, eta ez MGEPenak. 

Babesletzak kontraprestazio gisa egiten dira, “MGEP” eta “Mondragon 
Unibertsitatea” markak iragartzeko eta kooperatibismoa zabaltzeko aukeraren truk. Diruzko 
babesletzak modu gardenean egiten dira, hau da, hartzailearen identitatea eta babesaren 
arrazoia eta helburua justifikatuta eta dokumentatuta egon behar dira. Era berean, 
MGEPeko langileek hirugarrenek antolatutako ekitaldietan parte hartuz ere egiten dira 
babesletzak. 

Neurri berean, MGEPeko ordezkari gisa, fundazio eta elkarteetan parte hartzen da, 
batez ere kultura eta hezkuntza esparruetan, eta horiek eragin ona dute inguruan. 
Babesletzak eta ekitaldi, fundazio eta elkarteetako parte hartze horiek ez dira lehiarako 
abantailen edo MGEPen irudia eta ospea kaltetu lezaketen bestelako helburu desegoki 
batzuen ordainetan egiten. 
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Dohaintzak eta babesletzak Ustelkeriaren aurkako Politikan jasota daude. 

3.9 Informazio sistemak eta datuen euskarriak 
MGEPek erabiltzaile guztien eskura jartzen du jarduerak garatzeko behar den 

materiala, eta erabiltzaile bakoitzaren ardura da baliabide horiek behar bezala erabiltzea. 
Baliabide horiek MGEPenak dira, eta agindutako jarduerak egiteko baino ez dira erabili 
beharko, bestelako erabilera pertsonalik eman gabe.  

Hori dela eta, tresna eta baliabide informatikoak (azalpen gisa eta ez zehazki: 
ordenagailuak, posta elektronikoko kontuak, konektibitatea, euskarriak, etab.) MGEPen 
jabetzako lan tresnatzat hartuko dira, eta horien erabilera kontrolatu egin ahal izango da 
MGEPen lan, ikaskuntza edo ikerketa jarduerarekin une oro jarraitzeko beharragatik eta 
bermeagatik, bai eta balizko erantzukizun enpresarial baten aurka babesteko edo legezko 
eskaera bati erantzuteko ere. 

MGEPek badauka Informazio sistemetarako eta datu euskarrietarako erabilera 
politika bat. Gainera, araudiak garatu ditu posta elektronikoa, I2Bask Sarea eta Lan Sarea 
erabiltzeko eta kanpoko irakasleentzako, elkartuentzako edo bisitarientzako informazio 
sistemen zerbitzuak arautzeko. 

3.10 Informazio konfidentziala eta sekretu betebeharra 
Honako hau informazio konfidentzialtzat jotzen da: 

• Esplizituki konfidentzialtzat jotako barne informazioa eta hirugarrenena, MGEPi 
konfidentzialtasun akordiopean emandakoa. 

• Langileen, ikasleen, bezeroen, hornitzaileen eta MGEPekin zerikusia duten 
gainerako pertsonen datuak, MGEPek edo datuen jabeek jendaurrean zabaldu 
ez dituztenak.  

• MGEPeko arloetako jarduerei buruzko dokumentazioa, arlo horiek jendaurrean 
zabaldu ez badute. 

Langile guztiek bete behar dute beren jarduerak egitean kudeatzen duten informazio 
ororen diskrezio, sekretu eta konfidentzialtasun betebeharra. Langileetako inork ere ezin 
izango du informazio konfidentzialik zabaldu kontratua amaitu ondoren MGEPen baimenik 
gabe.  

Datuen babesari buruz aplikagarri den legeria eta dauden konfidentzialtasun 
konpromisoak betez, MGEPek konpromisoa hartzen du bere langileei eta alderdi 
interesdunei buruzko informazio guztia babesteko. 

MGEPek badauka Konfidentzialtasuna kudeatzeko politika bat. 

3.11 Jabetza intelektuala eta industriala eta sarbide 
irekia 

MGEPen jarduerek berekin dakarte, sarritan, hirugarrenek –MGEPeko langileak 
izan ala ez– sortutako edukiak erabili behar izatea. MGEPek jabetza intelektuala eta 
industriala errespetatzen ditu betiere, eta MGEPeko langile guztiek ere hala egiteko 
betebeharra dute. 

Bestalde, Sarbide Irekiak sarbide iraunkorra, doakoa eta informazio zientifiko eta 
akademikorako mugarik gabea sustatzen du, eduki zientifiko eta akademikoen 
ikusgarritasuna, irisgarritasuna eta inpaktua ahalbidetzeko. 

Bi egoerok arautzeko, MGEPek badauzka Jabetza Intelektualaren eta 
Industrialaren Politika bat eta dokumentu zientifikoetarako eta irakaskuntza materialerako 
sarbide irekiko erakunde politika bat. 
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3.12 Erregistroa eta osotasun finantzarioa 
MGEPen transakzio eta gertaera guztiak argi eta zehatz adierazi beharko dira, 

aplikatzekoa den araudiaren arabera, MGEPen erregistroetan. 
 Informazio hori egiazkoa, osoa eta ulergarria izan behar da. Inoiz ere ez da 

emango, jakinean, hartzailea tronpatzera eraman dezakeen informazio oker edo 
zehaztugaberik. 

Gure finantza auditoreekin eta informazioa eskatzen duten organo eskudun 
guztiekin erabateko lankidetzan jarduteaz gain, Zaintza Batzordeak aldizkako ikuskapena 
egingo du informazio finantzarioaren fidagarritasuna eta MGEPen erregistroen 
zehaztasuna bermatzeko. 

4 Betetzea 

4.1 Komunikazioa 
Kode Etikoa bide hauetatik komunikatzen da nagusiki: 

• Langile berrientzako Harrera Planean. 
• MGEPen urteko hitzaldi informatiboetan, non Kodean egindako aldaketak, 

betetze egoera eta hobetzeko ekintzak jakinarazten diren. 
• Hornitzaile garrantzitsuekin kontratua sinatzean. 
• MGEPen intranetean. 

4.2 Kontratu balioa 
Langile guztiei eskatzen zaie Kode Etiko hau ezagutzea eta bertan jasotako 

printzipioen arabera jokatzea, baita Kodea betearaztea ere, eta, hala badagokio, beste 
batzuek ez dutela bete salatzea. 

Era berean, ahalegina egingo da hornitzaile garrantzitsuek bere egin ditzaten Kode 
Etikoaren printzipioak eta edukiak. 

4.3 Monitorizazioa 
Kode Etiko hau bete egiten dela bermatzeko, Kontseilu Errektoreak Betetze 

Batzorde bat izendatu du, besteak beste, funtzio hauek izango dituena: 
• Kode Etikoaren hedapena eta ezagutza sustatzea. 
• Gerta litezkeen gatazka egoerak interpretatzean edo argitzean sor litezkeen 

zalantzei erantzutea, ez-betetzeak ekiditeko. 
• Salaketak eta balizko ez-betetzeak ikertzea, dagozkion ekintzak gauzatuta. 
• Betetzeari buruzko informazioa biltzea urtero (laginaren auditoretza edo 

ebaluazioa, salaketak, arrisku egoerak, etab.) eta, informazioa oinarritzat hartuta, 
Kode Etikoaren urteroko berrikuspena egitea. 

• Berrikuspenaren emaitza eta hobekuntza ekintzak langileei jakinaraztea, 
MGEPen urtean behin egingo den informazio hitzaldi batean. 

4.4 Kanal etikoa: kanaletikoa.mgep@mondragon.edu 
Langile guztiei komunikazio bide bat emate aldera, ildo hierarkikoaz gain, Betetze 

Batzordeak kudeatzen duen barne bide konfidentzial bat dago, zeinaren bidez langileek 
zalantzazko egoerak interpretatzea edo argitzea plantea dezaketen, printzipio etikoen 
balizko urraketak salatzeaz gain. 
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4.5 Zehapenak 
Kode etiko honetan jasotako printzipio etikoren bat betetzen ez duten langileei 

zehapen bat ezarriko zaie barne araudian jasotakoaren arabera; horrek ez du esan nahi, 
ordea, arau hausleak izan ditzakeen beste erantzukizun batzuk kontuan hartuko ez direnik. 

4.6 Indarraldia eta eguneratzea 
Kode etiko hau azalean agertzen den onarpen datatik dago indarrean. 
Kode Etikoa langileei aplikatzekoa izango da onarpenarekin batera egiten den 

hasierako komunikazio masibotik aurrera, eta langile berriei, berriz, harrera plana 
jakinarazten zaienean. 

Betetze Batzordeak aldaketa proposamenak aztertzen ditu, eta, urtean behin, Kode 
Etikoa berrikusten du. Horrek Kode Etikoa eguneratzea ekar dezake, eta Kontseilu 
Errektoreak onartu beharko du beti. Aldaketak langile guztiei jakinarazten zaizkie eta, 
gutxienez, urteko informazio hitzaldian aurkezten dira. 
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