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wszystkie uznane na arenie między-

narodowej narzędzia kryteriów ESG 

(E –Środowisko (z ang. environmen-

tal), S – Społeczna odpowiedzial-

ność (z ang. social responsibility) i G 

– Ład korporacyjny (z ang. corporate 

governance) oraz jest zgodny z  17 

Celami Zrównoważonego Rozwoju 

zawartymi w  przyjętej w  2015 roku 

przez ONZ strategii rozwoju do 2030 

roku („Przekształcamy nasz świat: 

Agenda na rzecz zrównoważone-

go rozwoju 2030”). Agenda zawiera 

właśnie te 17 Celów Zrównoważone-

go Rozwoju (ang. Sustainable Deve-

lopment Goals) oraz związane z nimi 

169 zadań szczegółowych, które 

FIRMY

Grupa Marmi Corradini, lider regionu Werona w produkcji szerokiej gamy 
produktów z kamienia naturalnego, specjalizująca się w produkcji slabów 
i elementów „na wymiar” wdrożyła u siebie certyfikat SI Rating. O kulisach 
procedury z Cristiną Corradini, dyrektorem Grupy rozmawiał Maciej Brzeski. 

Kiedy podjęliście decyzję o  przy-

stąpieniu do zdobycia Certyfikatu 

SI Rating czyli firmy działającej we-

dług kryteriów zrównoważonego 

rozwoju i jak długo trwała procedu-

ra wdrażająca? 

Około rok temu zdecydowaliśmy się 

skupić na działaniach związanych ze 

zrównoważonym rozwojem. Decyzę 

tę podjęliśmy, ponieważ znajduje się 

on na tym samym poziomie wartości 

naszej firmy, a  właściwie jest z  nimi 

zintegrowany. Przypomnę, że zrów-

noważony rozwój odnosi się nie tyl-

ko do kryteriów środowiskowych, ale 

także do zarządzania firmą i  kryte-

riów społecznych.

Decyzja o  rozpoczęciu procesu 

Certyfikacji SI Rating była kolejnym 

krokiem naszych działań i  zmierzała 

oczywiście do uzyskania międzyna-

rodowego certyfikatu klasyfikującego 

nas, jako Firma Zrównoważona.

W  ostatnich miesiącach, co ma 

związek z  pandemią koronawirusa, 

lepiej zrozumieliśmy, jak ważny jest 

dla nas wszystkich zrównoważony 

rozwój. Przyczynianie się do ochro-

ny środowiska, poprawy warunków 

pracy, poprawy organizacji produkcji 

w  celu zmniejszenia ilości odpadów 

i lepszego wykorzystania dostępnych 

zasobów to kwestie bardzo istotne 

dla wszystkich ludzi.

Czym właściwie jest Certyfikacja SI 

Rating?

Autorzy Rankingu SI twierdzą, że jest 

to pierwszy algorytm funkcjonujący 

na jednej platformie, który obejmuje 

:

Francesco Corradini – Prezes Marmi Corradi-
ni Group i Cristina Corradini – dyrektor grupy. 

:

Nowa siedziba grupy w Cavaion Veronese.

SI Rating to system monitorowania i infor-
mowania o elementach zrównoważonego 
rozwoju danej firmy. Obejmuje on wszystkie 
uznane na arenie międzynarodowej narzę-
dzia kryteriów ESG (E –Środowisko (z ang. 
environmental), S – Społeczna odpowie-
dzialność (z ang. social responsibility) 
i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate 
governance). oraz jest zgodny z 17 Celami 
Zrównoważonego Rozwoju zawartymi 
w przyjętej w 2015 roku przez ONZ strategii 
rozwoju do 2030 roku.

mają zostać osiągnięte do 2030 roku. 

SI Rating zbiera następujące dane 

i analizy firmy:

• 26 zagadnień dotyczących środo-

wiska i zarządzania w oparciu o mię-

dzynarodowe standardy.

• 5 kryteriów oceny: przejrzystość, 

poziom zarządzania, rzetelność, do-

skonalenie,

Wszystkie dane są analizowane 

przez algorytm, który przetwarza po-

nad 80 000 000 000 000 możliwych 

zmiennych i  generuje ostateczną 

ocenę.

Ocena SI została zatwierdzona 

przez międzynarodową jednostkę 

certyfikującą Rina. Działa na podsta-

wie licencji i stosuje ogólne kategorie 

problemów SASB Materiality Map®.

Grupa Corradini  
z certyfikatem SI Rating   

Jakie korzyści dla firmy niesie ze 

sobą uzyskanie takiego certyfikatu?

Przede wszystkim ten certyfikat jest 

dla nas istotny, ponieważ jest oficjal-

nym potwierdzeniem, że zrównowa-

żony rozwój jest naprawdę ważny dla 

naszej firmy i  że wszystkie aspekty 

zrównoważonego rozwoju są zin-

tegrowane z  naszym codziennym 

funkcjonowaniem.

Dla naszych klientów kupowanie 

produktów od firmy działającej w myśl 

zasad zrównoważonego rozwoju tak-

że przynosi korzyści handlowe. Wiele 

międzynarodowych badań wskazuje, 

że młode pokolenie przywiązuje dużą 

wagę do ekonomii etycznej, zdrowe-

go stylu życia, używania produktów 

zmniejszających zanieczyszczenie.

W związku z tym coraz więcej od-

biorców końcowych woli kupować 

„zrównoważone produkty” zamiast 

produktów tradycyjnych. I  to jest ten 

„plus”, który Corradini Group daje 

swoim klientom. Wszystkie nasze 

produkty (płyty, płytki docinane na 

wymiar) posiadają etykietę SI RATING 

oraz SAFE PROCESS.

Jakie opinie otrzymaliście z rynku?

W sektorze marmuru i granitu zrów-

noważony rozwój nie jest obecnie 

jeszcze zbyt popularny.

Inna sytuacja panuje w sektorze bu-

dowlanym. Wielu architektów i  ludzi, 

pracujących przy budowie nowych 

domów lub renowacji obiektów ma 

świadomość i wie, co to jest zrówno-

ważony rozwój. Zastanawiają się, cze-

go szuka młode pokolenie — jednym 

z  takich elementów jest uzyskanie 

wiedzy, czy ich dom, biuro czy mate-

riały, z których są lub będą wykonane 

zostały wyprodukowane w  sposób 

zrównoważony. Ta wiedza daje im, 

bowiem pewność, że wykonawca po-

stępuje zgodnie ze zrównoważonym 

rozwojem oraz używa produktów 

wytwarzanych przez firmy działające 

w myśl tych samych zasad. 

Z  pewnością nasze produkty 

spełniają te wymagania. To właśnie 

z  tych wszystkich powodów z  tego 

sektora otrzymaliśmy wiele pozy-

tywnych opinii.

Czy musieliście dokonać jakichś 

zmian w  swojej firmie, aby uzyskać 

ten certyfikat ?

Nasze działania odnosiły się do wielu 

celów. Oto kilka przykładów tego, co 

robimy dla zrównoważonego rozwoju:

W  odniesieniu do celu nr. 9 – 

przemysł, innowacje i  infrastruktura. 

W  ciągu ostatnich 3 lat całkowicie 

odnowiliśmy nasz park maszynowy. 

W tym roku wymieniliśmy 2 boczkarki, 

a pod koniec tego roku zostanie zain-

stalowana nowa linia do produkcji pły-

tek. Innowacyjne maszyny wpisują się 

także w wysiłki na rzecz zmniejszenia 

ilości odpadów i zużycia energii.

Nasz produkt Silcor, czyli granitowa 

posadzka dotykowa, pomagająca nie-

widomym lub słabowidzącym bez-

piecznie poruszać się w  przestrzeni 

miejskiej jest z  pewnością produk-

tem zrównoważonym wpisującym 

się w  cel 11 zrównoważone miasta 

i  społeczności. Montujemy go na 

wielu stacjach metra w Berlinie, gdzie 

cementowe lub plastikowe drogi dla 

niewidomych są zastępowane na-

szym Silcorem.

Jesteśmy dumni, że współpracuje-

my z  wieloma szkołami i  uczelniami. 

Bardzo ważne jest, aby mówić o  fir-

mie, produkcji, umiejętnościach. Stu-

denci byli wielokrotnie zapraszani do 

nas. Pokazaliśmy im produkcję, wyja-

śniliśmy, jak działa firma. W Corradini 

Group każdy ma ważną rolę w syste-

mie (cel 4 - edukacja). Dla naszego re-

gionu ważne są także nasze działania 

w promowaniu możliwości i wykorzy-

stania marmuru i granitu.

W  dzisiejszych czasach bardzo 

trudno jest znaleźć młodych ludzi, 

którzy chcieliby pracować w  firmie 

zajmującej się marmurem i granitem. 

Aby ich do tego przekonać musimy na 

to zapracować! 

Czy certyfikat jest przyznawany na 

stałe, czy też konieczne jest jego od-

nowienie po pewnym czasie i  być 

może poddanie się nowej procedurze?

RATING SI musi być odnawiany co 2 

lata. Ten certyfikat nie jest punktem 

docelowym, ale punktem wyjścia. 

Jesteśmy zachęcani do corocznego 

ulepszania naszego systemu. Następ-

nym krokiem dla nas będzie uzyskanie 

– jeszcze w tym roku – certyfikatu za 

niski ślad węglowy przy produkcji na-

szych wyrobów, a  następnie podob-

nego certyfikatu dotyczącego śladu 

wodnego. 


