
 

Kryteria weryfikacji kandydatów 

Prawo ubiegania się o przyznanie DCG przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym 

działalność gospodarczą - niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej. Ich działalność w 

sferze produkcyjnej lub usługowej musi być prowadzona w oparciu o polskie przepisy i 

wymogi prawne oraz spełniać warunki Regulaminu DCG (jest dostępny na 

www.forum.pl/dcg). Firmy te powinny wyróżniać się nienaganną kondycją finansową – 

kapituła weryfikuje wyniki przedsiębiorstw z ostatnich 3 lat. 

 

Kryteria podstawowe 

 

1. Dodatnie wyniki finansowe oraz pozytywne wskaźniki ekonomiczne (aktualne i 

prognozowane). 

2. Sumienność i terminowość regulowania zobowiązań finansowych, w tym 

podatkowych. 

3. Wzrost produktywności lub osiągnięcie wysokiej produktywności według 

standardów europejskich.  

4. Silna pozycja firmy na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. 

5. Działalność innowacyjna. 

6. Inwestycje prorozwojowe. 

7. Przestrzeganie norm i przepisów Kodeksu Pracy. 

8. Stosowanie zasad etyki i uczciwej konkurencji. 

9. Dokonania i ekspansja firmy poza Dolnym Śląskiem - na rynku krajowym i 

międzynarodowym. 

10. Znacząca część zatrudnionych to mieszkańcy Dolnego Śląska. 

 

 Kryteria dodatkowe  

 

1. Stopień spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska. 

2. Aktywność w działalności prospołecznej na rzecz Dolnego Śląska i lokalnych 

środowisk. 

3. Działalność na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 

4. Funkcjonujące systemy zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura weryfikacyjna 

Etap 1 

Dostarczenie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej DCG. 

 

Etap 2 

● Kontrola poprawności wypełnienia ankiety (uzupełnienie ewentualnych brakujących 

informacji i dokumentów) oraz wstępna ocena spełnienia podstawowych kryteriów 

DCG. 

● Odwiedziny w siedzibie firmy ubiegającej się o certyfikat (przedstawiciele Kapituły 

mogą odwiedzić wybranych kandydatów celem weryfikacji informacji zawartych w 

ankiecie zgłoszeniowej).  

 

Etap 3 

Opracowanie oceny spełnienia kryteriów DCG i rekomendacji dla Kapituły. 

 

Etap 4 

Ocena kandydata przez Kapitułę DCG pod przewodnictwem Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

Etap 5 

Uroczysta gala połączona z wręczeniem certyfikatu. 

Opłaty 

Z tytułu posługiwania się znakiem DCG laureaci ponoszą opłaty licencyjne. Służą one m.in. 

pokryciu kosztów weryfikacji kandydatów, promocji wyróżnionych firm oraz wydania DCG. 

Wysokość opłaty jest indywidualna - uzależniona od wielkości zatrudnienia i wysokości 

przychodów firmy.  

 

Opłaty naliczane są tylko w przypadku pozytywnej decyzji Kapituły o przyznaniu 

certyfikatu. W razie decyzji negatywnej - firma nie ponosi żadnych kosztów. 

 

Od opłaty za udział w DCG organizatorzy przewidują system upustów: 

 

● za wyróżnienia ogólnokrajowe lub regionalne (Fair Play, Diamenty Forbesa, 

Gazele Biznesu, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Solidna Firma, itd.), 

● dla posiadaczy certyfikatów ISO lub równoważnych,  

● dla spółek giełdowych lub podmiotów gospodarczych posiadających za trzy ostatnie 

okresy rozliczeniowe sprawozdania finansowe zweryfikowane przez biegłego 

rewidenta. 

 

Kontakt dla firm zainteresowanych uzyskaniem DCG 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w DCG, prosimy o przesłanie informacji o 

firmie (o zatrudnieniu, przychodach, wyróżnieniach i certyfikatach lub innych tytułach 

uprawniających do skorzystania z upustów) na adres dcg@forum.pl. Po otrzymaniu tych 

danych dokonamy wyceny DCG dla Państwa firmy. 

mailto:dcg@forum.pl

