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Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu 
ekonomia w praktyce

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to nowatorski program nauczania do przedmiotu uzu-
pełniającego ekonomia w  praktyce w  liceach i  technikach będący częścią projektu Być 
przedsiębiorczym. Z powodzeniem może też być realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, 
a w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych na zajęciach, podczas których reali-
zowane są treści z zakresu PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

Na czym polega program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?

Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej fir-
my, zorganizowanej na wzór spółki jawnej: 

ss szukają pomysłu na produkt/usługę miniprzedsiębiorstwa i weryfikują go,
ss opracowują biznesplan przedsięwzięcia,
ss gromadzą kapitał niezbędny do prowadzenia miniprzedsiębiorstwa (pocho-

dzi on z udziałów wnoszonych przez wspólników, zatem uczniowie podejmują 
prawdziwe ryzyko biznesowe!), 

ss organizują proces produkcji, świadczenia usług oraz wszelkie działania marke-
tingowe, 

ss sprzedają swoje produkty/usługi,
ss prowadzą dokumentację finansową – miniprzedsiębiorstwo jest płatnikiem po-

datku dochodowego i podatku VAT oraz składek ZUS (w formie uproszczonej).
Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci  biznesowi – prak-
tycy życia gospodarczego. 

Nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel-opiekun młodzieżowego mini-
przedsiębiorstwa. Uczniowie rejestrują swoje miniprzedsiębiorstwo w Fundacji Młodzie-
żowej Przedsiębiorczości, która zapewnia uczniom i nauczycielom stałą opiekę organiza-
cyjną, merytoryczną i metodyczną. Rolę kas urzędu skarbowego oraz ZUS-u pełni rada 
rodziców. Tak zorganizowany proces edukacyjny znakomicie przygotowuje uczniów do 
podejmowania i  prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozwala na weryfikację 
własnych planów zawodowych. 
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Jak wziąć udział w programie?

Wystarczy wypełnić załączony Formularz zgłoszenia do programu Młodzieżowe mini-
przedsiębiorstwo  i przesłać go na wskazany adres.

Nauczyciele, którzy zdecydują się realizować program Młodzieżowe miniprzedsiębior-
stwo, zostaną przygotowani do jego realizacji podczas trzydniowych warsztatów stacjo-
narnych zaplanowanych w drugiej połowie sierpnia br. lub w formie warsztatu e-learnin-
gowego realizowanego w wymiarze ok. 20 godzin w okresie jednego miesiąca. 

Warsztaty stacjonarne planowane są dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadze-
niu zajęć dydaktycznych metodą nauki przez działanie, a warsztaty e-learningowe zaplano-
wano dla nauczycieli, którzy, uczestnicząc w różnych programach Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, zdobyli już takie doświadczenie, zatem  powinni zostać  przygotowani 
głównie do korzystania z narzędzi dydaktycznych opracowanych do programu.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wyposaża nieodpłatnie nauczycieli w nowo-
czesne, atrakcyjne i  innowacyjne narzędzia edukacyjne. Realizacja programu nie wy-
maga zakupu podręczników – wszystkie materiały dla ucznia i nauczyciela znajdują się 
na stronie internetowej programu i dostęp do nich jest bezpłatny.

Nauczyciel otrzymuje:

ss pakiet materiałów dydaktycznych, 
ss przewodnik Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo,
ss dostęp do platformy internetowej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, na której 

znajdą się w szczególności materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, serwis 
dot. działalności gospodarczej, program komputerowy do zarządzania mini-
przedsiębiorstwem, generator biznesplanu oraz program do prowadzenia księ-
gowości miniprzedsiębiorstwa.

Korzystając z tych narzędzi, nauczyciel zapewni uczniom atrakcyjną formę pracy – naukę 
przez działanie w formie gry edukacyjnej i stworzy im możliwość pracy w zespole, współ-
zawodnictwa i oceny własnych umiejętności.

Wszystkie zarejestrowane w danym roku szkolnym miniprzedsiębiorstwa mogą uczestni-
czyć w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRO-
DUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim „Company of 
the Year Competition”. 

Dzięki udziałowi w programie szkoła:

ss zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kom-
petencji u uczniów,

ss będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny 
sposób,

ss zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze śro do-
wiskiem biznesu,

ss wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

Uczeń:

ss przeżyje przygodę edukacyjną, która wyzwoli jego aktywność i zwiększy pew-
ność siebie,

ss rozwinie umiejętności niezbędne w dalszej nauce i w dorosłym życiu, takie jak pra-
ca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,

ss zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
ss oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności go-

spodarczej.

Publikacja sfinansowana ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.



 

 

Formularz zgłoszenia nauczyciela do programu  

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w ramach projektu Być przedsiębiorczym 
 

Imię, nazwisko nauczyciela 

 

Województwo Rok zgłoszenia 

Oświadczenie nauczyciela 

1. Zobowiązuję się do realizacji programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo z uczniami w roku szkolnym 2013/2014 

2. Deklaruję chęć uczestnictwa w: 

• trzydniowych warsztatach stacjonarnych* – druga połowa sierpnia 2013 r., 

• warsztatach e-learningowych* - 20 godzin realizowanych w okresie jednego miesiąca. 

*niepotrzebne skreślić 

Nazwa szkoły 
 

 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

 

Dane szkoły 

Ulica, nr 

 

 

Kod 

 

Miejscowość Województwo 

Telefon 

 

Fax e-mail 

REGON szkoły 
 

Stopień awansu zawodowego   

Nauczany przedmiot  

Dane do korespondencji w sprawach 

programu 

Numer telefonu e-mail 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych (w tym fotografii) w celach związanych  

z realizacją programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” oraz innych programów edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kieleckiej 1/1, kod 02-504, a także na przekazywanie ich w celach 

informacyjnych partnerom programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, w szczególności Fundacji Kronenberga przy Citi 

Handlowy, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, przez Administratora danych  

– Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. Ustawy. 

 

 

………………………………………        …………………………… 
            (miejscowość, data)                                                                                                              (podpis nauczyciela) 

 

 

Potwierdzam zgłoszenie nauczyciela 
 

……………………………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

Uwaga: 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty. 

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Wypełniony formularz prześlij faksem na numer +48 32 2463015 lub zeskanowany na adres: karina.machura@junior.org.pl  

albo pocztą na adres: Oddział Regionalny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów. 

 


