
BYD PRZEDSIĘBIORCZYM 



Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny,                         
w którym uczniowie tworzą w szkole realnie działająca firmę i podejmują           
prawdziwe ryzyko biznesowe.   Program realizowany jest w Polsce od 1984 r.  

 

Po co? 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia   w przyszłości 
własnej działalności gospodarczej.  

 

Dla kogo? 

Program adresowany jest do uczniów i nauczycieli liceów oraz techników                   
i rekomendowany do realizacji: 

• przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, 

• kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania                                            i 
prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), 

• zajęd praktycznych przygotowujących do zawodu, 

• zajęd pozalekcyjnych. 

Czym jest Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo? 



Na czym polega program? 

• Uczniowie zakładają i prowadzą miniprzedsiębiorstwo - firmę zorganizowaną   
na wzór spółki jawnej. 

• Szukają pomysłu na swój produkt/usługę, opracowują biznesplan 
przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, organizują działania niezbędne  
do wprowadzenia produktu/usługi na rynek.  

• Prowadzą dokumentację finansową swojej firmy oraz rozliczają się z podatków   
i składek ZUS (w formie uproszczonej). Rolę kas urzędu skarbowego oraz ZUS-u 
pełni rada rodziców. 

• Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci 
biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel-opiekun 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 

• Uczniowie rejestrują swoje miniprzedsiębiorstwo w Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, która zapewnia uczniom i nauczycielom stałą opiekę 
organizacyjną, merytoryczną i metodyczną.  



Dlaczego warto wziąd udział w programie? 
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to: 

• nowoczesne i przyjazne materiały oraz narzędzia IT, które Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości udostępnia uczniom i nauczycielom nieodpłatnie na platformie 
internetowej programu, 

• możliwośd kształtowania kluczowych kompetencji uczniów, w zgodzie                        
z obowiązującą podstawą programową i przy współpracy z lokalnym środowiskiem, 

• narzędzie ułatwiające  zdobywanie kompetencji i umiejętności zawodowych 
uczniów oraz przygotowanie do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie: 

• możliwośd pracy z wykorzystaniem atrakcyjnej dla uczniów metody, dzięki której 
uczymy się przez działanie i podejmowanie ryzyka, 

• znakomita okazja na doświadczenie, w bezpiecznych warunkach, tego czym jest 
prowadzenie własnej firmy, 

• szansa na przeżycie ciekawej przygody edukacyjnej, która mobilizuje do większej 
aktywności i rozwoju osobistego, 

• możliwośd udziału uczniów w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo,  którego zwycięzca reprezentuje Polskę  w konkursie 
europejskim JA Europe Company of the Year Competition. 



Jak oceniają program jego uczestnicy? 
Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  cechuje wysoka skutecznośd i trafnośd,           
co potwierdzają wyniki ewaluacji, np.. 

• ponad 90% uczniów pogłębiło swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym także prowadzenia dokumentacji finansowej  
małej firmy, 

• blisko 90% uczniów zwiększyło swoje umiejętności w zakresie posługiwania się 
technologiami  informacyjno-komunikacyjnymi, 

• blisko 70% uczniów zwiększyło zainteresowanie prowadzeniem w przyszłości 
działalności gospodarczej, 

• blisko 90% uczniów deklaruje wzrost umiejętności pracy w zespole. 

 

Wśród największych atutów programu  uczniowie i nauczyciele wymieniają przede 
wszystkim: 

• realizm i praktyczny charakter programu,  

• ciekawe, atrakcyjne, „żywe” lekcje, 

• bogata, nowoczesna i przyjazna forma cyfrowa programu, 

• dobra i sprawna organizacja programu. 

 



Jak wziąd udział w programie? 

Wystarczy wypełnid Formularz zgłoszenia           
na platformie internetowej programu  i przesład 
go na wskazany adres. 

 

Wszystkie informacje o programie na:  

www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl 

 

Koordynator programu:  

karina.machura@junior.org.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Program jest  finansowany ze środków Citi Foundation 

http://www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/
mailto:karina.machura@junior.org.pl

