W listopadzie bieżącego roku szkolnego uczniowie klas II i III technikum
ekonomicznego oraz technikum informatycznego przystąpili do udziału w innowacyjnym
projekcie edukacyjnym Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Założyli w szkole własną,
realnie działającą firmę. Podjęcie działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa
zgłosili

na

platformie

internetowej

Fundacji

Młodzieżowej

Przedsiębiorczości

junior.org.pl. Wspólnicy zawarli umowę spółki jawnej, wnosząc do spółki wkłady
gotówkowe w równej wysokości oraz osobistą pracę na jej rzecz.
Miniprzedsiębiorstwo działa pod nazwą VALdoNAS. Przedmiotem działalności jest
wykonywanie stroików, przedmiotów użytkowych i kartek okolicznościowych oraz
sprzedaż słodyczy i kwiatów. Jak każda firma, również nasza do prowadzenia swojej
działalności potrzebowała lokalu. W tym celu podpisaliśmy umowę najmu lokalu z p.
Bogumiłą Drobiną Dyrektor szkoły. Wynajęte pomieszczenie przeznaczone jest do
prac biurowych i produkcyjnych. Czynsz za wynajem pomieszczenia zasila konto Rady
Rodziców naszej szkoły.
Uczestnicy kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od

pomysłu na

produkt aż po jego realizację. Podczas prowadzenia działalności podejmują działania
marketingowe,

wytwarzają

i

sprzedają

swoje

produkty.

miniprzedsiębiorstwa uczniom pomagają nauczyciele zawodu:

W

prowadzeniu

p. Agnieszka Kubot,

p. Marzena Kalinowska oraz p. Karolina Michalska. Nad prawidłową realizacją programu
czuwa p. Mieczysław Lis – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo systematycznie i skrupulatnie dokumentuje swoją
działalność,

zwłaszcza

finansową.

W

tym

celu

Fundacja

Młodzieżowej

Przedsiębiorczości stworzyła specjalną platformę na której prowadzi się pełną
dokumentację finansową oraz sprawozdania i zestawienia z prowadzonej działalności
firmy. Jest zobowiązane do prowadzenia:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) w celu ustalenia jej dochodu,
- ewidencji zakupów,
- ewidencji sprzedaży.

Dochód miniprzedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych

(podatek

liniowy,

stawka

19%

wartości

dochodu).

Ponadto

miniprzedsiębiorstwo płaci składki ubezpieczeń społecznych, a podstawą ich wymiaru w
miniprzedsiębiorstwie jest urzędowa podstawa wymiaru składki ZUS dzielona przez
1000. Na wspólników miniprzedsiębiorstwa nałożona jest konieczność terminowego
rozliczania się z Radą Rodziców szkoły, która pełni rolę kas urzędu skarbowego oraz
ZUS-u. Miniprzedsiębiorstwo ma obowiązek dokonania rozliczenia nie później niż do
15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Ciekawa przygoda edukacyjna mobilizuje uczniów do większej aktywności i
rozwoju

osobistego,

pozwala

ocenić

własne

predyspozycje

w

zakresie

samozatrudnienia oraz weryfikacji własnych planów edukacyjnych i zawodowych.
Udział w projekcie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa przygotowuje jej uczestników
do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej
działalności

gospodarczej,

pokazuje

uczniom

szanse

i

zagrożenia

wynikające

z samozatrudnienia oraz rozwija kreatywność i przedsiębiorczość w obszarze
związanym z kierunkiem kształcenia.

