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mgr Ewa Krzywicka 

Firma uczniowska  KLiK stworzona została 

przez młodych, ambitnych i kreatywnych 

uczniów, którzy nie bali się podjąć tego 

wyzwania. Swój wolny czas poświecili na 

budowanie pozytywnego wizerunku firmy i 

dbali o jej wszechstronny rozwój. Firma 

stała się dla nich świetnym polem 

treningowym dla zdobywania wiedzy 

ekonomicznej, jej zastosowania i 

przygotowania się w ten sposób do 

późniejszej działalności zawodowej.  



Mariusz Kondratowicz- specjalista ds. obsługi technicznej odbył wiele 

rozmów ze specjalistami z branży komputerowej m.in. z panem Pawłem 

Chałupką (przedstawicielem naszej firmy patronackiej) związanych z kupnem 

drukarki laserowej.  

Pan Dawid Przyślak (informatyk) służył nam pomocą przez cały okres 

trwania firmy oraz przybliżył nam tajniki tworzenia stron internetowych. 



Oferujemy klientom usługi w zakresie 

kserowania i drukowania zarówno 

czarno-białego jak i w kolorze formatów 

nie przekraczających wymiarów A4. 

Tym, co przyciąga jest cena. Za jeden 

czarno-biały wydruk i kopię formatu A4 

nasi klienci płacą tylko 10 gr. Jest to 

bardzo atrakcyjna cena. 



Pani Ewa Krzywicka (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości) ogłosiła we 

wrześniu konkurs na najlepszy pomysł utworzenia firmy uczniowskiej pod 

hasłem: Masz pomysł na firmę- zostań jej prezesem?!. Następnie odbyły 

się rozmowy kwalifikacyjne z udziałem psychologa i doradcy zawodowego. 

Wybrano m.in. prezesa, księgowego, psychologa pracy, dyrektora ds. 

marketingu i wiele innych osób, łącznie piętnastu udziałowców . 

 Zostało zorganizowanych wiele zebrań, na których omawialiśmy przyszły 

sposób działania, strategie i regulamin naszej firmy. Można to określić 

wielką burzą mózgów, ponieważ każdy z nas miał swoją koncepcję i 

pomysł  na wspólne działanie. Przeprowadziliśmy wśród społeczności 

szkolnej ankietę mającą na celu sprawdzenie ich zapotrzebowań.  

 Ustaliliśmy dwa główne cele. Pierwszy z nich to: będziemy działać przede 

wszystkim dla uczniów, jak się potem okazało licznymi odbiorcami naszych 

usług zostali również nauczyciele. Drugim celem naszej działalności była 

ochrona środowiska. Naszym mottem, które rzuca się w oczy każdemu 

naszemu klientowi zaraz po wejściu do firmy, jest „Kseruj dwustronnie, 

bądź Eko!”.  

 

 

 



Wynik finansowy nie był dla nas rzeczą najważniejszą, więc tym bardziej 

jesteśmy dumni, że zarobione pieniądze pozwolą nam na kupno 

drukarki laserowej, którą z korzyścią dla środowiska wykorzystamy w 

naszym przedsiębiorstwie w przyszłym roku szkolnym. 

W trakcie działania naszej firmy pojawiały się różne trudne sytuacje. 

Jedną z nich było na przykład zepsucie się kserokopiarki, co 

uniemożliwiło nam pracę. Zmuszeni byliśmy zatrudnić na umowę 

zlecenie  Informatyka, który oprócz naprawy sprzętu przeprowadził 

dla nas z własnej inicjatywy szkolenie dotyczące tworzenia stron 

internetowych. 

Oprócz problemów technicznych pojawiły się trudne sytuacje między 

pracownikami. Nasz regulamin dopuszcza dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności na dyżurach. Jeżeli tego nadużyjemy Prezes 

zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie 

takiej sytuacji. Był przypadek, kiedy takie rozmowy nie przynosiły 

efektów i nasz współpracownik nadal nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków. Wówczas do przeprowadzenia rozmowy zobligowany 

był psycholog pracy, którego zadaniem było wyjaśnienie tego 

problemu. Rozmowy zakończyły się sukcesem! 



Pracując w spółce zdobyliśmy doświadczenie i mieliśmy możliwość 

sprawdzenia się w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje rynek, nauczyliśmy się 

odpowiedzialności, systematyczności i  dyscypliny. Mieliśmy możliwość 

nabycia umiejętności prowadzenia dokumentacji finansowej oraz 

wypełniania deklaracji podatkowych i zusowskich. Podejmowaliśmy 

działania, które miały na celu budowanie dobrych relacji firmy z 

otoczeniem. Praca na rzecz społeczności uczniowskiej, jak również na 

rzecz ochrony środowiska dała nam wiele satysfakcji i pozwoliła 

zweryfikować dotychczasowe wyobrażenia na temat prowadzenia 

działalności gospodarczej. Każdy z nas miał możliwość sprawdzenia 

swoich predyspozycji pod kątem wyboru przyszłego zawodu. 


