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Wybitni(e) ograniczeni 

Alfred Nobel udoskonalał nitroglicerynę jako materiał wybuchowy. Podczas jednej z 

eksplozji zginął jego brat Emil, oraz kilka innych osób. Przekonało to władze, że produkcja 

nitrogliceryny jest szczególnie niebezpieczna. Zabroniono eksperymentować z 

nitroligceryną, jednak tylko w obrębie Sztokholmu. Alfred Nobel kontynuował więc swoją 

działalność na barce, na jeziorze Melar. W 1864 roku rozpoczą masową produkcję 

nitrogliceryny. 

Wolność handlu i koncesje 

 Alfred Nobel nie napotkał szeregu trudności związanych z uzyskaniem koncesji, założeniem 

działalności gospodarczej czy uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na badania. Gdyby 

wówczas wolność gospodarcza wyglądała jak dziś, świat nie poznałby dynamitu i wielu 

innych wynalazków. Wniosek jest jeden – ograniczenia wolności gospodarczej ograniczają 

rozwój społeczności.  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu przeprowadza badania lekarskie i 

psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz 

przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Badanie 

psychologiczne obejmuje określenie rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i 

emocjonalnej oraz opis cech osobowości. Jak w takim badaniu wypadłby geniusz? Zapewne 

niestandardowo. Prawdopodobnie jako osoba odbiegająca od pożądanych wyników, nie 

uzyskałby zezwolenia. Strat jakie spowodowałoby to dla całej ludzkości nie da się opisać.  

W Polsce ze względu na bezpieczeństwo kraju nałożono koncesję na handel materiałami 

wybuchowymi. Jednak na czarnym rynku można kupić pluton 239 oraz uran 235, czyli 

materiały rozszczepialne, potrzebne do produkcji broni jądrowej. Państwa byłego ZSRR są 

uznawane za miejsca, gdzie niezwykle łatwo się w nie zaopatrzyć. Dzięki wolności handlu 

oraz w obliczu światowej globalizacji  zakup produktów z innych krajów praktycznie nie 

napotyka przeszkód.  

Zatrudnianie nieletnich 

Polski kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie dzieci w celach zarobkowych. Należy jednak 

wziąć pod uwagę, iż nie wszystkie firmy mają taką możliwość. Przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową mają prawo np. zatrudnić 10 – 

latka do reklamy adidasów. Wszelkie inne firmy nie mogą zatrudniać dzieci poniżej 16 roku 

życia. Bill Gates w wieku 14 lat został zatrudniony przez informatyczną firmę Information 

Sciences Inc.  Jego zadaniem było stworzenie urządzenia do pomiaru ruchu ulicznego. Zarobił 

na tym 20 000 dolarów. To był początek jego kariery. 



Bill Gates w wieku 13 lat został zwolniony z zajęć matematyki, aby zgłębiać sztukę 

programowania. Gates pracował w siedzibie Computer Center Corporation i wyszukiwał 

błędy w ich systemie operacyjnym. W Polsce przedsiębiorca, który chciałby go zatrudnić 

musiałby sprostać wielu wymaganiom i przebrnąć przez szereg procedur. Po pierwsze, co 

oczywiste, musiałby uzyskać zgodę opiekuna prawnego dziecka. Po drugie złożyć wniosek do 

inspektora pracy. Do wniosku zobligowany by był dołączyć opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. Ponadto orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań w zdrowiu 

dziecka do podjęcia danej pracy. Konieczna byłaby również opinia dyrektora szkoły 

nieletniego. Niestety, nawet mimo spełnienia wszelkich wymogów inspektor pracy 

odrzuciłby wniosek, gdyby praca zagrażała życiu, zdrowiu dziecka lub... uniemożliwiała 

wypełnianie obowiązku szkolnego. W Polsce Bill Gates nie mógłby być zwolniony z 

matematyki, po to aby pracować. Po to aby rozwijać się i zarabiać w przyszłości miliardy. 

Ograniczenia w Polsce 

Ograniczanie wolności gospodarczej nie ma sensu. Jednostki, które się nie zgadzają z 

narzuconymi ograniczeniami zawsze znajdą drogę, aby je ominąć, nawet jeśli są zmuszone 

łamać prawo. Owym ograniczeniom poddają się osoby uczciwe. Niestety ich potencjał jest 

przez nie gaszony. Wolność gospodarcza daje nam nieograniczone możliwości. Dzięki niej 

każdy może dorobić się majątku. Jak  Polacy mogą to wykorzystać? Emigrować. 

Konstytucja gwarantuje nam wolność gospodarczą. Traktaty Unii Europejskiej gwarantują 

nam swobodny przeływ osób. Nasze „szczęście w nieszczęściu” polega na tym, że  to drugie 

funkcjonuje lepiej i możemy wyjechać. Polski obywatel chcąc założyć firmę, świadczyć usługi, 

powiększać działalność, zatrudniać ludzi, a nawet uczciwie płacić podatki spotka się z 

mnóstwem przeszkód i komplikacji. Przedsiębiorczość zostanie poddana ciężkiej próbie. 

Racjonalna jednostka nie będzie walczyć z abstrakcyjną wolnością gospodarczą w naszym 

kraju i po prostu uda się za granicę. Straci na tym nasz kraj, ale być może zyska cały świat. 

 


