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Warszawa, dnia 26 maja 2021 r. 

 

 

Opinia prawna w sprawie skutków prawnych złożenia przez pielęgniarkę albo położną 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz możliwości ponownego 
ubiegania się o jego przyznanie. 

 

1. Stosownie do postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 20111 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 – t.j.) prawo wykonywania 
zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawody wygasa w przypadku zrzeczenia 
się prawa wykonywania zawodu.  

2. Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu następuje w formie oświadczenia woli 
pielęgniarki (pielęgniarza) albo położnej składanego do właściwej ze względu na miejsce 
wykonywania zawodu okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Przepisy ustawy o 
zawodach nie określają trybu, w jakim powinno nastąpić zrzeczenie. W związku z 
powyższym należy w tym przypadku stosować ogólne zasady dotyczące składania 
oświadczeń woli wynikające z art. 60 i nast. Kodeksu cywilnego (k.c.).  

3. I tak, stosownie do postanowień art. 60 k.c.  z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez 
każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym 
również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. W konsekwencji powyższego 
należy przyjąć, że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu może 
nastąpić w dowolnej formie (np. ustnej, pisemnej, elektronicznej), oczywiście pod 
warunkiem, że możliwa będzie nie tylko rzetelna identyfikacja osoby składającej 
oświadczenie, ale i treść samego oświadczenia nie będzie pozostawiać wątpliwości. 
Mając na uwadze nie tylko specyfikę, ale i doniosłość prawną oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej, dla celów dowodowych 
rekomendowaną formą złożenia oświadczenia jest forma pisemna.  

4. Zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest 
złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Z 
kolei oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z 
chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby 
osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (§2). Powyższe oznacza, że zrzeczenie prawa 
wykonywania zawodu staje się skuteczne z chwilą, gdy zostało skutecznie doręczone 
adresatowi. Adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu winna 
być właściwa miejscowo okręgowa rada pielęgniarek i położonych. Mając na uwadze, że 
jest to organ wyposażony w ustawową kompetencję do przyznawania prawa 
wykonywania zawodu (art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach), uznać należy, że organ ten 
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winien być również adresatem oświadczenia woli skutkującego wygaśnięciem prawa 
wykonywania zawodu.  

5. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię dopuszczalności odwołania, czy też 
„cofnięcia” oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu. Otóż, zgodnie z 
art. 61 § 1 zdanie drugie k.c. odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło 
jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. Innymi słowy, z chwilą, gdy 
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu zostanie skutecznie 
doręczone (niezależnie od formy doręczenia) do właściwej okręgowej rady, jego 
odwołanie będzie niemożliwe, a ewentualne próby „cofnięcia” oświadczenia będą 
prawnie nieskuteczne. 

6. W świetle postanowień art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach złożenie oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia tego 
prawa. Należy przy tym podkreślić, że skutek ten następuje ex lege, bez konieczności 
dokonywania przez organ jakichkolwiek dodatkowych czynności (np. w postaci zgody na 
zrzeczenie).  

7. W mojej ocenie wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu powinno zostać stwierdzone 
uchwałą właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 31 pkt 2 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w zw. z art. 37 ust. 1 
ustawy o zawodach. Podkreślenia jednakże wymaga, że uchwała stwierdzająca 
wygaśnięcie tego prawa ma wyłącznie charakter deklaratoryjny.  

8. Konsekwencją wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu jest konieczność dokonania 
stosownego wpisu w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz rejestrze 
pielęgniarek i położnych prowadzonym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 
(art. 44 ust. 1 pkt 22 i 24, art. 48 ust. 2 ustawy o zawodach).Należy przy tym pamiętać, że 
dane są usuwane z rejestru dopiero po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu tj. od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego 
prawa (art. 43 ust. 5 ustawy o zawodach). Powyższy obowiązek wynika również z § 8 ust. 
1 uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez 
okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz 
rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie 
okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej. 

9. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu wskutek złożenia oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa nie stoi na przeszkodzie ponownemu ubieganiu się przez zainteresowaną 
(zainteresowanego) o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Żaden przepis 
prawa powszechnie obowiązującego nie ogranicza bowiem możliwości ubiegania się o 
przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej osobom, które zrzekły 
się tego prawa. Przeciwny pogląd byłby nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą 
wolności wykonywania zawodu określoną w art. 65 ust. 1 Konstytucji. 

10. Z uwagi na brak regulacji szczególnych regulujących tryb ponownego uzyskania prawa 
wykonywania zawody pielęgniarki należy uznać, że w przypadku ubiegania się o 
ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu zastosowanie znajdują zasady ogólne 
określone w art. 28 i nast. ustawy o zawodach. Wymagane jest zatem przeprowadzenie 
„nowego” postępowania w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu. 
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Podkreślenia przy tym wymaga, że właściwy organ obowiązany jest dokonać ponownej 
weryfikacji spełnienia przez osobę zainteresowaną przesłanek uzyskania prawa 
wykonywania zawodu. Ewentualne ustalenia poczynione w postępowaniu „pierwotnym” 
są nierelewantne z punktu widzenia ponownego wniosku o przyznanie prawa i 
niedopuszczalne jest ewentualne oparcie się przez organ na ustalaniach z postępowania 
„pierwotnego”. 

 

Bartłomiej Achler 

adwokat 


