
Dr n. med., mgr pielęgniarstwa ANNA PIĄTEK 

Jest związana z zawodem pielęgniarki od 49 lat. Była pielęgniarką w 

oddziale chirurgicznym w Szpitalu Wojskowym w Toruniu, pielęgniarką 

oddziałową Bloku operacyjnego szpitala powiatowego w budowie, 

instruktorem zawodu w liceum medycznym.  Przez ostatnie  37 lat 

zajmuje się kształceniem pielęgniarek na poziomie studiów 

magisterskich; 32 lata pracowała na stanowisku pracownika naukowo-

dydaktycznego, adiunkta i starszego wykładowcy na Uniwersytecie 

Medycznym, Wydział Nauk o Zdrowiu w Lublinie,  obecnie jest 

pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.  

Pani Anna Piątek jest autorką ponad 140 prac naukowych i publicystycznych w dziedzinie 

zarządzania w pielęgniarstwie, w tym współautorką 2 podręczników akademickich wyróżnionych 

Nagrodą Ministra Zdrowia.  W działalności naukowej tematem wiodącym Anny Piątek jest jakość 

opieki pielęgniarskiej. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych. Jest  autorką  Przewodnika 

metodycznego  do opracowywania Standardów praktyki i opieki pielęgniarskiej  oraz  redaktorką 

i współautorką pierwszego zestawu standardów praktyki pielęgniarskiej zatwierdzonego przez 

Ministra Zdrowia do wdrożenia pilotażowego. Uczestniczyła też w pracach Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie nad opracowaniem pierwszych Standardów 

akredytacyjnych dla szpitali.  

Od  2000 roku zajmuje  się także organizowaniem kształcenia  podyplomowego pielęgniarek 

i położnych;  była inicjatorką i pierwszym prezesem  Stowarzyszenia Na Rzecz Kształcenia 

i Doskonalenia  Novum w Lublinie, obecnie jest   kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego, w którym  

13 tysięcy pielęgniarek ukończyło kursy kwalifikacyjne  i specjalistyczne lub  uzyskało tytuł  

specjalisty .  

Pracowała też na rzecz rozwoju samorządu zawodowego w fazie jego tworzenia, przez pierwsze  

2 kadencje (8 lat) pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 

Położnych organizując pracę tego organu  brała udział w wielu działaniach legislacyjnych, była także 

przewodniczącą Zespołu ds. standardów i kwalifikacji zawodowych przy NRPIP, obecnie  pełni rolę 

eksperta i recenzenta. Jest też członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskiego 

Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. 

Za działalność naukowo--dydaktyczną i społeczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.  

 

 

 


