
 
 
 

NOTA BIOGRAFICZNA 
 

Anna Żelasko – radca prawny specjalizująca się w sektorze prawa  
medycznego i  gospodarczego.  
 
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła 
aplikację radcowską przy  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. 
Po kilku latach praktykowania prawa, w tym m.in. w kancelariach 
prawniczych w Krakowie, otworzyła własną kancelarię zajmującą się 
przede wszystkim kompleksową obsługą podmiotów leczniczych.  
 
Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą – udzielających świadczeń zdrowotnych zarówno 
ambulatoryjnych jak i stacjonarnych (szpitalnych), w ramach 
odpłatności komercyjnej lub w ramach systemu NFZ.  

 
Posiada doświadczenie w zakresie m.in. zmiany formy prawnej podmiotów (przekształceń, fuzji i 
przejęć) oraz obsługi projektów medycznych i badań klinicznych.  Prowadząc audyty prawne w 
zakresie koniecznych dostosowań do zmieniającego się prawa medycznego, przygotowuje 
podmioty do kontroli NFZ i pomaga w sporach z NFZ – w wyniku procedury odwoławczej w wyniku 
kontroli podmiotu lub w sporach o nadwykonania.  
Z powodzeniem reprezentuje podmioty przed urzędami, sądami, organami rejestrowymi.  
Prowadzi doradztwo prawne m.in. dla Przyjaznych Przychodni – ponad 180 placówek 
wyróżnionych za wzorową  obsługę pacjenta.   
 
Wykładowca wielu szkoleń z zakresu prawa medycznego, prowadzenia działalności gospodarczej, 
przekształceń podmiotów, optymalizacji zatrudnienia w podmiotach leczniczych.  
Prelegent ogólnopolskich konferencji prawa medycznego – m.in. Ogólnopolskie Forum Ochrony 
Zdrowia 2012 (Warszawa), Healthcare Management Trends 2013 (Warszawa), Zmiany w prawie 
medycznym (Wrocław, Warszawa, Kraków); Nowe kierunki w kontraktowaniu NFZ (Warszawa, 
Wrocław); Umowy w sektorze medycznym (Wrocław); Prawa pacjenta (Warszawa, Gdańsk, 
Poznań, Kraków, Katowice); Kontrola NFZ (Warszawa, Łódź); Nowe warunki kontraktowania na 
2014 (Warszawa); Świadoma zgoda pacjenta (KardioOnko 2015); Pakiet onkologiczny w praktyce 
(Warszawa, Łódź, Częstochowa, Katowice), wspierająca prelekcjami lokalne inicjatywy – 
Towarzystwo Internistów Polskich O/Częstochowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie.  
Prowadząca warsztaty dla menedżerów branży medycznej (m.in. jak bronić się przed roszczeniami 
pacjentów, regulamin organizacyjny pierwszym krokiem skutecznego zarządzania, elastyczność 
„medycznego” czasu pracy w zgodzie z przepisami ) i dla personelu podmiotów leczniczych (m.in. 
w zakresie dokumentacji medycznej, praw pacjenta, zgody pacjenta, ochrony wrażliwych  danych 
osobowych, zakresu odpowiedzialności prawnej lekarza i sposobów zabezpieczenia się przed 
roszczeniami pacjentów).  
 
Autor artykułów z zakresu prawa medycznego i gospodarczego – m.in. w magazynach 
Ogólnopolski Serwis Ochrony Zdrowia OSOZ, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Healthcare, Rynek 
Zdrowia. Współautor publikacji „Księga dobrych praktyk przychodni” (Warszawa 2012). 


