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 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 r. 
ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a od 2005 roku wykonuje 
zawód radcy prawnego.  
 Od 20 lat specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem 
medycznym i prawem ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze 
podmiotów leczniczych, w tym współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak 
również w prowadzeniu sporów sądowych z NFZ w zakresie procesów o tzw. nadwykonania, 
odwołań w ramach postępowań konkursowych oraz w sprawach dotyczących wykonania umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach specjalizacji zyskał również wiedzę i 
doświadczenie w zakresie procesów i innych postępowań związanych z odpowiedzialnością za 
szkody wyrządzone w trakcie leczenia. 
 Od 2009 r. świadczy również pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów jako radca 
prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.  
 W latach 1999 – 2002 pracował w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie 
m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego.  
 W 2016 r. był przewodniczącym powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu do 
opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania 
działalności leczniczej. Wynikiem prac zespołu był obszerny raport dla Ministra Zdrowia 
wskazujący na obszary w przepisach dotyczących działalności leczniczej, które wymagają pilnej 
zmiany lub uchylenia. Od listopada 2017 r. członek powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu 
do spraw wdrożenia rozwiązań w zakresie uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania 
działalności leczniczej. 
 W latach 2016 – 2017 ekspert i doradca w kilku innych zespołach Ministra Zdrowia, w 
tym zespołu opracowującego system IOWISZ. 
 Wieloletni doradca, a następnie członek Zarządu i Prezes Zarządu Fundacji Watch Health 
Care w Warszawie, zajmującej się m.in. opracowywaniem i publikacją Barometru WHC i 
Onkobarometru WHC. Potem pełnił funkcję członka Rady Fundacji. 
 Jest wykładowcą w zakresie prawa ubezpieczeń zdrowotnych na studiach 
podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Wykładał również szeroko 
pojęte prawo medyczne i prawo ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych w 
Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i 
Bankowości w Krakowie. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Prawa 
Medycznego w Krakowie, współorganizatorem dorocznego Kongresu Prawa Medycznego w 
Krakowie.  
 Od kilkunastu lat wykładowca i prelegent na licznych konferencjach i kongresach, 
dotyczących prawa medycznego i organizacji rynku usług medycznych. 
 Współautor i redaktor „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze”, wydanego nakładem Wydawnictwa Prawniczego, 
oraz autor artykułów, publikacji monograficznych i opracowań, dotyczących tematyki szeroko 
pojętych zadań publicznych.  
 Od 2003 r. wspólnik-partner w krakowskiej kancelarii prawnej Cybulski Piotrowska 
Pęcherz radcowie prawni spółka partnerska, specjalizującej się w szeroko pojętym prawie 
medycznym (www.kancelariacpp.pl) 
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