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Przebieg pracy akademickiej: 

- 2019 – doktor habilitowany nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM 

- 2011-2012 - studia MBA Zarządzenia Szkołą Wyższą 

- od 2004  – adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UAM  

- 2003 – doktor nauk prawnych,  Wydział Prawa i Administracji UAM  

- 1998-2003 – studia doktoranckie, Wydział Prawa i Administracji UAM 

- 1993-1998 – studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM 

Zainteresowania badawcze: obrót dziełami sztuki, prawo ochrony dziedzictwa kultury, historia prawa 

Członek TEAM UNESCO Chair on Cultural Property Law, UO, 2018-2021  

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i wycen zabytków 

ruchomych 

Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki w zakresie 

obrotu dziełami sztuki. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i 

wycen zabytków ruchomych. Biegły ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki/zabytków. Współpracuje z 

instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, 

w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki a także ocen i wycen 

dzieł sztuk. 

Komentator spraw z zakresu rynku dzieł sztuki w audycji OFF Czarek w TOK FM. 

mailto:szafr@amu.edu.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tok_FM


 

Nagrody i wyróżnienia  

2004 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską 

2004 – Nagroda Fundacji Aurea Demokratia za najlepszą dysertację z dziedziny parlamentaryzmu w 

latach 2001-2003 

2006 - indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mikiewicza w Poznaniu za osiągnięcia 

naukowe  

2017-  stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli 

akademickich  

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

1. członek Zespłu Oceniającego Instytut Nauk Prawnych PAN powołany przez Radę Kuratorów PAN w 

2015 r., 

2. członek Zespołu ds. przygotowania „ Raportu dotyczącego stanu ochrony prawnej oraz kierunków 

zmian w zakresie prawnej ochrony zabytków ruchomych” (kierownik zespołu Kamil Zeidler)  

przygotowany dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach „Krajowego 

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017” ustanowionego  uchwałą nr 

125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r. –  sprawozdawca w ramach części „Obrót 

zabytkami ruchomymi” 

3. członek Zespołu ewaluacyjnego  przygotowującego „Sprawozdanie końcowe z ewaluacji  Krajowego 

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017” realizowanego dla 

Narodowego Instytutu dziedzictwa jako centrum kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, 2017 r.  

4. członek Zespołu opracowujących zmiany legislacyjne w zakresie zabytków ruchomych, w ramach 

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (pod kierunkiem Katarzyny Zalasińskiej) – 

członek zespołu i sprawozdawca w zakresie obrotu dobrami kultury oraz należytej staranności na rynku 

sztuki 

5. członek Zespołu resortowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  do opracowania 

projektu ustawy regulującej sprawy ochrony zabytków powołanego na postawie zarządzenia  Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 grudnia 2016 r. – członek zespołu jako ekspert, 

sprawozdawca z zakresie projektów regulacji prawnych w zakresie ruchomych dóbr kultury oraz 

wywozów dóbr kultury za granicę. 

6. członek Zespołu Sterującego w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Regionalne 

kolekcje sztuki współczesnej w 2015 r. (powołanie w 2014 r.) – członek zespołu, opracowujący opinie 

dotyczące wyceny dzieł sztuki 

7. członek Zespołu Sterującego w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowe 

kolekcje sztuki współczesnej w 2017, 2018, 2019 –  jako doradca ds. rynku sztuki  

8. członek Zespołu Sterującego w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowe 

zbiory sztuki współczesnej w  2016 r. –  jako doradca ds. rynku sztuki  



9. członek Zespołu Sterującego w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Regionalne 

kolekcje sztuki współczesnej w 2017, 2018, 2019  –  jako doradca ds. rynku sztuki.  

10. członek Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie (od 2015 r.)  –  odpowiedzialny za 

przygotowywanie wycen obiektów stanowiących przedmiot potencjalnych zakupów muzeów, a także 

depozytów muzealnych. 

11. członek Komisji Nabytków Galerii Miejskiej „Arsenał” (od 2018 r.)  

12.  członek Rady Programowej Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku (od 2018 r.)  

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach   

1. Prace prawnicze Hugona Kołłątaj, 2005 r. grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Nr H02A 02928 

– kierownik projektu,  

2. Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, 2007 r., grant Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego nr N110 030 32/2007 - kierownik projektu, 

3. Józef Weyssenhoff - polski Beccaria. Biografia połączona z krytyczną edycją źródłową, 2007 r., grant 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N110 3682 33 – kierownik projektu,  

4. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia 

intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, 2012 r., grant NCN nr 2012/07/B/HS5/03849 – 

początkowo funkcja wykonawcy, następnie kierownika projektu, 

5. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, 2012 r., grant NCN SONATA 2012 

2012/05/D/HS5/02822 (kierownik A. Jagielska-Burduk) - główny wykonawca, 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Mały Grant Miasta Poznania 2012 

r., nr KSz-IV.525.2.38.2012 J Fn 5280/12, zadanie publiczne wspierane przez prezydenta Miasta 

Poznania: “Przygotowanie publikacji z zakresu prawa kultury oraz upowszechnianie prawa kultury 

wśród przedstawicieli sektora kultury i organów administracji” – główny wykonawca; 

7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Mały Grant Miasta Poznania 2013, 

nr KD – I. 525.1.97.2013 J Fn 8355/13, zadanie publiczne wspierane przez Prezydenta Miasta Poznania: 

„Przygotowanie publikacji z zakresu prawa kultury oraz upowszechnianie prawa kultury wśród 

podmiotów funkcjonujących w sektorze kultury” – główny wykonawca; 

8. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Mały Grant Miasta Poznania 2014, 

nr KD-I.525.1.20.2014 Fn 2720/14, zadanie publiczne wspierane przez Prezydenta Miasta Poznania: 

“Przygotowanie publikacji z zakresu prawa kultury oraz upowszechnianie prawa kultury wśród 

podmiotów funkcjonujących w sektorze kultury” – główny wykonawca.   

9. Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo - realizacja - skutki - problemy 

reprywatyzacyjne - grantu międzyuczelniany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania i 

Akademii Rolniczej w Poznaniu w 2007 r. – główny wykonawca 

 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich    

- Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów (Ukraina), staż naukowy,  2005 r., 



- Instytut Historii Litwy, Litewska Akademia Nauk, Wilno (Litwa), staż naukowy 2005 r., 

- Université de Paris, Paryż (Francja), staż naukowy, 2006 r., 

- Uniwersytet Masaryka, Brno (Czechy), staż w ramach programu Erasmus, 2007 r. 

- Państwowy Uniwersytet w Irkucku – IGU, Irkuck (Rosja), staż naukowy,  2008 r., 

- London School of Economics and Political Science, Londyn (Wielka Brytania), staż naukowy, 2013. 

 

Redakcje czasopism naukowych 

- Santader Art and Culture Law Review – zastępca redaktora naczelnego 

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych   

1. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, członek od 2007 r. 

- z-ca Sekretarza Generalnego PTPN (2011-2012) 

- przewodniczący Komisji Nauk Prawnych (2016-2018) 

2. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 2008 r.) 

3. Polskie Towarzystwo Legislacyjne (od 2010 r.) 

4. The International Art Market Studies Association (TIAMSA),  członek podkomitetu TIAMSA Legal (od 

2016 r.) 

  

 

 

  


