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1   ARTYSTA NIEZNANY, Portret mężczyzny, 1924

olej / tektura, 28  x  24 cm (w oprawie)  
opisany nieczytelnie l.d.

cena WyWołaWcza: 1 200 pLn 
estymacja: 1 800 – 2 600 pLn

2  Jan STANISŁAWSKI (1860 – 1907) Pejzaż, niedatowany

olej / tektura 4  x  6,1 cm (w świetle passe-partout)  
28,5  x  31 cm (z oprawą)  
opisany na odwrociu: "Jan Stanisławski | w podarku | Zosi 
G (nieczytelne) | Kraków 6.II.’897"

cena WyWołaWcza:  5 000 pLn  
estymacja: 8 000 – 10 000 *
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3  Kazimierz STABROWSKI (1869 – 1929) Miasteczko Rocca Imperiale o zmierzchu, nd.

pastel / papier 47  x  65 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: K. Stabrowski [nieczytelne] 

wystawiany: 
– Kazimierz Stabrowski 1869 – 1929. Kolekcja prac 
ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego 
w Warszawie [L. Skalska-Miecik przy współpracy  
K. Jerzmanowskiej], Muzeum Łazienki Królewskie  
Stara Kordegarda, Warszawa 1997

cena WyWołaWcza: 12 000 pLn 
estymacja: 15 000 – 17 000 pLn
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4  Tadeusz Piotr POTWOROWSKI (1898 – 1962)  
 Taca z wedutą warszawską (Plac Zamkowy w Warszawie w okresie Władysława IV Wazy),   
 1940-1942

olej / deska 54  x  79,5  x  7 cm

sygnowany p.d.: "Potworowski opisany śr.d. Plac Zamkowy 
| w Warszawie" oraz na odwrociu "Tadeusz Potworowski 
Pin x  | Ta x inge – Nasdy | Sverige" na odwrociu naklejony 
wycinek artykułu o artyście ze szwedzkiej pracy wraz ze 
zdjęciem artysty i prezentowanego dzieła oraz opisem 
wystawy, na której praca była prezentowana.

cena WyWołaWcza: 8 000 pLn * 
estymacja: 12 000 – 15 000 pLn

Prezentowana praca była prezentem dla teściowej artysty, 
mieszkającej w Szwecji. W ramach ukojenia tęsknoty za 
opuszczoną Ojczyzną Potworowski podarował teściowej 
tę wedutę namalowaną na ich domowej tacy. 

Obraz namalowany na drewnianej tacy przedstawia plac 
zamkowy w warszawie za czasów Władysława IV Wazy. 
Kompozycję z charakterystycznym widokiem wieńczą dwa 
herby pod koroną - herb Polski i litwy obojga narodów oraz 
herb szwedzki. Oznaczenie takie stosowane było tylko za 
czasów władania dynastii saskiej w polsce. Widoczna na 
kompozycji kolumna zygmunta stojąca na placu wskazuje 
na okres panowania Władysława IV, kiedy to wspomniana 
kolumna została postawiona.
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5  Konstanty MACKIEWICZ (1894 – 1985) Akt w pejzażu, nd.

olej / płótno 100  x  114 cm  
110  x  125 cm (z oprawą)  
sygnowany p.d.: K.MACKIEWICZ

cena WyWołaWcza: 8 000 pLn * 
estymacja: 10 000 – 15 000 pLn

Urodził się w 1894 r k. Brześcia, zmarł w 1985 r w Łodzi. 
Studia w Odessie i w Penzie oraz w Moskwie w Wyższej 
Artystycznej Naukowo-Technicznej Pracowni pod 
kierunkiem W. Kandinsky`ego. Od 1922 r w Polsce. 
Członek Stowarzyszenia Artystów Plastyków Rytm 
i ugrupowania Start. Wielokrotnie wystawiał w Polsce 
i brał udział w prezentacji polskiej sztuki za granicą. 
Obecnie znany przede wszystkim z perfekcyjnych pejzaży 
i martwych natur, sielskich polskich widoków malowanych 
w konwencji koloryzmu. Twórczą, artystyczną postawę 
artysty ukształtował kubizm, futuryzm i konstruktywizm. 
W pierwszym okresie , twórczość artysty uległa wpływom 
postkubistycznym, malował wyimaginowane konstrukcje 
techniczne, zgeometryzowane fragmenty maszyn, uległ 
fascynacji ztechnicyzowanego świata .później przyswoił 
zasady koloryzmu. Jest też autorem abstrakcyjnych 
kompozycji kolażowych. Przez kilkadziesiąt lat malował 
cykl Katedry utrzymany w impresjonistycznej manierze.
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6  Erna ROSENSTEIN (1913 - 2004) Bez tytułu, 1959

tusz / papier, 14,9  x  21,5 cm (w świetle passe-partout), 
sygnowany i datowany p.d.: Rosenstein 1959

Pochodzenie: 
- kolekcja Gizeli Szancerowej, Niemcy 
- kolekcja prywatna, Niemcy

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn * 
estymacja: 12 000 – 14 000 pLn

7   Marek WŁODARSKI (1898 – 1960) Rysunek kubistyczny (Muzykant) IV 7 268

ołówek / papier,  23  x  14 cm (w świetle oprawy)

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn * 
estymacja: 12 000 – 15 000 pLn

„Kiedyś kopiował szyldy, jeszcze w czasach przedparyskich. 
Piękne szyldy. Tuż przed wojną znów do tego powrócił. 
Ten prymitywizm odbija się na przykład w Muzykantach. 
Ignacy Witz uważa do tej pory te obrazy za najbardziej 
dla niego charakterystyczne. Tak samo Tolek Proweller (ur. 
1918 we Lwowie, zm. 1981 we Francji, malarz, w Polsce 
do 1947 r., od1948 r. w Paryżu, wystawy m.in. w Galerie 
Colette Allendy (kilkakrotnie), bliski znajomy Włodarskich), 
który pisał o nich w swoim liście do mnie w 1963 roku.”
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8  Teresa TYSZKIEWICZ - LEDÓCHOWSKA  (1906-1992) LA FRESNAYE STILLEBEN, lata 50. XX w.

tusz, akwarela, 32,7  x  23,5 cm w świetle passe-partout,
sygnowana l.d. "T. Tyszkiewicz", oraz u dołu ołówkiem: 

"LA FRESNAYE STILLLEBEN 1918 753"

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn
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9  Marek WŁODARSKI (1898 – 1960) Tęsknota, 1957

olej / płótno, 81  x  100  
sygnowany p.d. "Włodarski | 1957"

wystawiany: 
– Mostra di Pittura Polacca Contemporanea, Sala 
Napoleonica, Wenecja, wrzesień 1959, poz. 88 – Pologne 
50 ans de peinture, Musée d’Art et d’Histoire, Genewa, 24 
października – 29 listopada 1959, poz. 137 

– II Wystawa Sztuki Nowoczesnej, CBWA Zachęta, 
Warszawa 1957, poz. 127 

– Stern – Rosenstein – Streng/Włodarski Między 
świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady 
w twórczości tych, którzy przetrwali, Libra 2020

cena WyWołaWcza: 110 000 pLn * 
estymacja: 180 000 – 220 000 pLn

Życie i twórczość Marka Włodarskiego rozpięte są 
między dwoma alternatywnymi modelami tożsamości, 
pisze badacz jego twórczości Piotr Słodkowski . Między 
Henrykiem Strengiem, który jest stale obecny w jego życiu 
i którego twórczość modernistyczna jest nadal niezwykle 
ceniona, a Markiem Włodarskim – artystą jakby zupełnie 
różnym od ucznia Légera. Artystą abstrakcyjnym, dążącym 
do eksplorowania barwy i bardziej emocjonalnym w 
komponowaniu obrazu. Czy prace powstałe po wojnie 
celowo odchodziły od języka obrazowania Henryka 
Strenga? Zmiana w jego malarstwie była już widoczna w 
pracach pokazywanych na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w 1948 roku. Marek Włodarski odchodził w nich od 
konstruktywizmu na rzecz abstrakcji geometrycznej i 
poetyckiej, która niepodlegała rygorom konstrukcji. 
Coraz bardziej wyczuwalne są niepokój i rozedrganie, 
przygaszeniu uległa paleta barw. Prace przywodzą na myśl 
klaustrofobiczne zamknięcie i ściśnięcie przestrzeni. 
Po 1956 roku Włodarski tworzy malarstwo abstrakcyjne, 
inne od tego, które uprawiał Streng. Modernistyczne prace 
pokazane na II Wystawie Sztuki Nowoczesnej komentuje 
Witz, doskonale ukazując znaczenie i docenienie 
twórczości Włodarskiego z okresu, gdy nosił nazwisko 
Streng : „Muszę przyznać, że tym razem Włodarskiego 
takiego, jakiego znałem, tym razem – poza kolorystyką, nie 
odnalazłem. Jego piękna liryka, piękna poezja sentymentu, 
które tak działały na mnie w Barykadach i Muzykantach, to 
wyjątkowe wyczulenie na nastrój, niepowtarzalność tego 
malarstwa niezrównanego i jedynego ustąpiły miejsca 
rozgrywkom abstrakcyjnych nie znaczeniowych plam” .
Janina Brosch wspominała natomiast, że prace powstałe 
po 1957 roku to rysunki nasiąknięte tragizmem. Wcześniej, 
za sprawą koloru, widoczna w nich była radość życia. Po 
roku 1957 prace zaczynają być nasycone niepokojem . 
Czy ta przemiana w twórczości Marka Włodarskiego była 
zatem efektem reakcji na dawne przeżycia? 
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10   Henryk STAŻEWSKI (1894 – 1988) Bez tytułu, ~ lata 70.

długopis, akryl / papier, 28  x  11 cm  
40  x  23 cm w oprawie
sygnowany l.g.: H. Stażewski

cena WyWołaWcza: 16 000 pLn * 
estymacja: 22 000 – 26 000 pLn



20 21

12   Jan BERDYSZAK (1934 – 2014) Requiem I, 1966

olej, papier 64,5×47 cm  
sygnowany l.d.: „I | 19 | 66 | JAN | BER | DYSZ | AK

cena WyWołaWcza: 11 000 zł * 
estymacja: 12 000 – 16 000 pLn

11   Jan BERDYSZAK (1934 – 2014) Requiem LIIIE – dla Zosi, 1966

tempera, olej, papier, 64,5 × 47,2 cm 
sygnowany na odwrocie śr.: „Jan Berdyszak | Requiem 
LIIIE | dla Zosi | 1968 | tempera”

Proweniencja:
- kolekcja prywatna, Warszawa
- kolekcja prywatna, Poznań
- kolekcja Ireny Moderskiej, Poznań

cena WyWołaWcza: 15 000 pLn * 
estymacja: 25 000 – 35 000 pLn
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13   Jan BERDYSZAK (1934 – 2014) Obszar koncentrujący XXV, 1977-1978

akryl, płóto, deska, 180 x 20 cm sygnowny JAN | BER | DYSZ 
| AK | 1977 | 1978 | OBSZAR KONCENTRUJĄCY XXV | AKRYL

cena WyWołaWcza: 12 000 pLn * 
estymacja: 25 000 – 45 000 pLn

14   Jan BERDYSZAK (1934 – 2014) Odzwierciedlenia III, 1959

gwasz / karton, 68,5  x  34,5 cm (w świetle passe-partout)  
sygnowany czerwonym długopisem l.d.: 
ODZWIERCIEDLENIA III 959

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn * 
estymacja: 5 000 – 7 000 pLn
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15   Jan DOBKOWSKI ur. 1942 S, 1972

olej / płótno, 41 x 33 cm  
opisany na odwrociu: "Jan Dobkowski | S 1972 | olej  41 
cm  x  33 cm

cena WyWołaWcza: 22 000 pLn  
estymacja: 35 000 – 50 000 pLn

 „Uważałem, że mogę się dzielić wszystkim, że muszę przedstawiać 
miłość, malować miłość i naturę, przeciwko polityce, przeciwko 
wszystkim układom” . 

 Twórczość Jana Dobkowskiego to fascynujący przykład 
konsekwentnego rozwoju na raz obranej drodze twórczej. 
Najważniejszym tematem eksplorowanym przez artystę była 
i wciąż pozostaje erotyka. Jego obrazy to poematy życia, 
odpowiednik poezji miłosnej. Artysta traktował erotyzm jako 
najpotężniejszą, pozytywną siłę witalną napędzającą życie. W 
związku z tym w jego pracach nie odnajdziemy nastroju dekadencji 
i obscenicznej gwałtowności. Wielokrotnie wskazywano na głęboki 
wpływ estetyki Wschodu, w szczególności grafiki japońskiej, na 
twórczość Dobkowskiego. W sferze wizualnej artysta inspirował się 
natomiast malarstwem kalifornijskim, u progu kariery pozostając w 
awangardzie ruchu kontrkulturowego. 

 Jan Dobkowski (Łomża 8 VI 1942 – ) w latach studiował 1962–1968 
na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem prof. Juliusza Studnickiego i Jana Cybisa. Będąc jeszcze 
na studiach, w 1966 roku, utworzył duet artystyczny, w którym 
jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna 
wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967. 
Wystawiali wspólnie do 1970. Debiut Dobkowskiego miał miejsce 
w momencie apogeum kontrkultury lat 60., co pozostaje nie bez 
znaczenia dla wymowy i charakteru jego prac. W 1968 powstały 
pierwsze zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego (używającego w 
tym czasie pseudonimu Dobson). Artystę interesowała wówczas 
biologia rozrastania, wyrażająca się w ciągłych przekształceniach 
profili ludzkiego ciała, ukazanych w zaskakujących konfiguracjach. 
Profile sugerujące fragmenty ludzkich ciał wypełniał wówczas 
jednolitym kolorem, zwykle czerwienią, umieszczając je na 
zielonym tle. W tej biomorficznej, podszytej erotyzmem sztuce 
kryła się tęsknota za miłością i nieskrępowaną seksualnością. 
Artysta traktował erotyzm jako najpotężniejszą, pozytywną siłę 
witalną napędzającą życie. W 1971 oku zdobył złoty medal 
na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze. W 1972 roku 
wyjechał na blisko rok do USA w ramach stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac 
przyniosły wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie 
stanu wojennego. Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył 
wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku. Najczęstszym motywem 
były patriotyczne i religijne symbole. Kolejna radykalna zmiana 
nastąpiła ok. 1990 roku. Równolegle z malarstwem Dobkowski 
pracuje nad rysunkiem, będącym bardzo ważnym dopełnieniem 
jego twórczości. Do najciekawszych przejawów tego aspektu 
jego aktywności należy rysunkowy cykl „Orgie i tańce rytualne” 
stworzony w latach 1988–1990. 



26

16   Jan DOBKOWSKI ur. 1942 Bez tytułu, 1993

pastel / papier, 50  x  70 cm  
sygnowany l.d.: "Jan Dobkowski datowany p.d.: 1993 rok"

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn 
estymacja: 5 000 – 8 000 pLn



28

17   Jan DOBKOWSKI ur. 1942 Bez tytułu, 1993

pastel / papier, 50  x  70 cm s 
ygnowany l.d.:" Jan Dobkowski datowany p.d.: 1993 rok"

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn 
estymacja: 5 000 – 8 000 pLn
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18   Jan LEBENSTEIN (1930 – 1999) Figura osiowa, 1961

gwasz / papier, 23  x  23 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: Lebenstein 61

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn

19   Jan LEBENSTEIN (1930 – 1999) Figure, 1961

tusz, akwarela / papier, 23  x  23 cm (w swietle passe-
partout)  
sygnowany i datowany p.d.: Lebenstein 61  opisany l.d.: 
figure

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn
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20  Jonasz STERN (1904 – 1988) Bez tytułu, lata 50.

akwarela, gwasz / papier, 21  x  29,5 cm  
Praca posiada potwierdzenie autentyczności Barbary 
Jaroszyńskiej-Stern

cena WyWołaWcza: 6 000 pLn 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn
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21  Alfred LENICA (1899 – 1977) bez tytułu, lata 50.

gwasz / papier 
48  x  61,4 cm (w świetle passe-partout) 
opisany na odwrociu: "Alfred Lenica | Warszawa | PARIS"

cena WyWołaWcza: 6 000 pLn * 
estymacja: 10 000 – 12 000 pLn
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22  Jerzy JANISCH (1901 – 1962) Bez tytułu, 1947

ołówek / papier, 19  x  26,9 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: Janisch 1947

cena WyWołaWcza: 3 000 pLn * 
estymacja: 3 500 – 4 500 pLn
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23  Jerzy JANISCH (1901 – 1962) Bez tytułu, ok. 1940

gwasz / papier, 19  x  31,8 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: Janisch

cena WyWołaWcza: 3 000 pLn * 
estymacja: 3 500 – 4 500 pLn
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24  Jerzy JANISCH (1901 – 1962) Figura w pejzażu, 1957

gwasz / papier, 28,5 42,5 cm (w świele passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: "janisch 57." opisana na 
odwrociu: "42  x  28 cm gwasz figura w pejzażu"

cena WyWołaWcza: 7 000 pLn * 
estymacja: 8 500 – 10 000 pLn
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25  Jerzy JANISCH (1901 – 1962) Miasto, 1958

gwasz / papier (praca dwustronna), 30,5  x  34 cm 
(w świetle passe-partout) sygnowana i datowana l.d.: 

"janisch | 58." oisana na odwrociu: "33  x  29,5 gwasz miasto"

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 7 500 – 9 500 pLn
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26  Jarosław MODZELEWSKI ur. 1955 Uciekaj, barka i łódź, 2004

tempera / płótno, 70  x  100 cm  
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: "Jarosław | 
Modzelewski 2004 | Uciekaj, barka i łódź | 70  x  100 | temp. 
ż."

cena WyWołaWcza: 35 000 pLn * 
estymacja: 40 000 – 45 000 pLn
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28  Dorota GRYNCZEL (1950 – 2018) Kompozycja 18/90, 1990

akwarela / papier,  34 x 51,5 cm 
sygnowany i datowany l.d.: "GRYNCZEL DOROTA 

„KOMPOZYCJA 18/90

cena WyWołaWcza: 3 000 pLn 
estymacja: 6 000 – 10 000 pLn

27  Dorota GRYNCZEL (1950 – 2018) Kompozycja 8/88, 1988

olej / płótno, 92  x  73 cm  
sygnowany i opisany na odwrociu: "D.GRYNCZEL | 

„Kompozycja 8/88

cena WyWołaWcza: 12 000 pLn  
estymacja: 18 000 – 24 000 pLn



48

29  Adam MARCZYŃSKI (1908 – 1985) Konkret 11, ok. 1959

technika własna / olej, smoła, piach, deska, 145 × 85 cm 
sygnowany i datowany na odwrocie: „OK. 1959 KONKRET 
11 MARCZYŃSKI | 145 × 85 nalepka: Przedsiębiorstwo 
Państwowe Sztuka Polska

literatura:
Adam Marczyński. Między metaforą a konkretem. Prace  
z lat 1954–1963, red. K. Podniesińska, Kraków 2008, s. 14

wystawiany:
Adam Marczyński, Wacław Taranczewski, Piotr 
Potworowski, Muzeum Narodowe w Krakowie, czerwiec 
1960

cena WyWołaWcza: 35 000 pLn * 
estymacja: 45 000 – 55 000 pLn

Adam Marczyński był jednym z najwybitniejszych 
twórców aktywnych w środowisku powojennego 
Krakowa. Pomimo ścisłej współpracy z gronem artystów 
należących do II Grupy Krakowskiej, podejmował 
nowatorskie eksperymenty, które wyraziście odróżniły 
jego sztukę od twórczości przyjaciół. Około roku 1960 
artysta zrezygnował definitywnie z tworzenia obrazu-
iluzji na rzecz konstruowania obrazu-przedmiotu. 
Płótno rozumiane jako płaszczyzna pokryta farbą, 
ukazująca swoistą reprezentację bądź sugestię świata 
widzialnego, zostało zastąpione przez półprzestrzenną 
strukturę skonstruowaną na podobieństwo żywego 
organizmu. Marczyński poświęcał odtąd wiele uwagi 
kwestii przestrzenności i przedmiotowości dzieła, 
rezygnując z sugerowania nawiązań do rzeczywistości 
pozaartystycznej. Interesowały go nie tylko walory 
wizualne, ale także wartości haptyczne tworzonych 
kompozycji. Zaczęły wówczas powstawać kolaże: 
półprzestrzenne prace z połamanych, częściowo 
nadpalonych listewek, arkuszy forniru, kawałków 
tektury, zardzewiałej blachy lub papy. Były one jednymi 
z pierwszych w kraju przykładów malarstwa materii. 
Oto jak sam artysta komentował nowy etap swojej 
twórczości:

Pierwszym, jak mi się wydaje, ważnym w moich 
usiłowaniach momentem był rok 1958. Przeciwstawienie 
się swoim własnym realizacjom lirycznych abstrakcji 
przez użycie środków innych – Konkretów. Wynikało 
to z potrzeby zademonstrowania i zakomunikowania 
o niemożności wyrażenia tych rzeczy, których byłem 
i jestem świadkiem. Musiałem zaznaczyć wtedy jakoś 
to, co mnie wzruszało (ruiny, ślady), a ciągłe używanie 
tradycyjnych środków malarskich wydawało mi się mało 
przekonujące. Czułem też potrzebę wprowadzenia 
elementów prostych. Potrzeba integrowania, 
porządkowania, organizowania różnych zjawisk. Istnieje 
stała walka ze swoimi słabościami. Widziałem je 
w przypadkowej fakturze Konkretów*.

Zarówno Bożena Kowalska, jak i Mariusz Hermansdorfer 
podkreślali, że:

„Konkrety” Marczyńskiego „istnieją na podobnej zasadzie co 
twory przyrody, nie powtarzają jej wyglądu, ale tkwią w materii, 
w świecie ogólnych praw i współzależności, gdzie funkcja 
i wyraz stanowią jedność**.

Dramaturgię „Konkretów”, skłaniającą widza do obserwacji 
uczestniczącej, budują ślady zniszczenia i destrukcji materii, 
przykuwającej uwagę swoją zjawiskową fakturą. W wielu 
pracach należących do omawianego cyklu Marczyński tworzył 
za pomocą naklejonych listewek złożone, geometryczne układy 
form na płaszczyźnie, wyznaczające skomplikowane rytmy 
elementów pionowych i poziomych. W 1962 roku umieszczał 
w „Konkretach” białe, poziome i pionowe pasy. Prezentowana 
praca pozbawiona jest podziałów horyzontalnych 
i wertykalnych, tworząc jednolitą, swobodnie rozwijającą się 
strukturę. Dwie wielkie, chropowate płaszczyzny – niczym 
rany zadane otynkowanej ścianie – wyzierają z powierzchni 
płótna pokrytej fioletową farbą. Te spękane, bogate fakturalnie 
formy budzą subiektywne skojarzenia ze spaloną powierzchnią 
czarnej pustyni czy też smolistym krajobrazem wypaleniska. 

„W jakiś dziwny i przewrotny sposób ta okaleczona, cierpiąca 
materia zaczyna oddziaływać poprzez swoją dekoracyjność”*** 
. Obcując z tą muzealnej klasy kompozycją doświadczamy 
dramatu rozgrywającego się w alternatywnej rzeczywistości 
w efekcie działania niezrozumiałych sił. Tak konkretna w swej 
dotykalnej przedmiotowości forma nieoczekiwanie staje 
się enigmą, prowadząc widza do progu nierozwiązywalnej 
tajemnicy autonomicznego świata dojrzałej twórczości 
Marczyńskiego.

* A. Marczyński, O własnej twórczości luźne notatki, [w:] Adam Marczyński 

(1908–1985). Malarstwo, red. J. Orbitowski, Kraków 1998, s. 8.

** Adam Marczyński 1908–1985: wystawa monograficzna, red. J. Chrobak, 

Kraków 1985.

*** K. Podniesińska, Między metaforą a konkretem, [w:] Adam Marczyński: 

między metaforą a konkretem, prace z lat 1954–1963, Kraków 2008, s. 9.
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30  Wanda PAKLIKOWSKA-WINNICKA (1911 – 2001) Kompozycja, 1960

technika własna, gips, olej / płótno, 100  x  62,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: Paklikowska-Winnicka | 1960

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn * 
estymacja: 6 000 – 8 000 pLn

31  Danuta LEWANDOWSKA (1927–1977) Bez tytułu, 1960–1965

płyta wiórowa, technika własna, 64,5×83,5 cm, 

wystawiany: 
Danuta Lewandowska (1927–1977), Malarstwo, Rysunek, 
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 1982 Galeria Krzywe 
Koło

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn * 
estymacja: 12 000 – 18 000 pLn
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33  Rajmund ZIEMSKI (1930 – 2005) Kompozycja 13-III-63, 1963

gwasz, tusz / papier, 66,5  x  46,5 cm (w świetle passe-
partout)  
83  x  61,5 cm (z oprawą) sygnowany l.d.: "RAJMUND 
ZIEMSKI datowany p.d.: 13-III-63"

cena WyWołaWcza: 4 500 pLn * 
estymacja: 6 000 – 10 000 pLn

32  Marian BOGUSZ (1920 – 1980) Bez tytułu, 1957

tempera / papier, 66  x  46 cm (w świetle passe-partout) 
86,5  x  66 cm sygnowany p.d.: mbogusz 57

cena WyWołaWcza: 6 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 10 000 pLn
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35  Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA (1921 – 2016) Kwietniki, 2009

olej / płótno, 72  x  62 cm  
sygnowany p.d.: J.KRAUPE sygnowany, datowany i opisany 
na odwrociu: JANINA KRAUPE | KWIETNIKI | OLEJ 2009

cena WyWołaWcza: 8 000 pLn * 
estymacja: 10 000 – 12 000 pLn

34  Janusz ORBITOWSKI (1940 – 2017) Kompozycja, 1966

akryl / papier,  32,5  x  23 cm  
53,5  x  43,5 cm (z oprawą)  
sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: "Janusz 
Orbitowski 66"

cena WyWołaWcza: 3 500 pLn * 
estymacja: 4 500 – 5 500 pLn
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36  Henryk MĄDRAWSKI (1933 – 2009) Bez tytułu, 1975

olej / płótno 86  x  55 cm (w oprawie) 84,5  x  53,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: MĄDRAWSKI 1975

cena WyWołaWcza: 2000 
estymacja: 4000 – 6000

37  Marek OBERLÄNDER (1922 – 1978) Bez tytułu, 1965

gwasz / papier, 62  x  47 cm (w świetle passe-partout)  
80  x  63,5 cm (w oprawie)   
sygnowany, datowany i opisany l.d.: MAREK OBERLÄNDER 
| NICE 1965

cena WyWołaWcza: 4 500 pLn * 
estymacja: 6 000 – 8 000 pLn
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38  Radwan PĄKOWSKI ur. 1932, Kompozycja, 1981/1983

olej / płótno, 57,5  x  52 cm (z oprawą)  
sygnowany p.d.: RP | 78 sygnowany i datowany na 
odwrociu śr.g.: RADWAN PĄKOWSKI | RP | 78

cena WyWołaWcza: 900 pLn * 
estymacja: 1 400 – 1 800 pLn
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39  Joanna SARAPATA ur. 1962, Akt niebieski, niedatowany (praca dwustronna)

olej, pastel / płótno jutowe 72,5  x  38 cm  
sygnowany p.d.: SARAPATA

pochodzenie:
- kolejcja prywatna, Warszawa (dar od artystki)

cena WyWołaWcza: 7 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn
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41  Rajmund KANELBA (1897 – 1960) Chłopiec ze skrzypcami, niedatowany

litografia / papier, 34  x  26 cm (w świetle oprawy)  
69  x  53 cm (z oprawą)  
sygnowany p.d.: Kanelba

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn * 
estymacja: 3 000 – 5 000 pLn

40  Joanna SARAPATA ur. 1962, Akt, niedatowany

olej, pastel / papier, 45,4  x  34,2 cm 
 (w świetle passe-partout)  
sygnowany p.d.: JSARAPATA

pochodzenie:
- kolejcja prywatna, Warszawa (dar od artystki)

cena WyWołaWcza: 3 000 pLn * 
estymacja: 3 500 – 6 000 pLn
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42  Bronisław Wojciech LINKE (1906 – 1962) Mogiła, 1933

akwarela, tusz, drapanie, papier,  54,4 x 41,5 cm 
sygnowany p.d.:"BWLinke 1933."

cena WyWołaWcza: 20 000 pLn * 
estymacja: 30 000 – 40 000 pLn

43  Adam HOFFMANN (1918 – 2001) Bez tytułu, 1970

pastel / papier, 43,5  x  31,5 cm (w świetle passe-partout) 
58  x  46 cm (z oprawą)  
sygnowany i datowany p.d. monogramem artysty oraz 
datą 1970

cena WyWołaWcza: 900 pLn * 
estymacja: 1 200 – 2 000 pLn
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44  Henryk LASKOWSKI ur. 1951, Lubin, 2014

akryl / płótno, 89  x  101,5 cm 
sygnowany p.d.: LASKOWSKI, sygnowany, datowany 
i opisany na odwrociu p.d.: LUBIN | H.LASKOWSKI | 2014 
p.d.: A.P. 

wystawiany: 
- Realizm. Dwa spojrzenia, Galeria Miejska BWA 
w Bydgoszczy, 20.03.-29.04.2018 

- Henryk Laskowski, Malarstwo, Libra dom aukcyjny, 
kwiecień 2020

reprodukowany: 
- Katalog wystawy Realizm. Dwa spojrzenia Galeria 
Miejska BWA w Bydgoszczy, 20.03.-29.04.2018 

cena WyWołaWcza: 8 000 pLn * 
estymacja: 10 000 – 15 000 pLn

45  Eugeniusz MUCHA (1927 – 2012) Za oknem, przed 1983

olej / płótno, 56  x  38,5 cm 
 63,5  x  43,5 cm (z oprawą)

cena WyWołaWcza: 5 500 pLn * 
estymacja: 7 000 – 9 000 pLn
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46  Victor VASARELY (1906 – 1977) Optic rouge, niedatowany

serigrafia / papier, 45  x  45 cm (zadruk) sygnowany 
i opisany u dołu kompozycji: "13/125 Vasarely" dołączony 
certyfikat autentyczności
edycja 13/125

cena WyWołaWcza: 5 500 pLn * 
estymacja: 7 000 – 9 000 pLn

47  Włodzimierz PAWLAK (ur. 1957) Requiem, 2015

olej / płótno, 33,5 × 24 cm  
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: 

"WŁODZIMIERZ PAWLAK | REKWIEM | 33 × 24 | 2015"

cena WyWołaWcza: 14 000 pLn 
estymacja: 20 000 – 25 000 pLn
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48  Roman OPAŁKA (1931 – 2011) Projekt, nd.

akwarela / papier, 22  x  30 cm  
sygnowany p.d.: "R.OPAŁKA"

cena WyWołaWcza: 1 800 pLn * 
estymacja: 2 000 – 3 000 pLn

49  Roman OPAŁKA (1931 – 2011) Bez tytułu, nd.

węgiel / papier 32,5  x  23 cm
opisany na odwrociu: "R.OPAŁKA"

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn * 
estymacja: 3 500 – 5 000 pLn
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50  Roman OPAŁKA (1931 – 2011) Portret kobiety, nd.

węgiel / papier, 32,5  x  23,3 cm  
sygnowany na odwrociu: R.OPAŁKA

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn 
estymacja: 3 500 – 5 000 pLn

51  Franciszek STAROWIEYSKI (1930 – 2009) szkic do Piety Anielskiej, 1988

ołówek, kredka / papier, 21  x  29,7 cm
sygnowany i datowany l. śr.: 16 [monogram wiązany] 88

cena WyWołaWcza: 7 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 10 000 pLn
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52  Janusz PRZYBYLSKI (1937 – 1998) Popularna, 1985

gwasz, tusz, ołówek / papier, 74,5  x  54 cm  
(w świetle passe-partout)  
82  x  62,5 cm (z oprawą)  
sygnowany i datowany śr.d.:" Janusz Pz 85" sygnowany, 
datowany i opisany na odwrociu l.d.: "JANUSZ RPZYBYLSKI 
85 | „POPULARNA"

cena WyWołaWcza: 3000 
estymacja: 4000 – 8000

53  Stasys EIDRIGEVICIUS ur. 1949 Krawat w paski, 1999

pastel / tektura, 31,5 x 29 cm (arkusz)  
sygnowany i datowany p.g.: "Stasys 99 opisany na odwrociu: 
Stasys | Eidrigevicius | „Krawat w paski | 32 x 30 cm | 1999 | 
pastel"

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn * 
estymacja: 5 000 – 7 000 pLn
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54  Bronisław CHROMY (1925 – 2017) Kot

brąz patynowany, kamień, 24  x  12  x  11 cm

cena WyWołaWcza: 3 500 pLn * 
estymacja: 4 500 – 6 500 pLn
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55  Adam MYJAK ur. 1947 Postać fantastyczna, niedatowana

ceramika, 154  x  50 cm  
wymiary postumentu: 65  x  47 cm

cena WyWołaWcza: 22 000 pLn * 
estymacja: 32 000 – 38 000 pLn
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56  Igor MITORAJ (1944 – 2014) Perseusz, 1988

odlew, brąz patynowany, trawertyn, 48 × 10 × 17 cm 
(z podstawą) sygnowany l.d.: MITORAJ opisany z tyłu 
numerem seryjnym: A 15/1000

cena WyWołaWcza: 30 000 zł * 
estymacja: 40 000 zł – 50 000 zł
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57  Stanisław MICHNO (1927 – 1997) Gobeliny Cztery Pory Roku, niedatowany

gobelin 4 sztuki:
wiosna: 114  x  131 cm  
lato: 116  x  134 cm sygnowany monogramem i opisany 
p.d.: MS | MISTERIUM 
jesień: 117  x  130 cm 
zima: 115,5  x  130 cm sygnowany monogramem p.d.: MS

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn * 
estymacja: 6 000 – 8 000 pLn
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58  Natalia LACH-LACHOWICZ ur. 1937 Sztuka konsumpcyjna (12 szt.), 1974

vintage print, gelatin colour print on papier 10,5 x 14,5 cm 
(każda), 51,5 x 51,5 cm (całość) sygnowana l.d.: Natalia 
LL, 1974, na odwrocie nalepka z Museo Castelvecchio, 
Verona, 1975

WystaWiany:
- Magma, Museo Castelvecchio, Verona, 1975 

cena WyWołaWcza: 60 000 pLn * 
estymacja: 80 000 – 140 000 pLn

Fotografia, malarstwo, instalacja, performance, video, a 
także teksty teoretyczne to formy ekspresji artystycznej, 
w których realizuje się Natalia LL (przedmiotem 
najczęściej pozostaje ciało) – jedna z pierwszych, 
najodważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych 
polskich artystek, które rozpoczęły w kraju debatę nad 
kobiecym ciałem, seksualnością, erotyką. Właściwie 
można mówić tu o uprawianej przez artystkę apologii 
i jednocześnie apoteozie ludzkiej fizyczności. Mimo 
tematów, które wiążą się z banalną skądinąd 
codziennością jak i bezceremonialnym i dosadnym jej 
ukazaniem, pojawia się w twórczości Natalii LL niemal 
mistyczna, sakralna zmysłowość. Działania te wpisały się 
do kanonu sztuki polskiej więc nie tylko poprzez temat 
i formę, ale także dzięki ugruntowaniu w kontekście 
historycznym i ówczesnych tendencjach myślowych: 
przede wszystkim poprzez przekraczanie ustanowionych 
przez minioną władzę i obyczajowość granice. Sztukę 
Natalii LL kwalifikuje się zatem przede wszystkim jako 
feministyczną:

„Natalia LL ze swoją ściśle personalistyczną sztuką została 
entuzjastycznie przyjęta przez środowisko feministyczne. 
Jej postawa artystyczna, tak mocno nakierowana 
na własną – siłą rzeczy kobiecą – osobowość, była 
analogiczna do działań czołowych reprezentantek sztuki 
feministycznej na świecie, a jednocześnie całkowicie 
oryginalna”. 
A. Smalcerz, Natalia LL – Ekspresja i kreacja [w:] Natalia 
LL. Te x ty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL, red. 
Natalia LL, Wrocław 2004, s. 6.

Cechą charakterystyczną prac artystki jest 
uporządkowanie, konsekwencja w obrębie danego cyklu, 
klarowna struktura i idea, w której to sam proces twórczy 
okazuje się najistotniejszy, treść wybrzmiewa wyraźnie, 
ale nie następuje przesycenie nią. 

„Początków konceptualnej twórczości Natalii LL można 
doszukiwać się we wrocławskim ruchu PERMAFO 
we wczesnych latach siedemdziesiątych. Ruch ten 
utworzony w oparciu o założenie, że sztuka jest próbą 
odzwierciedlenia rzeczywistości, propagował pomysł 
bieżącego zapisu rzeczywistości w oczywistej nadziei 
na przerzucenie pomysłu między tym co pospolite i tym 
co artystyczne, jak na przykład między obiektem i jego 
obrazem. […] »Sztuka konsumpcyjna – pisała Natalia LL 

– pojawia się w każdym momencie rzeczywistości, każdy fakt, 
każda sekunda jest wyjątkowa i niepowtarzalna dla jednostki. 
Oto dlaczego rejestruję pospolite i błahe wydarzenia, takie jak 
jedzenie, spanie, kopulacja, odpoczynek, wypowiadanie itd.«. 
I istotnie, obrazowała banalne powszednie czynności w taki 
prowokacyjny lub perwersyjny sposób (na przykład atrakcyjne 
dziewczyny sugestywnie jedzące banany lub galaretkę), że 
erotyczne aluzje były zupełnie wyraźne. 
[…] Chociaż […] jej twórczość, jak cała twórczość konceptualna, 
była przede wszystkim wytworem intelektu, Natalia nie 
całkowicie zgadzała się z poglądami wielu artystów w tej 
dziedzinie sztuki, »Kontrola umysłu nad procesami percepcji 
wzrokowej – podkreślała – jest fikcją, której sztuka powinna się 
zdecydowanie przeciwstawić. Aparat percepcyjny – oko i mózg 

– jest niepodzielną całością, ponieważ nie możemy postrzegać 
nieświadomie. Proces percepcyjny jest całościowym 
procesem i jako taki może być badany tylko holistycznie. […] 
Ja propaguję sztukę, która osiągnięta zostanie przy pomocy 
obiektywnych środków lepiej dostosowanych do naszych 
procesów myślowych – środków, które jednak nadal pozostaną 
podporządkowane artystycznej intuicji«”. 
R. Bobrowski, Natalia Lach-Lachowicz [w:] Natalia LL. Te x ty. 
Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL, red. Natalia LL, 
Wrocław 2004, s. 96-97. 

Ostatecznie postawa artystyczna Natalii LL ukierunkowana 
została przez konceptualizm – ale – na sztukę kobiet 
rozumianą jako odrębny nurt w ogóle w sztuce polskiej. 
Wpisuje się w tę charakterystykę również prezentowana 
praca z 1975 roku, w której nowatorskie podejście do tematu 
erotyki osiągnięte zostało bazowaniem na generowanych przez 
artystkę asocjacjach z tym co biologiczne i seksualne, jak i 
dzięki balansowaniu na granicy dosłowności.  
Prezentowana praca z cyklu Sztuki konsumpcyjnej będąca 
zbiorem 12 fotografii przedstawia modelkę w sugestywny 
sposób zjadającą banana. Fotograficzny performance w swojej 
strukturze przypomina klasyczną narrację typu filmowego. 
Cechą charakterystyczną prac artystki jest konsekwencja w 
obrębie danego cyklu oraz klarowna, powtarzalna struktura, 
w której sam proces tworzenia jest równie nasiąknięty treścią, 
co efekt finalny. Sztuka Natalii LL była analogiczna do działań 
czołowych reprezentantek ruchu feministycznego na świecie 
pozostając jednocześnie całkowicie nowatorska i oryginalna. 
Prace powstały na jedną z najważniejszych wystaw artyski 
w całym okresie jej twórczości, a odbitki z niej są najbardziej 
poszukiwanymi zdjęciami na rynku dzieł sztuki.

Nowojorskie muzeum Gugenhaim kupiło liczne prace Natalii 
LL (właściwie Natalia Lach-Lachowicz, artystka intermedialna, 
konceptualistka), która ma także za sobą doskonałą wystawę 
retrospektywną w CSW w Warszawie. A obecnie prace z tego 
cyklu wiszą w galerii stałej Centrum Pompidou.
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60  Natalia LACH-LACHOWICZ ur. 1937 Sztuka konsumpcyjna (motyw z kiełbasą), 1974

odbitka żelatynowo-srebrowa / papier fotograficzn
28  x  41 cm 
sygnowana, datowana i opisana na odwrociu śr.: NATALIA 
LL | SZTUKA KONSUMPCYJNA | 1974 | CONSUMER ART – 
1974 | gelatin silver print on paper | nakład 2/5

cena WyWołaWcza: 12 000 pLn * 
estymacja: 22 000 – 28 000 pLn

59  Natalia LACH-LACHOWICZ ur. 1937 Piramida, 1979

vintage print, fotografia analogowa barwna na papierze 
naklejonym na tekturę (oryginalna oprawa introligatorska, 
50  x  50 cm (arkusz) 42  x  43 cm (zadruk) 
sygnowany p.d.: NATALIA LL opisana na odwrociu: Seance 
in the PYRAMID | June 2, 1979 9.30 AM | WROCŁAW, 

wystawiana: 
Piramida, Galeria Spojrzenia, Wrocław, 1980 (wystawa 
indywidualna)

cena WyWołaWcza: 25 000 zł * 
estymacja: 30 000 zł – 45 000 zł
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61  Natalia LACH-LACHOWICZ ur. 1937 Energia przestrzeni, 1993

odbitka vintage print, 17  x  17 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
NATALIA LL | ENERGIA PRZESTRZENI | instalacja, 1993 | 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

cena WyWołaWcza: 1 000 pLn * 
estymacja: 2 000 – 4 000 pLn 
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62  Eustachy KOSSAKOWSKI (1925 – 2001) Kolekcja 23 fotografii z pracowni Augusta Zamoyskiego

autorska odbitka z negatywu małoobrazkowego,  30,7 × 
23,8 cm każda 
na odwrocie naklejka „© Photographe E. KOSSAKOWSKI | 
232, Bd Saint-Germain – 75007 Paris | Tél. : 544.44.17 et 
828.87.21 | Mention obligatoire 

cena WyWołaWcza: 20 000 pLn  * 
estymacja: 45 000 – 65 000 pLn  

W 1968 roku Kossakowski został zaproszony do podjęcia 
współpracy przy realizacji katalogu rzeźb Augusta 
Zamoyskiego (1893–1970) – rzeźbiarza, związanego 
m.in. z formistami. W jego pracowni w Saint-Clar-
de-Riviere pod Tuluzą powstało ok. 600 negatywów, 
uwieczniających rzeźby zarówno we wnętrzu, jak i 
w plenerze. Zaowocowało to powstaniem bogato 
ilustrowanego katalogu (Warszawa 1974). Eustachy 
Kossakowski (1925–2001) – właśc. Eustachy Kazimierz 
hr. Korwin-Kossakowski z Kossaków h. Ślepowron. 
Związany był z Galerią Krzywe Koło, a następnie z Galerią 
Foksal. Uwieczniał działania Tadeusza Kantora i Jerzego 
Grotowskiego. Jedną z najszerzej znanych fotografii 
tego typu jest zdjęcie dokumentujące „Panoramiczny 
happening morski” (1967). W 1970 ze względu na 
nieporozumienia związane z niedoszłą wystawą 
Kossakowski–Krasiński, która miała mieć miejsce 
w Galerii Foksal, twórca podjął decyzję o emigracji 
do Paryża. Rozpoczął pracę fotografa muzealnego – 
współpracował m.in. z Centre Creation Industrielle w 
Musèe des Arts Dècoratifs (1973–1978), A.R.C. Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża (1982–1985) i Centre 
Georges Pompidou (1978–1990) oraz wydawnictwami 
Hachette, Philippe Sers, Jean Claude Lattes, L’Imprimerie 
Nationale. Badacze jego twórczości podkreślają, że w tym 
okresie zauważalna jest zmiana w jego twórczości. Autor 
miał odejść bowiem od fotografii humanistycznej na rzecz 
obiektywnej, czego przykładem może być głośny cykl „6 
metrów przed Paryżem”. Archiwum fotografa zostało 
opracowane przez jego partnerkę, Ankę Ptaszkowską 
i przekazane do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie. Sam artysta przechowywał swój dorobek w 
pudłach. Czasochłonne prace pozwoliły na wydzielenie 
trzech kategorii: dzieło, chronologia oraz dokumentacja 
artystyczna.
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63  Milton H. GREENE  (1922 - 1985) Fotografia z sesji dla Life Magazine

fotografia czarno-biała / papier fotograficzny
30,5 X 30,5 cm (zadruk)
40  x  30,5 cm (arkusz)
sygnowany i opisany u dołu kompozycji: 1/20, photo 
by Milton Greene | FASHION PHOTO SHOOT | FOR LIFE 
MAGAZINE | SPAIN 1950's
opisana na odwrociu: FROM THE ORIGINAL NEGATIVE 
| 1/20 LIMITED EDITION | 2020 oraz pieczątka 
zastrzegająca prawa autorskie

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn  * 
estymacja: 3 000 – 5 000 pLn

64  Stefan JASIEŃSKI (1914 – 1945) The Matterhorn, 1937

fotolitografia / papier archiwalny, 19,5  x  16 cm 
rok i miejsce odbitki: 1937 Niemcy

cena WyWołaWcza: 800 pLn * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn
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65  Ben BUCHANAN Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol, niedatowany

C-print / papier,  27  x  18,5 cm (w świetle passe-partout) 
limited edition: 19/495

cena WyWołaWcza: 800 pLn  * 
estymacja: 1 500 – 2 000 pLn

66  Cornel LUCAS (1920 – 2012) Brigitte Bardot, lata 50.

sheet-fed gravure / papier archiwalny, 22,2  x  17,5 cm 
rok i miejsce odbitki: lata ‘50 XX w. Wielka Brytania

cena WyWołaWcza: 2000 pLn  * 
estymacja: 3 000 – 5 000 pLn
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67  ARTYSTA NIEZNANY, Hitchcock na planie Vertgo, 1958

vintage print, fotografia czarno-biała, 24  x  18 cm 
(w świetle passe-partout)

cena WyWołaWcza: 800 pLn * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn

68  Ben VINE, Willem Dafoe, stereogram w Paryżu, 2018

odbitka 3D: anaglif 3D, C-print / papier,  27,4  x  40 cm 
(zadruk) sygnowany i opisany p.d.: "Ben Vine | 10/20"
edycja 10/20

cena WyWołaWcza: 800 pLn  * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn
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69  MILA HALLER I MICHAEL J. ROSA ,To be or not to be / Lord have mercy on our souls, 2020

litografia / papier, 34  x  25 cm (zadruk)  
sygnowany i opisany u dołu kompozycji: "1/20 TO BE OR 
NOT TO BE... | aka |LORD HAVE MERCY ON | OUR SOULS | 
Mila Haller | Michael J. Rosa"

cena WyWołaWcza: 400 pLn 
estymacja: 500 – 700 pLn 

70   Edward HARTWIG (1909 – 2003),  Z innej planety, 1985

fotografia czarno-biała, brom / papier 43  x  35,5 cm 
(w świetle passe-partout) sygnowany l.g.: Hartwig 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Edward 
Hartwig | 1985 | heliobrom | „Z innej planety

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn  * 
estymacja: 4 500 – 6 500 pLn
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71   Aleksander JAŁOSIŃSKI (1931 – 2014),  Kantor w swojej pracowni

vintage print, fotografia czarno-biała / papier 
fotograficzny,  34,5  x  35 cm (odbitka) 50  x  40,5 cm (arkusz)

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn  * 
estymacja: 4 000 – 8 000 pLn

72   Marek PIASECKI (1935 – 2011) Obraz chemiczny, niedatowany

technika własna, emulsja światłoczuła / papier 
fotograficzny, 9,2  x  6,5 cm (arkusz) 22,5  x  19,5 cm 
(z oprawą)

cena WyWołaWcza: 1 000 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 000 pLn
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73   Jean-Pierre BONNOTTE, Alain Delon, 1966

vintage print, 24  x  19 cm (arkusz) opisany na odwroci 
Alain Delon, 1966 | photo: Jean-Pierre Bonnotte

cena WyWołaWcza: 800 pLn  * 
estymacja: 1 500 – 2 000 pLn
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74   Andrzej LACHOWICZ (1929 – 2015) 4 fotografie z cyklu Topologie, 1968-1988

fotografia czarno-biała, 29×29 cm na odwrocie opis 
ołówkiem: „ANDRZEJ LACHOWICZ | TOPOLOGIE 1968-
1988

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn  * 
estymacja: 4 000 – 8 000 pLn
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76   Jerzy LEWCZYŃSKI (1924 – 2014) Bez tytułu (Pranie), 1960

fotografia czarno-biała, brom, papier, 50  x  37 cm, 
sygnowany p.d.: "Jlew [nieczytelne] datowany l.d.: "1960", 
na odwrocie p.d. pieczęć autorska

cena WyWołaWcza: 1 500 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn

75   Jerzy LEWCZYŃSKI (1924 – 2014) Bez tytułu (Kobieta z plakatami), 1960

fotografia czarno-biała, papier,  49×40,5 cm fotografia 
opisana l.d.: "1960", p.d.: sygnowana „JL", na odwrocie 
pieczęć artysty oraz sygnatura: „JL"

cena WyWołaWcza: 1 500 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn
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77   Jerzy LEWCZYŃSKI (1924 – 2014) Bez tytułu (Rusztowanie), 1960

fotografia czarno-biała, brom, papier, 50  x  37 cm, 
sygnowany p.d.: "JLew[nieczytelne]" datowany l.d.: "1960", 
na odwrocie p.d. pieczęć autorska

cena WyWołaWcza: 1 500 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn

78   Jerzy LEWCZYŃSKI (1924 – 2014) Bez tytułu (Przyczepa), 1960

fotografia czarno-biała, papier, 50×32 cm  
fotografia opisana l.d.: "1960", p.d.: sygnowana "JL" na 
odwrocie pieczęć artysty oraz sygnatura: "JL"

cena WyWołaWcza: 1 500 pLn * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn 
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79   Paweł PIERŚCIŃSKI (1938 – 2017) Walcownia Huty, z cyklu Kielecczyzna Przemysłowa, 1967

odbitka żelatynowo-srebrowa / papier,  66,4  x  95 cm

cena WyWołaWcza: 6 000 pLn * 
estymacja: 8 000 – 12 000 pLn

80  Lee Black CHILDERS (1945 – 2014) David Bowie w kolei transsyberyjskiej, 1973

C-print / papier, 25 x 32 cm
sygnowany i opisany u dołu kompozycji: "Lee Black 
Childers ed. 2/25"

cena WyWołaWcza: 2 200 pLn * 
estymacja: 3 000 – 5 000 pLn
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81  Philippe BONAN, Keith Haring + Ben, 2014

C-print / papier, 21,5 17 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: "Philippe Bonan, ed. 66/100 LIMITED 

"EDITION sucha pieczęć p.d.: GALERIE | BRUGIER | RIGAIL

cena WyWołaWcza: 1 200 pLn  * 
estymacja: 2 000 – 3 000 pLn

82  Piotr WELK, Interferencja, 2018

digital print / papier sygnowany, 100  x  70 cm 
l.d.:"Interferencja digital print 2018 Welk"

cena WyWołaWcza: 700 pLn * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn
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84  Wojciech BĄKOWSKI ur. 1979, Przykre wakacje, 2008

akwarela na taśmie filmowej, odbitka na papierze 
fotograficznym, 24×40 cm
sygnowany i opisany ld, pd. 

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn  * 
estymacja: 5 000 – 7 000 pLn

83  Wojciech BĄKOWSKI ur. 1979, Jestem zły na siebie…, ed.1/1, 2009

tusz na taśmie filmowej 32mm, odbitka, 30  x  40 cm
ed. 1/1

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn * 
estymacja: 3 000 – 5 000 pLn
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85  Barłomiej Kociemba AROBAL, Ilustracja okładkowa z Michaliną Wisłocką  
 dla Wysokich Obcasów, 21.01.2017

ołówek, kredka / papier, 42  x  29,8 cm (arkusz) 
sygnowany na rysunku

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn 
estymacja: 5 000 – 7 000 pLn
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86  Barłomiej Kociemba AROBAL, Ilustracja Gucci dla magazynu Unbpublished,  
 wiosna 2016

ołówek, kredka, collage / papier, 42  x  29,6 cm (arkusz) 
sygnowany p.d.: arobal

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn  
estymacja: 5 000 – 7 000 pLn
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88  Paulina OŁOWSKA ur. 1976, Bez tytułu, 2013

serigrafia barwna / papier, 58  x  35 cm (zadruk)  
opisany an odwrociu: 119/150 | Ołowska | Paulina | 2013

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn

87  Paulina OŁOWSKA ur. 1976, Bez tytułu, 2009

giclee / papier ,28  x  20 cm (zadruk)  
opisany na odwrociu: Paulina Ołowska | 43/50 2009

cena WyWołaWcza: 2 000 pLn  * 
estymacja: 2 500 – 4 500 pLn
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89  Laura PAWELA ur. 1977, Virus, 2006

olej / płótno, 30  x  40 cm
opisny na odwrociu: 2006

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn * 
estymacja: 6 000 – 10 000 pLn

90  Laura PAWELA ur. 1977 …, 2004

olej / płótno, 30  x  40 cm 
opisany na odwrociu: LAURA PAWELA

cena WyWołaWcza: 4 000 pLn  * 
estymacja: 6 000 – 10 000 pLn
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91  Norman LETO ur. 1980, Bez tytułu (męski portret)

olej / płótno, 110  x  150 cm 
sygnowany na odwrociu p.d.: "NORMAN | 2050"

cena WyWołaWcza: 9 000 pLn 
estymacja: 12 000 – 18 000 pLn
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92  Paweł DUNAL ur. 1978, Bez tytułu, 2007

olej, płótno, 150 x 150 cm 
sygnowany i datowany na odwrociu śr.g.: Paweł Dunal | 
2007 r.

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn  * 
estymacja: 7 500 – 9 500 pLn

93  Aleksandra WALISZEWSKA ur. 1976, Bez tytułu, 2013 (leśna dziewczynka)

gwasz, ołówek / karton, 35 × 25 cm 
sygnowany na odwrocie: „Waliszewska

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn  * 
estymacja: 7 000 – 10 000 pLn
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94  Ewelina KALISZCZUK ur. 198,3 Liście i rany, 2013

olej, długopis / płótno 120  x  70 cm s
ygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: „Liście 
i rany | E. Kaliszczuk | 2013 | 120/70

cena WyWołaWcza: 2 500 pLn * 
estymacja: 4 000 – 6 000 pLn

95  THE KRASNALS, The Walking Man, 2017

olej / płótno, 60  x  50 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: The 
Krasnals 2017 | „The Walking Man

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 9 000 – 12 000 pLn
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96  Honza ZAMOJSKI ur. 1981, Bez tytułu (projekt ilustracji), 2011

collage, papier, 46×30 cm 
sygnowany na odwrocie: „HNZ-2011

cena WyWołaWcza: 1 500 pLn * 
estymacja: 2 000 – 3 000 pLn

97  PIOTR SZWABE VEL PISZ ur. 1975, Bez tytułu, 2008

olej / płótno, collage, 40  x  50 cm opisany na odwrociu: 
"olej / płótno | piotr szwabe vel pisz / 7"

cena WyWołaWcza: 500 pLn * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn
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98  Izabela CHAMCZYK ur. 1980, Upływ, 2018

farba alkaidowa / płótno, 150  x  100 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu śr.g.: UPŁYW 
| I. Chamczyk 2018

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
estymacja: 16 000 – 18 000 pLn

99  Magdalena KARPIŃSKA ur. 1984, Bez tytułu, 2014

tempera jajowa, papier, 21×30 cm

cena WyWołaWcza: 1 000 pLn * 
estymacja: 2 000 – 3 500 pLn



138 139

100   Aleksandra CIEŚLAK ur. 1981 Fetysze, 2005

sitodruk, E/A 58 x 88 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ś.d.Fetysze | E/A | sito | Aleksandra Cieślak | 
2005 
cena WyWołaWcza: 500 pLn * 
estymacja: 800 – 1 100 pLn

101   Joanna MLĄCKA ur. 1981, Czarna chmura, 2010

olej / płótno, 100  x  90 cm

cena WyWołaWcza: 1 000 pLn * 
estymacja: 1 500 – 2 500 pLn
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102   Marianna STUHR ur. 1982, Z cyklu Alina, 2007

akwaforta, akwatinta, papier, 60×90 cm 
sygnowany ś.d. z cyklu Alina no 2 | Stuhr | 2007

cena WyWołaWcza: 500 pLn * 
estymacja: 1 000 – 2 000 pLn

103   Joanna PAŁYS ur. 1981, Pejzaż, 2006, z cyklu Nokturny

akryl / płótno, 90  x  110 cm

cena WyWołaWcza: 3 000 pLn * 
estymacja: 4 000 – 6 000 pLn
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104   Mariusz SZYDEŁ ur. 1990, Woman, 2020

bawełna, akryl / płótno, 150  x  100 cm 
sygnowany p.d. monogramem MS

cena WyWołaWcza: 5 000 pLn * 
estymacja: 6 000 – 8 000 pLn
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   DOM AUKCYJNY LIBRA
   Złota 48/54 00-120 Warszawa
   +48 660 299 912
   (22) 201 07 43
   www.artlibra.pl

Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakre-
sie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbio-
rów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję 
poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej 
i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Warszawie.

IVY Poland
Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlep-
szych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez 
programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlep-
szych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspie-
raniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie i świadczy 
doradztwo edukacyjne.

Synapsis
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzie-
ciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypraco-
wywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Fundacja Wiewiórki Julii
Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja 
której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicz-
nej dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek 
socjalnych osobom starszym i niepełnosprawnym.

Kabbalah Center Poland
Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabba-
lah. Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi, pozwa-
lających ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie, 
świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdom-
ności, promuje to co jest bliskie idei albertyńskiej.

Fundacja im. Grzegorza Góraka
Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębior-
czości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w bizne-
sie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie 
wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach
Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012 r. Fundacja Viva! 
Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.

Fundacja One Day
Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy 
doraźnej, w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom 
po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera 
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania 
sztuki współczesnej.

Lista fundacji, na które mogą państWo przekazać 3% ceny 
sprzedaży, zgodnie z zapisem reguLaminu aukcji § Xi. pkt 3.
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Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: 15 Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2011ASN15 | Data aukcji: 04.11.2020 godz. 19.00

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych 
kosztów.

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM Q     LICYTACJA TELEFONICZNA Q 

Niniejszy formularz musi być dostarczony do Domu Aukcyjnego osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres: 
zlecenia@artlibra.pl, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma 
prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, 
paszport); w przypadku zleceń przesłanych e-mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO     NUMER KLIENTA  SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO/PESEL

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI   HASŁO

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do 
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku 
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.

ZLECENIE TELEFONICZNE
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu 
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą 
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.

NALEżNOść ZA ZAKUPIONY OBIEKT WPŁACĘ:
Q przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW
Q gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub kartą płatniczą
 (Dom Aukcyjny Libra zastrzega możliwość przyjmowania wpłat kartą płatniczą do kwoty 10 000 zł)

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 
7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

Q faktura
Q paragon
Q poczta
Q e-mail
Q odbiór osobisty

Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji: 15 Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2011ASN15 | Data aukcji: 04.11.2020 godz. 19.00

DATA REJESTRACJI KLIENTA:     HASŁO:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

Dowód osobisty (seria i numer)      Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   

DANE KONTAKTOWE:

E-mail       Numer telefonu:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakła-
dowy w wysokości 338.000,00 zł.

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo 
prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku 
zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu 
dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.

JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
Q zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które to 

dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu rejestracji / zostały mi udostępnione na 
stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.artlibra.pl;

Q zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji;

Q  wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

DODATKOWE ZGODY:
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny, w celu 

marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie materiałów marketingowych na adres 
wskazany w formularzu jako korespondencyjny (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny 

w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy 
urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych 
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego (proszę wybrać odpowiednie pole):

Q TAK Q NIE
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):
wiadomości e-mail Q TAK Q NIE
wiadomości SMS Q TAK Q NIE

  Data    Podpis klienta



148

Regulamin aukcji
§ 1. DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Złotej 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał zakładowy 
w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie 
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena 
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia 
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta 
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia 
udział w licytacji internetowej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce 

odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania 
przyczyny.

2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo 
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi 
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty 
jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami 
ani roszczeniami osób trzecich.

4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą, która może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/

Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania 

przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego 

Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży 
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach 
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji 
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.

§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść 

katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub 
Aukcjonera.

2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego 
do sprzedaży Obiektu.

3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub 
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we 
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.

5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. 
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu 
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie 
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub 

licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji 
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.

2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).

3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła 

identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki tego ujawnienia.

5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom 
Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania 
wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku 
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie 
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział 
w aukcji.

6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto, 
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane 
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta 
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy 
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy 
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do 
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.

9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.

§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa 

w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć 

Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo 
ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.

3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość 
zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.

4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną 
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.

5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy 
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru 
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.

6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród 
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać 
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, 
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza 
ponowną licytację Obiektu.

8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń 
technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych 
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.

§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.

2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem 
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić 
tabliczkę z numerem aukcyjnym.

3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji 
Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji 
Aukcjonera.

§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz 
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji. 
Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie 
internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.

3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan 
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy 
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba 
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości 
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji 
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez 
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu hasła.

6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, 
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub 
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału 
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.

8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim 
lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny 
zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna 
decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których 

mowa powyżej.

§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie 
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.

3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz 
maksymalne oferowane kwoty.

4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan 
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy 
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. 
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich 
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.

6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja 

publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej 
platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie 
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz 
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania 
wyżej wskazanego terminu.

3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić 
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru 
karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, 
zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu 
przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału 
w licytacji internetowej.

4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy 
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, 
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie 
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.

5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników 
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub 
pracownika Usługodawcy.

6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe 
potwierdzenie zawartych transakcji.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, 
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną 
oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.

8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.

§ 10. SPRZEDAż POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest 

warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner 
informuje o tym Uczestnika aukcji.

2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez 
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna lub też 
podwyższenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.

3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym oraz Uczestnikiem aukcji, 
w celu ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny od kwoty minimalnej, bądź też 
podwyższenia oferty przez Uczestnika aukcji. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli 
próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od dnia 
aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.

4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji 
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).

§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena 

wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na 

rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny 
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.

3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [•], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży 
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego 
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, 
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 

euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 

000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 

000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 

000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 

równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest 

pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz 

z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia 
Obiektu.

6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych 
w pkt. 1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje 
klienta o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.

§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych 

od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie.

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na 

stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym 

przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie 

określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin 

do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz 
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres 
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na 
który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej, 
w dacie podjęcia.

6. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu 
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu 
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

§ 14. PRZEJśCIE WŁASNOśCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz 

z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą 

aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej 
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) 
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.

3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności 
Obiektu.

4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy 
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez 
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.

5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu 
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.

6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł 
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od 
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.

7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od 
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy 
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.

8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie 
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.

§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty 

wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 

ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy 
niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), 
od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej 
zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych 
osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, 
w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do 
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie 
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie 
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum 
niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. 
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno 
muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza równowartość 15 000 zł.

§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu 

lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom 

listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie 
zmienionego lub nowego Regulaminu.

3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom 
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą 
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.

5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego 

obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby 
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.
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