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1   Maurice MENDJIZKY (1890 - 1951), Portret młodej dziewczyny, 1935/ 1945? r. 

olej / tektura; 56 x 46,5 cm (w swietle ramy), 68 x 59 cm 
(z ramą), sygnowany i datowany p.g.: „Mendjizky - 45“ 
cena wywoławcza: 12 000,00 zł  
Estymacja: 16 000,00–20 000,00 zł



2  Simon GLÜCKLICH (1863 - 1943), Portret kobiety 

olej / sklejka, 39 x 30,5 cm, 61,5 x 52,5 cm (z oprawą), 
sygnowany l.g.: S.Glücklich sygnowany na odwrociu 
p.d.: Simon Glücklich, na odwrociu pieczęć wywozowa 
(nieczytelna),“ 

cena WyWołaWcza: 8 500,00 zł  
estymacja: 12 000,00–18 000,00 zł



3  Alois ERBACH (1888 - 1972), Dziewczynka w parku 

olej / płótno, 97 x 77 cm (w świetle oprawy), 111 x 91 cm 
(z oprawą), sygnowany l. d.: A. Erbach“ 

cena WyWołaWcza: 14 000,00 zł  
estymacja: 18 000,00–24 000,00 zł



4  SZKOŁA NIEMIECKA, Służąca, XIX w. 

olej / blacha, 30,5 x 25,7 cm (w świetle oprawy), 43 x 38 
cm (z oprawą),“ 

cena WyWołaWcza: 10 000,00 zł 
estymacja: 14 000,00–18 000,00 zł



5  Władysław CHMIELIŃSKI (1911 - 1979), Warszawa 

olej / płótno, 60,5 x 80,5 cm  sygnowany p.d.: W. 
Chmieliński“ 

cena WyWołaWcza: 5 000,00 zł  
estymacja: 6 000,0–10 000,00 zł



6  SZKOŁA TOSKAŃSKA, Droga do miasta, Weduta, pocz. XX w. 

olej / deska 19,5 x 32 cm 27,5 x 40 cm (z oprawą), 
sygnowany p.d. 

cena WyWołaWcza: 7 000,00 zł  
estymacja: 10 000,00–14 000,00 zł



7   Théodore LAFITTE (1816 - 1875), Psy myśliwskie 

olej na płótnie 25 x 34,5 cm  sygn. p.d. „Th.Lafitte“ 

cena WyWołaWcza: 9 000,00 zł 
estymacja: 14 000,00–18 000,00 zł



8  SZKOŁA FRANCUSKA, Plaża w Trouville, koniec XIX W. 

olej / płotno 39 x 54 cm (z oprawą), 25,5 x 40,5 cm  
(w świetle oprawy), sygnowany p.d.: Trouville »86 

cena WyWołaWcza: 6 500,00 zł 
estymacja: 8 000,00–12 000,00 zł



9  Hermann KAUFFMANN (1873 - 1953), Portret dziewczynki, 1914 r. 

olej / płótno, 113 x 113 cm, 133 x133 cm (w oprawie), 
sygnowany i datowany p.d. „Herm Kauffmann jun. 1914“ 

cena WyWołaWcza: 28 000,00 zł  
estymacja: 35 000,00–45 000,00 zł



10   Odo DOBROWOLSKI (1883 - 1917), Drzewa na wietrze, 1914 r. 

gwasz / papier,, 49 x 67 cm (w świetle passe-partout), 
70,5 x 88 cm (z oprawą), sygnowany i datowany p.d.: 
„Odo Dobrowolski | 914“ 

cena WyWołaWcza: 3 500,00 zł 
estymacja: 4 500,00–6 500,00 zł



11   Otto Eduard PIPPEL, Widok na jezioro 

olej / płótno, 78 x 98 cm, 96 x 114 cm (z oprawą), 
sygnowany p.d.: „Otto Pippel“ na odwrociu nalepka 
z oryginalnym tytułem pracy: „Der Valdensee der 
Obschtalden, Walensee mit Städtchen Mühlehorn“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 12 000,00–16 000,00 zł



12   Odo DOBROWOLSKI (1883 - 1917), Nokturn. Miasto nad wodą 

tusz, akwarela, ołówek / papier,, 23,5 x 27,5 cm (w ramie), 
15 x 20 cm (w swietle passe-partout), sygnowany l.d.:“ 
Odo Dobrowolski“ 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł 
estymacja: 1 500,00–2 500,00 zł



13   Odo DOBROWOLSKI (1883 - 1917), Paryż nocą, 1912 r. 

pastel, tusz / papier,, 46,5 x 64,8 cm (w świetle passe-
partout), 70 x 87 cm (z oprawą), sygnowany, datowany 
i opisany p. d.:“ Odo Dobrowolski | 911 Paryż“ 

cena WyWołaWcza: 14 000,00 zł 
estymacja: 18 000,00–26 000,00 zł



14   SZKOŁA WŁOSKA W STYLU FRANCESCA GUARDIEGO, Pejzaż wenecki, koniec XIX w. 

olej / płótno, 28 x 39 cm (w świetle oprawy),  45,5 x 57,5 
cm (z oprawą),“ 

cena WyWołaWcza: 12 000,00 zł 
estymacja: 16 000,00–18 000,00 zł



15   Otto PRESS zm. 1888, Wędrowiec w górach 

olej / płótno, 28,5 x 36,5 cm (w świetle oprawy), 46 x 
53,5 cm (z oprawą), na odwrociu opisany: „OTTO PRESS / 
EC.AII./“ 

cena WyWołaWcza: 9 000,00 zł 
estymacja: 12 000,00–16 000,00 zł



16   Erich DUMMER (1889 - 1929), Malarz przy sztaludze, n.d. 

olej / płótno, 47,5 x 48 cm (z oprawą), 34,5 x 35 cm 
sygnowany p.d.: ED 23.6.17“ 

cena WyWołaWcza: 3 000,00 zł 
estymacja: 5 000,00–8 000,00 zł



17   Tony BINDER (1868 - 1944), Akt kobiecy, 1920 

olej / płyta, 31 x 50 cm (w świetle oprawy), 54 x 76 cm 
(z oprawą), sygowany i datowany p.g. „Tony Binder | 1920“ 

cena WyWołaWcza: 10 000,00 zł  
estymacja: 16 000,00–18 000,00 zł



18   Baptistin Clement JACQUET (1895 - 1984), Pejzaż Prowansji, n.d. 

olej / płótno, 44,5 x 54 cm (w świetle oprawy), 60 x 69 
cm (z oprawą), sygnowany p.d.: „B JACQUET“

 cena WyWołaWcza: 6 500,00 zł  
estymacja: 8 000,00–12 000,00 zł



19   Mela MUTER (1876 - 1967), Pejzaż z Villeneuve-les-Avignon, lata 40 

akwarela, tusz / papier, 33 x 49 cm (w świetle passe-
partout), 53 x 67 cm (z oprawą), sygnowany l.d.: „Muter“ 

cena WyWołaWcza: 20 000,00 zł  
estymacja: 45 000,00–55 000,00 zł



20  Mojżesz KISLING (1891 - 1953), Półakt 

litografia barwna / papier, 48 x 48,7 cm (w swietle passe-
partout) 74 x 65 cm (z oprawą) sygnowany l.d. na płycie: 

„Kisling“, opisany l.d. ołówkiem: „58/150“ sygnowany p.d.: 
„Jean Kisling“w owalnej, suchej pieczęci: „ATELIER KISLING“ 

cena WyWołaWcza: 1 800,00 zł  
estymacja: 2 500,00–4 500,00 zł





21  Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939), Portret męski, 1917 

pastel, węgiel, papier,61,5x47 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l. d.: „Ignacy Witkiewicz 1917 | 3/IX”; 
na odwrocie nalepki wystawowe z danymi obrazu: 
z Muzeum Narodowego w Krakowie z 1966 r. oraz 
Muzeum Narodowego w Poznaniu z 1967 r.   

REPRODUKOWANy:  
- Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog dzieł 
malarskich, oprac. I. Jakimowicz, A. Żakiewicz, Warszawa 
1990, il. 151, s. nlb., opis s. 77.  
- Formiści, oprac. I. Jakimowicz, Muzeum Narodowe, 
Warszawa 1985, s. 73, nr kat. 1046.  

- Stanisław Ignacy Witkiewicz. Twórczość plastyczna. 
Katalog wystawy [wstęp: H. Blum], Muzeum Narodowe, 
Kraków 1966, nr kat. 10.  - I. Jakimowicz, Witkacy w Rosji, 
[w:] „“Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie““, 
Warszawa 1984, il. 11 na s. 186.   

POChODzENIE: 
- kolekcja Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
- kolekcja Stanisława Żeleńskiego  
- kolekcja prywatna, Polska“ 

cena WyWołaWcza: 110 000,00 zł 
estymacja: 220 000,00–260 000,00 zł

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – malarz, 
fotograf, pisarz, dramaturg i filozof, jeden z pionierów 
polskiej awangardy, do dziś uznawany za wybitną 
postać nie tylko rodzimej, ale i światowej sztuki XX 
wieku. Jego ojciec, architekt Stanisław Witkiewicz, 
sprzeciwiając się państwowemu systemowi 
szkolnictwa, samodzielnie kształcił syna, pozwalając 
mu indywidualnie rozwijać własne zainteresowania. 
Już w młodym wieku Witkacy zafascynował się 
filozofią, pisał swoje pierwsze dramaty, jednak to 
sztuki plastyczne stały się przedmiotem jego studiów 

– w 1905 dostał się na Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie uczęszczał do pracowni Jana 
Stanisławskiego, a następnie także Józefa Mehoffera. 
Studiów jednak nie ukończył, w zamian wybierając 
podróże po Europie, a wkrótce również po najdalszych 
zakątkach świata, w towarzystwie antropologa 
Bronisława Malinowskiego. 



Podczas pierwszej wojny światowej służył w carskiej 
armii, którą opuścił po wybuchu rewolucji bolszewickiej. 
Ostatecznie osiadł w Zakopanem – mieście, z którym 
był szczególnie związany. Doskonalił tam autorską 
teorię Czystej Formy, w której postulował odejście 
od naturalizmu w sztuce na rzecz zaskakującej 

„dziwności” kompozycyjnej, konfrontującej odbiorcę 
z głębszymi metafizycznymi przeżyciami. Jednakże 
około roku 1924, rozczarowany niezrozumieniem 
jego sztuki, Witkacy odciął się od teoretycznych 
rozważań tworząc Firmę Portretową – prześmiewcze, 
quasi- -komercyjne przedsięwzięcie, pozwalające 
mu na łatwy zarobek. W regulaminie znalazł się m.in. 
punkt stanowiący, iż „klient musi być zadowolony. 
Wszelka krytyka i poprawki na żądanie są wykluczone”1. 
Firma zyskała dużą popularność, a artysta uwieczniał 
wizerunki niemal całej międzywojennej śmietanki 
towarzyskiej – powstało ich w sumie kilka tysięcy. 
Choć w założeniu działalność Firmy była ironicznym 
żartem, malowanym wówczas portretom nie można 
odmówić walorów artystycznych i psychologicznej 
głębi. Prezentowany portret datowany jest na rok 1917, 
a więc na kilka lat przed założeniem Firmy Portretowej. 
Praca opatrzona została przez Witkacego dzienną 
datą, która świadczy o tym, iż musiała ona powstać 
podczas służby artysty w rosyjskiej armii. We wrześniu 
1917 r. przebywał on na zwolnieniu lekarskim, podczas 
którego udało mu się znaleźć czas na działalność 
plastyczną2. Portretowany mężczyzna nie został 
rozpoznany w literaturze dotyczącej Witkiewicza, 
można jednak przypuszczać, iż był to jeden z rosyjskich 
żołnierzy z jego otoczenia. Ekspresyjna pastelowa 
kompozycja przypomina formalnie późniejszy typ 
B + d z oferty Firmy – ujęcie 1 S. I. Witkiewicz, Parę 
dość stosunkowo luźnych uwag o portrecie w ogóle 
i moich portretach w szczególności, [w:] Stanisław 
Ignacy Witkiewicz bez kompromisu. Pisma krytyczne 
i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 1976, 
s. 93. 2 Por. Kalendarium [w:] Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. 
I. Jakimowicz, A. Żakiewicz, Warszawa 1990, s. 32–33. 
uwzględniające cechy psychologiczne postaci, jednak 
nieco wyolbrzymione w kierunku karykaturalności 
lub nawet swoistej demoniczności. Z powodu użycia 
mocnej, odrealnionej kolorystyki, do pewnego stopnia 
może także przywodzić na myśl kontrowersyjny typ 
C, zakładający tworzenie portretu pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, które zniekształcały percepcję 
rzeczywistości przez artystę, a co za tym idzie – także 
wizerunek portretowanego. „Pojęcie deformacji wyraża, 
że coś, co ma pewną w jakikolwiek sposób uświęconą 
formę, zostało zniekształcone, nie tracąc jednak 
całkowicie podobieństwa z kształtem pierwotnym. […] 
Pojęcie to traci sens z chwilą, kiedy na obrazy patrzy 
się jako na pewne konstrukcje kształtów, żyjące życiem 
własnym, posiadające jedność formalną, niezależnie od 
przedmiotów na nich wyobrażonych, jeśli pojmuje się je 
jako Czystą Formę, nie zaś jako takie lustrzane odbicia 
czy indywidualne interpretacje świata widzialnego” – 
S. I. Witkiewicz3  3 S. I. Witkiewicz, O »deformacji« 
na obrazach, [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz bez 
kompromisu…, dz. cyt., s. 79. 



22  Alicja HALICKA (1895 - 1975), Bez tytułu, 1955 

litografia / papier, 50 x 65,5 cm (arkusz), sygnowany, 
datowany i opisany u dołu kompozycji l.d.: 95/220 p.d. 
Halicka 1955“ 

cena WyWołaWcza: 2 500,00 zł  
estymacja: 3 000,00–6 000,00 zł



23  Marek Włodarski (1898 - 1960), Człowieka ciągnie do okna  

akwarela / papier, 29,8 x 21,1 cm   

LITERATURA:  
- Marek Włodarski (Henryk Streng), 1903-1960, kat. 
wyst. monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 1981, poz. kat. III/206.  

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

REPRODUKOWANy:  
- Stern – Rosenstein – Streng/Włodarski. Między 
świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady 
w twórczości tych, którzy przetrwali, Libra 2020, s. 98“ 

cena WyWołaWcza: 45 000,00 zł  
estymacja: 60 000,00–80 000,00 zł

Na inny obszar funkcjonowania w czasie okupacji 
niemieckiej wskazuje praca Człowieka ciągnie do 
okna (ok. 1947–1948), zachowana jako obraz olejny 
i akwarelowy szkic. Jak przenikliwie zwróciła uwagę 
Marta Smolińska, tytuł tej kompozycji jest bardzo 
znamienny, niedwuznacznie wskazuje bowiem na 
tęsknotę za nieskrępowanym przemieszczaniem 
się w czasie ukrywania artysty przez Janinę 
Brosch (1942–1944) . Liczne studia socjologiczne 
ufundowane na relacjach Ocalonych żyjących poza 
gettem dowodzą, że byli oni narażeni na szereg 
niebezpieczeństw, przede wszystkim na ataki 
szmalcowników, szantażystów i donosicieli. Stąd 
ukrywający się pozostawali często pod jednym 
adresem, zwłaszcza jeśli mieli „semicki wygląd”. 
Barbara Engelking wyróżniła trzy formy życia po 

„aryjskiej stronie”. Jeśli pominąć jawne funkcjonowanie, 
były to względnie swobodna forma egzystencji 
na ściśle wyznaczonym terenie (np. w obrębie 
mieszkania) oraz „szczelna kryjówka, to znaczy 
przebywanie w bardzo ograniczonej przestrzeni (np. 
w jednym pokoju, a w razie zagrożenia w kryjówce – 
w szafie) bez opuszczania jej, bez podchodzenia do 
okien, a często nawet bez ruchu” . Taka egzystencja 
była także udziałem Strenga, gdyż – jak poświadcza 
Józefa Wnukowa – w mieszkaniu Brosch trzymano go 

„dosłownie za szafą” . 
Człowieka ciągnie do okna różni się zdecydowanie 
zarówno od artefaktów z pobytu w Stutthofie, jak 
i od nieco późniejszych rysunków z 1945 roku, 
rejestrujących okropności życia w obozie. O ile 
kredkowe prace takie jak Dobijanie więźniów w czasie 
drogi operują językiem ekspresywnego realizmu 
(dokumentu), o tyle wspominana wyżej akwarela 
wyraźnie czerpie ze znacznie bardziej syntetycznej 
figuracji, która obok inspiracji surrealizmem 
w drugiej połowie lat 40. stanowiła dominującą 
estetykę polskiej nowoczesności, w równej mierze 
przywoływaną przez Marka Włodarskiego oraz innych 



uczestników Wystawy Sztuki Nowoczesnej, 
m.in. Jonasza Sterna, Bogusława Szwacza, 
Teresę Tyszkiewicz. W istocie Człowieka 
ciągnie do okna jest wizualnie zbieżne 
zarówno z pejzażami morskimi, które właśnie 
na tej wystawie Włodarski eksponował, jak 
i z powstałą równolegle Demonstracją obrazów 
(1948) – akwarelą nawiązującą do słynnego 
obrazu olejnego o tym samym tytule (1933), 
będącego ucieleśnieniem lwowskiej sztuki 
zaangażowanej społecznie lat 30. („nowego 
realizmu”). Wynika stąd, że nowoczesność 
okazała się bardzo pojemną formułą obrazową. 
Jak pokazuje twórczość Włodarskiego, była 
ona w stanie nie tylko odpowiedzieć na tak 
typowe dla powojnia poszukiwania nowej, bo 
nowoczesnej sztuki socjalistycznej, lecz także 
oddać doświadczenia graniczne artystów. W tym 
sensie Człowieka ciągnie do okna autorstwa 
lwowianina dobrze wpisuje się w zbiór realizacji 
autorstwa innych nestorów awangardy, 
w tym Jonasza Sterna i Erny Rosenstein, które 
adaptują modernistyczny język wizualny, by 
mówić o wojnie i Zagładzie [Piotr Słodkowski, katalog 

wystawy Stern – Rosenstein – Streng/Włodarski. Między świadomym 

a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, 

Libra 2020.]  Podczas powstania warszawskiego 
Henryk Streng – posługujący się swoim 
okupacyjnymi imieniem nazwiskiem Marek 
Włodarski – został aresztowany i przewieziony 
do obozu koncentracyjnego Stutthoff koło 
Gdańska, gdzie przebywał do końca marca 1945 
roku. Po miesiącach spędzonych w Krakowie 
i Tarnowie, w sierpniu 1945 roku powrócił do 
Warszawy i od razu intensywnie włączył się 
w rekonstrukcję stołecznego życia artystycznego. 
Wstąpił do Związku Polskich Artystów 
Plastyków, brał udział w pierwszych, na poły 
prywatnych wystawach w podwarszawskich 
miejscowościach, m.in. w Milanówku. Niedługo 
później został sekretarzem Zarządu Głównego 
wspomnianej organizacji, a już po roku zaczął 
organizować grupę malarzy modernistów. 
W liście do Teresy Tyszkiewiczowej pisał: „[...] 
Pozostaje tylko oficjalność. Wyzwalająca 
okazuje się problematyka u nas niedopuszczana 
i zakrzyczana, jako dawno martwa. To właśnie 
problematyka fowistów, kubistów, nadrealizmu. 
Oczywiście nie ma mowy do powrotu do 
tych kierunków jako takich, ale właśnie te 
zagadnienia prowadzą do sztuki dzisiejszej. Nie 
chcemy więcej obsesji powietrza, nie chcemy 
wrażenia, nie chcemy Kamockiego, sentymentu 
[…]. Wobec takich aspiracji trudno się obyć 
bez pewnej walki”*. I rzeczywiście – zgodnie 
z wyłożonymi malarce tezami po 1946 roku 
Włodarski zaczął tworzyć kameralne kompozycje 
geometryczne, utrzymane w stylistyce łączącej 
abstrakcję i surrealizm. Wykorzystywał nieco 
jaśniejsze, bardziej nasycone pigmentem 
barwy – żółcień, błękit, żywą czerwień. 
W 1947 roku po raz pierwszy zobaczył 
morze – spędzili tam z Janiną (już Włodarską) 

całe wakacje. Zachwycony majestatycznym 
błękitem stworzył cykl nieprzedstawiających 
obrazów o tematyce marynistycznej, m.in. 
prezentowany „Odjeżdżający okręt”, „Gobelin 
morski”, ale też „Rybaków”, i „Żagle” (1948). 
Wszystkie kompozycje łączy poetyckie 
wyczucie formy i zawieszenie abstrakcyjnych 
obiektów w niejednoznacznych relacjach 
z tłem i powierzchnią obrazu. Prace 
Włodarskiego z końca lat 40. doskonale 
nawiązują do powstających w podobnym 
okresie geometrycznych realizacji Andrzeja 
Wróblewskiego, wówczas studenta krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i aktywnego krytyka 
sztuki. W jednym z tekstów pisał: „[...] Nie wiem, 
czy zauważacie [u Włodarskiego], że są tu: pejzaż 
z okrętem, jakieś przedmioty, lampa naftowa 
itd. Ale to nie jest ważne. Popatrzcie na ten 
najmniejszy obrazek. O żadnym przedmiocie nie 
ma tu mowy. Jest to obraz czysto dekoracyjny, 
lub jeśli chcecie, abstrakcyjny. Nie ma w nim nic, 
co zwykle skupia uwagę – mimo to przyjemnie 
jest nań patrzeć. Jeśli to czujecie, jesteście 
wrażliwi na kolor”**. * Marek Włodarski w liście 
do Teresy Tyszkiewiczowej, za: Czarownik 
przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk 
Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, 
Poznań 2009, s. 128. ** Andrzej Wróblewski, 
Omówienie sal wystawowych, cyt. za: W kręgu 
lat czterdziestych, Cz. II, red. Józef Chrobak, 
Grupa Krakowska, Kraków 1991, s. 41.



24  Marek Włodarski (1898 - 1960), Świetlisty Rytm, 1955 

olej / płótno, 46 x 55 cm 
sygnowany i datowany p.d.: WŁODARSKI | 1955 opisany 
na odwrociu: M.WŁODARSKI | 1955 | Świetlisty rytm   

LITERATURA:  
- Katalog wystawy monograficznej „“Marek Włodarski 
(Henryk Streng), 1903-1960“, red. Barbara Askanas, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. 
70, s. 66  
- Katalog wystawy „“Marek Włodarski | Henryk Streng 
(1898- 1960),. Między centrum a peryferiami““, red. 
Magdalena Piłakowska, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Sopot 2013, il. nr 58  

 WySTAWy:  
- Wystawa „“Marek Włodarski | Henryk Streng (1898- 
1960),. Między centrum a peryferiami““, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, 7.03- 14.04.2013  

- Wystawa „“Marek Włodarski | Henryk Streng (1898- 
1960),. Między centrum a peryferiami““, Lwowska 
Narodowa Galeria Sztuki, 31.05- 30.06.2013  

- Wystawa monograficzna „“Marek Włodarski (Henryk 
Streng), 1903-1960““, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Grudzień 1981- Styczeń 1982“ 

cena WyWołaWcza: 60 000,00 zł  
estymacja: 90 000,00–110 000,00 zł



25  Jan DOBKOWSKI ur. 1942, Feministki w swiecie naturalnym, 1987 

olej, akryl / płótno, 90 x 116 cm  
sygnowany i datowany p.d.: „Jan Dobkowski 87“ 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: „Jan 
Dobkowski | „Feministki w świecie naturalnym” 1987 | 
olej + akryl | 90 cm x 116 cm“ 

cena WyWołaWcza: 28 000,00 zł 
estymacja: 40 000,00–50 000,00 zł



26  Stanisław FIJAŁKOWSKI(1922 - 2020), 75 urodziny, 1997 

olej, płótno, 116 x 85 cm  
sygnowany na odwrocie (blejtram),: „S. Fijałkowski 75 
urodziny 1997 26/97”   

WySTAWIANy:  
- Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
2003.   

REPRODUKOWANy:
  - Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, red. W. Nowaczyk i in., Poznań 
2003, s. 223, nr kat. 256.“ 

cena WyWołaWcza: 60 000,00 zł  
estymacja: 70 000,00–90 000,00 zł



27  Tomasz TATARCZYK (1947 - 2010), Droga, nd. 

akryl / papier, 71,5 x 102 cm (w swietle oprawy

cena WyWołaWcza: 18 000,00 zł  
estymacja: 25 000,00–35 000,00 zł



28  Krzysztof MARKOWSKI ur. 1957, Noc - Zima, Zima - Noc, 2002 

kolaż, grafit, ołówek / papier,, 59 x 79 cm; 65,4 x 85,2 cm 
(z oprawą),  sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
Krzysztof Markowski | 2002 | „NOC - zIMA, zIMA - NOC” | 
papier,, grafit, ołów | 2.“ 

cena WyWołaWcza: 5 000,00 zł  
estymacja: 5 500,00–7 500,00 zł



29  Tomasz TATARCZYK (1947 - 2010), Bez tytułu, 2009 

olej, akryl, tempera, węgiel, karton, 70 x 100 cm 
sygnowany p.d. „TOMASz TATARCzyK 2009“ 

cena WyWołaWcza: 18 000,00 zł  
estymacja: 26 000,00–36 000,00 zł



30  Jerzy Skolimowski ur. 1938 2017/2, 2017 

akryl / płótno, 195 x 175 cm

WySTAWIANy: 
Jerzy Skolimowski, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 
24.04-30.06.2018 

REPRODUKOWANy: 
Jerzy Skolimowski, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 
Warszawa 2018, s.nm 

cena WyWołaWcza: 40 000,00 zł 
estymacja: 60 000,00–80 000,00 zł



Jerzy Skolimowski to jeden z najwybitniejszych 
współczesnych polskich reżyserów. Jest autorem 
takich filmów jak „Essential Killing”, „11 minut” 
czy „Cztery noce z Anną”. Jednak przez lata 
zajmował się także malarstwem – począwszy 
od drugiej połowy lat 90. prezentował 
swoje prace na wielu wystawach w kraju 
i za granicą. Jego kompozycje to przede 
wszystkim monumentalne, abstrakcyjne 
płótna, wykonywane metodą inspirowaną 
drippingiem i action-paintingiem. W efekcie 
powstawały świetliste, pełne lawowań 
i impastów dekoracyjne obrazy, których 
organiczne formy ewokowały rzeczywiste 
miejsca, zdarzenia i przedmioty. Skolimowski 
inspirował się Markiem Rothko i Gerhardem 
Richterem, jak sam przyznawał – ogromny 
wpływ miała na niego także japońska kaligrafia. 

Obraz ten prezentowany był na wystawie Jerzego 
Skolimowskiego w Operze Narodowej w 2018 roku, 
a w katalogu tej wystawy Waldemar Dąbrowski 
w ten sposób prezentował jego autora: „Wielka 
postać sztuki polskiej, europejskiej i światowej. 
[...] Wszechstronność jego talentu znalazła wyraz 
w bardzo osobistym malarstwie cenionym na 
całym świecie, czego wyrazem były wystawy 
wielokrotnie prezentowane w Los Angeles, Miami, 
Toronto, Paryżu, Berlinie i wielu innych miastach 
na całym świecie. [...] Jego obrazy mają miejsce 
w prywatnych kolekcjach gwiazd Hollywood takich 
jak Jack Nicholson czy kina brytyjskiego, jak Jeremy 
Thomas.” O twórczości Jerzego Skolimowskiego 
tak pisał Andrzej Wajda: „Wielkie formaty obrazów 
Jerzego Skolimowskiego, zmysłowy sposób 
malowania, gdy artysta zostawia za każdym razem 
ślad chwili, dokonany po głębokim namyśle – to 

budzi mój głęboki podziw. Abstrakcja 
[...] otwierająca się na tradycję sztuki 
figuralnej w równym stopniu co na 
świat pełnej tajemnicy sztuki Dalekiego 
Wschodu, to zdumiewające dokonanie 
malarskie w tych czasach nerwowego 
pościgu za efektem. [...] Może właśnie 
dlatego tak silnie działają na mnie, 
który takiego malarstwa gwałtownie 
potrzebuję.” 



31  Włodzimierz PAWLAK ur. 1957 Dziennik 28 VI - 08 X, 2018 

olej/płótno, 150x100 cm  sygnowny, datowany i opisany 
na odwrociu: „WŁODzIMIERz PAWLAK | DzIENNIK 28 VI – 
08 X – 150 x 100 | 2018“ 

cena WyWołaWcza: 28 000,00 zł 
estymacja: 42 000,00–48 000,00 zł



32  Stefan GIEROWSKI ur. 1925, Kompozycja z teki Konfrontacje, 1975 

akwarela, papier, 20x20 cm sygnowany p.d. „Gierowski“ 

cena WyWołaWcza: 3 600,00 zł  
estymacja: 4 500,00–6 500,00 zł



33  Stefan GIEROWSKI ur. 1925, Kompozycja z teki Konfrontacje, 1975 

akwarela, papier,, 20x20 cm sygnowany p.d. „Gierowski“ 

cena WyWołaWcza: 3 600,00 zł  
estymacja: 4 500,00–6 500,00 zł



34  Eugeniusz MARKOWSKI (1912 - 2007), Diavoletto, lata 80. XX w. 

olej / płótno, 61 x 46,5 cm  sygnowany p.g.: „E. 
Markowski „ opisany na odwrociu: „61 x 46 | ol. 
DIAVOLETTO”

cena WyWołaWcza: 25 000,00 zł  
estymacja: 35 000,00–45 000,00 zł



35  Jonasz STERN (1904 - 1988), Kompozycja X, 1979 

technika własna, asamblaż, olej, płótno, 64x78 cm 
sygnowany p. d. „Stern”; sygnowany na odwrocie, na 
krośnie: „J. Stern – Kompozycja x 1979“  

cena WyWołaWcza: 60 000,00 zł  
estymacja: 80 000,00–110 000,00 zł    

„Przejścia wojenne dały mi dużo. Byłem na końcu świata 
i widziałem człowieka na końcu świata. Chcę to jakoś 
zapisać i stale to robię. […] Może, gdybym miał stworzyć 
świat, stworzyłbym go inaczej [...]*” Jonasz Stern 
studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie, od 1928 
roku w prywatnej Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków 
Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, a w latach 1929–
1934 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie 
studiów prowadził działalność polityczną, bardzo 
szybko zaczął odgrywać znaczącą rolę w środowisku 
artystycznym Krakowa, współtworząc w 1933 roku Grupę 
Krakowską z Marią Jaremą, Saszą Blonderem, Leopoldem 
Lewickim, Stanisławem Osostowiczemi Henrykiem 
Wicińskim. Współpracował z teatrem Cricot. W latach 
1936–1938 był członkiem krakowskiego zPAP, z którego 

został usunięty za działalność polityczną. Pod koniec 1938 roku 
został aresztowany i osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej, 
skąd został zwolniony na skutek protestów środowisk 
artystycznych. W momencie wybuchu II wojny światowej 
wyjechał do Lwowa, gdzie od 1941 roku przebywał w getcie. 1 
czerwca 1943 roku w trakcie likwidacji getta, podczas masowej 
egzekucji w obozie koło Lwowa, cudem uszedł z życiem. Bez 
dokumentów dotarł na Węgry, gdzie przebywał do końca 
wojny pod zmienionym nazwiskiem. W 1945 powrócił do 
Krakowa i aktywnie włączył się w życie artystyczne kraju. 
Był członkiem Grupy Młodych Plastyków, a potem II Grupy 
Krakowskiej. W latach 1954–1974 pełnił funkcję prorektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1969 roku otrzymał 
tytuł profesora zwyczajnego. * Jonasz Stern, za: B. Kowalska, 
Jonasz Stern, BWA, Wrocław 1978. 



36  Andrzej WRÓBLEWSKI (1927 - 1957), Niebo, 1948 

gwasz / papier, 23 x 31,5 cm   

REPRODUKOWANy/WySTAWIANy:  
- Andrzej Wróblewski, red. Z. Gołubiew, katalog wystawy 
GSW Zachęta, Fundacja Instytut Promocji Sztuki, 
Warszawa- Kraków 1998, il. pracy na fotografii z wystawy 
w Galerii Zderzak w Krakowie w 1994 r., s. 194 
 - A.Michalak, Andrzej Wróblewski, konsult. A.Król, Toruń 
2003, il. s. 52; 
 - A.Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak stworzyć 
regionalną kolekcje ,Znaki czasu”?, Torun 2006, il.s. 8. - 
Kolekcja Pakoska, katalog tow. wystawie w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, 27.04-01.09.2013“ 

cena WyWołaWcza: 50 000,00 zł  
estymacja: 110 000,00–160 000,00 zł

Zmarły pół wieku temu Andrzej Wróblewski to artysta 
światowego formatu, dalece wykraczający w swojej 
twórczości poza obowiązujące ówcześnie mody. Tuż 
przed stworzeniem emblematycznej serii „Rozstrzelań” 
w swoim dorobku miał już wspaniałą serię „kosmiczną”, 
której jednym z przykładów jest prezentowane dzieło. Ta 
wyjątkowa praca pokazuje jak myślał i malował 21-letni 
artysta, świeżo upieczony student ASP. Malarz tworzył 
w tym okresie (1947-48) prace eksperymentalne (oleje 
i gwasze), poszukując indywidualnych środków wyrazu, 
ale także ulegając wpływom tendencji (surrealizm, 
abstrakcja geometryczna), które oddziaływały silnie 
również na sztukę innych artystów skupionych 
w środowisku krakowskim. W jednym ze swoich pism 
powstałych w latach 1948-49 artysta pisze na temat 
malarstwa:  „… Moje zadania jako malarza pojmuję 
w sposób następujący: 1. Staram się, żeby obraz działał 
jak najsilniej, to znaczy, żeby przyciągał wzrok i zmuszał 
patrzącego do określonych przeżyć. 2. Chciałbym, żeby 
obraz działał jednoznacznie, to znaczy, żeby sama treść 
przeżycia u widza była taka, o jaką mi chodziło i żeby 
była u różnych widzów jednakowa. 3. Stwarzam w sobie 
samym takie warunki psychiczne, aby wykonany obraz 
działał optymistycznie. Działanie takie posiada, w moim 
rozumieniu, obraz świadomie konstruowany z form 
o charakterze pozytywnym (formy geometryczne proste, 
pełne) i kolorycie silnym, złożonym z barw prostych. Dalej, 
optymistycznie działa obraz oparty na uogólniającym 
stosunku do rzeczywistości, kiedy obserwacje powstają 
jak pojęcia z tego, co jest wspólne poszczególnym 
zjawiskom – w przeciwieństwie do analitycznego, który 



szuka i wyraża to, co najbardziej przypadkowe 
i niepowtarzalne. 4. Ponieważ, organizując pracę, 
mogę dysponować zakres materiału obserwacyjnego 

– staram się czerpać go z najpospolitszego życia, 
wspólnego największej ilości ludzi. Pracuję więc 
nad najcodzienniejszymi zjawiskami (niebo, domy, 
ryby), najpopularniejszymi barwami, nad nastrojami 
najpotrzebniejszymi (poczucie siły, wesołość), 
wreszcie nad najbardziej podstawowymi formami”. 
Obrazy abstrakcyjne Andrzeja Wróblewskiego mogą 
zostać podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich 
obejmuje kompozycje zbudowane z prostokątów. 
Drugi zespół, do którego zaliczyć możemy „Niebo” to 
prace tworzone z figur kolistych. Koła wypełnione 
barwą lub migotliwą mozaiką, czy okręgi z pulsującym 
konturem w pracach takich jak „Niebo” reprezentują 
ciała niebieskie które w twórczości wydają się być 
bytami psychicznymi, ośrodkami energii. Abstrakcja 
staje się więc formą metaforycznego myślenia. 
Zamknięte koliste bryły, poprzez umieszczenie 
w sieci wzajemnych relacji, sprawiają wrażenie 
ruchu w pustej przestrzeni. Widz zaproszony jest 
do obserwacji dynamicznego spektaklu tworzenia 
kosmicznego porządku. Znakomitym przykładem 
tego typu ujęcia jest prezentowana praca „Niebo”. 
Pracę tę wyróżnia duchowa siła i entuzjazm który 
towarzyszył początkowemu okresowi twórczości 
artysty oraz wyczuwalna nadzieja z jaką podchodził 
do swoich dzieł w wieku dwudziestu jeden 
lat- nadziei tej nie można było wyczuć już nigdy 
później. ”Przestrzeń w „abstrakcji” Wróblewskiego 
rządzi się obecnością dwóch płaszczyzn: jednolicie 
ukształtowanego tła i kolistych elementów, które 
trójwymiarowo wysuwają się poza ramy pracy lub 
pozostają w powietrzu. Prace tworzone w tym 
okresie przez artystę, w porównaniu z ówczesną 
sztuką polską, często urzekają odrzuceniem 
pomysłów na konstruowanie obrazów wywodzących 
się bezpośrednio z tradycji pejzaży czy martwej 
natury - zmuszają one widza do skupienia się 
na określonych częściach płótna, które piętrzą 
się w poziomie, uwydatniając różne elementy 
umieszczone w „zrównoważonych” obszarach 
wyznaczonych podziałami symetrycznymi. W tych 
pracach Wróblewski reprezentuje kompozycję 

„strukturalistyczną”, w której pierścienie lub kule 
tworzą zestaw jednolitych elementów widzianych 
w określonej skali i tworzących zabudowane pole, 
które nie skupia uwagi na żadnej z określonych 
części. Mimo nazywania wspomnianych dzieł 
abstrakcjami, Wróblewski wydaje się przywiązany 
do symboliki i metaforycznego rozumienia tych 
elementów jako sfer, które oznaczają ciała niebieskie.  
Jeśli w przypadku analizy dzieł „abstrakcyjnych” 
Wróblewskiego możemy szukać jakichś skojarzeń 
z międzynarodowymi twórcami, to z pewnością 
można porównać ją z dziełami Klee, który z dużą 
łatwością i podobnym ładunkiem metaforycznym 
posługiwał się elementami geometrycznymi. 
Mimo wielu różnic Wróblewski podziela tę samą 
ideę buntu przeciwko postimpresjonistycznemu 
kanonowi (lub bezpośrednio nawiązuje do sztuki 



najbardziej fundamentalnej, jak u Nowosielskiego), co krakowscy artyści 
„nowocześni”. Nieprzypadkowo Wróblewski wraz z grupą młodych 
artystów wziął udział w I „Wystawie Sztuki Nowoczesnej” (1948–1949), 
gdzie wystawiał głównie swoje „optymistyczne” prace: „Ziemia, Słońce 
i inne”, „Gwiazdy”, „Niebo”, „Budowa” oraz „Zatopione miasto”, a także 
trzy modele przestrzenne. Mówiąc o optymizmie Wróblewskiego 
w tamtym czasie nie można zapominać, że rok 1948 wyróżnia duchowa 
siła i entuzjazm towarzyszący twórczości malarza i już nigdy później nie 
można było wyczuć nadziei, z jaką Wróblewski podchodził do swoich 
dzieł w tym właśnie roku, w wieku dwudziestu jeden lat.   



37  Jonasz STERN (1904 - 1988), Dół, lata 70. XX w. 

assamblage/ olej, płótno, technika własna, 59x29 cm,  
w oprawie 95x64 cm sygnowany pd „Stern“, na odwrociu 
na oprawie autorska nalepka z sygnaturą i danymi pracy 

cena WyWołaWcza: 25 000,00 zł  
estymacja: 35 000,00–45 000,00 zł



38  Henryk Stażewski,  Relief nr 50, 1976 

akryl / płyta, pilśniowa 64 x 64 cm sygnowany, datowany 
i opisany na odwrociu: „nr. 50 | 1976 | H. Stażewski“  

POChODzENIE:
- kolekcja prywatna, Niemcy - lata 80. zakup w Desie 
(potwierdzenie rachunku zakupu) 

cena WyWołaWcza: 40 000,00 zł  
estymacja: 65 000,00–85 000,00 zł



39  Jan ZIEMSKI (1920 - 1988), Kompozycja op-artowska z kulką, 1966 

technika własna/relief, akryl, drewno, 60 x 80 x 9 cm 
sygnowany na odwrocie: „JAN zIEMSKI | LUBLIN | AzOTy 
| 1966”   

proWeniencja:   
- kolekcja prywatna, Warszawa  
- kolekcja prywatna, Kraków   
- kolekcja rodziny Wojno   

WySTAWIANy:  
- Jan Ziemski, Z polskich kolekcji prywatnych, Muzeum 
Narodowe w Kielcach 2009  

- SyMPOzJUM ARTySTóW I NAUKOWCóW W PUŁAWACh 
W 1966   

REPRODUKOWANy:  
- Jan Ziemski, Z polskich kolekcji prywatnych, katalog 
wystawy pod red. Iwony Rajkowskiej, Kielce 2009“ 

cena WyWołaWcza: 80 000,00 zł  
estymacja: 120 000,00–150 000,00 zł



40  Jan LEBENSTEIN (1930 - 1999), Bez tytułu, n.d. 

litografia / papier, 69,5 x 50 cm sygnowany i opisany 
u dołu kompozycji l.d.: 7/75 p.d.: Lebenstein“ 

cena WyWołaWcza: 1 200,00 zł  
estymacja: 1 800,00–2 400,00 zł



41  Jan LEBENSTEIN (1930 - 1999), Figura, 1963 

tusz, akwarela / papier, 52,5 x 32,5 cm  sygnowany 
i datowany l.d.: „Lebenstein 63“ opisany p.d.: „figura“ 

cena WyWołaWcza: 15 000,00 zł  
estymacja: 25 000,00–35 000,00 zł



42  Jerzy JANISCH (1901 - 1962), Czerwono-Niebieskie, 1957 

olej / papier, 100 x 66 cm  sygnowany p.d.: „janisch“ 

cena WyWołaWcza: 5 000,00 zł  
estymacja: 6 000,00–10 000,00 zł



43  Jerzy JANISCH (1901 - 1962), Bez tytułu 

ołówek / papier, 27,5 x 21,5 cm (w swietle passe-partout), 
sygnowany p.g.: „Janisch“ 

cena WyWołaWcza: 3 000,00 zł  
estymacja: 3 500,00–4 500,00 zł



44  Jerzy JANISCH (1901 - 1962), Bez tytułu, 1943 

tusz / papier, 22 x 29,1 cm (w świetle passe-partout), 
sygnowany i datowany p.d. Janisch J. 43“ 

cena WyWołaWcza: 3 000,00 zł  
estymacja: 3 500,00–4 500,00 zł



45  Jerzy Skolimowski ur. 1938 17.2003/2018 

giclee/papier, 95,5 x 70 cm (arkusz) edycja 4/50  
sygnowany i opisany u dołu kompozycji l.d.: 

„17.2003/2018“ śr.: „4/L“ p.d.: „Jerzy Skolimowski“;   

WystaWiany:   
Jerzy Skolimowski, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 
24.04-30.06.2018  

REPRODUKOWANy:  
Jerzy Skolimowski, Teatr Wielki - Opera Narodowa, 
Warszawa 2018“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 10 000,00–15 000,00 zł



46  Jerzy GRABOWSKI (1933 - 2004), Gradacja na trójkąt, 1969 

serigrafia barwna / papier, 56 x 76 cm (w świetle oprawy), 
49 x 69 cm (zadruk) sygnowany, datowany i opisany 
u dołu kompozycji: „154/360 Gradacja na trójkąt Jerzy 
Grabowski 69“ edycja: 154/360 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł  
estymacja: 1 500,00–2 000,00 zł



47  Jean LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967), Krucyfiks 

drewno, mosiądz, 60 x 40,5 x 26 cm  
sygnowany: „J. Lambert Rucki“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł  
estymacja: 10 000,00–15 000,00 zł



48  Jan TARASIN (1926 - 2009), Bez tytułu, nd. 

serigrafia / papier, 42 x 30,8 cm  sygnowany p.d.: „Jan 
Tarasin“ 

cena WyWołaWcza: 600,00 zł  
estymacja: 800,00–1 200,00 zł



49  Jan TARASIN (1926 - 2009), Bez tytułu, nd. 

serigrafia / papier, 42 x 30,8 cm  
sygnowany p.d.: „Jan Tarasin“

cena WyWołaWcza: 600,00 zł  
estymacja: 800,00–1 200,00 zł



50  JACEK YERKA ur. 1952 Europa, nd. 

giclée / papier, 48,5 x 61 cm sygnowany i opisany u dołu 
kompozycji l.d.: „118/450 p.d.: YerkA“ edycja: 118/450 

cena WyWołaWcza: 1 400,00 zł  
estymacja: 1 800,00–2 200,00 zł



52  Rafał OLBIŃSKI ur. 1943, Midsummer marriage 

serigrafia barwna / papier, 76 x 61 cm (arkusz) sygnowany 
i opisany u dołu kompozycji l.d.: „89/350 p.d.: Olbiński“ 
edycja: 89/350 

cena WyWołaWcza: 1 500,00 zł  
estymacja: 2 000,00–6 000,00 zł



53  Rafał OLBIŃSKI ur. 1943, Suspended promises 

serigrafia barwna / papier, 85 x 67,5 cm (arkusz) 
sygnowany i opisany u dołu kompozycji l.d.: „71/350 p.d.: 
Olbiński“ edycja: 71/350 

cena WyWołaWcza: 1 500,00 zł  
estymacja: 2 000,00–6 000,00 zł



55  Tomasz SĘTOWSKI ur. 1961, Bajka z cyklu Światło i cień 

olej / płótno, 80,5 x 100 cm  sygnowany l.d.: "T.Sętowski“ 

cena WyWołaWcza: 35 000,00 zł  
estymacja: 50 000,00–70 000,00 zł



57  Maria WOLLENBERG-KLUZA ur. 1945, Namiętność, 1991 

olej / płótno, 126 x 145 cm 
sygnowany i datowany p.d.: M. Wollenberg-Kluza | 91. 
olej / płótno, 126 x 145 cm 
sygnowany i datowany p.d.: M. Wollenberg-Kluza | 91.  

REPRODUKOWANA: 
- MARIA WOLLENBERG-KLUzA. MALARSTWO, WARSzAWA, 
2016, S. 88"   

 cena WyWołaWcza 40 000,00 zł  
estymacja: 60 000,00–80 000,00 zł



Maria Wollenberg-Kluza Przez krytyków Maria Wollenberg-Kluza 
uznawana jest za przedstawicielkę koloryzmu, czerpiącą pełnymi 
garściami z różnorodnych tradycji, m.in. symbolizmu, surrealizmu, 
sferyzmu i wzorów formalnych twórców Młodej Polski. Sama zaznacza, 
że jej malarstwo ma przede wszystkim prowadzić dialog z innymi 
dyscyplinami sztuki: literaturą, muzyką, poezją i tańcem, a także 
zmuszać widzów do refleksji nad aktualnym stanem rzeczywistości. 
Jej twórczość cechuje wyjątkowa ekspresja, a także wyczucie koloru 
i niuansów świetlnych. Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 
roku w Puławach. W latach 1967–1973 studiowała na Wydziale 
Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1973 roku 
otrzymała dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni Tadeusza 
Dominika oraz aneks do dyplomu z tkaniny artystycznej w pracowni 
Wojciecha Sadley’a. W latach 1973–1975 odbyła staż asystencki 
w ASP w Warszawie. Pierwszą wystawę indywidualną swoich prac 
zorganizowała w 1967 roku. Do tej pory, cały czas bardzo intensywnie 
pracując, prezentowała swoje prace na blisko 160 wystawach 
indywidualnych w kraju m.in.: w stołecznej Galerii Zachęta (1989), 
Galerii Kordegarda MKiS(1981, 1983), Galerii Sztuki Współczesnej Krzywe 
Koło (1974, 1977); Galerii zPAP – MDM (1973), Galerii Rzeźby (1979), 
Galerii Test (1988); w Łazienkach Królewskich – w Starej Kordegardzie 
(1991) i Starej Pomarańczarni (1994); Muzeum Niepodległości (1992) 
oraz za granicą: w Madrycie (1982, 1984), Pradze (1985, 1988), Karlovych 
Varach (1988), Sztokholmie (1986), Sofii (1988), Bergen (1990, 1991, 
1994), Delhi (1993,) Stambule (1995), Rzymie (1995) i Moskwie (1997). 
Maluje najczęściej monotematyczne cykle po 20–30 prac m.in.: „Ludzie 

w mieście”, „Człowiek i maszyna”, „Katedry”, „Malarstwo inspirowane 
muzyką”, „Impresje poetyckie – Obrazy z Norwida”, „Gra wyobraźni”, 

„Impresje z Hiszpanii”, „Pejzaże polskie”, „Zwierzenia matki”, „SALIGIA – 
siedem grzechów głównych”, „On i Ona”, „Ver sacrum”, „Obrazy z Turcji”, 

„Notatki z Norwegii”, „Rozmyślania i modlitwy”, „Chopin w malarstwie 
i motywy muzyczne”, „I. Paderewski i dawna muzyka polska”, „Camino” 
oraz „Ad Infinitum”. Interesuje się również tematyką sakralną. Jest 
autorką wizerunku Matki Bożej w Sanktuarium na warszawskich 
Siekierkach oraz dwóch obrazów o tematyce i symbolice związanej 
z objawieniami mającymi miejsce w latach 1943–1949 na Siekierkach 
(4,0 x 3,0 m). Dla Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki namalowała 
portret ks. Jerzego. Portret ten został przekazany do Zbiorów im. Jana 
Pawła II w Galerii Pp. Porczyńskich w Warszawie, ponadto namalowała 
szereg obrazów do kościoła w Duczkach koło Wołomina. W hołdzie 
Janowi Pawłowi II namalowała „Tryptyk Fatimski”. O jej twórczości 
pisał w 2015 roku Lechosław Lameński: „[…] Bez wątpienia siłą 
malarstwa Marii Wollenberg- -Kluzy jest jego spójność i konsekwencja 
w drążeniu tych samych wątków i tematów, za pomocą coraz bardziej 
wysmakowanej warstwy pikturalnej i ciągle rozbudowywanych oraz 
przetwarzanych form. To z tego powodu obrazy artystki są źródłem 
inspiracji dla zaprzyjaźnionych z nią poetów. Bo tym razem nie konkretny 
utwór literacki stał się pretekstem do namalowania tego czy innego 
obrazu – jak to bywa zazwyczaj – lecz odwrotnie”. Źródło: Lechosław 
Lameński, Maria Wollenberg-Kluza i jej malarska wizja świata, w: Maria 
Wollenberg-Kluza. Malarstwo, kat. wystawy, Centrum Kultury w Lublinie, 
Lublin 2015, s. 23. 



58  Piotr NALIWAJKO ur. 1950, Dwie Dalile 

olej / płótno, 200 x 150 cm 

cena WyWołaWcza: 15 000,00 zł  
estymacja: 18 000,00–24 000,00 zł



59  Henryk LASKOWSKI ur. 1951, Zazdrość, 2020 

akryl, olej / płótno, 116 x 97 cm  sygnowany, datowany 
i opisany p.d.: ,JEALOUSLy. zAzDROŚĆ | H.LASKOWSKI | 
116 x 97 cm A/O (w okręgu),“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 14 000,00–18 000,00 zł



61  Andrzej SZEWCZYK (1950 - 2001), Bez tytułu, 1973/74 

tusz / papier, 100 x 70 cm  sygnowany i datowany na 
odwrociu: A. Szewczyk | 1973/74“ 

cena WyWołaWcza: 3 000,00 zł  
estymacja: 4 000,00–6 000,00 zł



62  Andrzej SZEWCZYK (1950 - 2001), Bez tytułu, 1974 

akryl / papier,  47,5 x 46 cm  sygnowany i datowany na 
odwrociu: Andrzej Szewczyk | 1974“ 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł  
estymacja: 1 500,00–3 000,00 zł



63  Andrzej SZEWCZYK (1950 - 2001), Bez tytułu, 1973/74 

tusz, akwarela / papier, 100 x 70 cm  sygnowany 
i datowany na odwrociu: A. Szewczyk | 1973/74 

cena WyWołaWcza: 3 000,00 zł  
estymacja: 4 000,00–6 000,00 zł



64  Andrzej SZEWCZYK (1950 - 2001), Listopad, 1979 

akwarela / paper, 100 x 70 cm  sygnowany, datowany 
i opisany na odwrocie: „listopad / 1979; Andrzej 
Szewczyk“ 

cena WyWołaWcza: 1 500,00 zł  
estymacja: 2 000,00–4 000,00 zł



65  Henryk OPAŁKA (1929 - 2018), Grający lot, 1994 

litografia / papier, 48 x 48,5 cm (zadruk) sygnowany, 
opisany i datowany u dołu kompozycji: „grający lot 
Litografia 2/13 H.opałka 94“ 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł  
estymacja: 1 000,00–2 000,00 zł



66  Henryk OPAŁKA (1929 - 2018), Dier Kanal, nd. 

litografia / papier, 59,5 x 73 cm (zadruk) sygnowany, 
datowany i opisany u dołu kompozycji: ,Der Kanal 
Litografia 1/10 imp H.Opałka“ 

cena WyWołaWcza: 1 200,00 zł  
estymacja: 1 500,00–3 000,00 zł



67  Roman OPAŁKA (1931 - 2011), 333, nd. 

kwasoryt / papier, 60 x 49,5 cm (zadruk) sygnowany, 
datowany i opisany u dołu kompozycji: ,333 kwasoryt 
32/50 odbijał H.Opałka R.OPAŁKA“ 

cena WyWołaWcza: 1 800,00 zł  
estymacja: 2 500,00–4 000,00 zł



68  Henryk OPAŁKA (1929 - 2018), Szczęśliwa spirala, nd. 

litografia / papier, 49,5 x 37,5 cm (zadruk) sygnowany, 
opisany i datowany u dołu kompozycji: szczęśliwa spirala 
Litografia 2/10 H.Opałka“ 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł  
estymacja: 1 000,00–2 000,00 zł



69  Henryk OPAŁKA (1929 - 2018), Godło świeca, nd. 

litografia / papier, 50 x 69,5 cm (arkusz) sygnowany, 
datowany i opisany u dołu kompozycji: Tyt. 4 x 20 
Litografia 1/10 ,Godło świeca“ | H.Opałka“

 cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł  
estymacja: 1 500,00–3 000,00 zł



70   Edouard BOUBAT (1923 - 1999), Madras, India, 1971 

16,5 x 11 cm sheet-fed gravure / papier,  
nr archiwalny rok i miejsce odbitki: lata »70 XX w., 
Francja“ 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł  
estymacja: 1 200,00–1 800,00 zł



71   Marta LEŚNIAKOWSKA ur. 1950, Basen nr 230. Hommage a David Hockney 

wydruk pigmentowy / papier archiwalny Hahnemuhle 
Photo Rag Baryta 315 g ,40 x 40 cm (zadruk)  dołączony 
certyfikat Digigraphie  edycja: 1/5 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł 
estymacja: 1 000,00–1 500,00 zł



72   Marta LEŚNIAKOWSKA ur. 1950, Wyjście awaryjne. Hommage a Saul Leiter 

wydruk pigmentowy / papier archiwalny Hahnemuhle 
Photo Rag Baryta 315 g, 40 x 40 cm (zadruk) dołączony 
certyfikat Digigraphie  edycja: 1/5 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł 
estymacja: 1 000,00–1 500,00 zł



73   Marta LEŚNIAKOWSKA ur. 1950, Basen nr 302. Hommage a David Hockney, 2010 

wydruk pigmentowy / papier archiwalny Hahnemuhle 
Photo Rag Baryta 315 g 40 x 40 cm (zadruk) dołączony 
certyfikat Digigraphie  edycja: 2/5 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł 
estymacja: 1 000,00–1 500,00 zł



74   Marta LEŚNIAKOWSKA ur. 1950, Śniadanie na trawie (2),. Hommage a Edouard 

wydruk pigmentowy / papier archiwalny Hahnemuhle 
Photo Rag Baryta 315 g 40 x 40 cm (zadruk) dołączony 
certyfikat Digigraphie  edycja: 1/5 

cena WyWołaWcza: 800,00 zł 
estymacja: 1 000,00–1 500,00 zł



75   Natalia LACH-LACHOWICZ Sztuczna fotografia, 1975 

fotografia vintage print, 17,5x22,5 cm 

cena WyWołaWcza: 20 000,00 zł  
estymacja: 35 000,00–45 000,00 zł



76   Adam MYJAK ur. 1947, Portret X, nd. 

terakota szkliwiona wys.: 43 cm 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł  
estymacja: 14 000,00–18 000,00 zł



77   Igor MITORAJ (1944 - 2014), Perseusz 

brąz, marmur 46 x 29 x 10 cm  ed. C297/1000hC 

cena WyWołaWcza: 32 000,00 zł  
estymacja: 38 000,00–50 000,00 zł



78   Łukasz NOWICKI ur. 1981 Stacja, 2015 

malarstwo cyfrowe /giclee / papier bawełniany, 60x100 cm  
sygnowany i opisany, opieczętowany hologramem Polskiej 
Grafiki Cyfrowej edycja 2/20 certyfikat Polskiej Grafiki 
Cyfrowej 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł  
estymacja: 1 200,00–1 600,00 zł



79   Xawery DESKUR WOLSKI ur. 1988, Brzuch, 1994 

gips, 19 x 14 cm  
sygnowany i datowany na odwrociu: X. Wolski | 1994 

cena WyWołaWcza: 6 000,00 zł  
estymacja: 8 000,00–12 000,00 zł



80  Bartłomiej AROBAL KOCIEMBA, Ilustracja okładkowa do miesięcznika Znak nr 708, 

ołówek, kredka / papier, 42 x 29,8 cm (arkusz), 
sygnowany p.d.: „arobal“ 

cena WyWołaWcza: 2 000,00 zł 
estymacja: 4 500,00–5 500,00 zł



81  Bartłomiej AROBAL KOCIEMBA, Kawa, nd. 

ołówek, kredka / papier, 29,5 x 21 cm sygnowany l.d.: 
„arobal“

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł 
estymacja: 2 500,00–3 500,00 zł



82  Piotr SZCZUR ur. 1987, Road to the monument valley, 2019 

olej/ płótno, 100 x 100 cm  opisany na odwrociu: Piotr 
Szczur „Road to the monument valley 100 x 100 cm oil 
on canvas 2019“ 

cena WyWołaWcza: 4 000,00 zł 
estymacja: 8 000,00–12 000,00 zł  



83  Norman LETO ur. 1980, Bez tytułu 

olej / płótno, 110 x 150 cm  sygnowany l.d.: NORMAN | 
2050 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 10 000,00–15 000,00 zł



84  Urszula WILK ur. 1959, Szepty, 2020 

olej / płótno, 130,5 x 110 cm  sygnowany, datowany 
i opisany na odwrocie: „Urszula Wilk | 2020 | Seria Szepty“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 12 000,00–16 000,00 zł



85  Urszula WILK ur. 1960, Kompozycja, 1994 

olej / płótno, 100 x 100 cm  sygnowany i datowany na 
odwrocie: „Urszula Wilk | 1994“ 

cena WyWołaWcza: 8 000,00 zł 
estymacja: 10 000,00–14 000,00 zł



86  Joanna GUZOWSKA ur. 1971, Miami, 2019 

olej / płótno, 92 x 73 cm  sygnowany, datowany i opisany 
na odwrociu: „Joanna | Guzowska | „Miami” | oil 2019 | 
92 x 73“ 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł 
estymacja: 2 000,00–6 000,00 zł



87  Joanna GUZOWSKA ur. 1971, Time travel No 2, 2019 

olej / płótno, 92 x 73 cm  sygnowany i datowany p.d. 
monogramem JG | 2019 sygnowany, datowany i opisany 
na odwrociu: „Joanna Guzowska | olej / 73 x 92 | „TIME 
TRAVEL” No 2 | 2019“ 

cena WyWołaWcza: 1 000,00 zł 
estymacja: 2 000,00–6 000,00 zł
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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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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: XVI Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 1612ASN16 | Data aukcji: 16.12.2020 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



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.




