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1. Winogrona i przedmioty (szkic), 1929, ( IV 393)
 ołówek / papier żeberkowy z filigranem i suchą pieczęcią 
 31,8 × 48,2
 sygnowany p. d. „III 1929” oraz ślad zatartej sygnatury

reprodukowany
 ∙ Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, wyd. Państwowa 

Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 144,il. 15
 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. 

Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 15 

wystawiany:
 ∙ Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, 

czerwiec 1966, poz. 8

   cena WyWołaWcza: 40 000 pLn 
   estymacja: 50 000–60 000 pLn *

▲ por. Winogrona i przedmioty (1929), gwasz, papier, 92x73 cm
     kolekcja prywatna, Polska
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2. Ryby i przedmioty, 1927, (IV/ 275)
ołówek, papier żeberkowy, szary
34 × 27 cm, sygn. p.g. 1927, zamazana przez artystę („Streng“)

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara 

Askanas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w 
różnych technikach, poz. 314, s. 98

reprodukowany:
 ∙  Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, wyd. 

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 144,il. 19

   cena WyWołaWcza: 24 000 pLn 
   estymacja: 30 000–35 000 pLn *
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3. Balustrada, 1927, (IV 319)
ołówek / papier żeberkowy, szary
47,9 × 31,5 cm 
na odwrocie napis ołówkiem: „IV 319 | 1430”
 
wystawiany:

 ∙ Marek Włodarski | Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a 
peryferiami, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, Lwów 2013, poz. kat. 
22.

 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. 
Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. 27, s. nlb.

reprodukowany:
 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. 

Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 27
 ∙ Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a 

peryferiami, wyd. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 
151, il. 24

   cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
   estymacja: 26 000–35 000 pLn *
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4. Kompozycja ze św. Florianem, 1927, (VIII 927)
gwasz / papier
37, 3 × 28,3 
sygnowany p.g: VIII 927, oraz ślad zatartej sygnatury

reprodukowany:
 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. 

Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il.10
 ∙ Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, Sopot 2013,  

s. 149, il. 21

wystawiany:
 ∙ Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum a peryferiami, Państwowa 

Galeria Sztuki w Sopocie, 2013, poz. 107

   cena WyWołaWcza: 15 000 pLn * 
   estymacja: 40 000–50 000 pLn
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5. Martwa natura z winogronami 1930 (IV.558)
ołówek, papier
24 × 33 cm
sygnowany l.d. (wtórnie) Włodarski 1930

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



6. Aktorzy we wnętrzu z kotarą, 1929, (IV 428)
 
sepia, pędzel / papier naklejony na papier beżowy z ramką
21 × 30 cm 
sygnowany p.d (wtórnie): Włodarski 1929

   cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
   estymacja: 20 000–30 000 pLn *
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7. Myśliwy, 1929, (IV 418) 
sepia, pędzel / papier żeberkowy
22,9 × 29,1 
sygnowany p.d.: 1929, oraz ślad zatartej sygnatury: 29

  cena WyWołaWcza: 8 000 pLn 
  estymacja: 15 000–20 000 pLn *



8. Pejzaż podwodny, 1929, (IV 425) 
sepia, pędzel / papier naklejony na papier beżowy z ramką
31,4 × 21 
sygnowany: p.d. (wtórnie): WŁODARSKI 1929

    cen WyWołaWcza: 10 000 pLn 
   estymacja: 15 000–20 000 pLn *
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9. Kompozycja z męskim profilem, 1929, (IV 398)
ołówek / papier
19,3 × 25,5 cm 
sygnowany p.d.: 1929, oraz ślad zatartej sygnatury

reprodukowany:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/398, il. 33 

   cena WyWołaWcza: 12 000 pLn 
   estymacja: 25 000–30 000 pLn *
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10. Trzy postacie, ok. 1929, (III 
52)
akwarela, ołówek / papier żeberkowy 
31,4 × 21 cm 

    cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
   estymacja: 25 000–30 000 pLn *
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11. Historia naturalna skały, 1930, (IV 549)
ołówek / papier szary naklejony na papier kremowy
35,1 × 25,4 cm 
sygnowany p.d. (wtórnie): Włodarski 1930
 
reprodukowany:

 ∙ Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. 
Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 55

 ∙ Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, 
czerwiec 1966,  poz.16

 ∙ Artes 1929 -1934,  Muzeum Śląskie, Wrocław 1969, poz. 98

wystawiany:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 

1981–1982, poz. kat. IV 549.
 ∙ Wystawa grupy Artes, Wrocław 1969, poz. kat. 98.
 ∙ ZSP Warszawa, 1966, poz. kat. 16.

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w 

Warszawie,  
red. B. Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 549, s. 109.

 ∙ P. Łukaszewicz, Zrzeszenie artystów plastyków Artes 1929-1935, Wrocław 1975, il. 119.

   cena WyWołaWcza: 45 000 pLn 
   estymacja: 65 000–75 000 pLn *
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12. Ludzie w górach wieczorem, 1931, (IV 589)   
[szkic do Miłość, wiara i nadzieje w górach] 
kredka, ołówek, papier 
34,1 × 25,2 cm  

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara 

Askanas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w 
różnych technikach, poz. 589, s. 111

  cena WyWołaWcza: 20 000 pLn 
  estymacja: 45 000–55 000 pLn *

Praca ta jest unikatowym szkicem do pracy olejnej znajdującej się w kolekcji Muzeum Naro-
dowego w Warszawie "Miłość wiara i nadzieja w górach". Dodatkowo jest świadectwem 
unikatowego życiorysu Henryka Strenga i zmiany jego tożsamości. Jak pisał Piotr Słodkowski " 
Odpryskiem zmiany tożsamości i zniszczenia starych dokumentów było wymazywanie podpisu 

„Streng” z rysunków i obrazów z lat 20. i 30. Śladów ingerencji artysty nie wolno bagatelizować, 
gdyż otwierają one możliwość radykalnie innego spojrzenia na jego oeuvre. W tej optyce 
légerowskie i surrealistyczne kompozycje nie jawią się już ani jako odcieleśnione reprezentacje, 
ani – tym bardziej – jako najlepsze przykłady nowoczesnych izmów. Miejsce modernistycznej 
logiki innowacji stylistycznej zajmuje bowiem obraz jako artefakt – materialny obiekt, który 
posiada bogatą fakturę i w tej „fakturyzacji” staje się czymś więcej niż przedmiotem sztuki. 
Jest odtąd unikalnym źródłem historycznym i świadectwem przejmującej historii życia artysty.

▲ por. Miłość, wiara i nadzieje w górach (1931), olej, płótno, 92x73 cm
     w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
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13. Para z bukietem piór, ok. 1931, (IV 618)
ołówek, papier
24 × 16,3 cm
sygn. p.d.: 1931 oraz ślad zatartej sygn. por. kat. IV/ 618

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara 

Askanas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w 
różnych technikach, poz. 618, s. 112

  cena WyWołaWcza: 20 000 pLn 
  estymacja: 45 000–55 000 pLn *
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14. Para z bukietem, 1931, (IV 606)
ołówek, kredka, papier
31,8 × 22,8 cm

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara 

Askanas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w 
różnych technikach, poz. 618, s. 112

Praca oprócz odznaczania się stylistyką najlepszych
surrealistycznych prac Strenga jest także unikalnym źródłem
historycznym i świadectwem przejmującej zmiany trajektorii
biografii Strenga, uwidaczniającego się poprzez wymazanie sygnatury.

  cena WyWołaWcza: 12 000 pLn 
  estymacja: 25 000–30 000 pLn *

▲ por. Familia z bukietem (1937), olej, płótno, 100x81 cm
      w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
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15. Pożegnanie żołnierza, 1931,  (IV 585)
ołówek, papier
34,4 × 24,7 cm
sygn. p.d.: 1931-66, oraz ślad zatartej sygnatury

literatura:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara 

Askanas, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w 
różnych technikach, poz. 618, s. 112

Praca jest wariacją/szkicem do najlepszego obrazu
surrealistycznego Henryka Strenga "Pożegnanie żołnierza /Spacer w parku. 
Także i na nim widzimy usunięcie śladów własnej
tożsamości w okresie ukrywania się podczas wojny.

  cena WyWołaWcza: 12 000 pLn 
  estymacja: 20 000–30 000 pLn *

▲ por. Pożegnanie żołnierzy, 1933 r., olej / płótno, 92x72,5 cm, z kolekcji Muzeum   
     Narodowego w Warszawie
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16. Rysunek anatomiczny, 1933, (III 72)
akwarela, ołówek / papier 
15,8 × 20,3 cm 
sygnowany p.d.: 1933 oraz ślad zatartej sygnatury

   cena WyWołaWcza: 15 000 pLn 
   estymacja: 20 000–25 000 pLn *



17. Zapaśnicy, ok. 1938, (iV 684) 
[szkic do obrazu Atleci]
ołówek, kredka/papier
34,2 × 21,2 cm

 
cena WyWołaWcza:12 000 pLn 
estymacja: 20 000–25 000 pLn *
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▲ por. Atleci 1936–38 r., olej / płótno, 73 x 60,5 cm
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18. Dwaj jeźdźcy (Pożegnanie żołnierzy), 1931
gwasz, papier
20 × 26 cm (w świetle oprawy)
datowany p.d. „1931–62”

wystawiany:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 

1981–1982, poz. kat. IV 319.

reprodukowany:
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w 

Warszawie, red. B. Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat.III 67, i;. 40

  cena WyWołaWcza: 30 000 pLn 
  estymacja: 65 000–75 000 pLn *
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19. Łapanka, ok. 1945, (iV 818)
kredka / papier
29,9 × 21,7 cm

cena WyWołaWcza: 15 000 pLn 
estymacja: 22 000–28 000 pLn*
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20. Para w fantastycznym pejzażu, 1939, (iV 597) 
ołówek, papier 
24,9 × 34,2 cm 
sygnowany p.d.: (wtórnie): Włodarski 1939–64 

  cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
  estymacja: 20 000–25 000 pLn *
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21. Kompozycja, 1948, (iii 248, 249)
akwarela, gwasz na szkicu, ołówek / papier
21,1 × 30,4 cm

cena WyWołaWcza: 18 000 pLn 
estymacja: 30 000–40 000 pLn*



22. Kompozycja z zielenią, 1948, (iii 227)
akwarela, gwasz / papier
21 × 29,9 cm
sygnowany p.d.: Włodarski 1948 

cena WyWołaWcza: 15 000 pLn 
estymacja:  20 000–25 000 pLn*



23. Demonstracja obrazów, szkic II, 1948, (III 225)
akwarela, ołówek, papier
19,9 × 28,3 cm
sygnowany pd. Włodarski 1948

  cena WyWołaWcza: 40 000 pLn 
  estymacja: 50 000–60 000 pLn  *



43

▲ por. Demonstracja obrazów, 1848r., olej / płótno, 74 x 92 cm z kolekcji Muzeum Sztuki   
    w Łodzi.
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24. Kompozycja kontrukcyjna, 1948, (iii 252)
akwarela, gwasz / papier
29,8 × 21,2 cm

cena WyWołaWcza: 35 000 pLn 
estymacja: 40 000–60 000 pLn*
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25. Chłopiec w ogrodzie, 1955, (ii 37)
olej / papier
24,7 × 31,6 cm
sygnowany p.g.: Włodarski / 955
 
wystawy: 

 ∙ Wenecja 1956,(Kat. XXVIII Biennale di Venezia, Venezia czerwiec - sierpień 
1956, poz. 53

cena WyWołaWcza: 16 000 pLn 
estymacja: 35 000–45 000 pLn*



26. Ptak w ogrodzie, ok. 1954, (ii 33)
olej / papier 
28,2 × 36,8 cm

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
estymacja: 20 000–30 000 pLn*
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27. W lesie, 1956, (iii 344)
gwasz / papier 15 ×  21,1 cm
sygnowany p.d.: Włodarski. 1956.

reprodukowany: 
 ∙ Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. 

wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. III 344, il. 73

cena WyWołaWcza: 10 ooo pLn 
estymacja:  18 000–28 000 pLn*



28. Dom wśród kwiatów, (ii 23)
olej, tempera olejna / papier
31 × 38,1 cm

cena WyWołaWcza: 10 000 pLn 
estymacja: 20 000–30 000 pLn*



50

   DOm AuKcyjNy LIBRA
   Złota 48/54 00-120 Warszawa
   +48 660 299 912
   (22) 201 07 43
   www.artlibra.pl
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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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Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: Henryk Streng / Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze | Kod aukcji: 2103HS17 | Data aukcji: 24.03.2021 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
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Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji:  Henryk Streng / Marek Włodarski. Małe formy: prace na papierze | Kod aukcji: 2103HS17 | Data aukcji: 24.03.2021 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 zakładowy 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
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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.
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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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