
Regulamin Aukcji Bliźniemu Swemu.  
data aukcji: 23.02.2020, godz. 18.00 
miejsce aukcji: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Bliźniemu swemu w partnerstwie z Domem Aukcyjnym Libra.  
2. Cały dochód z Aukcji przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Bliźniemu Swemu.  
3. Aukcja charytatywna odbędzie się 23.02.2020 roku w salach Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w 

Warszawie. 
4. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży charytatywnej przez właścicieli albo stanowiące 

własność Fundacji Bliźniemu Swemu. 
5. Oddane do sprzedaży aukcyjnej Obiekt stanowią jego własność lub Fundacja 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.  

6. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu. Cena wywoławcza 
stanowi także minimalną cenę sprzedaży Obiektu poniżej której Dom Aukcyjny w porozumieniu z 
Fundacją nie może sprzedać. 

7. Dom Aukcyjny w porozumieniu z Fundacją zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży 
bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

8. Dom Aukcyjny w porozumieniu z Fundacją 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. 

 
II. 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 we współpracy z Fundacją 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. 

4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w terminie 14 dni przed aukcją, we 
wskazanym przez Dom Aukcyjny miejscu ich ekspozycji.  

 
III. REJESTRACJA 

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

2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego.  

3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny i/lub Fundację otrzymuje numer klienta. 
4. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności 

zamieszczoną pod adresem www.artlibra.pl i potwierdza zapoznanie się z ich treścią, w szczególności 
dotyczących przetwarzania danych osobowych klienta. 

 
IV. PRZEBIEG AUKCJI 



1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w 
imieniu i na rachunek Fundacji.  

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 w porozumieniu z Fundacją 
zastrzega sobie możliwość zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją. 

4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną w PLN, 
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 Fundacją za pośrednictwem 
Domu Aukcyjnego 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.  
7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza 

ponowną licytację Obiektu.  
8. Dom Aukcyjny wraz z Fundacją zastrzegają 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 i Fundacji oraz z rozstrzyganiem 
sporów. 

 
V. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI  

1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które: 
a. zostały zarejestrowane przez Fundację i/lub 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. 

 
VI. LICYTACJA TELEFONICZNA 

1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które: 
a. zostały zarejestrowane przez Fundację lub 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 lub Fundacji zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji.  

3. Dom lub Fundacja 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. 

4. Pracownik Domu Aukcyjnego lub Fundacji połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia,  

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

6. Dom Aukcyjny lub Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w 
licytacji, będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny lub Fundację problemów z 



uzyskaniem lub z jakością połączenia. Dom Aukcyjny lub Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za 
odmowę wzięcia udziału w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4. 

7. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.  
 
VII. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM 

1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny lub Fundację w imieniu klienta mogą osoby, 
które: 

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

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

3. 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. 

4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu. 
 
 
VIII. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT 

1. Do wylicytowanej ceny nie jest doliczana opłata aukcyjna.  
 
IX. ZAKUP OBIEKTU 

1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy.  

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Fundacja przyjmuje następujące formy płatności: 
a. gotówka do wysokości maksymalnej 15.000 zł (płatność dokonywana jest w PLN), 
b. karty płatnicze, 
c. przelew bankowy na rachunek fundacji. 

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. 

 
 
X. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU 

1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny. 
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny (chwila przyjęcia gotówki 

po aukcji, albo zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Fundacji w przypadku płatności kartą lub 
przelewem bankowym) i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności. 

3. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego lub po uiszczeniu opłaty w dni 
aukcji.  

4. Dom Aukcyjny ani Fundacja nie oferują możliwości wysyłki Obiektu. 
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu 

Aukcyjnego albo z chwilą nadania odbioru Obiektu przez Nabywcę 
6. Dom Aukcyjny obciąży Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 dni od daty 

zakupu,  
7. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu i Fundacji nieograniczonej licencji na wykorzystywanie 

wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych. 
 



 
XI. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 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 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299), Dom Aukcyjny lub Fundacja jest zobowiązany do zbierania 
danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 987), 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. 


