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1
Marek WŁODARSKI (1898 - 1960)
Martwa natura kuchenna, 1925

ołówek, kredka / papier 
28,2 x 26,4 cm (w świetle passe-partout)
 
na odwrocie: IV 241 – numer katalogowy z wystawy 
monograficznej w Muzeum Narodowym  
w Warszawie, grudzień 1981 – styczeń 1982  

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 PLN
ESTYMACJA 15 000 – 20 000 PLN •
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2
Marek WŁODARSKI (1898 - 1960)
Kompozycja na żółtym tle, 1956

gwasz/papier
60x92 cm (w świetle passe-partout)
80,5x111 cm (w oprawie)

sygnowany p.d.: WŁODARSKI.956.
Reprodukowany:
Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/
Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, 
Poznań 2009, il. s. nlb., kat. 97
Marek Włodarski | Henryk Streng 1898-1960 

CENA WYWOŁAWCZA 28 000 PLN
ESTYMACJA 45 000 – 55 000 PLN •
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Stanisław SZUKALSKI (1893 - 1987)
Walka

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy
48 x 35 cm (zadruk)

sucha pieczęć p.d.: ‚ARCHIVES SZUKALSKI | made 
from ORIGINAL NEGATIVE
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności 
podpisany przez Glenna Bray’a
odbitka ze szklanego negatywu wykonana w 1989 

CENA WYWOŁAWCZA 10 000 PLN
ESTYMACJA 11 000 – 16 000 PLN •
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Stanisław SZUKALSKI (1893 - 1987)
Krak (Krak zabijający smoka), ok. 1973

cynkografia/papier
31,5 x 19,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i opisana na płycie p.g.: 
”K Ra-k” | Szukalski
na odwrociu pieczątka: ‚ARCHIVES SZUKALSKI
praca znana dotad polskim badaczom twórczości 
Szukalskiego tylko z reprodukcji. Rysunkowy 
pierwowzór znajduje się w kolekcji prywatnej.  

CENA WYWOŁAWCZA 2 500 PLN
ESTYMACJA 3 000 – 5 000 PLN •
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Stanisław SZUKALSKI (1893 - 1987)
Kopernik (projekt pomnika), ok. 1975

cynkografia/papier
31,5 x 19,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i opisana na płycie l.g.:  
KOPERNIK | by | Szukalski
na odwrociu pieczątka: ‚ARCHIVES SZUKALSKI
praca znana dotad polskim badaczom twórczości 
Szukalskiego tylko z reprodukcji. Rysunki 
pierwowzory znajdują się w zbiorach Archive  

CENA WYWOŁAWCZA 2 500 PLN
ESTYMACJA 3 000 – 5 000 PLN •
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Alfred LENICA (1899 - 1977)
Figury w świetle nocy, 1957-1969

olej / płótno
109x89 cm

sygnowany p.d.: „Lenica”, na odwrocie: „Figury  
w świetle nocy | A. Lenica. | Warszawa | 1957-1959-
69 | 89x109”  

CENA WYWOŁAWCZA 80 000 PLN
ESTYMACJA 140 000 – 180 000 PLN •

6



14 15

Jan BERDYSZAK
Requiem I, 1966

olej / papier
64,5×47 cm

sygnowany i datowany l.d.: „I | 19 | 66 | JAN | BER | 
DYSZ | AK”  

CENA WYWOŁAWCZA 11 000 PLN
ESTYMACJA 12 000 – 16 000 PLN •
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Jan BERDYSZAK
Apres passe-par-tout, 2002

akryl, kredka, akwarela / papier
57 x 78 cm 
70,5 x 92 cm (z oprawą)

sygnowany i datowany p.d.: JAN | BER | DYSZ | AK | 
2002
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Apres 
passe-par-tout | 2002 | akryl, kredka, akwarela | JAN 
| BER | DYSZ | AK  

CENA WYWOŁAWCZA 8 000 PLN
ESTYMACJA 13 000 – 16 000 PLN •

8



18 19

Jan BERDYSZAK
Ze szkicownika, 1962

gwasz, tusz / papier
29×21 cm 

CENA WYWOŁAWCZA 3 000 PLN
ESTYMACJA 4 000 – 6 000 PLN •
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Janusz ORBITOWSKI (1940 - 2017)
1/88, 1988

relief, akryl, sklejka
115 × 95 cm

sygnowany na odwrocie: „Janusz ORBITOWSKI | 
1988 | 1/88, 115 × 95”  

CENA WYWOŁAWCZA 55 000 PLN
ESTYMACJA 80 000 – 100 000 PLN •

10



22 23

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

serigrafia / papier 
42 x 30,8 cm

sygnowany p.d.: Jan Tarasin  

CENA WYWOŁAWCZA 700 PLN
ESTYMACJA 800 – 1 200 PLN •
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Henryk PŁÓCIENNIK (1933 - 2020)
Kwiaty, 1963

linoryt / papier
66 x 52 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 
„Kwiaty” Epreuve d’artiste linoryt 1963 (AP) Henryk 
Płóciennik  

CENA WYWOŁAWCZA 1 200 PLN
ESTYMACJA 1 800 – 2 200 PLN •
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Jan TARASIN (1926 - 2009)
Bez tytułu, nd.

serigrafia / papier
42 x 30,8 cm 

sygnowany p.d.: Jan Tarasin  

CENA WYWOŁAWCZA 700 PLN
ESTYMACJA 800 – 1 200 PLN •
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Henryk PŁÓCIENNIK (1933 - 2020)
Wyprawa po skarby, 1963

linoryt / papier
55,5 x 63 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 
„Wyprawa o skarby” 11/50 (AP) Henryk 
Płóciennik  

CENA WYWOŁAWCZA 1 200 PLN
ESTYMACJA 1 800 – 2 200 PLN •
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Stanisław FIJAŁKOWSKI (1922 - 2020)
2004aa.jpg, 2004

wydruk cyfrowy / papier
41 x 28,5 cm, 42,5 x 30 cm (z oprawą)

sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji: 
l.d.: 30 X 2004.aa.jpg, śr.d.: e.a., p.d.: S.Fijałkowski

CENA WYWOŁAWCZA 500 PLN
ESTYMACJA 700 – 1 000 PLN •
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Stefan GIEROWSKI ur. 1925
Bez tytułu, 1975

akwarela / papier
64 x 53 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany: sgierowski 1975  

CENA WYWOŁAWCZA 18 000 PLN
ESTYMACJA 22 000 – 26 000 PLN •
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Apoloniusz WĘGŁOWSKI
Kompozycja, 1990

olej / płótno
150 x 85 cm 

sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: 
APOLONIUSZ | WĘGŁOWSKI | 1990 
(opis do góry nogami względem kompozycji)  

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 PLN
ESTYMACJA 15 000 – 20 000 PLN
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Włodzimierz PAWLAK ur. 1957
Ikona industrialna, 2014

akryl / płótno
50 x 40 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: 
WŁODZIMIERZ PAWLAK | IKONA INDUSTRIALNA 
1/XI | 50 x 40 | 2014  

CENA WYWOŁAWCZA 16 000 PLN
ESTYMACJA 18 000 – 22 000 PLN •
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Włodzimierz PAWLAK ur. 1957
Notatka o sztuce 1/X, 2020

olej / płótno
130 x 110 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
WŁODZIMIERZ PAWLAK | NOTATKA O SZTUCE | 
1/X | 130 X 110 | 2020 

CENA WYWOŁAWCZA 35 000 PLN
ESTYMACJA 45 000 – 55 000 PLN 
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Włodzimierz PAWLAK ur. 1957
Ikona industrialna, 2020

olej / płótno
100 x 80 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
WŁODZIMIERZ PAWLAK | IKONA INDUSTRIALNA 
| 100 x 80 | 2020

CENA WYWOŁAWCZA 25 000 PLN
ESTYMACJA 28 000 – 34 000 PLN
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Tadeusz DOMINIK (1928 - 2014)
Pejzaż (morze), 2009

wydruk cyfrowy / papier
59,6 x 76 cm (w świetle passe-partout)
79,5 x 95,5 cm ( z oprawą)

sygnowany p.d.: T. Dominik
opisany i datowany śr. d.: Pejzaż (morze) 2009
opisany l.d.: Graf. komp. 1 egz.  

CENA WYWOŁAWCZA 3 000 PLN
ESTYMACJA 4 000 – 6 000 PLN •
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Tadeusz DOMINIK (1928 - 2014)
Pejzaż, 2000

wydruk cyfrowy / papier
40 x 57,5 cm
53,6 x 71,5 cm

sygnowany p.d.: T. Dominik; opisany i datowany śr. 
d.: pejzaż 2000; opisany l.d.: Graf. komp. 

CENA WYWOŁAWCZA 2 000 PLN
ESTYMACJA 3 000 – 4 000 PLN •
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Richard ANUSZKIEWICZ
Bez tytułu, 1970

serigrafia barwna / papier
67,5 x 52,5 cm

sygnowany i datowany p.d.: ANUSZKIEWICZ A.P. 
1970  

CENA WYWOŁAWCZA 3 500 PLN
ESTYMACJA 4 500 – 5 500 PLN •
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Victor VASARELY (1906 - 1977)
Folklor planetarny

serigrafia barwna / papier
64 x 60 cm 

sygnowany p.d.: Vasarely  

CENA WYWOŁAWCZA 3 500 PLN
ESTYMACJA 4 000 – 5 000 PLN •
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Jan DOBKOWSKI ur. 1942
Bez tytułu, 1993

pastel / papier
50 x 70 cm

sygnowany i datowany u dołu kompozycji:  
Jan Dobkowski 1993 rok  

CENA WYWOŁAWCZA 4 000 PLN
ESTYMACJA 5 5000 – 8 500 PLN
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52 53

Jan DOBKOWSKI ur. 1942
Bez tytułu, 1993

pastel / papier
50 x 70 cm

sygnowany l.d.: Jan Dobkowski
datowany p.d.: 1993 rok 

CENA WYWOŁAWCZA 4 000 PLN
ESTYMACJA 5 5000 – 8 500 PLN
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Jan DOBKOWSKI ur. 1942
Zaloty hipnotyczne, 1971

41 x 33 cm
olej / płótno

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:  
Jan Dobkowski | Zaloty hipnotyczne 1971 | olej 
41 x 33 cm  

CENA WYWOŁAWCZA 38 000 PLN
ESTYMACJA 48 000 – 58 000 PLN

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

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

Jan Dobkowski (Łomża 8 VI 1942 – ) w latach stu-
diował 1962–1968 na Wydziale Malarstwa warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. 
Juliusza Studnickiego i Jana Cybisa. Będąc jeszcze na 
studiach, w 1966 roku, utworzył duet artystyczny, 
w którym jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. 
Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo od-
była się w Warszawie w 1967. Wystawiali wspólnie 
do 1970. Debiut Dobkowskiego miał miejsce w mo-
mencie apogeum kontrkultury lat 60., co pozostaje 
nie bez znaczenia dla wymowy i charakteru jego prac. 
W 1968 powstały pierwsze zielono-czerwone obrazy 
Dobkowskiego (używającego w tym czasie pseudoni-
mu Dobson). Artystę interesowała wówczas biologia 
rozrastania, wyrażająca się w ciągłych przekształce-
niach profili ludzkiego ciała, ukazanych w zaskaku-

jących konfiguracjach. Profile sugerujące fragmenty 
ludzkich ciał wypełniał wówczas jednolitym kolorem, 
zwykle czerwienią, umieszczając je na zielonym tle. 
W tej biomorficznej, podszytej erotyzmem sztuce 
kryła się tęsknota za miłością i nieskrępowaną sek-
sualnością. Artysta traktował erotyzm jako najpotęż-
niejszą, pozytywną siłę witalną napędzającą życie. 
W 1971 oku zdobył złoty medal na Sympozjum Zło-
tego Grona w Zielonej Górze. W 1972 roku wyjechał 
na blisko rok do USA w ramach stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej. Wyraźną zmianę nastroju i wy-
mowy jego prac przyniosły wydarzenia 1980–1981 
roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. 
Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy 
nikłymi, wiotkimi liniami rysunku. Najczęstszym mo-
tywem były patriotyczne i religijne symbole. Kolejna 
radykalna zmiana nastąpiła ok. 1990 roku. Równole-
gle z malarstwem Dobkowski pracuje nad rysunkiem, 
będącym bardzo ważnym dopełnieniem jego twór-
czości. Do najciekawszych przejawów tego aspektu 
jego aktywności należy rysunkowy cykl „Orgie i tańce 
rytualne” stworzony w latach 1988–1990.
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Stasys EIDRIGEVICIUS ur. 1949
Najpierw musi pojawić się księżyc

olej / płótno
50 × 44 cm
56 × 46 cm (z oprawą)  

CENA WYWOŁAWCZA 10 000 PLN
ESTYMACJA 12 000 – 14 000 PLN •
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58 59

Jerzy SKOLIMOWSKI ur. 1938
174, 2008

akryl / płótno
175 x 195 cm

sygnowany na odwrociu: Jerzy Skolimowski
wzdłuż krosna wskazówka montażowa i tytuł pracy: 
144     

Reprodukowany:
Jerzy Skolimowski. Malarstwo. Publikacja wydana 
z okazji nadania Artyście tytuły doktora honoris 
cause Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińśkiego w Łodzi, Łódź 2015, il. s. 79 

CENA WYWOŁAWCZA 45 000 PLN
ESTYMACJA 60 000 – 80 000 PLN 
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Jan LEBENSTEIN (1930 - 1999)
Bez tytułu, nd.

serigrafia / papier
33,4 x 24 cm

sygnowany i opisany l.d.: 71/100 Lebenstein  

CENA WYWOŁAWCZA 800 PLN
ESTYMACJA 1000 – 1500 PLN •
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62 63

Jan LEBENSTEIN (1930 - 1999)
Bez tytułu, nd.

serigrafia / papier
33,4 x 24 cm

opisany l.d.: 66/100, sygnowany p.d.: Lebenstein  

CENA WYWOŁAWCZA 800 PLN
ESTYMACJA 1000 – 1500 PLN •

31



64 65

Eugeniusz MARKOWSKI  (1912 - 2007)
Dwie postaci

tusz, gwasz / papier gazetowy
80 x 56,5 cm (w świetle passe-partout)
104 x 79 cm (z oprawą)

sygnowany l.d.: Eug. Markowski  

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 PLN
ESTYMACJA 14 000 – 16 000 PLN •
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66 67

Roman OPAŁKA (1931 - 2011)
Martwa natura

węgiel, gwasz / papier
100 x 73 cm (z oprawą)
95,4 x 68,4 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p.d.: OPAŁKA  

CENA WYWOŁAWCZA 28 000 PLN
ESTYMACJA 30 000 – 40 000 PLN •
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Zdzisław BEKSIŃSKI (1929 - 2005)
Bez tytułu

wydruk cyfrowy / płyta piankowa
70 x 100 cm

śr. d. przedruk sygnatury: Beksiński
na odwrociu nalepka z pieczątką Fundacji 
Beksińskiego  

CENA WYWOŁAWCZA 1 000 PLN
ESTYMACJA 1 500 – 2 000 PLN •
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70 71

Zdzisław BEKSIŃSKI (1929 - 2005)
Bez tytułu

wydruk cyfrowy / płyta piankowa
70 x 100 cm

śr. d. przedruk sygnatury: Beksiński
na odwrociu nalepka z pieczątką Fundacji 
Beksińskiego  

CENA WYWOŁAWCZA 1 000 PLN
ESTYMACJA 1 500 – 2 000 PLN •
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72 73

Zdzisław BEKSIŃSKI (1929 - 2005)
Bez tytułu

73,5 x 73,5 cm (z oprawą) 
67 x 67 cm (w świetle passe-partout)
grafika komputerowa / płyta piankowa

sygn. śr. d.: Beksiński
na odwrociu naklejka z cetyfikatem oraz pieczęć 
Fundacji Beksiński

CENA WYWOŁAWCZA 1 000 PLN
ESTYMACJA 1 500 – 2 000 PLN •
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Rafał OLBIŃSKI
Calendar of Yesterday’s Wishes

serigrafia / papier
54 x 71,5 cm (w świetle passe partout)
70,5 x 82,5 cm (w oprawie)

sygnowany p.d.: Olbiński  

CENA WYWOŁAWCZA 1 500 PLN
ESTYMACJA 1 800 – 2 000 PLN •
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76 77

Rafał OLBIŃSKI ur. 1943
Bez tytułu, nd.

serigrafia barwna / papier
65,5 x 46 cm (zadruk)

sygnowany p.d.: Olbiński 

CENA WYWOŁAWCZA 1 500 PLN
ESTYMACJA 2 000 – 2 500 PLN •
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JACEK YERKA ur. 1952
Europa

giclée / papier
60,5 x 48,5 cm

ed. 117/450
sygnowany p.d.: Yerka, opisany l.d.: 117/450  

CENA WYWOŁAWCZA 1 500 PLN
ESTYMACJA 1 800 – 2 200 PLN •
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Natalia LACH-LACHOWICZ
Sztuka postkonsumpcyjna, 1975

odbitka żelatynowana / papier
edycja 2/5
51 × 61 cm

sygnowana na odwrocie: „NATALIA LL | SZTUKA 
POSTKONSUMPCYJNA – 1975 | POST-
CONSUMER ART – 1975 | gelatin colour print on 
papier | 2/5”  

CENA WYWOŁAWCZA 20 000 PLN
ESTYMACJA 40 000 – 55 000 PLN •

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

Cechą charakterystyczną prac artystki jest uporząd-
kowanie, konsekwencja w obrębie danego cyklu, kla-
rowna struktura i idea, w której to sam proces twór-
czy okazuje się najistotniejszy, treść wybrzmiewa 
wyraźnie, ale nie następuje przesycenie nią.
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82 83

Magdalena ABAKANOWICZ (1930 - 2017)
Bez tytułu, 2000

technika własna, druk, tempera / papier
39 × 61 cm

Sygnowany i datowany l.d.: M. Abakanowicz 2000

CENA WYWOŁAWCZA 10 000 PLN
ESTYMACJA 12 000 – 16 000 PLN •

41



84 85

Ryszard HOROWITZ ur. 1936
Bez tytułu

100 x 76 cm 
fotografia barwna na piance  

CENA WYWOŁAWCZA 7 000 PLN
ESTYMACJA 8 000 – 10 000 PLN •
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86 87

Dorota GRYNCZEL (1950 - 2018)
Bez tytułu, nd

haft, tiul
40,5 x 28 cm
60 x 48 cm (w oprawie) 

CENA WYWOŁAWCZA 3 500 PLN
ESTYMACJA 5 000 – 7 000 PLN 
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88 89

Dorota GRYNCZEL (1950 - 2018)
Kompozycja 13/89, 1989

olej / płótno
43 x 30 cm
44 x 32 cm (z oprawą)

sygnowany i opisany na odwrociu: GRYNCZEL | 
„Kompozycja 13/89”

CENA WYWOŁAWCZA 4 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 8 000 PLN 
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Dorota GRYNCZEL (1950 - 2018)
Kompozycja 5/95, 1995

olej / płótno
46 x 33,5 cm 
50 x 37,5 cm (w oprawie)

sygnowany i opisany na odwrociu: D. GRYNCZEL 
„Kompozycja 5/95”

CENA WYWOŁAWCZA 4 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 8 000 PLN 
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92 93

Anna KARPOWICZ-WESTNER ur. 1951
Bez tytułu, nd.

olej / płótno
65 x 55 cm
66 x 73 cm (z oprawą)

sygnowany p.d.: A. Karpowicz-W
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:  
ANNA KARPOWICZ-WESTNER | z cyklu „Der Berg” 
| Góra | Hochstaetten | 55 x 65 cm 2006/07  

CENA WYWOŁAWCZA 7 000 PLN
ESTYMACJA 8 000 – 11 000 PLN •
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Henryk LASKOWSKI ur. 1951
Promień światła i motyle, 2010

akryl / olej 
54 x 92 cm

sygnowany i opisany na odwrocie p.d.: „PROMIEŃ 
ŚWIATŁA I MOTYLE” | H. LASKOWSKI | 54 x 92 cm 
datowany na odwrocie l.d.: 2010  

CENA WYWOŁAWCZA 6 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 10 000 PLN 
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96 97

Józef WILKOŃ ur. 1930
Smutek

pastel / papier 
34 x 24,5 cm

sygnowany. p.g.: Wilkoń 

CENA WYWOŁAWCZA 5 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 8 000 PLN •
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98 99

Wiesław WAŁKUSKI ur. 1956
Twarz, 2012

papier / sepia
13,5 x 18 cm ( w świetle passe-partout)
32 x 36 cm (z oprawą)

sygnowany l.d.: WAŁKUSKI, datowany p.d.: 2012  

CENA WYWOŁAWCZA 1 400 PLN
ESTYMACJA 1 800 – 2 200 PLN •
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100 101

Apoloniusz WĘGŁOWSKI ur. 1951
Bez tytułu, 1991

ołówek / papier
18 x 10,5 cm
42 x 32 cm (w oprawie)

sygnowany l.d.: APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI, 
sygnowany i datowany p.d.: AW | 1991  

CENA WYWOŁAWCZA 800 PLN
ESTYMACJA 1 000 – 1 500 PLN
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102 103

Andrzej A. SADOWSKI
Telefonista, 1970

Tusz / papier
37 × 28 cm

na odwrocie nalepka z autorskimi napisami (m.in. 
informacja o udziale pracy w konkursie plastycznym 
im. F. Bartoszka i Z. Bobowskiego)  

CENA WYWOŁAWCZA 6 500 PLN
ESTYMACJA 9 000 – 11 000 PLN •
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104 105

Andrzej A. SADOWSKI
Kolekcjoner Rembrandta, nd.

Litografia / papier
ed. 7/10
62 x 46 cm (w świetle passe-partout)

Sygnowany, datowany i opisany: „Kolekcjoner 
Rembrandta, litografia 7/10 Andrzej A.Sadowski 
1973” 

CENA WYWOŁAWCZA 3 500 PLN
ESTYMACJA 5 500 – 6 700 PLN •
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106 107

Henryk OPAŁKA
Kwadratowiec, 2002

litografia/ papier
ed. 2/13
63,5 x 59,5 cm

Sygnowany, datowany i opisany: „Kwadratowiec | 
litografia 2/13 | H. Opałka 2002” 

CENA WYWOŁAWCZA 700 PLN
ESTYMACJA 1 000 – 1 500 PLN •
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108 109

Wojciech LEDER ur. 1960
Kompozycja, 2011

olej / płótno
114 x 146 cm
119 x 150,5 cm (z oprawą)

sygnowany i datowany na odwrociu ś.g.: W.LEDER 
2001  

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 PLN
ESTYMACJA 14 000 – 18 000 PLN •
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110 111

Wojciech ZUBALA ur. 1964
Bez tytułu, 2014

olej / płótno
75 x 75 cm

sygnowany na odwrociu l.g.: W.ZUBALA

Wystawiany:
• Wojciech Zubala, „Chorofile”, ABC Gallery, 

Poznań, 2015
Reprodukowany:
• Katalog: Wojciech Zubala „Kiedy mniej znaczy 

coraz więcej. Porządki chaosu”, Hos Gallery, 
Warszawa 2018, str. 55 

CENA WYWOŁAWCZA 6 000 PLN
ESTYMACJA 7 000 – 9 000 PLN •
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112 113

Mariusz KRUK ur. 1952
Bez tytułu, 2003

olej / płótno
101 x 121 cm

sygnowany i datowany na odwrociu p.g.: M.Kruk | 
Poznań, 2003

Wystawiany:
• Muzeum Narodowe w Poznaniu, Mariusz Kruk  

– retrospektywa, 2004
• Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Mariusz Kruk 

– retrospektywa, 2004
• Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Mariusz 

Kruk – retrospektywa, 2004

Reprodukowany:
• Mariusz Kruk, album z cyklu Mistrzowie 

polskiego malarstwa współczesnego, ABC 
Gallery, Poznań 2004, s. 123

• Kruk, zestaw pocztówek, Muzeum Narodowe  
w Poznaniu, 2004  

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 PLN
ESTYMACJA 15 000 – 18 000 PLN •
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114 115

Bartosz KOKOSIŃSKI ur. 1984
Bez tytułu, 2016

akryl, żywica, spray / płótno
140 x 110 cm

Wystawiany:
• Bartosz Kokosinski, „Wspólnota wyobrażeń  

o gęstości”, Państwowa Galeria Sztuki  
w Sopocie, 2017

Reprodukowany:
• Katalog wystawy: Bartosz Kokosinski, 

„Wspólnota wyobrażeń o gęstości”, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, PGS Sopot 2017,  
str. 103

• Katalog: Bartosz Kokosiński, Fundacja Monopol  
i BWA w Katowicach, Warszawa 2019, str. 122 

CENA WYWOŁAWCZA 14 000 PLN
ESTYMACJA 18 000 – 22 000 PLN •
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116 117

MAŁGORZATA WIELEK-MANDRELA  
ur. 1976
Dmuchawce, latawce, wiatr, 2014

akryl / płótno
60 x 60 cm

datowany, sygnowany i opisany na odwrociu 
śr.: 20.14.X | M. WIELEK-MANDRELA | 60x60 | 
„LATAWCE, DMUCHAWCE, WIATR...”

Wystawiany:
• Małgorzata Wielek-M, „Wywrotka na świeżym 

powietrzu”, ABC Gallery, Poznań 2020
• Małgorzata Wielek-M, „Warstwy”, Galeria Sztuki 

Wozownia, Toruń, 2016  

CENA WYWOŁAWCZA 5 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 8 000 PLN •
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118 119

Andrzej BEDNARCZYK ur. 1960
Kosmogon wg Foucaulta VIII, 2011

druk cyfrowy, papier, emulsja, pastel / drewno
47 x 64 x 6,5 cm

sygnowany i datowany: A.B., 2011

wystawiany:
• Andrzej Bednarczyk, Galeria Extravagance, 

Sosnowiec (wystawa indywidualna), 2012
• Andrzej Bednarczyk, Galeria AC, Kolonia, 2014 

(wystawa indywidualna)

reprodukowany:
• katalog wystawy Andrzej Bednarczyk,  

Galeria Extravagance, Sosnowiec 2012, s. 55
• katalog wystawy Andrzej Bednarczyk,  

Galeria AC, Kolonia 2014, s. 34  

CENA WYWOŁAWCZA 5 000 PLN
ESTYMACJA 6 000 – 8 000 PLN •
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120 121

Katarzyna JANKOWIAK
02.08.2016 (Paciorki II), 2016

tempera, olej / płótno
130x110 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:  
K.J. | 02.08.2016 (PACIORKI II) | temp./olej/pł. 
130x110

wystawiany:
• Katarzyna Jankowiak, „365 Widoków Góry Fuji. 

Coming out”, ABC Gallery, Poznań, 2019  

CENA WYWOŁAWCZA 6 000 PLN
ESTYMACJA 7 000 – 9 000 PLN •
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122 123

Kamil KUKLA ur. 1989
Abstrakcja, 2008

technika mieszana, olej / deska
124 x 64 cm

sygnowany i datowany na odwrociu l.g.: 
K. KUKLA 08  

CENA WYWOŁAWCZA 4 000 PLN
ESTYMACJA 5 000 – 7 000 PLN •
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124 125

Magda ĆWIK ur. 1981
Feather from the Father, 2018

akryl / płótno
97 x 130 cm

sygnowany monogramem p.d.: ‘MĆwik’ 
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 
Feather from the Father | MCwik |  
Barcelona ’2018  

CENA WYWOŁAWCZA 10 000 PLN
ESTYMACJA 13 000 – 16 000 PLN 
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126 127

Janusz KOKOT ur. 1960
Candy Town 

pastel olejny / papier
70 x 70 cm

sygnowany na odwrocie  

CENA WYWOŁAWCZA 1 900 PLN
ESTYMACJA 4 000 – 6 000 PLN 
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128 129

Łukasz RUDECKI ur. 1979
Grawitacja, 2016

olej / płótno
100 x 100 cm

sygnowany i datowany l.g.: ŁR 2016
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Łukasz 
Rudecki ŁR | Grawitacja, 2016  

CENA WYWOŁAWCZA 3 500 PLN
ESTYMACJA 5 000 – 7 000 PLN 
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130 131

Agata KOSMALA ur. 1973
Bez tytułu, 2021

olej, akryl / szare płótno
110 x 100 cm

Sygnowany p.d.: A. Kosmala  

CENA WYWOŁAWCZA 7 000 PLN
ESTYMACJA 9 000 – 12 000 PLN
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132 133

Marta POKOJOWCZYK ur. 1985
Zachód, z cyklu Horyzonty, 2021

tkactwo ręczne, przędza lniana i bawełniana, 
osnowa częściowo barwiona farbą do tkanin na 
bazie akrylu
60 x 50 cm

sygnowany, datowany i opisany na blejtramie:  
Marta Pokojowczyk „Zachód” 2021  

CENA WYWOŁAWCZA 1 000 PLN
ESTYMACJA 1 500 – 2 000 PLN 

66



Formularz zlecenia licytacji z limitem / telefonicznej
Nazwa aukcji: XVIII Aukcja Sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2106ASN18
Data aukcji: 30.06.2021 godz. 19.00

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.146

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: 15 Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2011ASN15 | Data aukcji: 04.11.2020 godz. 19.00

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

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM Q     LICYTACJA TELEFONICZNA Q 

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

Osoba zlecająca licytację:

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

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI   HASŁO

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

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

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

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

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

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

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

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

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

DATA REJESTRACJI KLIENTA:     HASŁO:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

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

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   

DANE KONTAKTOWE:

E-mail       Numer telefonu:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

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

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

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

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

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

Q  wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Data    Podpis klienta

Formularz rejestracji klienta
Nazwa aukcji: XVIII Aukcja Sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2106ASN18
Data aukcji: 30.06.2021 godz. 19.00

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.146

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: 15 Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2011ASN15 | Data aukcji: 04.11.2020 godz. 19.00

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

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM Q     LICYTACJA TELEFONICZNA Q 

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

Osoba zlecająca licytację:

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

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI   HASŁO

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

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

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

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

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

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

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

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

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

DATA REJESTRACJI KLIENTA:     HASŁO:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

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

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   

DANE KONTAKTOWE:

E-mail       Numer telefonu:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

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

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

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

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

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

Q  wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Data    Podpis klienta
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Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej
Nazwa aukcji: 15 Aukcja sztuki XX i XXI wieku | Kod aukcji: 2011ASN15 | Data aukcji: 04.11.2020 godz. 19.00

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

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM Q     LICYTACJA TELEFONICZNA Q 

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

Osoba zlecająca licytację:

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

NUMER TELEFONU DO LICYTACJI   HASŁO

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

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

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

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

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

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

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

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

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

DATA REJESTRACJI KLIENTA:     HASŁO:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

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

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   

DANE KONTAKTOWE:

E-mail       Numer telefonu:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość
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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
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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 
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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
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dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu rejestracji / zostały mi udostępnione na 
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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):
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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 
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końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 
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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.



Zlecenia: 
Kontakt ws. obiektów:
Zdjęcia:

zlecenia@artlibra.pl
info@artlibra.pl
Marcin Łabuz

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-
szawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przed-
siębiorców 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.


