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Juliusz Windorbski
Prezes Zarządu
tel. 22 584 95 25
j.windorbski@desa.pl

Jan Koszutski
Członek Zarządu
Dyrektor Domu Aukcyjnego
tel. 22 584 95 24
j.koszutski@desa.pl

Adam Chełstowski
Dyrektor Sieci Galerii
22 584 95 33
a.chelstowski@desa.pl

Michał Olszewski
Dyrektor Działu Sprzedaży
22 584 95 40
m.olszewski@desa.pl

Iza Rusiniak
Dyrektor Działu Sztuki
Współczesnej
22 621 96 56
i.rusiniak@desa.pl

Dział Księgowości

Małgorzata Kulma
Główna Księgowa
tel. 22 584 95 20
m.kulma@desa.pl

Marlena Ulejczyk
tel. 22 584 95 21
m.ulejczyk@desa.pl

Płatności i rozliczenia

Urszula przepiórka
tel. 22 584 95 23
u.przepiorka@desa.pl 

Dział Prawny

Krystian Owczarek
tel. 22 584 95 29
k.owczarek@desa.pl

Prenumerata 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 34
fax. 22 584 95 26
k.lopusinska@desa.pl

zlecenia licytacji 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 32
fax. 22 584 95 26
zlecenia@desa.pl

Marketing i Promocja

Maria Bąk
tel. 22 584 95 25
m.bak@desa.pl

Public Relations

FineArt Communication
Magdalena Żuk
tel. 22 465 23 74
mzuk@fineart-com.pl

Maria peliwo
tel. 22 465 23 74
mpeliwo@fineart-com.pl

DESA Unicum

ul. Marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel. 22 584 95 25
fax. 22 584 95 26
biuro@desa.pl
www.desa.pl
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Marcin Koniak
Fotograf
22 621 96 56
m.koniak@desa.pl

Marek Rygiel
22 584 95 30
m.rygiel@desa.pl

Galeria  
Marszałkowska

ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

marszalkowska@desa.pl

Dział  
Przyjęć

pl. Konstytucji 2
00-552 Warszawa
wyceny@desa.pl

Galeria  
Biżuterii

ul. Nowy Świat 48
00-363 Warszawa
tel. 22 826 44 66

bizuteria@desa.pl

Salon Wystawowy 
Marchand

pl. Konstytucji 2
00-552 Warszawa
tel. 22 621 66 69

marchand@desa.pl

Aleksandra
łukaszewska
22 584 95 35
a.lukaszewska@desa.pl

Karolina łopusińska
Kierownik Galerii
22 584 95 34
k.lopusinska@desa.pl

Kornelia
Sasanka-Lichocka
22 584 95 36
k.sasanka-lichocka@desa.pl

Joanna Borkowska
22 584 95 38
j.borkowska@desa.pl

Joanna Tarnawska
Kierownik Działu Przyjęć
22 584 95 31
j.tarnawska@desa.pl

Karolina łuźniak
22 584 95 30
k.luzniak@desa.pl

Grażyna Kobyłecka
Kierownik Galerii
g.kobylecka@desa.pl

Beata Paluch
b.paluch@desa.pl

Daria Bojdys
d.bojdys@desa.pl

Małgorzata Lemanek
Kierownik Galerii
m.lemanek@desa.pl

Agata Szkup
a.szkup@desa.pl

Natalia Markowska 
22 584 95 41
n.markowska@desa.pl

Jerzy Lewiński
Ekspert gemmolog
bizuteria@desa.pl





INDEKS

Bator Lech  41

Białowąs Daniel  27

Bieńkowska Justyna  42

Bilecka-Dudzińska Marta  51

Borowski Waldemar  13

‘Chazme' Kaliński Daniel  33

Cieślak Olga  60

Czajkowski piotr  62

Czarnecka Agata  64

Czerniawska  paulina  61

Delińska  Iwona  63

Dragosz Emilia  18

Frej Marta  11

Garus Michalina  45

Genew Simeon  31

Gruszczyński Filip  30

Ilczyszyn Hanna  46

Jabłońska Justyna  20

Jarmoliński Bartek  38

Jasiński Dominik  14

Kamińska Katarzyna  7

Kąkol paweł  55

Kołodziej Jan (Autone)  35

Kosińska Karolina  43

Kowalczyk patryk  36

Kręcicki tomasz  37

Kubiak Wojciech i Lidia Krawczyk  53

Kularska-Król Roksana (roxi)  4

Kunka-Kawełczyk Anna  23

Kwiatkowski paweł  47

Lasota Anna  3

Lenik Iwona  54

Limbach Magdalena  21

Makaruk Kamila  39

Malinowski Jacek  28

Mączyński Daniel  48

Misiórska  Katarzyna  22

Możdżyński Jan  9

‘Niebieski Robi Kreski' Rudziński Igor  32

paljocha Joanna  58

palmowska  Bogna  15

polaczek Cyryl  49

poznysz tomasz  52

prończuk-Kuziak Ewa  5

Rabsztyn Ryszard  24

Rostocka Maria  26

Rozmarynowicz  Daria  6

Rybińska Katarzyna  40

Rybka Mateusz  1

SEIKON  10

‘Sepe' Wręga Michał  56

Sęk Małgorzata  59

Sobiepan Andrzej  44

Stabryła Sylwester  16

Szczęśniak Wojciech  17

Szewczyk Dorota  8

Szilke Magdalena  29

tarabański Dominik  57

tycz Viola  2

Walczak Ireneusz  34

Wawrzkiewicz Artur  50

Wnorowska Wioleta  25

Wójcik Rafał  12

Zieliński Krzysztof  19

 OKŁAKA FRONt  poz. 4 Hommage a Violetta: My name is Gabriella, 2012 r.
 OKŁADKA II  poz. 8 Dorota Szewczyk, Nauka pływania, 2012 r.
 StRONA 4  poz. 5 Ewa prończuk-Kuziak, Bez tytułu, 2012 r.
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1

Mateusz Rybka 
(ur. 1986 r., Gdynia)

Bez tytułu, 2012 r. 

akryl, spray, szablon/płótno, 80 x 100 cm 
na odwrociu opisany na blejtramie: 'MAteuSz ryBKA 
2012 rOK (…)' 

2

Viola Tycz 
(ur. 1973 r., Wrocław) 

OczySzczenie iii, 2011 r. 

akryl/płyta MDF, 83 x 110 cm 
na odwrociu certyfikat autentyczności 

3

Anna Lasota 
(ur. 1983 r., radom)

SKlep, 2011 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'AnnA lASOtA 
"SKlep" 100 x 120 2011'
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5

Ewa Prończuk-Kuziak 
(ur. 1983 r., Małkinia)

Bez tytułu, 2012 r.

olej/płótno, 65 x 100 cm
na odwrociu opisany na blejtramie:  

'ewa prończuk-Kuziak 2012'

4

Roksana Kularska-Król (roxi)
(ur. 1982 r., Kielce)

HOMMAge A ViOlettA: My nAMe iS  
gABriellA, 2012 r.

akryl/płótno, 60 x 90 cm
sygnowany p.d.: 'ro | ix | 2012'
na odwrociu opisany: 'Hommage a Violetta: | My 
name is gabriella | ro | ix | 2012'
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6

Daria Rozmarynowicz 
(ur. 1966 r., złotoryja)

OH, My gOD!, 2012 r.

akryl/płótno, 140 x 120 cm
p.d.: 'rozmarynowicz'
na odwrociu opisany: 'DAriA rOzMArynOWicz | OH, 
My gOD! | 2012 AKryl nA płÓtnie | 120 x 140'
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7

Katarzyna Kamińska 
(ur. 1978 r.) 

clOSeD, 2010 r. 

akryl/płótno, 89 x 116 cm 
sygnowany p.g.: 'Kamińska' 

na odwrociu opisany: 'Katarzyna Kamińska  
| -closed- | 2010' 

8

Dorota Szewczyk 
(ur. 1985 r., zduńska Wola)

nAuKA płyWAniA, 2012 r.

olej/płótno, 120 x 150 cm
sygnowany l.d.: 'DS'

na odwrociu opisany: 'DOrOtA SzeWczyK 2012'

9

Jan Możdżyński 
(ur. 1986 r., Warszawa)

gOrące lAtO, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'MŻDŻ'

na odwrociu opisany na blejtramie:  
' "gOrące lAtO" JAn MOŻDŻyŃSKi 2012'
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10

SEIKON 
(1987 r., Gdynia) 

235-1, 2012 r.

akryl, spray/płótno, 80 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'SeiKOn 2012 | 235-1'

11

Marta Frej 
(ur. 1973 r., częstochowa) 

AlicJA, 2012 r. 

akryl/płótno, 100 x 100 cm 

12

Rafał Wójcik 
(ur. 1987 r., Wałcz) 

MłODA, 2012 r. 

olej/płyta HDF, 87 x 73 cm 
sygnowany p.d.: 'Wójcik 12' 
na odwrociu certyfikat autentyczności 

13

Waldemar Borowski 
(ur. 1979 r.)

tAntrA, eDycJA 3/10, 2011 r.

inkografia/płótno, 80 x 53 cm
na odwrociu opisany: 'WAlDeMAr BOrOWSKi | "tAntrA" 
2011, inKOgrAFiA 3/10, 80 x 53 cm'
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14

Dominik Jasiński 
(ur. 1981 r., rzeszów)

nOW?, 2012 r.

olej/płótno, 120 x 60 cm
sygnowany l.d.: 'D. JASiŃSKi'

na odwrociu opisany:  
'D. JASiŃSKi | WArSAW | nOW? 
| D. jASiŃSKi-SHelDOn | i 2012 

WArSAW'
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15

Bogna Palmowska 
(ur. 1984 r., Warszawa)

Bez tytułu, 2012 r.

akryl/płótno, 89 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Bogna palmowska | 2012'

16

Sylwester Stabryła 
(ur. 1975 r., Brzozów)

2gA, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
na odwrociu opisany: 'Sylwester Stabryła | "2ga" 
| olej na płótnie | 100 x 120 cm | 2012 r'

17

Wojciech Szczęśniak 
(ur. 1979 r., lublin)

(AAA) KrzyK pAnny, 2006 r.

akryl/płótno, 81 x 65 cm
na odwrociu opisany: '(AAA) Krzyk pAnny 
| W. Szczęśniak | 2006'

18

Emilia Dragosz 
(ur. 1988 r., Kielce)

itAliA, 2008 r.

olej/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'emilia Dragosz 2008 r'
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19

Krzysztof Zieliński 
(ur. 1974 r., Wąbrzeźno)

SceneS relAteD iV, 4/5, 2007 r.

fotografia barwna/papier fotograficzny, 70 x 46 cm
na odwrociu opisana: 'Krzysztof zieliński | Scenes 

related iV | 4/5 2007' 
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20

Justyna Jabłońska 
(ur. 1981 r., Wrocław) 

SpOtKAnie DzieSiąte, 2012 r. 

akryl/płótno, 85 x 110 cm 
sygnowany p.d.: 'JJ' 
na odwrociu opisany: 'Justyna Jabłońska 2012 r. 
| "Spotkanie X" '

21

Magdalena Limbach 
(ur. 1974 r., częstochowa) 

SpOtKAnie, 2010 r. 

akryl/płótno, 100 x 120 cm 
sygnowany p.d.: 'M.l.' 

22

Katarzyna Misiórska 
(ur. 1987 r., łomża)

MłODA SztuKA ii, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'K. MiSiÓrSKA 2012'
na odwrociu opisany: 'Katarzyna Misiórska 
| tytuł: Młoda sztuka ii | rok: 2012 r. 
| Wymiary: 80/100 cm | technika: olej/płótno'
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23

Anna Kunka-Kawełczyk 
(ur. 1980 r., ciechanów)

KOtOr, 2012 r.

akryl/płótno, 30 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'AnnA KunKA'

24

Ryszard Rabsztyn 
(ur. 1984 r., Olkusz) 

pOlOWAnie, 2011 r. 

akryl/płyta pilśniowa, 58 x 153 cm 
na odwrociu opisany: 'rySzArD rABSztyn  

| "pOlOWAnie" | 2011' 
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25

Wioleta Wnorowska 
(ur. 1987 r., zambrów)

Bez tytułu, 2011 r.

akryl/płótno, 68 x 86 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'Wioleta 
Wnorowska'

26

Maria Rostocka 
(ur. 1981 r.)

OKO reKinA, 2011 r. 

olej/płótno, 33 x 46 cm 
na odwrociu opisany: ' "OKO reKinA" | MAriA 
rOStOcKA 2011 | 33 x 46 olej na płótnie' 

27

Daniel Białowąs 
(ur. 1975 r., Sanok)

SpinA BiFiDA OccultA, 2012 r.

akryl/płyta, 60 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'DAniel BiAłOWąS 
"SpinA BiFiDA OcculAtA" 2012'
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28

Jacek Malinowski 
(ur. 1969 r., zielona góra)

peJzAŻ, DyptyK, 2012 r.

akryl/płótno, 60 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'Jacek Malinowski 

| 2012 | akryl' (każda część)

29

Magdalena Szilke 
(ur. 1983 r., Warszawa)

ŚWiAty, (tryptyK), 2010 r.

olej/płótno, 100 x 160 cm
na odwrociu opisany: 'M. Szilke | 2010' (na dwóch 

częściach)



18

30

Filip Gruszczyński 
(ur. 1978 r., Warszawa) 

KOguciK czy KurKA?, 2012 r.

olej/płótno, 120 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'filippo iii 2012'
na odwrociu opisany: 'kogucik | czy kurka? 
| filippo iii 2012'
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31

Simeon Genew 
(ur. 1973 r., Wrocław)

urBAn liFe 1, 2012 r.

akryl/płótno, 30 x 40 cm
na odwrociu opisany: 'Sg '2012 
| urBAn liFe 1'

32

Niebieski Robi Kreski 
(ur. 1985 r.)

Bez tytułu, 2012 r.

techinka mieszana/deska, 46 x 76 cm
sygnowany l.d.: 'nieBieSKi. | rOBi. KreSKi  

| 2012 ©.'
na odwrociu opisany: 'nieBieSKi | rOBi KreSKi | 2012 ©'
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33

Chazme 
(ur. 1980 r., laufen w Szwajcarii)

2X2płAtOWce, 2011 r.

technika mieszana/płótno, 80 x 40 cm
sygnowany p.d.: 'cHA | zMe | 718'
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34

Ireneusz Walczak 
(ur. 1961 r., Świdnica)

DOM, 2011 r.

olej/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany l.d. monogramem
na odwrociu opisany: ' ireneuSz | WAlczAK | Ol/pł 
| 90 x 90 cm | 2011 | "DOM" | [monogram]'

35

Jan Kołodziej (Autone) 
(ur. 1996 r., Włocławek)

AutOne – cutS Set.7 1z2, 2011 r.

technika własna/płyta, 100 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'AutOne 2011 cutS 7 1/2'

36

Patryk Kowalczyk 
(ur. 1985 r., Wierzbica)

KAtHArSiS, 2012 r.

akryl, flamaster/płótno, 100 x 73 cm
na odwrociu opisany: 'patryk Kowalczyk | "Katharsis" 
ii '12'

37

Tomasz Kręcicki 
(ur. 1990 r.)

WęDKA, 2011 r.

olej/płótno, 70 x 50 cm
na odwrociu opisany: '50 x 70 | KręcicKi  
| KręcicKi 2011 | Vii'
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38

Bartek Jarmoliński 
(ur. 1975 r., łódź)

JAMeS D. - pAtrOn KierOWcÓW, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'B. JArMOliŃSKi'
na odwrociu opisany: ' "JAMeS D - pAtrOn 
KierOWcÓW" | B. JArMOliŃSKi 2012'

39

Kamila Makaruk 
(ur. 1987 r., Warszawa)

tAJeMnicA, 2012 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm
na odwrociu opisany: ' "tAJeMnicA" | 2012'

40

Katarzyna Rybińska 
(ur. 1982 r., Warszawa)

tAttOO, 2012 r.

olej/płótno, 73 x 54 cm
na odwrociu sygnowany na blejtramie: 'Kr 
Katrybińska'

41

Lech Bator 
(ur. 1986 r.)

DOKtOr Deer, 2011 r. 

metoda transferowa/papier, 100 x 70 cm 
sygnowany p.d.: 'lecH BAtOr 2011' 
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42

Justyna Bieńkowska 
(ur. 1987 r., płock)

zAtOKA, 2011 r.

olej/płótno, 130 x 53 cm
na odwrociu opisany: 'Bieńkowska J. 2011'  

oraz naklejka z danymi pracy
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43

Karolina Kosińska 
(ur. 1980 r., częstochowa)

FAntAiSie, 2012 r.

akryl/płótno, 80 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Kosińska '12'
na odwrociu opisany: 'Karolina | Kosińska 2012 r.'
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44

Andrzej Sobiepan 
(ur. 1982 r., Braniewo) 

Bez tytułu, 2009 r. 

akryl/płótno, 91 x 127 cm 
sygnowany l.d.: 'Sobiepan' 

45

Michalina Garus 
(ur. 1976 r., Knurów)

reMiniScencJA, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'M. garus 2012'

na odwrociu opisany: 'M. gAruS | 2012'

46

Hanna Ilczyszyn 
(ur. 1984 r., Wrocław)

pij KAWę, 2012 r.

akryl/płótno, 30 x 40 cm
na odwrociu opisany: 'HAnnA 

ilczySzyn '2012 | (...)'



26

47

Paweł Kwiatkowski 
(ur. 1981 r., tykocin)

FAtAlne niepOrOzuMienie, 2011 r.

olej/płótno, 120 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'p. Kwiatkowski 2011'
na odwrociu opisany: 'pAWeł | KWiAtKOWSKi  
| 2007'
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48

Daniel Mączyński 
(ur. 1976 r., tomaszów Mazowiecki) 

Serce nA puStyni, 2012 r. 

olej/płótno, 100 x 100 cm 
sygnowany l.d.: 'DAn | MAc' 
na odwrociu opisany na blejtramie: 'Daniel Mączyński | "Serce na 
pustyni" - inspiracja Stephen crane "na pustyni" | 2012' 

49

Cyryl Polaczek 
(ur. 1989 r., zielona góra)

pODniecOny MAlArz, 2011 r.

olej/płótno, 84 x 67 cm
na odwrociu opisany: 'cyryl polaczek | 2011'

50

Artur Wawrzkiewicz 
(ur. 1987 r., częstochowa) 

przeStrzeŃ ii, 2010 r. 

olej/płótno, 140 x 103 cm 
na odwrociu opisany: 'Artur Wawrzkiewicz | "przestrzeń ii" 
| olej, płótno | 140 cm x 100 cm | rok 2010' 

51

Marta Bilecka-Dudzińska 
(ur. 1975 r., łódź)

reliKt Xi, 2012 r.

akryl/płótno, 120 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'Bilecka 2012'
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52

Tomasz Poznysz 
(ur. 1988 r., pasłęk)

ciSzA, 2011 r.

akryl/płótno, 60 x 73 cm
sygnowany p.d.: 't. pOznySz'
na odwrociu opisany: 'tOMASz pOznySz 
| "ciSzA" 2011'

53

Lidia Krawczyk i Wojciech Kubiak 

J. z cyKlu genDerqueer, 2008 r.

olej/płótno, 195 x 195 cm
na odwrociu opisany: '© KrAWczyK KuBiAK | liDiA KrAWczyK 
WOJteK KuBiAK | J. z cyklu genDerqueer | 195 x 195 cm 
olej/płótno | 2008 r'

54

Iwona Lenik 
(ur. 1983 r., przemyśl) 

rOWery, 2010 r. 

akryl/płótno, 90 x 70 cm 
sygnowany l.d.: 'i. lenik' 

55

Paweł Kąkol 
(ur. 1987 r., Kartuzy)

KOMpOzycJA W rÓŻu, 2012 r.

akwarela, collage/papier, 54 x 41 cm 
(w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'Kąkol 2012'
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56

Sepe 
(ur. 1982 r., Warszawa)

neurOticOn i, 2012 r.

sitodruk/papier, 50 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'Sepe | '1/15'
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57

Dominik Tarabański 
(ur. 1982 r., radymno)

z cyKlu "ligHtneSS", 2/10, 2010 r.

fotografia barwna/papier fotograficzny, 27 x 39 cm 
(w świetle passe-partout)
u dołu opisna: 'ligHtneSS 2/10 DOMiniK 
tArABAŃSKi 2010'
na odwrociu opisana: 'ligHtneSS 2/10 DOMiniK 
tArABAŃSKi 2010'
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58

Joanna Paljocha 
(ur. 1977 r., łódź)

czeKAnie, 2006 r.

akryl/płótno, 50 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'J. paljocha 2006'
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59

Małgorzata Sęk 
(ur. 1973 r., łódź)

OnA 6, 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowana p.d.: 'Sęk'

60

Olga Cieślak 
(ur. 1981 r., częstochowa)

KrÓWKA z pAStWiSKA, 2012 r.

olej/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany l.d.: 'Olga cieślak | 2012'

61

Paulina Czerniawska 
(ur. 1980 r., Bytom)

Blue Hill, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 60 cm
na odwrociu opisany: 'paulina czerniawska 2012  
| "Blue Hill" '

62

Piotr Czajkowski 
(ur. 1970 r., Warszawa)

MOtyl, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 50 cm
na odwrociu opisany: 'piotr czajkowski | 2012 | tytuł 
"MOtyl" ' oraz sygnowany na blejtramie
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Iwona Delińska 
(ur. 1963 r., Gdynia)

cO W DuSzy grA..., 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Delińska'

na odwrociu opisany: ' "co w duszy 
gra..." | Delińska 2012'
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Agata Czarnecka 
(ur. 1986 r., toruń) 

pOlA eleKtryczne, 2012 r. 

akryl/płótno, 80 x 120 cm 
sygnowany p.d.: 'Acz/12' 
na odwrociu opisany na blejtramie: '120 / 80 
Agata czarnecka' 

Biogramy artystów dostępne są na stronie www.desa.pl

Artystów zainteresowanych udziałem w kolejnych Aukcjach Młodej Sztuki 
prosimy o przesyłanie propozycji na adres mailowy: mlodzi@desa.pl .

zgłoszenie powinno zawierać od 2 do 6 zdjęć prac w formacje Jpg (nie większych niż 2MB) oraz biogram artystyczny 
z datą i miejscem urodzenia oraz najważniejszymi osiągnięciami.

termin nadsyłania zgłoszeń na kolejną aukcję: 31 lipca. 

Uwaga! Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych propozycji, odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.



1. Oferta aukcyjna.
przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie oddane do  sprzedaży komisowej przez 
komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjne-
go. zgodnie z  oświadczeniami komitentów powierzone 
obiekty stanowią ich własność bądź też komitenci mają 
prawa do ich rozporządzania, a ponadto, nie są one obję-
te jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, 
są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych 
praw rzeczowych, a  także jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę, 
rzetelny opis katalogowy powierzonego do  sprzedaży 
obiektu, a  także pokrywa koszty jego ubezpieczenia. 
Aukcja jest prowadzona zgodnie z  polskimi przepisami 
prawnymi przez osobę upoważnioną po  stronie Domu 
Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma 
prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów 
oraz do  ich wycofania z  licytacji bez podania przyczyn. 
Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione 
lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego 
wskazaną przed  rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny 
zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych 
na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wyko-
rzystaniem doświadczenia i  wiedzy fachowej pracowni-
ków Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem 
Aukcyjnym ekspertów.

2. Osobisty udział w aukcji. 
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy  stanowisku 
rejestracyjnym po  wypełnieniu formularza udziału w  au-
kcji. pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji 
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić  
tabliczkę z  numerem aukcyjnym, a  w  przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 

3. Licytacje w imieniu klienta.
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na  podsta-
wie „zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest 
w  katalogu (na  ostatnich stronach), w  siedzibie Domu 
Aukcyjnego oraz na  stronie internetowej http://www.
desa.pl/assets/files/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. 
W  przypadku zlecenia licytacji z  limitem Dom Aukcyjny 
dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie 
najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, pocz-
tą lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego 
najpóźniej na  dzień przed  dniem aukcji. Wraz z  formu-
larzem klient powinien przesłać fotokopię dokumentu 
tożsamości w  celach koniecznych do  realizacji zlecenia 
licytacji. Dane osobowe klienta są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. 
O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawar-
te transakcje zostanie przesłany na  adres podany przez 
klienta na formularzu.

4. Licytacje telefoniczne.
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni 
przesłać zlecenia najpóźniej na  jeden dzień przed  dniem 
aukcji. pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z  klien-
tem przed  rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za  brak 
możliwości wzięcia udziału w  licytacji telefonicznej 
w  przypadku problemów z  uzyskaniem połączenia z  po-
danym przez klienta numerem telefonu. za  wyjątkiem 
opłaty aukcyjnej z  tytułu licytacji telefonicznych Dom  
Aukcyjny nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Dom  
Aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i  archiwizować 
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji.
O  wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jed-
nak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż  10%. tabelę  
postąpień dla poszczególnych przedziałów cenowych 
umieszczono na końcu regulaminu.
zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie ude-
rzenia młotkiem przez Aukcjonera i  jest równoznaczne 
z  zawarciem umowy sprzedaży między Domem Aukcyj-
nym a  licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. 
W  razie zaistnienia sporu w  trakcie licytacji, Aukcjoner 
rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do  licyto-
wania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników  
aukcji obiektów. W  sytuacji takiej numery obiektów są 
przed  aukcją zgłaszane do  Aukcjonera. Aukcja jest pro-
wadzona w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika 
aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle pro-
wadzone w  języku angielskim i niemieckim. prośby takie 
powinny być składane najpóźniej na godzinę przed aukcją 
wraz z informacją, których obiektów dotyczą. licytacja od-
bywa się w tempie 60–100 obiektów na godzinę.

6. Cena wywoławcza.
cena zamieszczona w  katalogu pod  opisem obiektu jest 
ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną, poniżej 
której Dom Aukcyjny nie może sprzedać obiektu, z zastrze-
żeniem możliwości zawierania transakcji warunkowych, 
o których mowa w punkcie 7 poniżej. Dom Aukcyjny nie 
stosuje cen rezerwowych, co oznacza, że każda transakcja 
zawarta za  cenę wywoławczą lub wyższą jest transakcją 
ostateczną.

7. Transakcje warunkowe.
Dom Aukcyjny dopuszcza zawieranie na  aukcji transakcji 
warunkowej. W przypadku braku zainteresowania uczest-
ników aukcji obiektem w  cenie wywoławczej, Aukcjoner 
ma możliwość zaoferowania obiektu na licytacji po obniżo-
nej cenie (zwyczajowo nie więcej niż 25%). W przypadku 
zainteresowania uczestników aukcji obiektem poniżej ceny 
wywoławczej zawierana jest transakcja warunkowa, która 
dochodzi do  skutku pod  warunkiem akceptacji wylicyto-
wanej ceny przez właściciela obiektu. zawarcie transakcji 
warunkowej jest traktowane jako prawnie wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Dom Aukcyjny zo-
bowiązuje się w imieniu nabywcy negocjować z właścicie-
lem obiektu możliwość obniżenia ceny do kwoty wylicyto-
wanej. Jeśli negocjacje nie przyniosą pozytywnego skutku 
w ciągu pięciu dni roboczych od dnia aukcji, obiekt uznaje 
się za niesprzedany.

8. Opłata aukcyjna i podatek VAT.
Do  kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości  15%. Kwota wylicytowana wraz 
z  opłatą aukcyjną zawiera podatek od  towarów i  usług 
VAt. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w  przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na  aukcji. 
Dom Aukcyjny wystawia faktury VAt marża.

9. Płatności.
Kupujący jest zobowiązany do  zapłaty należności 
za  wylicytowane obiekty w  terminie  10 dni od  dnia  
aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia od-
setek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
gotówka: pln – wszystkie transakcje zawierane są w pol-
skich złotych. inne waluty – na specjalne życzenie po 
wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć 
wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. prze-
liczenie będzie następowało po dziennym kursie kupna 
waluty Banku BpH pomniejszonym o 3%.

Karty Kredytowe:
Dom aukcyjny akceptuje następujące karty kredytowe:

MasterCard, VISA, Maestro, VISA electron
Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank BPH Spółka Akcyjna 
03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 

10. Odstąpienie od umowy.
W  razie opóźnienia nabywcy w  zapłacie, Dom Aukcyjny 
po  bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

11. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.

12. Odbiór obiektów.
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty 
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie 
przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

13. Reklamacje.
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie 
z przepisami prawa polskiego. reklamację z tytułu niezgod-
ności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku 
od wydania obiektu. Wobec osób nie będących konsumen-
tami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

14. Obowiązujące przepisy prawa.
Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z  dnia  23 lipca  2003  r. o  ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. u. nr 162 poz. 1568) – wy-
wóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga 
zgody odpowiednich władz,

•  ustawy z  dnia  21 listopada  1996  r. o  muzeach (Dz. 
u. z 1997 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestro-
wane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio 
na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę 
aukcyjną,

•  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do  obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o  przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (Dz. u. z 2000r. nr 116, poz. 1216 z późn. 
zm.) –  Dom Aukcyjny jest zobowiązany do  zbiera-
nia danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

TABELA POSTĄPIEŃ

cena postąpienie

0 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200 

5 000 – 10 000 500 

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 70 000 2 000

70 000 – 200 000 5 000

ponad 200 000 10 000

regulAMin AuKcJi





Włodzimierz pawlak
Malarstwo i rysunek
21 czerwca – 7 lipca 2012 / 18 lipca – 28 lipca 2012 

Wystawa połączona ze sprzedażą

Salon Wystawowy Marchand, Warszawa, pl. Konstytucji 2
poniedziałek – piątek w godzinach od 11 do 19
sobota w godzinach od 11 do 16



Po raz pierwszy w Polsce

W y p r z e da ż  
wyposażenia rezydencji

7 lipca, godz. 14, Warszawa – Saska Kępa
Kolekcja andrzeja Czerneckiego

Szczegóły już 23 czerwca na www.desa.pl



1   PIERścIONEK, pocz. XX w.
platyna pr. ~ 0,950, 1 szt. diament  ~ 1,65 ct,  
6 szt. diamentów w szlifie 8/8, masa: 3,59 g

cena: 36 200 zł

2  PIERścIONEK, art déco
platyna pr. 0,950, 1 szt. diament ~ 1,18 ct,  
16 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct, masa: 4,10 g

cena: 29 000 zł

3  PIERścIONEK, w typie art déco
złoto pr. 0,585, platyna pr. 0,950, 1 szt. diament  
szampański ~ 0,25 ct, 6 szt. diamentów w szlifie 8/8 ł. 
~ 0,06 ct, masa: 2,83 g

cena: 8 200 zł

4  PIERścIONEK, okres międzywojenny
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. diament ~ 0,16 ct,  
6 szt. rozet diamentowych, masa: 1,64 g

cena: 4 000 zł

5  PIERścIONEK, okres międzywojenny
złoto pr. "3", srebro, 1 szt. diament ~ 0,80 ct,  
masa: 2,06 g

cena : 11 200 zł

2

4 53

WyjątkoWe pierścionki zaręczynoWe

Desa Galeria Biżuteria, ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa, tel. +48 (22) 826 44 66, www.desabizuteria.pl

1



Zlecenie licytacji z limitem
podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie 
reprezentował w  licytacji nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie 
obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez górnego li-
mitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie 
reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej. zgadzam się na pod-
niesienie oferowanej kwoty o ……..% w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej 
wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualne-
go w czasie aukcji. pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z państwem chwilę przed 
rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z po-
danym numerem.
Numer telefonu do licytacji

16 Aukcja młodej sztuki
17 lipca 2012, godz. 19

zlecenie licytAcJi

iMię nAzWiSKO

ADreS (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

nr DOKuMentu tOŻSAMOŚci

teleFOn FAKS

e-MAil nip (DlA FirM)

DESA UNICUM Sp. z o. o.
ul. Marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel.: 22 584 95 25
faks: 22 584 95 26
e-mail: biuro@desa.pl

zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału 
w aukcji, które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla nabywcy.

zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub 
e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego nie później niż 24 godziny przed 
rozpoczęciem licytacji.

prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający 
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii 
lub skanu tego dokumentu).

prOSzę O licytAcJę nAStępuJącycH pOzycJi:

Należność za zakupiony obiekt
  Wpłacę na konto bankowe 
Bank BpH Spółka Akcyjna 03 1060 0076 0000 3200 0131 9366
  Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11 – 19)

Faktura
proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

 telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem
 proszę o wystawienie faktury VAt bez podpisu odbiorcy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
zapoznałem/-am się i  akceptuję warunki regulaminu Aukcji organizowanej przez Dom 
Aukcyjny Desa unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym. zobowiązuje się do zreali-
zowania zawartych transakcji zgodnie z regulaminem Aukcji. W szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w  terminie 10 dni od daty aukcji. 
Wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepsza 
wiedza. W  przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych przeze mnie Desa 
unicum nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia przez Desę unicum oraz 
podmioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem jest lub będzie Desa unicum. zostałem 
poinformowany przez Desę unicum, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu 
służyć będą wykonywaniu umowy i nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków 
obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz w przypadku 
wyrażenia przeze mnie zgody. zostałem poinformowany przez Desę unicum o prawie wglą-
du do swoich danych w siedzibie Desy unicum oraz prawie do ich poprawienia, a także 
do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

iMię i nAzWiSKO DAtA i pODpiS



Lider rynku sztuki 
w Polsce

www.desa.pl

W 2011 roku przeprowadziliśmy 28 aukcji, sprzedaliśmy ponad 4 000 dzieł 
sztuki autorstwa ponad 700 artystów. Jesteśmy wyłącznym partnerem 
art bankingu największych banków w Polsce.

dom aukcyjny  ■  galerie  ■  wystawy  ■  doradztwo inwestycyjne  ■  ubezpieczenia
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