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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 30
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 Windorbska
tel. 22 584 95 25
m.windorbska@desa.pl

Public Relations

FineArt Communication
Magdalena Żuk
tel. 608 362 996
mzuk@fineart-com.pl

Maria peliwo
tel. 784 090 531
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

Andrejkow Arkadiusz 17

Bieńkowska Justyna 73

Baltyzar Agata 78

Białecka Beata Ewa 60

Białowąs Daniel 32

Bilecka-Duzińska Marta 40

Chamczyk Iza 19

‘Chazme718’ Kaliński Daniel 61

Chudzicki Michał 80

Cybulska Magdalena 24

Czajka Ewelina 33

Czarnecka Agata 87

Czarnecki Bartosz 22

Czerniawska paulina 50

Ćwiertniewicz Wojciech 68

Delińska Iwona 52

Doroszenko Ewa 93

Dragosz Emilia 70

Drzewiecki Karol 58

Gadowski Rafał 51

Garus Michalina 75

Gawrysiak Marzena 55

Gruszczyński Filip 91

Gruszecka Kamila 36

Habisiak Matczak Alicja 56

Hanćkowiak Stefan 94

Herc Iona 1

Hoppe-Sadowski Bartosz Michał 64

Jabłońska Justyna 76

JarmolińskaKarolina 7

Jarmoliński Bartek 21

Jasiński Dominik 95

Jaśnikowska Katarzyna 39

Kiesner Maria 31

Kliszko Milena 88

Kluczyk Klaudia 96

Kokosiński Bartosz 84

Kołodziejczyk Tomasz 26

Korytkowska Katarzyna 34

Kosin Juliusz 42

Kowalczyk patryk 69

Kowalczyk Aleksandra 82

Kozłowski Tomasz 72

Kubiak Wojciech 86

Kularska-Król Roksana (roxi) 35

Kunka-Kawełczyk Anna 2

Kuran Tomasz 27

Kurzejewska paulina 81

Laskowska Magdalena 8

Leszczyńska Ilona 16

Leśniak Magda 49

Listwan Robert 18

Ługowska Kamila 79

Makaruk Kamila 71

Marchewka Monika 37

Matczak Tomasz 6

Mączyński Damian 59

Mistak Tomasz 44

Monstfur 46 

Motyl Szymon 12

Możdżyński Jan 5

NoszczyńskaAnna 13

Nowakowska Katarzyna 90

Nowakowska Elżbieta 92

Orońska Katarzyna 4

Paljocha Joanna 65

palmowska Bogna 38

‘pener’ Świątecki Bartek 28

pińczyńska Joanna 63

powałka Krzysztof 83

poznysz Tomasz 57

prończuk-Kuziak Ewa 41

Raczko Magdalena 54

Radziewicz Grzegorz 77

Rakoniewska Marzena 53

Ratajczyk Łukasz 3

Rybka Mateusz 30

Sasiuk Agata 23

‘Sepe’ Wręga Michał 20

Sęk Małgorzata 48

Słota Paweł 9

Smoleń Justyna 10

Sobczyk Agata 43

Sobiepan Andrzej 66

Sroka Natalia 85

Stabryła Sylwester 74

Stępień Aleksandra 15

Szwabe vel pisz piotr 29

Szymańska Jagoda 25

Trojanowski Artur 11

Tycz Viola 62

Wnorowska Wioleta 97

Woźniak Dominik 45

Wójcik Rafał 47

Wybraniec Lena 67

Zielaskowska Gossia 14

Ziemiszewski Witold 98

Zwierzchowska Hanna 89

 OKŁAKA FRONT  poz.  41 Ewa prończuk-Kuziak, Bez tytułu, 2012 r
 OKŁADKA II  poz.  38 Bogna palmowska, Tribute to Coby Withmore V, 2012 r.
 STRONA 4  poz.  74 Sylwester Stabryła, Dwie sceny z życia-I, 2012 r. 
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1

Iona Herc
(ur. 1972 r., Chrzanów)

Bez tytułu, z cyklu 'Miejsca', 2012 r.

akryl/płótno, 80 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'ilONa Herc | krakÓW 
| 2012 r. | "Bt" z cyklu "Miejsca". | ilona Herc'

2

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

zOsia z cHarteM, 2012 r.

akryl/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany p.d. monogramem
na odwrociu opisany: 'aNNa kuNka'

3

Łukasz Ratajczyk
(ur. 1989 r., Gdańsk)

tOd MOtOr HOtel, 2012 r.

olej/płótno, 90 x 130 cm
na odwrociu opisany: '"tod Motor Hotel" | łukasz 
ratajczyk | 2012'
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4

Katarzyna Orońska
(ur. 1984 r., tarnowskie Góry)

BedfOrd, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'k. Orońska 2012'

na odwrociu opisany: 'k. Orońska Bedford'

5

Jan Możdżyński
(ur. 1986 r., Warszawa)

MelaNcHOlia, 2012 r.

akryl/płótno, 60 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'MŻdŻ'

na odwrociu opisany na blejtramie: 'jaN 
MOŻdŻyŃski MelaNcHOlia 2012'

6

Tomasz Matczak
(ur. 1977 r., łódź)

dOBra MONeta, 2012 r.

olej/płótno, 60 x 90 cm
sygnowany p.d.: 'tomasz Matczak 2012'
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7

Karolina Jarmolińska
(ur. 1985 r.) 

Burza, 2012 r.

olej/płyta pilśniowa, 50 x 70 cm
na odwrociu opisany: '"Burza" | k. jarmolińska'

8

Magdalena Laskowska
(ur. 1985 r., Warszawa)

POszukiWacz BursztyNu, 2012 r.

alkid/płótno, 81 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'laskowska'
na odwroicu opisany: '"Poszukiwacz bursztynu" 
| Magdalena lakskowska 2012 | alkid, 81 x 100 cm'

9

Paweł Słota
(ur. 1989 r., częstochowa)

PejzaŻ Miejski ii, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 130 cm
na odwrociu opisany: 'PaWeł słOta | "PejzaŻ 
Miejski ii" | Olej, PłÓtNO; 100 x 130 | 2012'
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10

Justyna Smoleń
(ur. 1988 r., Nowy sącz)

aWiONetka, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 130 cm
na odwrociu opisany

11

Artur Trojanowski
(ur. 1968 r., łódź)

leON i MariaN, 2011 r.

akryl/płyta Mdf, 103 x 140 cm
na odwrociu opisany

12

Szymon Motyl
(ur. 1978 r., częstochowa)

MarrOccO ii, 2009 r.

olej/płótno, 120 x 200 cm
na odwrociu opisany: 'Marrocco ii | s. Motyl 09 r'
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13

Anna Noszczyńska
(ur. 1986 r., jaworzno)

Bez tytułu, 2010 r.

olej/płótno, 80 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'aNNa NOszczyŃska – autor 
| Olej Na PłÓtNie | 80 x 80 | 2010 r'

14

Gossia Zielaskowska
(ur. 1983 r., Poznań)

WisH yOu Were Back aGaiN, 2011 r.

technika mieszana/płótno, 70 x 70 cm
na odwrociu opisany: ' "WisH yOu Were Back 
aGaiN" | 2011 | Gossia | zielaskowska | Poznań 
2011'

15

Aleksandra Stępień
(ur. 1982 r., Oława)

czOłG, z cyklu 'Prl', 2007 r.

akryl/płyta, 66 x 55 cm
na odwrociu opisany: 'a. stĘPieŃ | 2007'

16

Ilona Leszczyńska
(ur. 1980 r., Włoszczowa)

Ofelia, 2010 r.

fotografia czarno-biała/papier, 60 x 50 cm
na odwrociu opisana: 'ilona leszczyńska | 2010 r. | "Ofelia'' 
| (...)'
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17

Arkadiusz Andrejkow
(ur. 1985 r., sanok)

PraNie dzieciĘce, 2008 r.

akryl/płótno, 80 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'arkadiusz andrejkow 2008 r'

18

Robert Listwan
(ur. 1974 r., Olsztyn)

suPer yellOW, 2012 r.

akryl/płótno, 110 x 110 cm
sygnowany p.d.: 'listWaN'
na odwrociu opisany: 'robert listwan | "super yellow" 
| 2012 | akryl na płótnie | 110/110'

19

Iza Chamczyk
(ur. 1980 r., częstochowa)

frOM exPeriMeNtal series, 2008 r.

fotografia eksperymentalna/papier fotograficzny, 27 x 22 cm 
(w świetle passe-partout)
na odwrociu opisana: 'frOM exPeriMeNtal series  
| i. chamczyk | 2008'

20

Sepe 
(ur. 1982 r., Warszawa)

krÓl Parkietu, 2012 r.

technika mieszana/płótno, 92 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'sePe'
na odwrociu opisany: 'sepe | 2012'
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21

Bartek Jarmoliński
(ur. 1975 r., łódź)

MaN-rW, 2010 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'B. jarMOliŃski'
na odwrociu opisany na płótnie i na blejtramie: 
'"MaN-rW" 2009/10 | B. jarMOliŃski'

22

Bartosz Czarnecki 
(ur. 1988 r., elbląg)

Masa/tłuM, 2012 r.

olej/płótno, 120 x 130 cm
na odwrociu opisany: 'BartOsz czarNecki | 2012' 
oraz na blejtramie: '130 x120 cm Bartosz czarnecki'

23

Agata Sasiuk
(ur. 1985 r., słupsk)

jesteś GruBa, 2011 r.

akryl/płótno, 60 x 30 cm
na odwrociu opisany: '"jesteś | GruBa" | 2011 r.  
| aGata |sasiuk'

24

Magdalena Cybulska
(ur. 1977 r., Warszawa)

z cyklu śWiĘte OBrazki, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 41 cm
sygnowany p.d.: 'ceba 12'
na odwrociu opisany na blejtramie: 'MaGdaleNa cyBulska 
2012 iV'
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25

Jagoda Szymańska
(ur. 1983 r., Poznań)

szyBa xxViii, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany p.d. monogramem
na odwrociu opisany: 'jagoda szymańska | szyba 
xxViii | 2012'

26

Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976 r.)

sPOjrzeNie, 2012 r.

akryl/płótno, 70 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'tomasz kołodziejczyk 
| "spojrzenie" | 2012'

27

Tomasz Kuran
(ur. 1971 r., Warszawa)

drOGa W deszczu, 2011 r.

akryl/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany p.d.: 't. 2011 | kuraN'
na odwrociu opisany: 't. kuraN | 2011'

28

Bartek Świątecki / Pener
(ur. 1981 r., Olsztyn)

dekONstrukcja, 2012 r.

technika własna/płótno, 90 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'Bartosz świątecki/pener 
| 2012 | dekonstrukcja'
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29

Piotr Szwabe vel Pisz
(ur. 1975 r., Gdynia)

Bez tytułu, 2011 r.

olej, collage/płyta pilśniowa, 50 x 70 cm
na odwrociu opisany: '© piotr szWaBe vel pisz 
| 11/12 | olej, collage | płótno na pilśni'

30

Mateusz Rybka
(ur. 1986 r., Gdynia)

7162, 2012 r.

akryl, spray, szablon/sklejka, 67 x 102 cm
na odwrociu opisany: '"7162" Mateusz rybka 2012'

31

Maria Kiesner
(ur. 1976 r., Wraszawa)

ŻOliBOrz, 2010 r.

akryl/płótno, 30 x 40 cm
na odwrociu opisany: 'ŻOliBOrz | kiesner | 2010'
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32

Daniel Białowąs
(ur. 1975 r., sanok)

faBryka s.M. 1.2.3., tryPtyk, 2011 r.

akryl/płótno, 60 x 150 cm
sygnowany p.d.: 'Białowąs 2011' (każda część)
na odwrociu sygnowanie, datowanie i tytuł (każda część)

33

Ewelina Czajka
(ur. 1987 r., ruda śląska)

PrzestrzeŃ.Grid.arcHitektura, iii, 2012 r.

druk cyfrowy/papier szlachetnie powlekany,  
90 x 120 cm
sygnowany p.d.: ‘ewelina czajka’
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34

Katarzyna Korytkowska
(ur. 1979 r., częstochowa)

eseNcjONalNOść HiBiskusOWa, 2011 r.

olej/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany l.d.: 'k. korytkowska'
na odwrociu certyfikat autentyczności

35

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

czekające Na MłOdzieŃca, 2012 r.

akryl/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'ro | ix | 2012'

36

Kamila Gruszecka
(ur. 1989 r., kielce)

karuzela, 2011 r.

akryl/płótno, 100 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'kaMila Gruszecka 
| "karuzela" | cykl "z dOłu" 100 x 80 cm 
| listOPad 2011 akryl na płótnie'

37

Monika Marchewka
(ur. 1988 r., chrzanów)

cHMury, 2012 r.

olej/płótno, 92 x 73 cm
na odwrociu opisany: 'Marchewka | 2012.'
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38

Bogna Palmowska
(ur. 1984 r., Warszawa)

triBute tO cOBy WitHMOre V, 2012 r.

akryl/płótno, 90 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Bogna Palmowska | "tribute to 
coby Withmore V' | 2012'

39

Katarzyna Jaśnikowska
(ur. 1985 r., legnica)

z cyklu ‘dzieWczyNa z kOłOWrOtkieM ii’, 2012 r.

olej/płótno, 90 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'k.jaśnikowska'
na odwrociu opisany: 'katarzyNa jaśNikOWska | z cyklu 
"dziewczyna z kołowrotkiem" (ii) | lipiec, 2012 rok | Nr-121'

40

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

tOrNadO, 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'Bilecka 2012'

41

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

Bez tytułu, 2012 r.

olej/płótno, 81 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'ewa Prończuk-kuziak, 2012'
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42

Juliusz Kosin
(ur. 1989 r., częstochowa)

Bez tytułu, 2010 r.

olej/płótno, 95 x 130 cm
na odwrociu opisany: 'j. kosin 2010' oraz sygnowany  
na blejtramie

43

Agata Sobczyk
(ur. 1973 r., katowice)

krąŻOWNik Nr 157, 2008 r.

akryl, olej/płótno, 60 x 80 cm
na odrociu opisany na blejtramie: 'aGata sOBczyk 
"krążownik nr 157" 2008'

44

Tomasz Mistak
(ur. 1978 r., sanok)

MGła Nad Nyc, 2012 r.

akryl/płótno, 50 x 60 cm
na odwrociu opisany: 'MGła Nad Nyc | Mistak akryl 
2012'
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45

Dominik Woźniak
(ur. 1983 r., Piotrków trybunalski)

rÓWNiNa, 2012 r.

olej/płótno, 60 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'd. Woźniak 2012 | luty'

46

Monstfur
(data utworzenia: 2006 r.)

HiGH PiGMeNtatiON, 2012 r.

akryl, szablon/płyta Hdf, 90 x 160 cm
sygnowany p.g.: 'm | monstfur'
na odwrociu opisany: 'hęd | kut | monstfur | HiGH 
| PiGMeNtatiON | 2012'
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47

Rafał Wójcik
(ur. 1987 r., Wałcz)

BeztrOska, 2012 r.

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

48

Małgorzata Sęk
(ur. 1973 r., łódź)

ONa 7, 2012 r.

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

49

Magda Leśniak
(ur. 1988 r.)

kOMPOzycja W zieleNi, 2011 r.

akryl/płótno, 140 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'M. leśniak '11'

50

Paulina Czerniawska
(ur. 1980 r., Bytom)

śWit, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'PauliNa czerNiaWska 2012 
| "śWit"'
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51

Rafał Gadowski
(ur. 1973 r., radom)

flaMiNG, z cyklu "zWierz", 2012 r.

olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'rafał Gadowski 2012'
na odwrociu opisany: 'rafał Gadowski 2012 | "flaMiNG" 
z cyklu "zWierz"'

52

Iwona Delińska
(ur. 1963 r., Gdynia)

WiNter, 2011 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'delińska'
na odwrociu opisany: '"WiNter" | delińska 2011'

53

Marzena Rakoniewska
(ur. 1985 r., knurów)

Bez tytułu, z cyklu "W PryWatNycH MiejscacH", 2011 r.

olej/płótno, 190 x 130 cm
na odwrociu opisany: 'Marzena | rakoniewska' oraz na blejtramie: 
'MarzeNa | rakONieWska 2011 r. | 190 x 130 cm'

54

Magdalena Raczko 
(ur. 1967 r., Warszawa)

Bez tytułu, z cyklu "iNNe PrzestrzeNie", 2008 r.

olej/płótno, 120 x 81 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'z cyklu "inne przestrzenie" 
| MaGda raczkO 2008 r.'
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55

Marzena Gawrysiak
(ur. 1978 r., Przemyśl)

śMierć skrzyPaczki, 2012 r.

olej/płótno, 140 x 140 cm
na odwrociu opisany: '"śMierć skrzyPaczki" 
MadaMe Gazelle 2012'

56

Alicja Habisiak Matczak
(ur. 1978 r., Piotrków trybunalski)

saPOre di Mare, tONdO, 2012 r.

olej/płótno, 81 x 81 cm
u dołu opisany: 'alicja Habisiak Matczak 2012'
na odwrociu opisany: '"sapore di mare" | olej  
na płótnie | alicja Habisiak Matczak | 2012'

57

Tomasz Poznysz
(ur. 1988 r., Pasłęk)

fret HaNiBal, 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'tOMasz POzNysz 
"fret HaNiBal" 2012'

58

Karol Drzewiecki
(ur. 1987 r., konin)

jeździec i, 2012 r.

akryl, raster drukarski/płótno naklejone na deskę, 94 x 43 cm
na odwrociu opisany: 'karol drzewiecki | 2012 | (...)'
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59

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

luNatyk, 2012 r.

olej/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany p.d.: dan | Mac'
na odwrociu opisany na blejtramie: 'daniel Mączyński 
"lunatyk" 2012'

60

Beata Ewa Białecka
(ur. 1966 r., Mikołów)

słOdka sztuka, 2007 r.

olej/płótno, 20 x 20 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'B. e. Białecka'
na odwrociu opisany: '"słodka sztuka" | B. e. Białecka 2007'

61

Chazme718
(ur.1980 r., laufen w szwajcarii)

MeGaPOlis_daWN, 2012 r.

technika mieszana/płótno,
sygnowany p.d.: 'cHa | zMe | 718'

62

Viola Tycz
(ur. 1973 r., Wrocław)

zaGrOŻeNie i, 2012 r.

akryl/płyta Mdf, 110 x 60 cm
 na odwrociu certyfikat autentyczności
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63

Joanna Pińczyńska
(ur. 1987 r., Warszawa)

W ksiĘŻycOWą jasNą NOc, 2012 r.

akryl, technika mieszana/płótno, 150 x 150 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'joanna Pinczyńska 
"W księżycową jasną noc"'

64

Bartosz Michał Hoppe-Sadowski
(ur. 1985 r., Wrocław)

PejzaŻ (z)dOlNeGO śląska, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'BartOsz MicHał HOPPe-sadOWski 
2012 WrOcłaW | 100/100 cM PejzaŻ (z)dOlNeGO 
śląska'

65

Joanna Paljocha
(ur. 1977 r., łódź)

staWy jaNa, 2012 r.

akryl/płótno, 55 x 46 cm
sygnowany p.d.: 'Paljocha 2012'
na odwrociu opisany na blejtramie: 'j. Paljocha 2012'

66

Andrzej Sobiepan
(ur. 1982 r., Braniewo)

HarVest WreatH, 2012 r.

akryl, olej/płótno, 140 x 78 cm
na odwrociu opisany: 'sobiepan "Harvest Wreath" | 003 
| andrzej'
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67

Lena Wybraniec
(ur. 1985 r., Opole)

ONe Way VisiON Vi, 2011 r.

akryl, olej, serigrafia/płótno, 90 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'Wybraniec 2011'

68

Wojciech Ćwiertniewicz
(ur. 1955 r., krościenko)

Bez tytułu (74), 2008 r.

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'ćwiertniewicz '08'
na odwrociu opisany: '74 | 1/5/08'

69

Patryk Kowalczyk
(ur. 1985 r., Wierzbica)

Pałac, 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'kowalczyk Patryk '12 | Pałac'

70

Emilia Dragosz
(ur. 1988 r., kielce)

MartWa Natura, 2008 r.

olej/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'emilia dragosz 2008 r'
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71

Kamila Makaruk
(ur. 1987 r., Warszawa)

WsPOMNieNie, 2012 r.

akryl/płótno, 38 x 55 cm
na odwrociu opisany: ' "WsPOMNieNie" kaMa'12 
| tecH. akryl Na PłOtNie | kaMila Makaruk'

72

Tomasz Kozłowski
(ur. 1982 r., Piotrków trybunalski)

taNiec, 2012 r.

olej/płótno, 73 x 92 cm
na odwrociu opisany: 't. kozłowski '12'

73

Justyna Bieńkowska
(ur. 1987 r., Płock)

PejzaŻ słONeczNy, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'BieŃkOWska j.'
na odwrociu opisany: ' BieŃkOWska justyNa 2012'
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74

Sylwester Stabryła
(ur. 1975 r., Brzozów)

dWie sceNy z Życia-i, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
na odwrociu opisany: 'sylwester stabryła | "dwie sceny 

z życia – i" | olej na płótnie | 100 x 120 cm | 2012 r'

75

Michalina Garus
(ur. 1976 r., knurów)

PejzaŻ z BlOkaMi, 2012 r.

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

76

Justyna Jabłońska
(ur. 1981 r., Wrocław)

sPOtkaNie Na PlaŻy, 2012 r.

akryl/płótno, 85 x 110 cm
na odwrociu opisany: 'justyna jabłońska | 2012 r. 

| "spotkanie na plaży"'
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77

Grzegorz Radziewicz
(ur. 1976 r., Białystok)

z cyklu "MacHiNy latające", sNOW, 2007 r.

akryl/płótno, 38 x 46 cm
sygnowany p.d.: 'radziewicz | 2007'
na odwrociu sygnatura oraz pieczęć

78

Agata Baltyzar
(ur. 1979 r., Przemyśl)

z cyklu "dziWNe Miejsce", 2012 r.

olej/płótno, 81 x 100 cm
sygnowany p.d. monogramem
na odwrociu opisany: 'aGata | Baltyzar | OBraz 
z cyklu | dzieWNe Miejsce | 81 x 100 cm | rOk 2012'

79

Kamila Ługowska
(ur. 1985 r., Gliwice)

tV, 2009 r.

technika mieszana/płótno, 130 x 110 cm
sygnowany l.d.: 'k. ługowska '09'
na odwrociu opisany: 'kamila | ługowska | '09'

80

Michał Chudzicki
(ur. 1983 r., kraśnik)

BrzeGi MOjej WysPy, 2012 r.

olej/płótno, 65 x 50 cm
na odwrociu opisany
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81

Paulina Kurzejewska
(ur. 1985 r., trzebnica)

drOBNe ustrOje, 2011 r.

olej, żywica/płótno, 130 x 150 cm
na odwrociu opisany: 'PauliNa | kurzejeWska 
2011'

82

Aleksandra Kowalczyk
(ur. 1987 r., Warszawa)

Bez tytułu, 2011 r.

akryl/płótno, 140 x 170 cm
na odwrociu opisany: 'aleksaNdra kOWalczyk 
dyPlOM 2011'

83

Krzysztof Powałka
(ur. 1985 r., Będzin)

kOlejNy śWit, 2012 r.

olej/płyta, 39 x 30 cm
sygnowany p.d.: 'k. POWałka 12'
na odwrociu opisany: '"kOlejNy śWit" | 46 x 36 cm 
| krzysztOf POWałka (...)'

84

Bartosz Kokosiński
(ur. 1984 r., siewierz)

Bez tytułu, 2012 r.

akryl/płótno, 125 x 100 cm
na odwrociu opisany
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85

Natalia Sroka
(ur. 1982 r., Poznań)

tOledO, 2012 r.

akryl/płótno, 40 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'Natalia sroka 2012'
na odwrociu opisany: 'Natalia sroka | "toledo" obraz 
z cyklu | el pueblo 2012'

86

Wojciech Kubiak
(ur. 1978 r., kraków)

Bez tytułu, z cyklu "iNstytucje", 2010 r.

olej/płótno, 70 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'Wojtek kubiak | Bez tytułu z cyklu 
"iNstytucje" | 70 x 90 cm olej/płótno | 2010 r.'

87

Agata Czarnecka
(ur. 1986 r., toruń)

staWy, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'acz/12'
na odwrociu opisany: 'aGata czarNecka'
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88

Milena Kliszko
(ur. 1983 r.)

siedliskO iii, 2012 r.

akryl/płótno, 90 x 120 cm
na odwrociu opisany: 'Milena kliszko "siedlisko iii" 2012' 

89

Hanna Zwierzchowska
(ur. 1987 r., Warszawa)

kartON WiNa, 2011 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
na odwrociu opisany na blejtramie: 'Hanna 

zwierzchowska 2011 r'

90

Katarzyna Nowakowska
(ur. 1971 r., Warszawa)

PraWie jak Na łące, 2011 r.

olej/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'k. NOWakOWska 2011'
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91

Filip Gruszczyński
(ur. 1978 r., Warszawa)

Witaj W dOMu kOcHaNie, 2009 r.

olej/płótno, 60 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'filippo Vi 2009'

92

Elżbieta Nowakowska
(ur. 1977 r., Olecko)

"B" jak BaŃki, 2011 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'e.Nowakowska 11'

93

Ewa Doroszenko
(ur. 1983 r.)

fałszyWe WsPOMNieNia ii, 1/5, 2011 r.

fotografia barwna/papier fotograficzny, 30 x 40 cm
na odwrociu opisana: 'fałszyWe WsPOMNieNia ii, 1/5 
| eWa dOrOszeNkO'
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95

Dominik Jasiński
(ur. 1981 r., rzeszów)

little Pleasures, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany l.d.: 'jas'
na odwrociu opisany: 'little pleasures  
d. jasiNski-sHeldON 2012 jas'

94

Stefan Hanćkowiak
(ur. 1980 r.)

tHe tiMe is NOW!, 2012 r.

akryl/płótno, 50 x 40 cm
na odwrociu opisany: '"the times is now!" | – stefan 
Hanćkowiak | 2012 r.'

96

Klaudia Kluczyk
(ur. 1987 r.)

saM, 2012 r.

akryl/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'pani k.'
na odwrociu opisany na blejtramie: 'klaudia kluczyk 
"spójrz na mnie!" 2012'
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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 sierpnia. 

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

97

Wioleta Wnorowska
(ur. 1987 r., zambrów)

Bez tytułu, 2011 r.

olej/płótno, 100 x 235 cm

98

Witold Ziemiszewski
(ur. 1967 r., Pabianice)

dePtH – 65, 2011 r.

akryl/płótno, 130 x 190 cm
na odwrcoiu opisany: 'WitOld zieMiszeWski | 2011 
| "dePtH – 65'



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



Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
www.desa.pl

Aukcja Młodej Sztuki
6 października (sobota) 2012 r., godz. 15
Wystawa obiektów aukcyjnych 4–6 października 2012 r. 
Rondo Sztuki, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice 
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Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
www.desa.pl

Aukcja Sztuki Współczesnej
4 października (czwartek) 2012 r., godz. 19
Wystawa obiektów 27 września - 4 października



Aukcja Designu
20 września

Aukcja Prac na Papierze
25 września

Aukcja Sztuki Współczesnej
4 października

Aukcja Dzieł Sztuki
18 października

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
tel. 22 584 95 35, www.desa.pl 

Aukcja Biżuterii
25 października

Zapraszamy na 
najbliższe aukcje



Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
www.desa.pl

Aukcja Designu
20 września (czwartek) 2012 r., godz. 19
Wystawa obiektów aukcyjnych 10–20 września 2012 r.



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

17 Aukcja młodej sztuki
13 września 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



Dzieła sztuki są jak ludzie,  
każde jest wyjątkowe.  
To wielki zaszczyt, że możemy  
pracować z nimi na co dzień.

JAN KOSZUTSKI  
Dyrektor Domu Aukcyjnego Desa Unicum

www.desa.pl 

Eksperci Desa Unicum oferują Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dzieł sztuki.  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. 
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