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Wojciech Fangor  
ur. 1922, Warszawa - zm. 2015, Warszawa

Bez tytułu, 1967 r. 

akwaforta/papier, 34 x 34 cm

estymacja 
30 000 - 40 000 zł

5

Z O B A C Z  O B I E K T

Akwaforty Wojciecha Fangora noszą wszystkie cechy jego 
najbardziej rozpoznawalnych, kolistych kompozycji. Tak samo 
jak obrazy olejne, grafiki Fangora wzbudzają u widza złudzenie 
wibracji powierzchni dzieła. Jest to efekt trudny do uzyskania 
metodami malarskimi, a jeszcze trudniejszy przy zastosowaniu 
akwaforty. W tym przypadku mamy też do czynienia 
z bardzo ciekawym i rzadko spotykanym wybarwieniem 
pracy. Akwaforty, jak również serigrafie Fangora stanowią 
potwierdzenie uniwersalnego charakteru stworzonej przez 
niego teorii „pozytywnej przestrzeni iluzyjnej”.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/wojciech-fangor/bez-tytulu-e9lu/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Wojciech Fangor  
ur. 1922, Warszawa - zm. 2015, Warszawa

"M74", 1970/2001 r. 

serigrafia/papier, 66 x 66 cm

estymacja  
20 000 - 30 000 zł

6

Z O B A C Z  O B I E K T

 „Pozytywna przestrzeń iluzyjna” w malarstwie Fangora opiera 
się o rozmycie tła, które wydobywa obiekt, najczęściej koło, 
z płaskiej powierzchni obrazu. Po namalowaniu rozproszonego 
tła artysta odkrył, że przestrzeń przed obrazem zostaje 
aktywowana i zmienia się wraz ze zmianą kąta patrzenia. Dzięki 
rozmyciu tła powstaje iluzja przestrzeni, która wciąga widza do 
wnętrza obrazu.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/wojciech-fangor/m74-ambh/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Jerzy Nowosielski 
ur. 1923, Kraków - zm. 2011, Kraków

Bez tytułu, 1996 r. 

serigrafia barwna/papier, 67 x 85 cm

estymacja  
20 000 - 30 000 zł

7

Z O B A C Z  O B I E K T

W pracach Jerzego Nowosielskiego odnajdziemy fascynację 
kobiecym ciałem. Nowosielski poprzez uproszczony 
modelunek kreował postaci na wzór modiglanowskich figuracji. 
Mimo to, przedstawienia oparte na erotyce czy fantazji miały 
subtelny, a zdaniem krytyków nawet uduchowiony nastrój.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/jerzy-nowosielski/bez-tytulu-9mwa/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Roman Opałka 
ur. 1931, Abbeville, Francja  -  zm. 2011, Rzym

"Adam i Ewa", 1968 r. 

kwasoryt/papier, 58,50 x 49 cm

estymacja  
40 000 - 60 000 zł

11

Z O B A C Z  O B I E K T

„Adam i Ewa” to grafika należąca do cyklu „Opisanie 
świata”. Wskazany cykl ikonograficznie obrazował między 
innymi motywy biblijne, związane z tematyką Genesis. 
Oprócz przedstawienia pierwszych rodziców, które ukazuje 
prezentowana tutaj kompozycja, w cyklu znalazły się również 
obrazy dotyczące innych zagadnień z Księgi Rodzaju: „Wieża 
Babel”, „Potop” czy „Twoje zaś potomstwo uczynię liczne 
jak ziarenka pyłu ziemi”. Były to zatem grafiki dotyczące 
stworzenia świata, pierwszych rodziców i perypetii ludzkości 
w czasach biblijnych.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/roman-opalka/adam-i-ewa-hbzy/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Francis Bacon 
ur. 1909  -  zm. 1992

"Study after Velasquez", 2016 r. 

giclée/dibond, 110 x 76,10 cm

estymacja  
40 000 - 60 000 zł

14

Z O B A C Z  O B I E K T

Mimo, że w sztuce Francisa Bacona przeważają obrazy 
wykonane olejem na płótnie, malarz wykorzystywał wachlarz 
różnorodnych mediów, chociażby pastel czy włókna 
w połączeniu z farbą olejną. Istotnym momentem w twórczości 
artysty było zainteresowanie grafiką, którą tworzył na 
podstawie wcześniej powstałych prac malarskich. W swojej 
karierze nawiązał znajomość z francuskim miedziorytnikiem 
George’m Visat, od którego zaczerpnął fascynację akwafortą. 
Owocem tej współpracy były wykonane litografie, akwatinty 
oraz akwaforty.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/francis-bacon/study-after-velasquez/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Ai Weiwei 
ur. 1957

Maska ze środkowym palcem, 2020 r. 

serigrafia/papier, tworzywo sztuczne, 32,50 x 44,50 cm

estymacja   
4 500 - 5 000 zł

15

Z O B A C Z  O B I E K T

Seria prac graficznych na maseczkach higienicznych została 
wykonana w maju ubiegłego roku jako odpowiedź na panujący 
na świecie kryzys pandemiczny. Znany z zaangażowania w sprawy 
społeczne Ai Weiwei wraz kuratorką Muzeum Guggenheima 
w Nowym Jorku, Aleksandrą Munroe, oraz słynnym portalem 
internetowym zorganizowali akcję charytatywną, mającą na celu 
zebranie funduszy na walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19. 
Prace z serii zostały wykonane przy użyciu metody sitodruku 
w atelier artysty w Berlinie i zawierają symbole jego ikonicznych 
prac, m. in. trwającej od lat kampanii artysty na rzecz wolności 
słowa oraz praw człowieka.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/ai-weiwei/maska-ze-srodkowym-palcem/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Izabella Gustowska 
ur. 1948, Poznań

"Względne cechy podobieństwa 7 Cykl komunijny czarno-biały", 1980 r. 

autooffset/papier, 111 x 80 cm

estymacja 
25 000  - 30 000 zł

16

Z O B A C Z  O B I E K T

„(…) pod koniec dekady, artystka rozpoczęła systematyczną 
pracę z medium filmu, przez wiele kolejnych lat prowadząc ważny 
intermedialny projekt Względne cechy podobieństwa. Zaprosiła 
do niego kilka par bliźniaczek, które następnie nagrywała podczas 
spotkań organizowanych przez tygodnie, miesiące i upływające 
lata. Jak sama mówi, eksplorowała w ten sposób przeżycia, uczucia 
i odczucia kobiet, które są dla niej nadal niesłabnącą inspiracją (…)”. 

Marika Kuźmicz, Film awangardowy oraz sztuka wideo polskich artystek w latach 70. xx wieku, 
w: Historie filmu awangardowego, pod red. Ł. Rondudy, G. Sitek, Fundacja Okonakino, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, korporacja ha!art, Warszawa-Kraków 2020, s. 298.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/izabella-gustowska/wzgledne-cechy-podobienstwa-7-cykl-komunijny-czarno-bialy/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Teresa Murak 
ur. 1949, Kiełczewice

Zasiew, 1976 r. 

offset/papier, 50 x 70 cm

estymacja  
10 000 - 15 000 zł

17

Z O B A C Z  O B I E K T

Praca z cyklu „Zasiew” stanowi graficzny zapis najbardziej 
charakterystycznej praktyki artystki, czyli wykorzystania rzeżuchy 
do opisu zjawisk związanych z ludzką egzystencją, a w szczególności 
pozycją kobiety w społeczeństwie. Pierwszy „Zasiew" Murak 
stworzyła w 1972 roku, kiedy to w łazience domu studenckiego 
Dziekanka zasiała na swojej koszuli ziarna rzeżuchy, które zmieniły 
ją w zielony ogród. „Zasiewy" Teresy Murak to repetycja tych 
samych, podstawowych działań w coraz to nowych realizacjach 
i kontekstach, co nadaje tym pracom charakter pradawnego 
rytuału.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/teresa-murak/zasiew/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Magdalena Abakanowicz 
ur. 1930, Falenty pod Warszawą - zm. 2017, Warszawa

Tors, 1985 r. 

litografia/papier, 55 x 43 cm

estymacja  
4 000 - 6 000 zł

18

Z O B A C Z  O B I E K T

Prezentowana litografia pochodzi z teki „Katharsis” i nawiązuje 
do instalacji przestrzennej o tej samej nazwie, którą Magdalena 
Abakanowicz wykonała w 1985 roku. Artystka została wówczas 
zaproszona do włoskiego parku rzeźby Villa Celle, by wykonać 
dzieło o charakterze plenerowym mające stać się częścią 
tamtejszej kolekcji. Wizerunek wykadrowany jest w nich w taki 
sposób, że niewidoczne są ręce i głowa postaci. Sprawia to, 
że mamy tutaj do czynienia raczej z bezosobowym kadłubem, 
budzącym antropomorficzne skojarzenia.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/magdalena-abakanowicz/tors-mnbc/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Jerzy Panek 
ur. 1918, Tarnów - zm. 2001, Kraków

Komplet 17 drzeworytów z cyklu "Pan Tadeusz", 1968/1991 r. 

drzeworyt/papier

estymacja  
25 000 – 35 000 zł

22

Z O B A C Z  O B I E K T

Zestaw 17 drzeworytów autorstwa Jerzego Panka powstał jako 
ilustracja do „Pana Tadeusza”. Gdy Muzeum Literatury zamówiło 
u niego serię ilustracji do tego poematu epickiego, dostało 
siedemnaście drzeworytów przedstawiających jedynie konie. Panek 
uwielbiał studiować z natury zwierzęta, co czasami wywoływało 
popłoch wśród chłopów, którzy widząc Panka ze szkicownikiem 
myśleli, że to jakiś oficjalny spis lub kontrola. Prezentowany zestaw 
jest jednym z trzech, które odbito w 1991 z oryginalnych klocków, 
i które Panek sygnował.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/jerzy-panek/komplet-17-drzeworytow-z-cyklu-pan-tadeusz/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Wielu autorów 

Teka grafiki polskiej (124 grafiki, 27 plansz), lata 80. XX w. r. 

różne techniki/papier, rozmiar teki: 70,5 x 50,5 x 10 cm,  
każda plansza: 70 x 50 cm

estymacja 
70 000 - 90 000 zł

23

Z O B A C Z  O B I E K T

Teka polskiej grafiki zawiera 124 grafiki stworzone przez 27 polskich 
artystów. Wśród grafików, których prace trafiły do teki odnajdziemy 
Stanisława Fijałkowskiego, Mieczysława Majewskiego, Jerzego 
Grabowskiego czy też Antoniego Starczewskiego. Na każdego 
artystę przypada po jednym arkuszu i od dwóch do dziewięciu prac. 
Wszystkie prace posiadają niewielki format i zostały przygotowane 
do prezentacji w formie wystawy. Teka najprawdopodobniej powstała 
jako pokłosie Łódzkiej wystawy „Małe Formy Grafiki” i została 
przygotowana do prezentacji objazdowej. 

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/wielu-autorow/teka-grafiki-polskiej-124-grafiki-27-plansz/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Jerzy Grabowski 
ur. 1933, Gutki koło Łomży - zm. 2004, Warszawa

"Żółta symetria", 1961 r. 

serigrafia/papier, 60 x 73,60 cm

estymacja  
5 000 - 7 000 zł

28

Z O B A C Z  O B I E K T

Matematyczne rozważania od wieków wyznaczają prawdy 
w świecie zarówno natury jak i sztuki. Jerzy Grabowski inspirował 
matematycznymi analogiami tworząc kompozycje o niezwykłej, 
„cyfrowej” dokładności. Ponadto, stosował panującą w naturze 
zasadę dualizmu, która nawiązuje do fenomenu nieskończoności 
oraz zamkniętej kompozycji. Przedstawiona praca „Żółta symetria” 
powstała w technice serigrafii. Jest to bardzo rzadko spotykana, 
wczesna odbitka, która nie była numerowana.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/jerzy-grabowski/zolta-symetria/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Ryszard Gieryszewski 
ur. 1936, Warszawa - zm. 2021

"Agresywny kształt", 2000 r. 

drzeworyt, linoryt/papier, 57 x 43 cm

 
estymacja  
2 000 - 3 000 zł

44

Z O B A C Z  O B I E K T

„W swej twórczości od ponad pół wieku  staram się tradycyjnymi 
metodami. technikami tworzyć obrazy ,grafiki, które są nośnikami 
moich doświadczeń i przeżyć. Trójwymiarowe wklęsłe lub wypukłe 
znaki, linie i figury geometryczne. Pragnę przekazać jakieś piękno, 
nieokreślone i nieosiągalne, inaczej definiowane i postrzegane 
przez każdego człowieka. W swoich pracach szukam spokoju, 
ciszy, pewnej, równowagi. Bardzo ważne jest również dla mnie 
samookreślenie. poszukiwanie, kontaktu, więzi, uniwersalnego 
języka, kodu, który umożliwi mi odnalezienie się tłumie i chaosie 
informacyjnym”.  Ryszard Gieryszewski

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/ryszard-gieryszewski/agresywny-ksztalt/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Jan Berdyszak 
ur. 1934, Zawory - zm. 2014, Poznań

Projet Pour Limaginaire XV/Projekt wyobrażeń XV  
obiekt dwuczęściowy, 1993 r. 

technika mieszana/papier, 70,50 x 100 cm 
 
 
estymacja  
4 000 - 5 000 zł

45

Z O B A C Z  O B I E K T

Nazwisko Jana Berdyszaka w polskiej sztuce jednoznacznie 
kojarzone jest z pojęciem przestrzeni. Artysta bardzo wcześnie, bo 
już w pierwszej połowie lat 60. rozpoczął swoje próby zrozumienia, 
a następnie wytłumaczenia tego pojęcia przy pomocy zabiegów 
artystycznych. Berdyszak najpierw wycinał otwór w płótnach 
swoich kompozycji, następnie od 1967 przestrzeń ingerująca 
w materię jego dzieł zaczęła dekonstruować jego prace na 
pojedyncze elementy, tak jak w  przypadku prezentowanej grafiki, 
która składa się z dwóch wchodzących ze sobą arkuszy papieru.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/jan-berdyszak/projet-pour-limaginaire-xvprojekt-wyobrazen-xv-obiekt-dwu/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Teresa Jakubowska 
ur. 1930, Wilno

"Warszawa Wilanów", 1973 r. 

linoryt/bibułka, 58,50 x 65 cm

 
estymacja   
3 500 - 4 500 zł

48

Z O B A C Z  O B I E K T

„Warszawa Wilanów” to ilustracja przedstawiająca życie warszawiaków 
lat. 60. Praca, jak większość prac Jakubowskiej zdominowana jest przez 
lęk przed pustką i humorystyczne potraktowanie tematu. Co ciekawe, 
obfite zdobienia są wyróżnikiem twórczości Teresy Jakubowskiej, do 
których inspiracje zaczerpnęła z doświadczeń dzieciństwa. Urodzona 
w Wilnie podziwiała zdobienia kościoła Świętych Piotra i Pawła, a podziw 
wywołany wnętrzem wpłynęły na tworzenie bogatych kompozycji 
graficznych. Drugim, paradoksalnym, źródłem inspiracji był socrealizm, 
który artystka wewnętrznie odrzucała poprzez zastosowanie groteski. 
Prezentowana praca zasługuje na szczególną uwagę z racji nietypowego 
koloru zastosowanego do stworzenia te odbitki.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/teresa-jakubowska/warszawa-wilanow/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Mieczysław Wejman 
ur. 1912, Brdów - zm. 1992, Kraków

"Rowerzysta V", 1964 r. 

akwaforta/papier, 61,20 x 42,40 cm

estymacja 
3 000 - 4 000 zł

55

Z O B A C Z  O B I E K T

Prace z cyklu „Rowerzysta” na trwałe zapisały się w kanonie 
europejskiej grafiki powojennej. Cykl ten uważany jest za dzieło 
inicjujące powstanie nurtu grafiki metaforycznej, która wyróżnia 
krakowską szkołę grafiki. Centralnym motywem cyklu jest rower – 
maszyna z pozoru niby prosta w budowie i obsłudze, wymagająca 
jednak, jak mawiał Wejman, sporych umiejętności użytkownika.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/mieczyslaw-wejman/rowerzysta-v-p5r0/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Lucjan Mianowski 
ur. 1933, Strzemieszyce - zm. 2009, Poznań

"Pejzaż", z cyklu "Małe miasteczko nie jest nudne", 1955 r. 

litografia/papier, 55,50 x 70,80 cm

 
estymacja  
1 500 - 2 500 zł

57

Z O B A C Z  O B I E K T

„Małe miasteczko nie jest nudne” to jeden najciekawszych cyklów 
graficznych stworzonych w powojennej Polsce. Prace z tej serii 
przedstawiają życie wyimaginowanego miasteczka w okresie 
przed Odwilżą. Litografie te stanowią ironiczny komentarz do 
rzeczywistości politycznej Krakowa i Nowej Huty lat 50., a także 
dokumentują życie codzienne Polaków tamtego okresu. Prace te 
powstały jako pokłosie pracy dyplomowej Mianowskiego.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/lucjan-mianowski/pejzaz-z-cyklu-male-miasteczko-nie-jest-nudne/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Günter Grass 
ur. 1927, Gdańsk - zm. 2015, Lubeka

Źli kucharze / Die bösen Köche, 1973 r. 

akwaforta/papier, 30 x 29,70 cm

 
estymacja   
4 000 - 6 000 zł

80

Z O B A C Z  O B I E K T

Prace graficzne Güntera Grassa przez wielu traktowane są 
jedynie jako uzupełnienie, czy też ilustracje do bogatej twórczości 
literackiej tego noblisty. Zupełnie niesłusznie. O ile grafiki Grassa 
prawie zawsze odnoszą się do jego dzieł, to należy je traktować 
jako równouprawnioną twórczość. Niewielu też wie, że Grass 
w latach 1948–1952 studiował grafikę i rzeźbiarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Düsseldorfie u Josefa Magesa (1895–1977) i Otto 
Pankoka (1893–1966). Prezentowana grafika, stanowi nawiązanie do 
dramatu „Die bösen Köche” z 1957 roku, który był pierwszym tego 
typu dziełem w karierze Grassa.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/gunter-grass/zli-kucharze-die-bosen-koche/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Joanna Gałecka 
ur. 1963

"Oswajanie", 2012 r. 
drzeworyt/papier, 62 x 71 cm

 
estymacja   
1 500 - 2 000 zł

105

Z O B A C Z  O B I E K T

Wielkoformatowy drzeworyt Joanny Gałeckiej ma bardzo 
osobisty charakter i nawiązuje do okresu dziecięcego artystki. 
Praca przedstawia bawiącą się małą dziewczynkę i smoka, który 
może symbolizować wyzwania, które czekać będą na bohaterkę 
w przyszłości. Praca Gałeckiej to bardzo ciekawa propozycja 
również z uwagi na technikę. W dzisiejszych czasach bardzo 
niewielu artystów decyduje się na stosowanie drzeworytu, 
a wykorzystanie tej techniki na taką skalę jest już zupełnym 
ewenementem.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/joanna-galecka/oswajanie/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


Janusz Golik 

Maska, 2008 r. 

inkografia/papier, 52,50 x 45 cm

 
estymacja   
2 000 - 3 000 zł

108

Z O B A C Z  O B I E K T

Janusz Golik na przestrzeni wielu lat wykształcił swój bardzo 
rozpoznawalny język artystyczny, który oparty jest o bardzo 
zręczne posługiwanie się znakiem i symbolem, a także na 
swobodnym wykorzystywaniu groteski i humoru. W jego pracach 
wyraźnie widoczna jest też szkoła Henryka Tomaszewskiego, 
którego artysta był uczniem. Znakiem rozpoznawczym prac 
Golika są trzy kolory: czerwień, czerń i biel. Drugą cechą 
charakterystyczną jest perfekcjonizm. Artysta nie tylko poświęca 
wiele uwagi samej kompozycji i warstwie treściowej pracy, ale 
również sposobowi oprawy, czy też prezentacji swoich prac.

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/janusz-golik/maska-baty/?utm_source=obiekt&utm_campaign=Grafika_Artystyczna_23.06&utm_id=highilights


KLIKNIJ I ZOBACZ CAŁĄ OFERTĘ
L I C Y T U J  J U Ż  T E R A Z
P O B I E R Z  A P L I K A C J Ę  D E S A  U N I C U M

Z O B A C Z  R E G U L A M I N  A U K C J I

https://desa.pl/pl/aukcje-dziel-sztuki/grafika-artystyczna-sztuka-wspolczesna-rmvt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auctionmobility.auctions.desaunicum
https://apps.apple.com/pl/app/desa-unicum-dom-aukcyjny/id1449065726
https://bid.desa.pl/conditions-of-sale


Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI 
oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na 
celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym DESA Unicum a kupującym w ramach aukcji.  
DESA Unicum pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupu-
jącymi. Warunki mogą być przez DESA Unicum odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub 
poprzez obwieszczenie aukcjonera.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA
I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest 
między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. Cena wywoławcza może być podana w katalogu.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie DESA Unicum 
z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20%końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwo-
ta wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta. Jeżeli w dniu ewidencjonowania sprzedaży na kasie 
rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), klient nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT marża, 
powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od 
wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego numeru na paragonie fiskalnym. DESA Unicum nie może wystawić 
faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez 
klienta w ustawowym terminie. Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, 
jeżeli kwota ta określona jest w euro, paragon fiskalny zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której 
nie zachodzi konieczność wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego 
nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi do-
radcami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją osta-
teczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być poda-
wane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, 
informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

5. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jest równa bądź 
niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Je-
żeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez 
aukcjonera słowa "pass". Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia 
młotkiem. Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie transak-
cji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

6. Pass
"Pass" zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie, kiedy licytacja danego obiektu nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem 
mogą zgłaszać oferty zakupu po zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jed-
nej oferty poaukcyjnej, Klient, który złożył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej, ma pierwszeństwo zakupu. Dom 
Aukcyjny zastrzega sobie również prawo do nieoferowania obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.

7. Transakcja warunkowa
Możliwość zawierania transakcji warunkowych w ramach aukcji musi być ogłoszona przez aukcjonera przed roz-
poczęciem aukcji. Tego typu transakcja zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej i aukcjoner ogłosił taki fakt po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa traktowana jest 
jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komiten-
tem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecy-
duje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprze-
daży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyj-
mowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzy-
mania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo.  
W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu 
prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiektu. Wykony-
wane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz 
współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w procesie opracowywa-
nia, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie być wyczerpu-
jące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji,  
w ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.



9. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny 
z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profe-
sjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on 
wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy pamię-
tać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy 
odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię 
opraw.

10. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu 
z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o po-
szczególnych obiektach.

11. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym katalogu:

 - obiekty bez ceny gwarancyjnej
 - obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do 

otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Po-
wyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek: 
1)   5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro (np. dla kwoty 
wylicytowanej 2 000 euro opłata 100 euro) oraz
2)   3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do rów-
nowartości 200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000 euro opłata 3 400 euro) oraz 
3)   1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do rów-
nowartości 350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys. euro opłata 8 000 euro) oraz
4)   0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości  
350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 400 tys. euro, opłata 8 750 euro) 
oraz 
5)   0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro 
– jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-19(5)  ustawy 
o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii 
Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa 
autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie 
z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty 
wylicytowanej przekroczy 100 EUR.

 - obiekty sprowadzane z państw spoza Unii Europejskiej, do których ceny doliczamy podatek graniczny w wyso-
kości 8% kwoty wylicytowanej 

 - przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako 
chronione lub zagrożone
◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz

12. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 163 66 00 lub drogą mailową na 
adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęca-
my do pobierania darmowych katalogów w formacie PDF.

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji 
z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza za-
kończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderze-
nia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyj-
nym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner 
rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwa-
lania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licyto-
wania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są 
przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łą-
czenia 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 licy-
tacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spo-
śród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się  
w tempie 60-100 obiektów na godzinę.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci 
powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam czas na przetworzenie 
danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej 
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości DESA Unicum i spółek powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu 
zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. 
W przypadku jego zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji 



należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie 
zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem 
jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz 
zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń 
dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć 
osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. 
Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak 
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem 
połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty 
(bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania 
i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. 
Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu 
kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych 
oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił 
wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeżeli limit jest niższy niż 
cen gwarancyjna w wypadku niesprzedania obiektu w czasie aukcji, limit rozpatrywany jest jako oferta poaukcyjna. 
Opcjonalnie może dojść do zawarcia transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. 
W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia

III. PO AUKCJI

cena postąpienie
0 – 2 000 100

2 000 – 3 000 200

3 000 – 5 000 200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 30 000 2 000

30 000 – 50 000 2 000/5 000/8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 700 000 20 000

700 000 - 1 500 000 50 000

1 500 000 - 3 000 000 100 000

3 000 000 - 8 000 000 200 000

powyżej 8 000 000 wg uznania aukcjonera

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. 
Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 
Akceptujemy płatność w gotówce do równowartości w polskich złotych 10 000 EUR obliczonej według średniego 
kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania płatności, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto: mBank S.A. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3. 
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu 
dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po 
dziennym kursie kupna waluty mBank S.A.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu 



dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

W przypadku skorzystania przez DESA Unicum z prawa odstąpienia, określonego w akapicie powyżej, nabywca może 
zostać obciążony przez DESA Unicum karą umowną odpowiadającą 1,6 (słownie: jednej całej i 60/100)) naliczonej 
opłaty aukcyjnej. Kara umowna określona w zdaniu poprzednim jest płatna na wezwanie Desa Unicum w terminie  
7 dni od daty otrzymania wezwania.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu 
niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą 
zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej 
płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na 
aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie mogą one zostać odesłane do magazynu 
zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona 
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub 
uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie 
klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu 
obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą 
wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to 
obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu 
nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne 
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi 
związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, tj. m.in. koralowiec, skóra krokodyla, 
kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą 
wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów 
umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia  w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za 
obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone dla Państwa wygody symbolem „ ” opisanym w legendzie. Nie ponosimy 
jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybieniaw oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone 
z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają 
prawa i obowiązki licytujących i kupujących z jednej strony oraz Domu Aukcyjnego DESA Unicum i komitentów z dru-
giej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WA-
RUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI zanim przystąpią do licytacji.

1. WPROWADZENIE

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych: 
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, 
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, w szczególności w PRZEWODNIKU 
DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez DESA Unicum na sali aukcyjnej. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do 
wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy 
za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, 
licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami 
i uzupełnieniami oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.



2. DESA UNICUM JAKO POŚREDNIK HANDLOWY

DESA Unicum występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta 
uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI

1) DESA Unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub 
sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje 
przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę 
z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA Unicum może zrealizować 
pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, 
który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub otrzymać w siedzibie DESA Unicum. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, 
powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma 
wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA Unicum może zrealizować zlecenie. DESA Unicum dołoży starań, 
aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit 
podany przez licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas 
dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację 
danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faksem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do siedziby 
DESA Unicum przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być 
zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez 
wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub 
w siedzibie DESA Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faksem, e-mailem) lub dostarczone 
osobiście do siedziby Desa Unicum przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być 
zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić 
na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit 
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę  
wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika DESA Unicum, licytujący 
bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej w paragrafie  
3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z DESA Unicum, 
że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez DESA Unicum.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. DESA Unicum zobowiązuje się dochować 
należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, 
chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie DESA Unicum.
4. PRZEBIEG AUKCJI

1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, 
która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między DESA Unicum i komitentem. Cena gwarancyjna nie 
może przekroczyć dolnej granicy estymacji.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot 
do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. 
Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za 
ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej 
obiektu aukcjoner i pracownicy DESA Unicum mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, 
że czynią to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też 
oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub 
oferty są zbyt niskie, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany, co sygnalizuje terminem „pass”.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. W odpowiedzi 
na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach 
brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie 
do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie 
orientacyjny.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. 
Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między  
DESA Unicum a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący na własność kupującego opisane 
zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA

1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych 
obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało 



odpowiednimi oznaczeniami (patrz: paragraf 1 punkt 10 „Przewodnika dla klienta”: „Legenda”).
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 10 dni od daty aukcji, niezależnie 
od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką 
(do równowartości 10 000 EUR), kartą lub przelewem bankowym:
a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA,
b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto  
mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3
W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
4) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego dopóki DESA Unicum nie otrzyma pełnej ceny 
nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. DESA Unicum nie jest zobowiązana do przekazania obiektu kupującemu 
do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez 
niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU

1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych 
płatności wobec DESA Unicum i spółek powiązanych. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się ze swoim doradcą klienta DESA Unicum lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 163 66 00, 
 aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie DESA Unicum 
przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami 
transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 
obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki 
magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada 
względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia 
obiektu.
3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające 
jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego DESA Unicum może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną 
firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby 
trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum 
telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu: 22 163 66 20.
4) DESA Unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego 
przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI

Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt 
w terminie 10 dni od daty aukcji, DESA Unicum może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: 
a) przechować obiekt w siedzibie DESA Unicum lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta; 
b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód; 
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji; 
d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej 
ceny nabycia; 
e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez DESA Unicum. Jeśli 
obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, nabywca 
pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji; 
f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 
g) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych 
transakcji; 
h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji DESA Unicum 
może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie 
od osób trzecich. DESA Unicum może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach 
marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez  
DESA Unicum oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, 
klienci zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym 
zakresie dopuszczonym prawem. 
2) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność DESA Unicum będzie ograniczona wyłącznie 
do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego. 
3) DESA Unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz 
nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione 
w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za 



szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie czy taka szkoda 
jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. DESA Unicum nie 
jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności 
DESA Unicum wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd 
lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE

1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem sporządzonych przez lub dla  
DESA Unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność DESA Unicum. Nie mogą być one wykorzystane 
przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DESA Unicum.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa  
w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków  
pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres DESA Unicum. Powiadomienia kierowane do 
klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do DESA Unicum.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się nieważne, bezskuteczne 
lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnie-
nie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub 
zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW SPRZE-
DAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. DESA Unicum w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) 
– wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają 
prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie.  
DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty 
sprzedaży przez DESA Unicum z poniższymi zastrzeżeniami: 
1) Desa Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). 
Powyższa gwarancja nie obejmuje: 
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, 
w drodze darowizny lub dziedziczenia; 
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo; 
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi 
zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak 
zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”; 
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na 
certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: 
„krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”; 
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych 
ekspertów; 
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat; 
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe 
określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci); 
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku 
do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie; 
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które 
nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub 
utratę wartości obiektu. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, literatura) został 
wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do reklamacji. DESA Unicum zastrzega, 
sobie również 5% jako granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów obiektu.


