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ADAM WĄTOR
1970   

Duet, 2022 r.  
akryl/płótno,120 x 120 cm
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P R E L I C Y TA C J A

https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74YG/adam-wtor-1970-duet-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




MARCIN GREGORCZUK / BLUBIRD
1977

I am, 2022 r. 

akryl/płótno,100 x 110 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74YK/marcin-gregorczuk-blubird-1977-i-am-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Jego malarstwo charakteryzuje się żywym kolorem, mini-
malizmem i swoista surowością. Jest niedopowiedziane, ujmuje 
widza ulotnością przedstawionej na płótnie chwili. Obrazy Gizy 
znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą - 
m.in. w Kanadzie, Francji, Austrii i w Irlandii. W 2015 zdobył wy-
różnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim „Młody Waw-
rzyn”. Brał udział w  wystawach zbiorowych i  indywidualnych 
w Polsce.

HUGO GIZA



HUGO GIZA
1982

Florida Blue, 2022 r. 
akryl/płótno,80 x 100 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74YU/hugo-giza-1982-florida-blue-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


Jakub Niewdana w swoich pracach łączy dwie, twórcze pasje 
– fotografię oraz ceramikę. Od 2014 prowadzi autorską pra-
cownię ceramiki. Artysta brał udział w  licznych wystawach 
w Polsce oraz za granicą. Jakub Niewdana jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2015 roku rozpoczął 
studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. Oprócz działalności naukowej był również zaangażo-
wany w działalność stowarzyszenia „Ceramika Bez Granic”, 
którego jest współzałożycielem. 

JAKUB NIEWDAstudiował na Wydziale Designu Uniwersytetu Sztuki w Pilźnie. 
Inspiracje do pracy znajduję w najbliższym otoczeniu. W mieście 
pochłania go ruch przechodniów i uporządkowana geometria 
architektury. Jak sam artysta mówi: „Często widzę świat przez 
pryzmat cudzych obrazów lub kadrów, ale stojąc przed płótnem 
odrzucam te natręctwa i tworzę całkowicie po swojemu. Już od 
ponad 10 lat maluję codziennie. Lubię myśleć o sobie, że jestem 
Twórcą, nie Artystą. Ciągle eksperymentuję z  fakturą, linią, 
transparentnością farb. Ostatnio często zaczynam obrazy od 
szkicu węglem, czy sangwiną na uprzednio zakreślonym kształcie 
z akwareli. Nałożone na to wszystko oleje pięknie wzmacniają 
kontrast ostrych linii kompozycji.”

Romuald Musiolik w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artysty

ROMUALD 
MUSIOLIK



ROMUALD MUSIOLIK
1973 
Wyjście, 2022 r. 

olej/płótno,60 x 50 cm
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P R E L I C Y TA C J A

https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74Z0/romuald-musiolik-1973-wyjcie-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




KATARZYNA OROŃSKA / ORNO
1984

Despicit, 2022 r.  
akryl/płótno,110 x 60 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74ZC/katarzyna-oroska-orno-1984-despicit-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


 jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Proces 
twórczy jest dla niej improwizacją, lecz nie w znaczeniu 
przypadkowości. W malarstwie celowość i ukierunkowanie 
równoważone są przez pozostawienie miejsca dla intuicji  
i swobody. Pomiędzy tymi skrajnościami jest przestrzeń, w której 
można dotknąć duchowego wymiaru sztuki. Jak mówi sama 
artystka: „Nie przygotowuję wcześniej określonego zestawienia 
kolorystycznego, gdyż byłoby to ograniczające. Decyzje  
o położeniu danej plamy barwnej podejmuję spontanicznie, 
w odpowiedzi na zaistniałą sytuację na płótnie. Jest to rodzaj 
dialogu,  który przypomina rozgrywkę szachową. Mieszanie barw 
następuje dopiero na płótnie, na którym chętnie pozostawiam 
ślady całego procesu, gdyż ta droga jest częścią celu.”

Małgorzata Pabis w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artystki

MAŁGORZATA 
PABIS



MAŁGORZATA PABIS
1980

Stream of Consciousness, 2022 r. 

technika mieszana/płótno,150 x 200 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74ZM/magorzata-pabis-1980-stream-of-consciousness-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




JOANNA ROSZKOWSKA
1968

Visible Invisible, 2022 r. 
akryl/płótno 100 x 100 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M74ZO/joanna-roszkowska-1968-visible-invisible-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


studiował projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie w  filii w  Katowicach . Nieodłącznie związany jest 
z Warszawą, gdzie mieszka i tworzy. Od najmłodszych lat interesuje 
go sztuka, społeczeństwo i kultura. W swoich pracach poszukuje 
nowych stylów malarskich, łącząc elementy ekspresjonizmu 
i  abstrakcji. Docenia fakturę obrazu, która wyróżnia ją na tle 
technik cyfrowych oraz ruch farby tworzony przez przetarcia 
pędzla i  szpachli. W  połączeniu z  odpowiednią kolorystyką 
obserwuje tworzony w ten sposób dynamizm i wielowymiarowość 
swojego dzieła. 

Wnętrze pracowni Damiana Lisiewskiego, zdj dzięki uprzejmości artysty

DAMIAN 
LISIEWSKI



DAMIAN LISIEWSKI
1992

Plac Zamkowy, 2022 r. 

akryl/płótno,120 x 100 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M7504/damian-lisiewski-1992-plac-zamkowy-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




MAGDALENA MALCZEWSKA 

1990

Nigdy nie trać nadziei,  2022 r. 

akryl/płótno,90 x 120 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M7506/magdalena-malczewska-1990-nigdy-nie-tra-nadziei-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


studiowała na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. W 2018 roku wzięła udział w malarskim 
konkursie Artagon, a  także w  wystawie nauczyciel-asystent-
student, która odbyła się w Galerii Wahadło Foucaulta w Poznaniu. 
Uczestniczyła w  wystawie Konkursu Najlepszych Dyplomów 
Akademii Sztuk Pięknych w  Zbrojowni Sztuki w  Gdańsku. 
W  malarstwie stara się łączyć tradycyjne formy obrazowania 
z nowoczesną abstrakcją. Barokowa tajemniczość i światłocień 
spotyka się z bogactwem struktur i szerokich gestów.

Sara Winkler w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artystki

SARA WINKLER



SARA WINKLER
1995

Kot i jego Seppe, 2022 r. 

akryl, 60 x 50 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M750Q/sara-winkler-1995-kot-i-jego-seppe-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


jest absolwentką Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, dyplom obroniła w pracowni Stefana Gie-
rowskiego. W swojej twórczości zajmuje się zagadnieniami 
koloru i formy malarskiej. Interesuje ją praca z przetworzo-
nym zapisem fotograficznym oraz tematyka ciała jako formy 
dyscyplinowanej przez relacje społeczne. Iwona Kobryń w 
swojej praktyce artystycznej skupia się równolegle na dwóch 
zagadnieniach, ważnych dla odczytania jej obrazów. Pracuje 
z archiwalnymi fotografiami, które przetwarza na swoje po-
trzeby oraz w bardzo wnikliwy sposób eksploatuje problemy 
czysto malarskie związane z kolorem i kompozycją. Malowa-
ne od 2020 roku, obrazy z serii Ostatni dzień lata są owocem 
zachwytu nad archiwalnymi fotografiami plażowiczek i plażo-
wiczów z lat 20. i 30. XX wieku. Próbą opowiedzenia uniwer-
salnej  historii o beztrosce, o przemijaniu, o nieświadomości 
tego co nadchodzi.

Wystawa „Ostatni dzień lata”, Studio Gałązka, 2021 rok, fot. Remi Urant, 
zdj dzięki uprzejmości artystki

IWONA KOBRYŃ 



IWONA KOBRYŃ
1966

Z cyklu Ostatni dzień lata, Bez tytułu, 2022 r. 

akryl/płótno,50 x 50 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M750Q/sara-winkler-ahttps://bid.desa.pl/lots/view/1-6M750S/iwona-kobry-1966-z-cyklu-ostatni-dzie-lata-bez-tytuu-20221995-kot-i-jego-seppe-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym. Jego prace znajdują 
się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Tematem 
przewodnim jego prac jest człowiek, który jest inspiracją do 
twórczego poszukiwania form, kolorów oraz tego czego nie 
widać. Jak mówi artysta: „Nie pamiętam kiedy pierwszy raz 
wziąłem pędzel do ręki, ale mam wrażenie że maluję od za-
wsze. Moje malarstwo to reakcja na to co widzę,  a staram 
się widzieć to co jest ukryte pod pierwszą warstwą każdego 
z nas. Warstwa spodnia to jest to co mnie interesuje i co sta-
ram się pokazać.”

PAWEŁ 
GRABOWSKI



PAWEŁ GRABOWSKI 

1968 

To nie jest tak jak myślicie, 2022 r. 

akryl/płótno,120 x 140 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M750U/pawe-grabowski-1968-to-nie-jest-tak-jak-mylicie-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




JAKUB GÓRSKI 

1989 

White Raven, 2022 r. 

/drewno, kamień,40,50 x 14 x 18,50 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M7516/jakub-grski-1989-white-raven-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




MAREK HABA
1983

Dźwięki czerwieni, 2022 r. 

akryl/płótno,60 x 80 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M751A/marek-haba-1983-dwiki-czerwieni-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na kierun-
ku Malarstwo. Jej obrazy przedstawiają unikalne połączenie 
abstrakcyjnych, figuratywnych obrazów i rysunku wyrażo-
nych emocjami i poetycką wrażliwością. Tworzy w energiczny 
i często spontaniczny sposób prowadzony często przez emo-
cje. Daje się porwać bez oporu w kierunku wskazanym ręką 
intuicyjnej linii, koloru i formy, gdzie stymulujące wyrażenie 
otoczenia wprowadza każdego widza w musujący, zabawny i 
ekscytujący świat pełen organicznych form i kształtów. 

Mila Raczkowska w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artystki

MILA  
RACZKOWSKA



MILA RACZKOWSKA
1980

A Journey Called Life, 2022 r. 

akryl/płótno,60 x 60 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M751G/mila-raczkowska-1980-a-journey-called-life-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie pracowni profesora Krzysztofa Wachowiaka. Jej prace 
prezentowane były na licznych wystawach w kraju i zagrani-
ca. W swoim malarstwie artystka próbę zinterpretować rze-
czywistość za pomocą środków plastycznych, jednocześnie 
zachowując pozory realizmu. Inspiracje znajduje w swoim 
otoczeniu, traktując temat jako pretekst do poszukiwań for-
my. W czerwcu 2015 Aleksandra dołączyła do zespołu pracu-
jącego na pełnometrażowa animacja malarska „Loving Vin-
cent”. Obecnie artystka mieszka i tworzy w Atenach. 

Aleksandra Osa w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artystki

ALEKSANDRA  
OSA



ALEKSANDRA OSA 

1988

Waterways No. 5, 2021 r. 

płótno, 50 x 70 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M751U/aleksandra-osa-1988-waterways-no-5-2021?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights




MAŁGORZATA SOBIŃSKA 

1985

NYC 22, 2022 r. 

akryl, spray/płótno,90 x 100 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M751W/magorzata-sobiska-1985-nyc-22-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom 
na wydziale malarstwa obroniła w  pracowni prof. Stanisława 
Baja. Po ukończeniu studiów i  dyplomie utrzymanym w  bieli 
i  czerni, skupiła się na malarstwie abstrakcyjnym. Były to 
często abstrakcje organiczne i  bogatej fakturze. Następnym 
etapem badań nad abstrakcją były minimalistyczne kompozycje 
o czystych, nasyconych kolorach. Od kilku lat artystka wykonuje 
barwne kompozycje abstrakcyjne z elementami tkaniny, haftem 
i innymi. Działalność twórcza przebiega u artystki wielotorowo. 
Oprócz wyżej wymienionych kierunków zajmuje się również 
ilustracją oraz pejzażem z elementami surrealistycznymi. Do tej 
tematyki wykorzystuje technikę akwareli i tuszu. Pejzaż i natura 
często są inspiracją i punktem wyjścia przy tworzeniu nowych 
obrazów. 

Magdalena Szilke w pracowni, zdj dzięki uprzejmości artystki

MAGDALENA 
SZILKE



MAGDALENA SZILKE
1983

Bieszczady, 2022 r. 

akryl/płótno,60 x 80 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M7520/magdalena-szilke-1983-bieszczady-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Jest artystką interdyscyplinarną, jej głównym 
medium wyrazu jest malarstwo. Tworzy przede wszystkim wiel-
koformatowe obrazy i rzeźby, a ich dominującą cechą jest ko-
lor i mocne powiązania z popkulturą. Poza praktyką artystyczną 
zajmuje się rozwijaniem oddolnych inicjatyw na terenie Gdań-
ska. Wybrane nagrody i stypendia: Nagroda Specjalna w Ogól-
nopolskim Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora, 2018; 
Nagroda Magazynu Szum w Ogólnopolskim Przeglądzie Malar-
stwa Młodych „Promocje”, 2021. Wybrane wystawy: „Pop-a-
-cola”, Windows 2022, LKW Gallery, Centrum Sztuki Współcze-
snej Łaźnia, Gdańsk, 2022; „Inkubator Air: Under Construction”, 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia I, Gdańsk, 2019.’

Wystawa „Tematyka morska”, 12-27.08.2022, Traffic Design, Gdynia, zdj. Dzięki uprzejmości artystki

JULIA  
TYMAŃSKA



JULIA TYMAŃSKA 

1997

Cola, 2022 r. 

olej, tusz/płótno,92 x 73 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M752C/julia-tymaska-1997-cola-2022?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie 
specjalizuje się w malarstwie abstrakcyjnymi i rzeźbie monu-
mentalnej. Prezentowany na aukcji obraz powstał z połączenia 
dwóch kamieni półszlachetnych (zmielonych i pokruszonych), 
turmalinu i bursztynu. Dzięki tym elektrostatycznym kamieniom 
czerwona kompozycja, tak jak i inne prace artysty maja więc 
swoisty ładunek energetyczno-cieplny, który zaobserwować 
można w kamerze termowizyjnej. Artysta umieszcza w swoich 
obrazach kamienie półszlachetne w celu absorbowania dobrej 
energii. Dzięki nim płótna są swoistymi talizmanami energe-
tycznymi, które kumulują w sobie pozytywne emocje swoich 
obserwatorów i ciepło atmosferyczne. 

JAKUB MACH



KUBA MACH
Książę Mohikanin, 2020 r. 

technika własna/płótno,100 x 90 cm
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-6M752O/kuba-mach-ksi-mohikanin-2020?utm_source=obiekt&utm_medium=obiekt&utm_campaign=M%C5%82oda_07.11&utm_id=highilights


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

KLIKNIJ I ZOBACZ CAŁĄ OFERTĘ

https://bid.desa.pl/conditions-of-sale
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https://bid.desa.pl/lots/view/1-5M4TYT/gaya-lastovjak-1987-wytrwao
https://bid.desa.pl/auctions/1-5M29R1/moda-sztuka?qsearch=1


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.


