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1
RoMAN oPAŁKA (1931 - 2011) 

Szkic ilustracji (Brama Brandenburska), 1957 r.

tusz/papier, 29 x 20 cm (w świetle passe-partout) 

na odwrociu pieczęcie: 'EX LIBRIS | Ewa et Marek Pietkiewicz', 'FUNDACJA OPALKA'
 

LITERATURA: 
- Katalog wczesnych prac, Roman Opałka, Warszawa 1998, praca reprodukowana s. 62, poz. 209 (il.)

cena wywoławcza: 2 200 zł   
estymacja: 3 000 - 5 000



2
RoMAN oPAŁKA (1931 - 2011)

"Niewidomy Muzyk", projekt plakatu, 1959 r. 

tempera/papier fotograficzny, 17 x 12 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu pieczęcie: 'EX LIBRIS | Ewa et Marek Pietkiewicz', 'FUNDACJA OPALKA'

LITERATURA: 
- Katalog wczesnych prac, Roman Opałka, Warszawa 1998, praca reprodukowana s. 49, poz. 162 (il.)

cena wywoławcza: 1 800 zł   
estymacja: 2 500 - 4 500



3 
STEfAN GIERoWSKI (ur. 1925)
 
Kompozycja, około 1975 r. 

akwarela/papier, 19,8 x 19,8 cm 
sygnowany p.d.: 'Gierowski'

cena wywoławcza: 4 200 zł   
estymacja: 5 500 - 7 500

4 
STEfAN GIERoWSKI (ur. 1925)
 
Kompozycja, 2002 r. 

akwarela/papier, 73,5 x 51 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Stefan Gierowski - 2002'

cena wywoławcza: 10 000 zł   
estymacja: 15 000 - 18 000



3 
STEfAN GIERoWSKI (ur. 1925)
 
Kompozycja, około 1975 r. 

akwarela/papier, 19,8 x 19,8 cm 
sygnowany p.d.: 'Gierowski'

cena wywoławcza: 4 200 zł   
estymacja: 5 500 - 7 500

4 
STEfAN GIERoWSKI (ur. 1925)
 
Kompozycja, 2002 r. 

akwarela/papier, 73,5 x 51 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Stefan Gierowski - 2002'

cena wywoławcza: 10 000 zł   
estymacja: 15 000 - 18 000

5 
STEfAN GIERoWSKI (ur. 1925)
 
Kompozycja, lata 60. XX w. 

olej/karton, 34 x 22,5 cm (arkusz) 
na odwrociu nalepka: '47 Gierowski | Öl/Karton' oraz opis: 'Geschank von Walter | Wohnzimmer bazahlt' 
 
OPINIE: 
- praca posiada certyfikat autentyczności podpisany przez autora

cena wywoławcza: 7 000 zł   
estymacja: 15 000 - 30 000



6 
LEoN TARASEWICZ (ur. 1957) 
 
Kompozycja, 2001 r. 

akwarela/papier 
Kompozycja składająca się z czterech części 
28,50 cm x28,50 cm (wymiary arkusza każdej części) 
opisany na odwrociu jednej  z części: 'J. Tarasewicz 2001'  
oraz wytyczne do ułożenia kompozycji

cena wywoławcza: 22 000 zł   
estymacja: 35 000 - 55 000

Kompozycje tworzone z równoległych pasów towarzyszyły artyście od początku lat 90.  
Prezentowana w katalogu praca, pochodząca z 2001 roku, składa się z czterech 
arkuszy papieru tworzących integralną całość, którą należy prezentować w ściśle 
określonym przez artystę układzie. O budowaniu przestrzeni przez Tarasewicza pisał 
Jan Gryka: „Od końca 2000 roku powstają struktury malarskie składające się zwykle  
z kilkudziesięciu kwadratów. Stanowią kompozycyjne całości, w których istotny jest ten 
sam podział: jednolity rytm odstępów w pionie i w poziomie. Organiczna fakturalna  
malatura pokrywa wszystkie części składowe. Znów oprócz wszystkich typowych 
cech malarstwa Tarasewicza, widocznych przy oglądzie, możemy doszukiwać się 
jakiegoś powinowactwa. Zapewne nie popełnimy błędu, kojarząc te obrazy  
z ikonostasem. Nie jest to i tym razem forma estetyzacji, raczej jest to poszukiwanie 
innej zasady odbioru malarstwa. Taka struktura obrazu skłania nas do stawiania pytań 
o ich zawartość, a to już jest powód, by poddać się rozważaniom o naturze  
konceptualnej tych prac i ich zawartości”.

Przygoda ze sztuką u Leona Tarasewicza rozpoczęła się od wnikliwej obserwacji 
przyrody. Wybrane motywy stawały się bohaterami obrazów, znakami, symbolami.  
W tekście do katalogu seminarium w Visby Anda Rottenberg pisała o malarstwie  
artysty: „Właściwie wszystkie obrazy Leona są pejzażami. Można też powiedzieć 
więcej: są to pejzaże równinne, które przez miejsce urodzenia i zamieszkania autora 
nawiązują do okolic wsi Waliły, a szerzej – do obszaru mającego wiele nazw  
geograficznych, takich jak Podlasie, Białostocczyzna, Białoruś… Naprawdę jednak 
mogą to być pejzaże wielu miejsc tej szerokości geograficznej. I żadnego konkretnego. 
Można je dookreślać inaczej: pole, las, łąka. Albo: drzewa, ptaki, skiby, pnie.

Trzy barwy podstawowe, czasem przemieszane. Biel, czerń. Rytm niepowtarzalnych 
znaków; szczegóły wyolbrzymione do rangi symbolu, wydobyte z chaosu  
i uporządkowane tak, że czytamy w nich Wszechwieczną Zasadę. Są jak pory roku  
i jak przemiany dnia i nocy. Wydają się oczywiste jak przyroda i jak ona konieczne.

Czy trzeba coś jeszcze dodawać na temat uniwersaliów?”
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Prezentowana w katalogu praca namalowana została tuszem na delikatnej powierzchni  
kalki. Tematem pracy jest konturowa forma chłopa z kurą stworzona miękką  
i jednakowej grubości linią. Strzemiński dokonał maksymalnej syntezy formy, nie  
stosując światłocienia i koloru. Tworząc kompozycję „Chłopa z kurą”, posłużył się  
tą samą ameboidalną linią, która występuje w jego wcześniejszych pracach  
abstrakcyjnych – są to pejzaże morskie z lat 30. i prace z cyklu „Studium ruchu”  
z 1949 roku. 

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, znany jest przede wszystkim ze stworzenia 
nowego kierunku w sztuce – unizmu. Niewielkich rozmiarów rysunki z cyklu  
„Małorolni”, wykonane w ostatnim okresie życia artysty, wskazują na jego  
wszechstronność. Strzemiński stworzył rysunki komunikatywne, a zarazem  
nowatorskie, nie rezygnując z figuratywnego przedstawienia. Znane są liczne prace  
na papierze, o powielanej kompozycji chłopa z kurą, które powstały poprzez  
przeniesienie na papier konturu rysunku z matrycy (są to trzy prace pod tytułem 
„Chłop z babą i kurą” oraz prezentowany „Chłop z kurą”). Nie są to jednak  
mechanicznie powielane motywy; prace różnią drobne zmiany, na przykład obecność 
plamy z roztartego ołówka. Prezentowaną pracę cechuje największa oszczędność 
formy. 

7 
WŁAdySŁAW STRZEMIńSKI (1893 - 1952) 
 
Chłop z kurą z cyklu "Małorolni", 1950 r. 

tusz/kalka, 29 x 22 cm 
opisany p.g.: '26'

POCHODZENIE: 
- kolekcja Niki Strzemińskiej, Warszawa 
 
WYSTAWIANY: 
- Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź 1985 
 
LITERATURA: 
- Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź,  
czerwiec 1985, poz. 107 (il.) 
- Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin, katalog wystawy  
w Muzeum Sztuki w Łodzi, [red.] Jadwiga Janik, Zenobia Karnicka i Janina Ładnowska,  
Muzeum Sztuki, Łódź 1994, s. 239, poz. VI.138 (il.) 
 
cena wywoławcza: 30 000 zł   
estymacja: 40 000 - 60 000

Strzemiński już w 1932 roku, w tekście „Kto chce niech szpera…”, pisał o randze 
upraszczania formy w sztukach plastycznych: „Dzieło sztuki jest kondensacją formy. 
Naśladowanie natury nie powiększa natężenia formy i jest raczej szkodliwe, gdyż 
podporządkowuje obraz obcym prawom budowy. Odpowiednie ustawienie proporcji 
jest istotniejsze niż wszelkiego rodzaju kopiowanie natury, chociażby nawet najbardziej 
fotograficzne. Wymaganiem epoki obecnej jest gruntowna i zasadnicza przebudowa 
samego pojęcia sztuki. Zamiast nie kończącego się nigdy powtarzania natury, staje się 
sztuka organizowaniem przebiegu procesów życiowych. Plan, system i celowość –  
to są podstawowe czynniki sztuki nowoczesnej”.

Możemy przypuszczać, że wykonana w technice tuszu praca powstała w Kazimierzu 
Dolnym, gdzie artysta spędził kilka dni w okresie letnim, tworząc obrazy i rysunki z 
tego cyklu. O wyjątkowości prezentowanej pracy świadczyć może fakt, że większość 
rysunków Strzemińskiego znajduje się w zbiorach muzealnych i jest niezwykle 
rzadko pokazywana publiczności. Prace na papierze zostały poznane przez szerszą 
publiczność przy okazji wystawy „Warsztat Władysława Strzemińskiego”, która odbyła 
się w 1985 roku w Łodzi. „Chłop z kurą” był jedną z prac wystawionych na łódzkiej 
wystawie. 





Kiedy po dwóch latach od rozpoczęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
Andrzej Wróblewski wraz z grupą studentów wyjeżdża na pół roku do Holandii,  
rozpoczyna się nowy, niezwykle ciekawy okres w jego twórczości. Obcowanie ze 
sztuką Pieta Mondriana, członków grupy De Stijl oraz innych uznanych twórców  
sztuki nowoczesnej zaowocuje ukłonem w stronę sztuki abstrakcyjnej.

W jednym ze swoich pism powstałych w latach 1948-49 artysta pisze na temat  
malarstwa: „… Moje zadania jako malarza pojmuję w sposób następujący:

1. Staram się, żeby obraz działał jak najsilniej, to znaczy, żeby przyciągał wzrok i zmuszał 
patrzącego do określonych przeżyć.

2. Chciałbym, żeby obraz działał jednoznacznie, to znaczy, żeby sama treść przeżycia  
u widza była taka, o jaką mi chodziło i żeby była u różnych widzów jednakowa.

3. Stwarzam w sobie samym takie warunki psychiczne, aby wykonany obraz działał 
optymistycznie. Działanie takie posiada, w moim rozumieniu, obraz świadomie  
konstruowany z form o charakterze pozytywnym (formy geometryczne proste, pełne) 
i kolorycie silnym, złożonym z barw prostych. Dalej, optymistycznie działa obraz oparty 
na uogólniającym stosunku do rzeczywistości, kiedy obserwacje powstają jak pojęcia  
z tego, co jest wspólne poszczególnym zjawiskom – w przeciwieństwie do analitycznego, 
który szuka i wyraża to, co najbardziej przypadkowe i niepowtarzalne. 

4. Ponieważ, organizując pracę, mogę dysponować zakres materiału obserwacyjnego 
– staram się czerpać go z najpospolitszego życia, wspólnego największej ilości ludzi. 
Pracuję więc nad najcodzienniejszymi zjawiskami (niebo, domy, ryby), najpopularniejszy-
mi barwami, nad nastrojami najpotrzebniejszymi (poczucie siły, wesołość), wreszcie 
nad najbardziej podstawowymi formami”.

Obrazy abstrakcyjne Andrzeja Wróblewskiego można podzielić pod względem 
zastosowanych przez artystę form wyrazu. Pierwsza grupa obejmuje prace zbudowane 
z prostokątów. W takich kompozycjach artysta całe powierzchnie płócien lub 
arkuszy dzieli, a następnie wypełnia kolorami: czerwienią, bielą, zielenią, granatem 
czy żółcieniem. Także z prostokątów Wróblewski buduje pejzaże architektoniczne, 
którym z racji dalekiego uproszczenia, braku przestrzeni bliżej jest do abstrakcji niż 
realistycznych widoków.  

Drugi zespół to kompozycje tworzone z figur kolistych. Koła wypełnione barwą lub 
drobnymi podziałami wewnętrznej, migotliwej mozaiki, okręgi obwiedzione pulsują-
cym konturem w pracach takich jak „Słońce i inne gwiazdy” czy „Niebo” reprezentują 
ciała niebieskie. Skoncentrowane, zamknięte bryły, poprzez umieszczenie w sieci  
wzajemnych relacji, zaczynają sprawiać wrażenie ruchu w pustej przestrzeni.  
Na oczach widza rozgrywa się dynamiczny spektakl stworzenia kosmicznego porządku.  
Znakomitym przykładem tego typu ujęcia jest prezentowana w katalogu pozioma 
[Kompozycja abstrakcyjna nr 59].

8 
ANdRZEJ WRÓBLEWSKI (1927 - 1957) 
 
[Kompozycja abstrakcyjna nr 59], około 1948 r. 

akwarela, ołówek/papier, 16,5 x 22,5 cm 
napisy ołówkiem ręką Krystyny Wróblewskiej p.g.: '59' oraz p.d.: 'A Wróblewski'

POCHODZENIE: 
- zakup bezpośredni od spadkobierców artysty 

LITERATURA: 
- Sztuka musi działać! Rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, P. Bazylko, K. Masiewicz,  
Warszawa 2011, (il.) 
- Andrzej Wróblewski,  A. Michalak, Toruń 2003 (katalog wystawy monograficznej),  
s. 38 (il.)  
cena wywoławcza: 44 000 zł   
estymacja: 65 000 - 85 000





Temat martwej natury zajmuje istotne miejsce w twórczości Andrzeja Wróblewskiego. 
Prezentowana martwa natura to praca dwustronna – lico pracy tworzy „Martwa  
natura z lampą naftową”, a na odwrociu znajduje się „Świątek i kobieta”. „Martwa 
natura z lampą naftową”, wykonana przy użyciu tuszu, przedstawiać może najbliższe 
otoczenie artysty. Wskazywać może na to  „bliskość” ukazywanych nam przedmiotów 
codziennego użytku – lampy naftowej, budzika i karafki. „Świątek i kobieta” to przed-
stawienie figury Jezusa Frasobliwego oraz figury kobiety na nieokreślonym tle. Obie 
prace charakteryzuje dążenie do uproszczenia formy oraz rozłożysta plama barwna. 

Martwa natura była ważnym tematem malarskim dla Andrzeja Wróblewskiego.  
W marcu 1947 roku artysta odbył podróż do Holandii z krakowską Akademią Sztuk 
Pięknych. Kontakt z płótnami dawnych mistrzów niderlandzkich musiał wywrzeć na 
nim duże wrażenie, skoro  zdecydował się napisać pracę magisterską o początkach 
krajobrazu niderlandzkiego. W tekście „Dobre dawne malarstwo” tak wypowiadał 
się o malarstwie holenderskim: „Pod względem tematycznym najbardziej nas będzie 
interesowało malarstwo holenderskie (i flamandzkie), nacechowane bezpośrednią 
obserwacją życia; tkwi w nim trzeźwość i kupiecki spryt pierwszego w Europie  
mieszczańskiego Państwa. Większość obrazów (sala główna i następna) to portrety  
w białych kryzach i czarnych szatach, sceny w karczmie, których mistrzowskim  
odtwórcą był Brouwer, reprezentowany na wystawie, dalej martwe natury z owocami, 
rybami, naczyniami i dziczyzną. Rozwojowo dały one początek już nie „martwym” 
a „żywym” kompozycjom tego rodzaju, zaludnionym ptactwem i zwierzyną, które 
niejednokrotnie łączy ze sobą jakaś akcja”.

9 
ANdRZEJ WRÓBLEWSKI (1927 - 1957) 
 
[Martwa natura z lampą naftową], na odwrociu [Świątek i kobieta, Martwa natura nr 170], 
 około 1954 r.

gwasz, akwarela, tusz/ papier, 23 x 30 cm 
opisany po stronie [Martwa natura z lampą naftową] p.g.:   
'170', 'IN 136', l.d.: 'A Wróblewski', l.g.: 'Świątek i kobieta' oraz '1954'
 
WYSTAWIANY: 
- Praca do 2012 roku znajdowała się w depozycie Muzeum Narodowego w Krakowie-  
"Gwasze, akwarele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego", Warszawa, Gorzów Wielkopolski,  
Olsztyn, Elbląg, Poznań 2002, poz. 136 
 
cena wywoławcza: 35 000 zł   
estymacja: 50 000 - 75 000





10 
ToMASZ TATARCZyK (1947 - 2010) 

 
"Kroki", 1997 r. 

tempera, węgiel/ tektura, 92 x 121 cm 
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: 'TOMASZ TATARCZYK | "KROKI" | 1997 | węgiel, tempera' 
 
POCHODZENIE: 
- Galeria Stefana Szydłowskiego, Warszawa 
- kolekcja instytucjonalna, Polska  
cena wywoławcza: 9 000 zł   
estymacja: 15 000 - 35 000



11 
ToMASZ TATARCZyK (1947 - 2010) 

 
Bez tytułu (Wąwóz), 1993 r. 

grafit/papier, 70 x 100 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'TOMASZ TATARCZYK 93.'  
cena wywoławcza: 9 000 zł   
estymacja: 15 000 - 35 000



12 
JARoSŁAW ModZELEWSKI (ur. 1955) 

 
Diabelski młyn, 2011 r. 

tusz lawowany/papier, 36,5 x 84 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'JModzelewski 2011' 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł   
estymacja: 8 000 - 12 000



13 
JARoSŁAW ModZELEWSKI (ur. 1955) 

 
Bez tytułu 

kolaż/papier, 34 x 49 cm 
sygnowany ołówkiem p.d.: 'JModzelewski' 
 
cena wywoławcza: 2 800 zł   
estymacja: 8 000 - 12 000



14 
ANdRZEJ KREUTZ-MAJEWSKI (1939 - 2011) 

 
Kompozycja, 1980 r. 

akwarela, gwasz/papier, 50,5 x 38,5 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'A.Majewski 80' 
na odwrociu pieczęcie Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu i Krakowie

WYSTAWIANY: 
- Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie, 29.05.84-17.06.84 
 
cena wywoławcza: 1 000 zł   
estymacja: 2 000 - 4 000



15 
KAZIMIERZ MIKULSKI (1918 - 1998) 

 
Kompozycja - Wizje końce świata przy czarnej kawie I, 1974 r. 

kolaż/tektura, 30 x 42,8 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu 
 
cena wywoławcza: 8 000 zł   
estymacja: 10 000 - 18 000



16 
JAN LEBENSTEIN (1930 - 1999) 

 
Postać, 1956 r. 

akwarela, tusz/papier milimetrowy, 40,5 x 27,8 cm 
sygnowany l.d.: 'LEBENSTEIN'  i datowany p.d.: 'II/56' 
 
cena wywoławcza: 10 000 zł   
estymacja: 20 000 - 30 000



17 
JAN LEBENSTEIN (1930 - 1999) 

 
Postać 

akwarela, tusz/papier milimetrowy, 56,5 x 28 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'JAN LEBENSTEIN' 
na odwrociu nalepka: 'Raydon Gallery, New York' 
 
cena wywoławcza: 16 000 zł   
estymacja: 20 000 - 30 000



18 
JAN LEBENSTEIN (1930 - 1999) 

 
Bez tytułu (figura osiowa), 1963 r. 

akwarela, tusz/papier, 53 x 31,5 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Lebenstein 63' 
 
cena wywoławcza: 14 000 zł   
estymacja: 20 000 - 30 000



19 
JAN LEBENSTEIN (1930 - 1999) 

 
Salle d'attente (Poczekalnia), 1969 r. 

ołówek/papier, 24 x 34,5 cm (w świetle passe-partout)  
sygnowany i datowany l.d.: 'Lebenstein 69' 
na odwrociu opisany, tytułowany i datowany: 'Lebenstein | Salle d'atentte | 1969'

POCHODZENIE: 
- Galeria Sztuki Alicji i Bożeny Wahl, Warszawa 
- kolekcja prywatna, Polska 
 
cena wywoławcza: 7 500 zł   
estymacja: 12 000 - 20 000



20 
ZdZISŁAW STANEK (1925 - 1996) 

 
"Światłoformy XIII", 1976 r. 

technika mieszana/papier, 70,5 x 47,5 cm 
na odwrociu papierowa naklejka z BWA w Katowicach z 1976 roku z opisem pracy 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł   
estymacja: 5 000 - 6 000



21 22

23

21 
JAN MŁodożENIEC (1929 - 2000) 

 
Mozart 

tempera/papier, 29,5 x 21 cm 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł   
estymacja: 3 500 - 4 500

22 
JAN MŁodożENIEC (1929 - 2000) 

 
Opera „Orpheus”  Verdiego 

tempera/papierowa koperta, 32 x 22,5 cm 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł   
estymacja: 3 500 - 4 500

23 
WALdEMAR ŚWIERZy (1931 - 2013) 

 
Trąba 

gwasz/papier, 21 x 14,5 cm 
sygnowany ołówkiem u dołu: 'Swierzy' 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł   
estymacja: 4 000 - 6 000



24 
RAJMUNd ZIEMSKI (1930 - 2005) 
 
Kompozycja, 1965 r. 

akwarela, gwasz, tusz/papier, 63 x 46 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.d.: '14-I-1965 | RAJMUND ZIEMSKI' 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł   
estymacja: 4 500 - 6 000

25 
JACEK SIENICKI (1928 - 2000) 

 
Drzewo, 1994 r. 

gwasz/papier, 28 x 20 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'JACEK 94 | SIENICKI IX' 
 
OPINIE: 
- praca posiada certyfikat autentyczości podpisany przez Wandę Sienicką 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł   
estymacja: 5 000 - 7 000



24 
RAJMUNd ZIEMSKI (1930 - 2005) 
 
Kompozycja, 1965 r. 

akwarela, gwasz, tusz/papier, 63 x 46 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.d.: '14-I-1965 | RAJMUND ZIEMSKI' 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł   
estymacja: 4 500 - 6 000

25 
JACEK SIENICKI (1928 - 2000) 

 
Drzewo, 1994 r. 

gwasz/papier, 28 x 20 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'JACEK 94 | SIENICKI IX' 
 
OPINIE: 
- praca posiada certyfikat autentyczości podpisany przez Wandę Sienicką 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł   
estymacja: 5 000 - 7 000

26 
JERZy TChÓRZEWSKI (1928 - 1999) 

 
"Drzazgi", 1964 r. 

technika mieszana/papier, 70 x 50 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'J. Tchórzewski 64.' 
na odwrociu opisany: 'JERZY TCHÓRZEWSKI | "DRZAZGI"' 
 
cena wywoławcza: 17 000 zł   
estymacja: 25 000 - 35 000



27 
PAWEŁ KoWALEWSKI (ur. 1958) 

 
Byk 

pastel/papier, 39,5 x 28 cm 
 
cena wywoławcza: 1 600 zł   
estymacja: 2 500 - 3 500

28 
STANISŁAW MŁodożENIEC (ur. 1953) 

 
Kompozycja I (czerwona), 2004 r. 

olej/papier, 56 x 72 cm 
sygnowany i datowany p.g.: 'S. MŁODOŻENIEC 2004' 
na odwrociu nalepka z opisem pracy 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł   
estymacja: 3 000 - 4 000



27 
PAWEŁ KoWALEWSKI (ur. 1958) 

 
Byk 

pastel/papier, 39,5 x 28 cm 
 
cena wywoławcza: 1 600 zł   
estymacja: 2 500 - 3 500

28 
STANISŁAW MŁodożENIEC (ur. 1953) 

 
Kompozycja I (czerwona), 2004 r. 

olej/papier, 56 x 72 cm 
sygnowany i datowany p.g.: 'S. MŁODOŻENIEC 2004' 
na odwrociu nalepka z opisem pracy 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł   
estymacja: 3 000 - 4 000

29 
STANISŁAW MŁodożENIEC (ur. 1953) 

 
Trzy twarze, 2013 r. 

olej/papier, 54 x 67 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany śr.g.: 'S. MŁODOŻENIEC 2013' 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł   
estymacja: 4 000 - 5 000



30 
MAREK SZCZęSNy (ur. 1965) 

 
Bez tytułu, 2004 r. 

akwarela, kolaż, tempera/papier, 67,5 x 99 cm 
opisany na odwrociu: 'MAREK SZCZĘSNY | 2004' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 8 000



31 
MARIAN WARZEChA (ur. 1930) 

 
Kompozycja, 1959 r. 

kolaż, technika mieszana/ karton 34,5 x 61 cm 
opisany na odwrociu: 'M Warzecha | 1959/96' 
 
cena wywoławcza: 7 000 zł   
estymacja: 10 000 - 18 000



32 
JÓZEf WILKoń (ur. 1930) 

 
"Szum drzew", 1959 r. 

akwarela, gwasz, tusz/papier, 24,5 x 39,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'J Wilkoń | 1959' 
opisany na odwrociu: 'Leopold Staff | "Szum drzew"' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł 
estymacja: 7 000 - 12 000



33 
JÓZEf WILKoń (ur. 1930) 

 
Koń 

akwarela/papier, 29,5 x 42 cm 
sygnowany p.d.: 'J Wilkoń' 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 7 000 - 12 000



34 
ToMASZ CIECIERSKI (ur. 1945) 

 
"Ordung", 1998 r. 

kolaż, kredka, olej, płótno/papier, 40,5 x 30,5 cm 
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem p.d.: 'T. Ciecierski "ORDUNG" 1998' 
 
cena wywoławcza: 3 500 zł 
estymacja: 5 000 - 10 000



35 
JERZy GRABoWSKI (1933 - 2004) 

 
"Ciągłość i cykliczność - Rys. 6" 

akwarela, flamaster, ołówek, tusz/papier, 34,5 x 27 cm 
tytułowany l.g.: '"Ciągłość i cykliczność" - Rys. 6' 
 
cena wywoławcza: 5 500 zł   
estymacja: 10 000 - 20 000



36 
ANdRZEJ S. KoWALSKI (1930 - 2004) 

 
Kompozycja 

tusz/papier, 31 x 20 cm 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł   
estymacja: 4 000 - 7 000



37 
ANdRZEJ SZEWCZyK (1950 - 2001) 

 
Kompozycja 

kolaż/papier, 37,5 x 27,3 cm 
 
cena wywoławcza: 3 000 zł   
estymacja: 5 000 - 7 000



38 
RoMAN NyGA (ur. 1938) 

 
"Odczucie i zrozumienie IV", 1999 r. 

akryl/papier, 48,5 x 39 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu napis: 'Roman Nyga | "Empfindung und Einsicht" IV | 1999 |  
Acryl auf Karton | 50 x 40 cm' 
 
cena wywoławcza: 1 800 zł   
estymacja: 2 500 - 3 500

39 
EdWARd dWURNIK (ur. 1943)

 
"Po świętach", 2014 r. 

gwasz/papier, 46 x 27,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'E. DWURNIK. 2014', opisany l.d.: 'PO ŚWIĘTACH' 
na odwrociu stempel autorski 
 
cena wywoławcza: 1 700 zł 
estymacja: 3 000 - 5 000



40 
ANdRZEJ dUdZIńSKI (ur. 1945) 

 
Koperta III 

olej, technika mieszana/papierowa koperta, 75 x 55,5 cm 
sygnowany l.g.: 'Dudziński' 
na odwrociu opisany: 'XXIII' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 8 000



41 
ZBIGNIEW MAKAREWICZ (ur. 1940) 

 
"Motywy Szkockie", 140-te portfolio na papierze śniadaniowym, 1984 r. 

kredka bambino/papier śniadaniowy, 42 x 29 cm 
Teka złożona z 24 stron z okładką. Zawiera 20 rysunków wykonanych kredką bambino na 
papierze śniadaniowym. Każda karta sygnowana piórem p.d.: [sygnatura nieczytelnie]

Teka z ręcznym opisem piórem na ostatniej stronie: '"Motywy Szkockie" | 140-te Portfolio 
| dedykowane | Andrzejowi Kostołowskiemu | przez | Zbigniewa Makarewicza | 9. kwietnia 
1986 r | Wrocław'. Front teki opatrzony opisem piórem pisanym w języku angielskim: '"Scotish 
Insprations" | 140-th Portfolio | dedicated | to | Andrzej Kostołowski | by | Zbiggy Mac Arewych 
| Wrocław - Poland | XX-th Century'. 
 
cena wywoławcza: 1 500 zł   
estymacja: 3 000 - 5 000



42 
TAdEUSZ KANToR (1915 - 1990) 

 
Parasol 

tusz/papier, 42 x 48 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: 'TKantor' 
 
cena wywoławcza: 8 500 zł   
estymacja: 15 000 - 25 000



43 
JAN doBKoWSKI (ur. 1942)

 
Z cyklu Uniwersum CXXX, 1999 r. 

akwarela/papier, 48 x 63 cm 
sygnowany na odwrociu: 'Jan Dobkowski | akwarela z cyklu "UNIVERSUM CXXX" 
1999 ROK | 48 cm x 63 cm' 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 8 000 - 12 000



44 
JAN doBKoWSKI (ur. 1942)

 
Z cyklu Uniwersum CVIII, 1998 r. 

akwarela/papier, 48 x 63 cm 
sygnowany na odwrociu: 'Jan Dobkowski | AKWARELA Z CYKLU "UNIWERSUM 
CVIII" 1998 ROK | 48x63 cm' 
 
cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 8 000 - 12 000



45 
LUdWIK KLIMEK (1912 - 1992) 

 
Śpiąca I 

gwasz, ołówek/papier, 25 x 15,5 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'Ludovic KLIMEK' 
 
cena wywoławcza: 900 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500

46 
LUdWIK KLIMEK (1912 - 1992) 

 
Śpiąca Il 

gwasz, ołówek/papier, 25,5 x 16,5 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'Ludovic KLIMEK' 
 
cena wywoławcza: 900 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500



47 
RySZARd GRZyB (ur. 1956) 

 
Martwa natura z owocami, 1999 r. 

kredka, ołówek/papier, 28,5 x 39 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: '13.06.1999 | R. Grzyb' 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł   
estymacja: 4 000 - 6 000

48 
STANISŁAW KoBA (ur. 1957) 

 
Wiosna, 2013 r. 

gwasz/papier, 46 x 66 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Stanisław Koba 2013' 
 
cena wywoławcza: 2 000 zł   
estymacja: 3 000 - 4 000

47

48



49 
JARoSŁAW ModZELEWSKI (ur. 1955)

 
Postać, około 1979 r. 

technika mieszana/papier, 32 x 24,2 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Jarosław Modzelewski | 79?' 
 
cena wywoławcza: 1 400 zł   
estymacja: 2 500 - 3 500



50 
MIRoSŁAW BAŁKA (ur. 1958)

 
Bez tytułu, 1997 r. 

tusz/papier, 28,5 x 20,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'MBałka | 1997' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 8 000



51 
JoANNA SARAPATA (ur. 1962) 

 
Akt 

akwarela, tusz/papier, 28 x 20 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany p.d.: 'SARAPATA', u dołu odręczna dedykacja w języku francuskim 
 
cena wywoławcza: 1 000 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500

52 
ToMASZ KAWIAK (ur. 1943) 

 
"Scandale c'est quoi." z serii "Szablony na kartonie", 2014 r. 

kolaż, spray/papier, 64,5 x 50 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'TOMEK | 2014'

WYSTAWIANY: 
- Tomek Kawiak, Rysunek-malarstwo na rejonie osi zostawiania śladów 1975 Paryż, Galeria 
Fibak, Warszawa 2015 
 
LITERATURA: 
- Rita Baum nr 37, kwartalnik, jesień 2015, s. 72-82 
 
cena wywoławcza: 700 zł 
estymacja: 1 000 - 2 000



53 
TAdEUSZ GRoNoWSKI (1894 - 1990) 

 
Akt 

tempera/papier, 93 x 61,5 cm (w świetle passe-partout) 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 12 000



54 
GüNTER GRASS (1927 - 2015) 

 
Portret, 1988 r. 

flamaster/papier, 22,5 x 32,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany wśród przedstawienia: 'G. Grass',  
datowany i dedykowany p.d.: 'dn 24.11.88 | [nieczytelnie] Zbigniew!' 
 
cena wywoławcza: 500 zł   
estymacja: 1 000 - 2 500

55 
fRANCISZEK STARoWIEySKI (1930 - 2009) 

 
Cztery akty kobiece

ołówek/papier, 21 x 29,5 cm 
sygnowany p.śr.: 'monogram wiązany' 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 500 - 5 000

54

55



56 
JERZy NoWoSIELSKI (1923 - 2011) 

 
Akt 

ołówek/papier, 21 x 14 cm 
 
OPINIE: 
- do pracy dołączony certyfikat Fundacji Nowosielskich 
 
cena wywoławcza: 3 200 zł   
estymacja: 5 000 - 8 000



57 
KAZIMIERZ PodSAdECKI (1904 - 1970) 

 
Kaktusy, 1959 r. 

tusz/papier, 32,2 x 14 cm 
sygnowany p.d.: 'PODSADECKI', datowany l.d.: '12.7.1959.' 
 
cena wywoławcza: 700 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500

58 
ANdRZEJ KREUTZ-MAJEWSKI (1939 - 2011) 

 
Mężczyzna z lustrem 

ołówek/papier, 32,5 x 23 cm 
sygnowany p.d.: 'a.m' 
na odwrociu sygnowany 'A. Majewski'  
cena wywoławcza: 1 100 zł   
estymacja: 2 000 - 3 000



59 
fRANCISZEK MAŚLUSZCZAK (ur. 1948) 

 
"Lewitująca", 2003 r. 

tusz/papier, 29 x 20,5 cm 
sygnowany i datowany l.g.: 'Fr.Maśluszczak 2003', opisany p.g.: 'LEWITUJĄCA' 
 
cena wywoławcza: 700 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500

60 
JAN PyJoR (1935 - 1994) 

 
Ilustracja satyryczna 

ołówek/papier, 32,5 x 23 cm 
tusz/papier, 32,3 x 22,8 cm 
sygnowany p.d.: 'RYS. JAN | PYJOR' 
na odwrociu opisany: 'RYSUNEK NR. 10 | PROJEKT DO ZWROTU |  
Rysował JAN PYJOR' 

cena wywoławcza: 600 zł   
estymacja: 1 000 - 2 000



61 
WIToLd SKULICZ (1926 - 2009) 

 
Kompozycja, lata 80. XX w. 

akwarela, ekolina/papier, 75 x 56 cm   
cena wywoławcza: 700 zł   
estymacja: 1 500 - 25 000

62 
IRENEUSZ PIERZGALSKI (ur. 1929) 

 
Bez tytułu, 1964 r. 

tusz lawowany/papier, 33,5 x 22 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Pierzgalski 64'' 
 
cena wywoławcza: 1 100 zł   
estymacja: 2 000 - 4 000



63 
ZdZISŁAW BEKSIńSKI (1929 - 2005) 

 
"Dziewczyna z kotem", 1959 r. 

tusz/papier, 29 x 19,5 cm (w świetle passe-partout) 
opisany i datowany p.d.: 'DZIEWCZYNA | Z KOTEM | 22.11.59' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 9 000

64 
ZdZISŁAW BEKSIńSKI (1929 - 2005) 

 
Trzy głowy, 1957 r. 

tusz/papier, 28,5 x 19,7 cm (w świetle passe-partout) 
datowany śr.d.: '11.10.57' oraz pieczęć autorska: 'ZDZISŁAW | BEKSIŃSKI' 
 
cena wywoławcza: 4 500 zł   
estymacja: 6 000 - 9 000



65 
ANdRZEJ NoWACKI (ur. 1953) 

 
"01.03.98", 1998 r. 

kredka/papier, 57,5 x 42 cm (arkusz) 
sygnowany, datowany p.d.: 'A. Nowacki 98' i opisany u dołu: '01.03.98' 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł 
estymacja: 3 000 - 4 000



66 
ANdRZEJ NoWACKI (ur. 1953) 

 
"01.03.98", 1998 r. 

kredka/papier, 57,5 x 42 cm (arkusz) 
sygnowany, datowany p.d.: 'A. Nowacki 98' i opisany u dołu: '01.03.98' 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł 
estymacja: 3 000 - 4 000



67 
JANINA KRAUPE (1921 - 2016) 

 
Pejzaż z okna pracowni, 1949 r. 

technika mieszana/papier, 41 x 29 cm 
sygnowany l.d.: 'J. Kraupe' i datowany p.d.: '1949' 
 
cena wywoławcza: 1 600 zł   
estymacja: 3 000 - 4 500



68 
BRoNISŁAW KIERZKoWSKI (1924 - 1993) 

 
Kompozycja, około 1975 r. 

technika mieszana/papier, 20 x 19,5 cm 
sygnowany p.d.: 'KIERZKOWSKI'' 
 
cena wywoławcza: 2 800 zł   
estymacja: 4 500 - 5 500



69 
ALfREd LENICA (1899 - 1977) 

 
Kobieta karmiąca, 1942-1943 r. 

akwarela, ołówek/papier, 18,7 x 14,5 cm (w świetle passe-partout) 
 
WYSTAWIANY: 
- Alfred Lenica, "Zaginiony brulion" (akwarele i rysunki z lat 1942-1943),  
Galeria Wodna, Poznań, 1995 
 

cena wywoławcza: 4 000 zł   
estymacja: 8 000 - 12 000

70 
ALfREd LENICA (1899 - 1977) 

 
Kobieta w oknie, 1942-1943 r. 

akwarela, ołówek/papier, 19 x 14,5 cm (w świetle passe-partout) 
 
WYSTAWIANY:- Alfred Lenica, "Zaginiony brulion"  
(akwarele i rysunki z lat 1942-1943), Galeria Wodna, Poznań, 1995 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł   
estymacja: 8 000 - 12 000



71 
ALfREd LENICA (1899 - 1977) 

 
"Baśń 2", 1968 r. 

gwasz/papier, 32 x 44 cm 
na odwrociu sygnowany, datowany i tyułowany: 'ALenica | 1968 | Baśń 2'  
cena wywoławcza: 6 000 zł   
estymacja: 10 000 - 18 000



72 
JANUSZ PRZyByLSKI (1937 - 1998) 

 
"Narodziny gwiazdy", 1981 r. 

technika mieszana/papier, 58,5 x 71 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'J.Przybylski 25.01.81.' 
opisany l.d.: 'Narodziny Gwiazdy' 
 
cena wywoławcza: 1 800 zł   
estymacja: 2 500 - 4 000



73 
JAN BERdySZAK (1934 - 2014) 

 
Bez tytułu, 1987 r. 

technika mieszana/papier, 22,5 x 33 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.g.: 'JAN | BER | DYSZ | AK | 19 | 87' 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł   
estymacja: 4 000 - 8 000



74 
JACEK SEMPoLIńSKI (1927 - 2012) 

 
"Sterta", 1999 r. 

kredka/papier, 42 x 29,5 cm 
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sempoliński 31.III.99. Nieborów, Sterta'  
cena wywoławcza: 1 600 zł   
estymacja: 2 500 - 3 500

75 
WoJCIECh CIEŚNIEWSKI (ur. 1958) 
 
"Maska z Piastowa", 1990 r. 

technika mieszana/papier, 38,5 x 28,5 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu pieczęć autorska z opisem pracy 
 
cena wywoławcza: 1 100 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500



76 
hILARy KRZySZTofIAK (1926 - 1979) 

 
Kompozycja abstrakcyjna, 1963 r. 

akwarela, tusz/papier, 34,5 x 27,5 cm 
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Hilary' 
praca w teczce z dedykacją na okładce p.d: 'Z OKAZJI URODZIN |  
EMFAZEMU | Hilary | 2.VI. 63 r.' 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł   
estymacja: 3 500 - 4 500

77 
RoMAN SIWULAK (ur. 1952) 

 
Oko opatrzności 

technika mieszana/papier, 42 x 31 cm 
sygnowany p.d.: 'Siwulak' 
 
cena wywoławcza: 2 200 zł   
estymacja: 2 800 - 4 000



78 
JERZy PANEK (1918 - 2001) 

 
Autoportret 

pastel/papier, 29 x 20 cm (w świetle passe-partout) 
 
cena wywoławcza: 2 400 zł   
estymacja: 4 000 - 6 000



79 
EUGENIUSZ MARKoWSKI (1912 - 2007) 

 
"Przysłowie" 

technika własna/papier, 46,1 x 36,6 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'E. Markowski', wzdłuż prawej krawędzi: 'E. Markowski' i opisany p.d.: 
'Warszawa' 
opisany wzdłuż prawej krawędzi: 'PRZYSŁOWIE - | przysłowie jest to krótkie zdanie 
oparte | na długim doświadczeniu [nieczytelnie]' 
 
cena wywoławcza: 5 000 zł   
estymacja: 7 000 - 10 000



80 
PIoTR PoTWoRoWSKI (1898 - 1962) 

 
Pejzaż, 1959 r. 

kredka/papier, 12,8 x 20,2 cm (w świetle passe-partout) 
 
OPINIE: 
- praca posiada certyfikat autentyczości podpisany przez syna artysty 
 
cena wywoławcza: 1 000 zł   
estymacja: 2 000 - 3 000

81 
PIoTR PoTWoRoWSKI (1898 - 1962) 

 
Na sofie II, 1956 r. 

akwarela/papier, 20,5 x 26 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu opisany przez Jana Potworowskiego: 'Potwierdzam autentyczność pracy  
mojego | ojca Piotra Potworowskiego | Jan Potworowski | W-wa 27/04/98 | ze zbioru  
rodziny artysty | Na sofie II | Akwarela, 1956 | 20x25 | Eksponowana w Galerii Studio, 
1996' oraz papierowa naklejka z Galerii Wahl

POCHODZENIE: 
- ze zbioru rodziny artysty 
- kolekcja prywatna, Warszawa 
 
WYSTAWIANY: 
- Galeria Studio, Warszawa 1996 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł   
estymacja: 5 500 - 6 500

81

80



81 
PIoTR PoTWoRoWSKI (1898 - 1962) 

 
Na sofie II, 1956 r. 

akwarela/papier, 20,5 x 26 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu opisany przez Jana Potworowskiego: 'Potwierdzam autentyczność pracy  
mojego | ojca Piotra Potworowskiego | Jan Potworowski | W-wa 27/04/98 | ze zbioru  
rodziny artysty | Na sofie II | Akwarela, 1956 | 20x25 | Eksponowana w Galerii Studio, 
1996' oraz papierowa naklejka z Galerii Wahl

POCHODZENIE: 
- ze zbioru rodziny artysty 
- kolekcja prywatna, Warszawa 
 
WYSTAWIANY: 
- Galeria Studio, Warszawa 1996 
 
cena wywoławcza: 4 000 zł   
estymacja: 5 500 - 6 500

82 
LECh KUNKA (1920 - 1978) 

 
Kompozycja, 1949 r. 

technika mieszana/papier, 63,5 x 48,5 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'L Kunka 49 r' 
 
cena wywoławcza: 6 500 zł   
estymacja: 8 000 - 14 000



83 
ERNA RoSENSTEIN (1913 - 2004) 

 
Ilustracja do wydania Much  

tusz/papier, 14,5 x 23 cm 
sygnowany na passe-partout p.d.: 'E. Rosenstein' 
 
cena wywoławcza: 500 zł   
estymacja: 1 000 - 2 000

84 
RySZARd ANToNoWICZ (ur. 1935) 

 
Kobieta-ogród , 1973 r. 

tusz/papier, 96 x 63 cm (w świetle ramy) 
sygnowany i datowany p.d.: 'RANTONOWICZ | 1973 r.' 
 
cena wywoławcza: 900 zł   
estymacja: 1 500 - 2 500



85 
LESZEK KNAfLEWSKI (1960 - 2014) 

 
Świnka  

kredka/papier, 30 x 41,8 cm 
sygnowany p.d.: 'KNAF' i l.g.: 'monogram wiązany'' 
na odwrociu opisany : 'rys 2' 
 
LITERATURA: 
-Porównaj: Frofenia. Leszek Knaflewski, rysunki 1983-1990,  
red. Leszek Knaflewski, Honza Zamojski, tekst Waldemar Baraniewski,  
Poznań 2013, s. 93 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł   
estymacja: 3 000 - 4 000

86 
LESZEK KNAfLEWSKI (1960 - 2014) 

 
Dziewczynka i robak  

flamaster, kredka/papier, 41,8 x 30 cm 
sygnowany p.d.: 'KNAF', opisany p.g.: '12' 
na odwrociu opisany: 'rys 7'

LITERATURA: 
-Porównaj: Frofenia. Leszek Knaflewski, rysunki 1983-1990,  
red. Leszek Knaflewski, Honza Zamojski, tekst Waldemar Baraniewski,  
Poznań 2013, s. 81 
 
cena wywoławcza: 2 600 zł   
estymacja: 3 000 - 4 000



87 
EdWARd LUTCZyN (ur. 1947) 

 
Bez tytułu, 2009 r. 

pastel/papier, 49 x 81 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany wśród przedstawienia: '© E.LUTCZYN '09' 
 
cena wywoławcza: 1 800 zł 
estymacja: 2 500 - 3 500

88 
ToMASZ KAZIKoWSKI (ur. 1952) 

 
Miasto kobiet, 2001 r. 

pastel/papier, 37 x 48 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'TK | 2001' 
 
cena wywoławcza: 900 zł   
estymacja: 1 500 - 3 000

87
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89 
ToMASZ KAZIKoWSKI (ur. 1952) 

 
Macierzyństwo, 1992 r. 

pastel/papier, 48 x 35 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany śr.d.: 'TK | 1992' 
 
cena wywoławcza: 900 zł   
estymacja: 1 500 - 3 000

90 
WIESŁAW WAŁKUSKI (ur. 1956) 

 
"Po", projekt okładki, około 1987 r. 

akryl, gwasz/papier, 23 x 17 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'WAŁKUSKI' 
 
cena wywoławcza: 2 500 zł   
estymacja: 3 500 - 4 500



PRZEWODNIK DLA KLIENTA

I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy 

licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena 

wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna

Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu 

i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie)  

– w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna obowiązuje 

również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. 

Kwota 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, najpóźniej siedem 

dni od daty zapłaty.

3. Estymacja

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zaint-

eresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendu-

jemy kontakt z naszymi doradcami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej 

granicy estymacji jest transakcją ostateczną. 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 podawane 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. 

Zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją pouf-

ną. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji 

cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warun-

kowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. Transakcja warunkowa

Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja 

warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobow-

iązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 

wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwaran-

cyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży 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 przyjmowania po aukcji ofert 

równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania 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 przysłu-

guje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 

dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. Obiekty katalogowe

Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiek-

tu. Wykonywane 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 opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przed-

stawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 

się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których obiekt był prezentowany, mogą 

być celowo nieujawnione. 

8. 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  zaintereso-

wani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 

oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę może-

my rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zach-

owania 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 pamiętać, 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. 

9.  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 szcze-

gółowe informacje o poszczególnych obiektach.

10. 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 spadko-

bierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 

egzemplarzy dzieł. Powyższa 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 

równowartości 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 równowartości 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 równowar-

tość 500 000 euro - jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 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 wynagrodze-

nia 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 gran-

iczny w wysokości 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

11. Prenumerata katalogów

W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 584 95 32 lub 

drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie inter-

netowej www.desa.pl. Zachęcamy 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 

zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie 

uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między 

domem aukcyjnym 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 utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników 

aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcy-

jnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania 

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 kupującymi. Warunki mogą 
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z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione 

przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzo-

na w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród 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 licytac-

ji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, 

możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgu-

bienia 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 odpow-

iedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich st-

ronach katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz na-

leży 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 prze-

wodnika. 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. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do 

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 tabe-

li postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej 

wysokości postąpienia. 

III. PO AUKCJI

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, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) oraz 

przelewem bankowym na konto:

Bank Pekao S.A. 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449, SWIFT PKOP PL PW

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 uzgod-

nieniu 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 Banku Pekao 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.

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 ko-

sztami 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 pa-

kowaniem 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. Przypo-

minamy, 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, m.in. koralowiec, 

skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wie-

ku, 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 prze-

pisów 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 uchybienia w oznacze-

niu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem 

gatunków roślin i zwierząt.

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 2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 500 000 20 000

powyżej 500 000 wg uznania aukcjonera





WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. WPROWADZENIE

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach 

określonych: 

a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTEN-

TYCZNOŚCI,

b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego,   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 potwi-

erdzający 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 pow-

inni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie in-

ternetowej 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 akcep-

tuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA Unic-

um 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, faxem 

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 telefon-

icznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie in-

ternetowej DESA Unicum lub w siedzibie DESA Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być 

przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przyna-

jmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumen-

tu 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, pra-

cownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika DESA Uni-

cum, 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 zobow-

iązuje 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 komi-

tentem. 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 czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następu-

jących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych ofer-

entów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

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 po-

dawane 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 li-

cytacji. 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 naliczana jest 

degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokoś-

ci 18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. 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, kartą lub przelewem bankowym:

a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA

b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto

Bank Pekao S.A. 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449, SWIFT PKOP PL PW 

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 prze-

kazania 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 uregu-

lowaniu 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 działem sprzedaży 

pod numerem tel. 22 584 95 32, 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.

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 drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEdAży 

AUKCyJNEJ i WARUNKI PoTWIERdZENIA AUTENTyCZNoŚCI, zanim przystąpią do licytacji.





WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiek-

tu 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 zlece-

nie odbywa się na odpowiedzialność klienta, DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności za niepraw-

idłowe 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: 22 584 95 32. 

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 ma-

teriały 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 22 584 95 32.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTEN-

TYCZNOŚCI 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 prow-

adzonej 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, szcze-

gólna, 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 oszust-

wa 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 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. Powiadomie-

nia 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 opóźnienie 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 SPRZEDAŻY AUK-

CYJNEJ.

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 pow-

iększoną o opłatę aukcyjną,

3) ustawy z  dnia  16 listopada  2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwd-

ziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) –  Dom Aukcyjny 

jest zobowiązany do  zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie 

powyżej 15 000 euro.

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego da-

towanie. 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.





Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które nie 
skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.

  Zlecenie licytacji z limitem      Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego  
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji, w przypadku późniejszego dostarczenia nie  
gwarantujemy realizacji zlecenia, jednak dołożymy wszelkich starań, aby było to możliwe.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek.

ZLECENIE LICYTACJI 

Aukcja Sztuki Współczesnej Prace na papierze • 461APP040 • 21 marca 2017 r.

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Domu 
Aukcyjnego DESA Unicum opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji 
zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną 
oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu,  
w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia  
z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw 
droite-de-suite) w terminie 10 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia 
lub  podania nieprawdziwych danych DESA Unicum nie ponosi 
odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
DESA Unicum oraz podmioty powiązane z DESA Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
5)  wyrażam zgodę    nie wyrażam  zgody  na przetwa- 
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez DESA Unicum, 
a  także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez DESA Unicum oraz podmioty powiązane z DESA Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych 
osobowych jest DESA Unicum oraz  że  przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane 
w  niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, 
z  wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji 
określonych w przepisach ustaw.

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

 

Imię i nazwisko    

Dowód osobisty (seria i numer)          NIP (dla firm) 

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

                                   

Skąd dowiedzieli się Państwo o dESA Unicum?

z prasy      z mailingu   z reklamy internetowej      z reklamy zewnętrznej      z radia

od rodziny/znajomych    z imiennego zaproszenia    inną drogą

     

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Data i podpis klienta składającego zlecenie

Desa Unicum Dom Aukcyjny Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. 22 584 95 25, fax 22 584 95 26, 
e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS0000372817.

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. 
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę               
do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu     
za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń 
bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej 
samej wysokości Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, 
którego zlecenie zostało złożone najwcześniej. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku 
wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:        

 Tak                Nie

Zlecenie telefoniczne 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie 
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu 
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Przebieg rozmowy – licytacji 
telefonicznej może być rejestrowany przez Desa Unicum. Dom 
Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia 
udziału w wyniku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym 
numerem. 
W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia zgadzam się 
na licytację w moim imieniu za kwotę równą cenie wywoławczej:

 Tak                Nie

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 584 95 32, fax 22 584 95 26

e-mail: zlecenia@desa.pl

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe Banku Pekao S.A.  27 1240 6292 1111 0010 6772 6449 

  Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy
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