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Z L E C E N I A  L I C Y TA C J I
zlecenia@desa.pl, 22 163 67 00
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W Y S TA W Y  O B I E K T Ó W
28 lipca – 5 sierpnia 2022
poniedziałek – piątek, 11:00 – 19:00 
sobota, 11:00 – 16:00 
Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Piękna 1a, Warszawa

8-13 sierpnia 2022
Sofitel Grand Sopot
ul. Powstańców Warszawy 12/14
Sopot

M I E J S C E  A U K C J I
Sofitel Grand Sopot
ul. Powstańców Warszawy 12/14
Sopot 

K O O R D Y N AT O R Z Y

Natalia Kowalek 
tel. 880 334 401
n.kowalek@desa.pl  
 
Julia Słupecka 
tel. 532 750 005
j.slupecka@desa.pl 

RÓD KOSSAKÓW
HIGHLIGHTS



D O M  A U K C YJ N Y 

ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00

tel. 22 163 66 00, biuro@desa.pl

B I U R O  O B S Ł U G I  K L I E N TA
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 00, bok@desa.pl 

B I U R O  P R Z Y J Ę Ć
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 10, wyceny@desa.pl

W Y C E N Y  B I Ż U T E R I I :
poniedziałek 11:00 - 15:00, środa 14:00 - 18:00, tel. 795 122 718, bizuteria@desa.pl 

P U N K T  W Y D A Ń  O B I E K T Ó W : 
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 20, wydania@desa.pl

Z L E C E N I A  A U K C Y J N E
przyjmujemy mailowo i telefonicznie tel. 22 163 67 00, zlecenia@desa.pl

W Y S TA W Y  A U K C Y J N E
WSTĘP WOLNY

kalendarz wystaw dostępny na www.desa.pl

S E K R E TA R I AT  Z A R Z Ą D U
Łukasz Wasilewski, tel. 22 163 66 65, 795 122 698, l.wasilewski@desa.pl

K O N TA  B A N K O W E

mBank S.A. Swift: BREXPLPWMBK
PLN: 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002
EUR: 43 1140 2062 0000 2380 1100 1005
USD: 16 1140 2062 0000 2380 1100 1006

NIP: 5272644731 / REGON: 142733824 / KRS: 0000718495 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, 
kapitał zakładowy 13 314 000 zł

R A D A  N A D Z O R C Z A  D E S A  S . A .

DOM AUKCYJNY DESA UNICUM JEST CZĘŚCIĄ HOLDINGU 

R O B E R T  J Ę D R Z E J C Z Y K       Przewodniczący    |   A D A M  N I E W I Ń S K I  Członek Rady Nadzorczej   |   I R E N E U S Z  P I E C U C H  Członek Rady Nadzorczej  

G R Z E G O R Z  K R Ó L  Członek Rady Nadzorczej    |   K R Z Y S Z T O F  J U Z O Ń  Członek Rady Nadzorczej 

Z A R Z Ą D  D E S A  S . A .

J U L I U S Z  W I N D O R B S K I  Prezes Zarządu    |   M A R C I N  S O B K A  Członek Zarządu



D Z I A Ł  I T

D Z I A Ł  A D M I N I S T R O W A N I A 
O B I E K TA M I

D Z I A Ł  R O Z L I C Z E Ń D Z I A Ł  L O G I S T Y C Z N Y

D Z I A Ł  F O T O

Piotr Gołębiowski 
Kierownik Projektów IT
p.golebiowski@@desa.pl
tel. 502 994 225

Eryk Łakomy
Asystent ds. IT
e.lakomy@desa.pl
tel. 664 150 861

Justyna Płocińska
Kierownik Działu 
Administrowania Obiektami 
j.plocinska@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 538 977 515

Paweł Wątroba
Specjalista ds. obiektów
p.watroba@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 514 446 849

Paweł Wołyniak
p.wolyniak@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 506 251 934

Kamil Lisek
k.lisek@desa.pl
tel. 538 818 480

Urszula Przepiórka
Kierownik Działu
u.przepiorka@desa.pl
tel. 22 163 66 01, 795 121 569

Magdalena Ołtarzewska
m.oltarzewska@desa.pl
tel. 22 163 66 03, 506 252 044

Karolina Pułanecka 
k.pulanecka@desa.pl 
tel. 538 955 848

Karol Kosowski
Kierownik
k.kosowski@desa.pl
tel. 514 446 885

Kacper Tomaszkiewicz
Ekspert ds. projektów  
specjalnych i klientów VIP
k.tomaszkiewicz@desa.pl
tel. 795 122 708

Marcin Koniak
Kierownik Działu 
m.koniak@desa.pl
tel. 22 163 66 74, 664 981 456

Paweł Bobrowski
Fotograf
p.bobrowski@desa.pl
tel. 22 163 66 75

Marek Krzyżanek
Fotograf
m.krzyzanek@desa.pl
tel. 22 163 66 46

D Z I A Ł  M A R K E T I N G U  I   P R

Marta Wiśniewska
Dyrektor Marketingu
m.wisniewska@desa.pl
tel. 795 122 709

Danuta Maciejewska-Bogusz 
Kierownik projektów internetowych
d.maciejewska@desa.pl
tel. 664 981 461

Elżbieta Kopeć
Redaktor strony desa.pl
e.kopec@desa.pl
tel. 502 994 227 

Arkadiusz Kowalski
Grafik DTP
a.kowalski@desa.pl
tel. 788 269 944

Paulina Babicka 
Grafik kreatywny
p.babicka@desa.pl

Damian Dubielis 
Koordynator ds. marketingu
d.dubielis@desa.pl
tel. 787 255 660 

Michalina Komorowska
Młodszy redaktor strony internetowej
m.komorowska@desa.pl
tel. 882 350 575

Weronika Zarzycka
Fotoedytor
w.zarzycka@desa.pl
tel. 880 526 448

Public Relations – pr@desa.pl

Z A R Z Ą D  D E S A  U N I C U M

A G ATA  S Z K U P
Prezes Zarządu

M A Ł G O R Z ATA  K U L M A
Członek Zarządu

I Z A  R U S I N I A K
Członek Zarządu

R A D A  N A D Z O R C Z A  D E S A  U N I C U M

J U L I U S Z  W I N D O R B S K I
Przewodniczący Rady Nadzorczej

J A N  K O S Z U T S K I
Członek Rady Nadzorczej

M A R C I N  C Z E R N I K
Członek Rady Nadzorczej



D E PA R TA M E N T  S P R Z E D A Ż Y

ALEKSANDRA K ASPRZYŃSK A
a.kasprzynska@desa.pl 

506 252 031

TERESA SOLDENHOFF
t.soldenhoff@desa.pl

506 251 833

KINGA SZYMAŃSK A
k.szymanska@desa.pl

698 668 221

MA JA L IP IEC
m.lipiec@desa.pl

22 163 67 07, 538 647 637

MAŁGORZATA NITNER
Dyrektor Departamentu Sprzedaży

m.nitner@desa.pl
22 163 67 02, 514 446 892

ALEKSANDRA ŁUK ASZEWSK A
a.lukaszewska@desa.pl

22 163 67 05, 664 981 465

MICHAŁ BOLK A
m.bolka@desa.pl

22 163 67 03, 664 981 449

JADWIGA BECK
j.beck@desa.pl

795 122 720

KAROLINA CIESIELSKA–SOPIŃSKA
k.ciesielska@desa.pl

22 163 67 12, 668 135 447

JULIA  SŁUPECK A 
j.slupecka@desa.pl 

532 750 005

NATALIA  KOWALEK 
n.kowalek@desa.pl 

880 334 401

ANNA ROŻNIECK A 
a.rozniecka@desa.pl

795 121 574

JULIA  GORLEWSK A  
j.gorlewska@desa.pl 

664 981 450

MART YNA STOPYRA  
m.stopyra@desa.pl 

889 752 333

MARIA  JAROMSK A  
m.jaromska@desa.pl 

889 752 214

B I U R O  O B S Ł U G I  K L I E N TA

MAGDALENA BERBEK A 
m.berbeka@desa.pl

734 640 044



D E PA R TA M E N T  P R O J E K T Ó W  A U K C YJ N Y C H

CEZARY L ISOWSKI
Starszy Specjalista

Sztuka Użytkowa, Design
c.lisowski@desa.pl

22 163 66 51, 788 269 908

K ATARZYNA ŻEBROWSK A
Starszy Specjalista

Fotografia Kolekcjonerska
k.zebrowska@desa.pl

22 163 66 49, 539 546 701

MAGDALENA KUŚ
Starszy Specjalista 
Sztuka Użytkowa
m.kus@desa.pl

22 163 66 44, 795 122 718

MAREK WASILEWICZ
Starszy Specjalista 

Sztuka Dawna, Grafika artystyczna
m.wasilewicz@desa.pl

22 163 66 47, 795 122 702

JOANNA TARNAWSK A
Ekspert Komisji Wycen i Ocen

Sztuka polska XIX i XX w.
j.tarnawska@desa.pl

22 163 66 11, 698 666 189

AGATA MATUSIEL AŃSK A
Specjalista 

Sztuka Współczesna 
Prace na papierze

a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50, 539 546 699

ANNA KOWALSK A
Specjalista 

Sztuka Współczesna 
a.kowalska@desa.pl

22 163 66 55, 539 196 531

ANNA SZARY
Specjalista 

Sztuka Współczesna 
a.szary@desa.pl

538 522 885

ALICJA SZNA JDER
Specjalista

Sztuka Współczesna 
Rzeźba i formy przestrzenne 

a.sznajder@desa.pl
22 163 66 45, 502 994 177

K AROLINA STANISŁ AWSK A
Specjalista

Sztuka Młoda i Najnowsza 
k.stanislawska@desa.pl

22 163 66 43, 664 150 864

MICHAŁ SZAREK
Specjalista

Sztuka Dawna
m.szarek@desa.pl

22 163 66 53, 787 094 345

ARTUR DUMANOWSKI
Dyrektor Departamentu 
Projektów Aukcyjnych

a.dumanowski@desa.pl
22 163 66 42, 795 122 725

JULIA  MATERNA
Kierownik Działu  

Projekty Specjalne
j.materna@desa.pl

22 163 66 52, 538 649 945

ANNA SZYNK ARCZUK
Kierownik Działu 

Sztuka Współczesna
a.szynkarczuk@desa.pl

22 163 66 41, 664 150 866

TOMASZ DZIEWICKI
Kierownik Działu 

Sztuka Dawna
t.dziewicki@desa.pl

22 163 66 46, 735 208 999

OLGA WINIARCZYK
Specjalista

Komiks i Ilustracja
o.winiarczyk@desa.pl

22 163 66 54, 664 150 862

WIKTOR KOMOROWSKI
Specjalista

Sztuka Współczesna, 
Grafika artystyczna

w.komorowski@desa.pl
788 260 055

URSZUL A PRUS
Rzeczoznawca Jubilerski

u.prus@desa.pl
 507 150 065

PAULINA BROL
Specjalista

Sztuka Młoda i Najnowsza 
p.brol@desa.pl 

539 388 299

JOANNA WOL AN
Specjalista

Sztuka Młoda i Najnowsza
j.wolan@desa.pl

538 915 090

MONIK A ZABIEŁOWICZ
Specjalista

Sztuka Użytkowa
m.zabielowicz@desa.pl

664 981 453

JAN RYBIŃSKI
Specjalista

Sztuka Dawna
j.rybinski@desa.pl

880 525 282

D E PA R TA M E N T  S P R Z E D A Ż Y



RÓD KOSSAKÓW
Nazwisko Kossak do dziś jest dla polskiej publiczności synonimem 
najwyższej sztuki i towarzyszących jej narodowym wartościom. 
Ród Kossaków jest dla nas, Polaków, najsłynniejszym malarskim 
kręgiem rodzinnym, który zapisał się na kartach naszej rodzimej 
historii sztuki. Poczynając od nestora – akwarelisty Juliusza, 
przez dzieła jego syna Wojciecha i wnuka Jerzego – mamy do 
czynienia z żywą tradycją batalistyczną, a przede wszystkim 
patriotyczną sztuką, która była i wciąż jest doceniana przez 
kolekcjonerów. Obrazy Kossaków od samego momentu ich 
stworzenia były chętnie wybierane przez wiele szlacheckich 
oraz arystokratycznych rodzin, takich jak Potoccy czy Braniccy. 
Znalazły również swoje miejsce na dworze samego cesarza 
Wilhelma II w Berlinie. 

Juliusz Kossak – założyciel familii – jako pierwszy odniósł 
sukces artystyczny, dzięki czemu kolejne pokolenia mogły 
kontynuować jego spuściznę i w pełni poświęcić się sztuce. 
Artysta wiele podróżował. Zdobywał wykształcenie w licznych 
europejskich ośrodkach. Pierwszym z nich był Wiedeń, kolejno 
Paryż i Monachium, gdzie współpracował z Józefem Brandtem. 
Zdecydował się jednak osiąść w Krakowie, w słynnej, rodzinnej 
Kossakówce. Jego patriotyczne zamiłowanie było na tyle duże, 
iż przeniosło się zarówno na jego syna Wojciecha, jak i wnuka 
Jerzego. Dzięki zasługom Juliusza sztuka polska zyskała wybitne 
kompozycje przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii, 
sławiące chwałę polskiego oręża, bohaterstwo dowódców, a także 
żołnierzy. Wyjątkowa była również technika, w jakiej tworzył 
– obecnie artysta jest uważany za jednego z najzdolniejszych 
polskich akwarelistów. 
 

Syn Juliusza – Wojciech – kształcony przez swego ojca, równie 
mocno zapałał miłością do batalistycznej tematyki.  
Nie tylko kontynuował dokonania ojca, ale również je pogłębiał. 
W przeciwieństwie do starszego Kossaka malował głównie farbami 
olejnymi. Edukację zdobył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
oraz monachijskiej akademii. Przez pewien czas działał na dworze 
cesarza niemieckiego Wilhelma II, który wysoko cenił jego 
zdolności malarskie. Podobnie jak Juliusz lubił podróże, które 
pozwalały mu lepiej oddać atmosferę niektórych egzotycznych 
obrazów. Odwiedził Hiszpanię, Egipt oraz Stany Zjednoczone. 
Najbliższe jego sercu były jednak sceny bitewne zaczerpnięte 
z burzliwej historii narodu. Chętnie malował konie, ułanów, 
szwoleżerów oraz legionistów. Łatwość, z którą oddawał te sceny, 
zawdzięczał zapewne osobistemu uczestnictwu w Pułku Ułanów 
w Krakowie. 

Najmłodszy z trójki malarzy – Jerzy – brat poetki Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz pisarki Magdaleny 
Samozwaniec, bacznie przyglądał się pracy swego ojca oraz 
dziadka w pracowni malarskiej w krakowskiej Kossakówce. 
Doświadczenie zdobywał, podróżując wraz z ojcem, Wojciechem, 
po dworach Wielkopolski, podczas których portretował tamtejszą 
arystokrację. Tak jak jego przodkowie pozostał wierny w swym 
malarstwie tematyce historycznej. Ukazywał chwałę Legionów 
Polskich, a także zwycięską wojnę z bolszewikami. W jego 
twórczości istotne miejsce zajmują również sceny rodzajowe 
z motywami trosk ułańskich, spotkań żołnierzy z dziewczętami 
oraz majestatycznie ujętych sylwetek koni. 



RÓD KOSSAKÓW
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W O J C I E C H  K O S S A K 
1856-1942

Portret śpiewaczki operowej Ireny Luce na pokładzie statku, 1921

olej/tektura, 29 x 22 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'W. Kossak | 1921', powyżej odautorska dedykacja

estymacja:
25 000 - 40 000 PLN
5 300 - 8 450 EUR

Okres dwudziestolecia międzywojennego to dla Wojciecha i Jerzego czas niezwykle 
intensywnej działalności artystycznej. To wówczas rozpoczyna się i trwa ich wspólna 
podróż po dworach Wielkopolski, gdzie malują oni razem portrety przedstawicieli 
tamtejszej arystokracji i właścicieli ziemskich. Jerzy zdobywa wówczas szlify pod 
czujnym okiem ojca, a ten ma okazję do przekazania synowi swoich cennych wskazówek. 
Powstające w tym okresie wizerunki stanowią zarówno w oeuvre Wojciecha, jak i Jerzego 
zupełnie odrębną i autonomiczną część. Oczywiście tego typu prace w twórczości 
Wojciecha powstawały już znacznie wcześniej, a w dwudziestoleciu międzywojennym nie 
ograniczał się on terytorialnie jedynie do samej Wielkopolski. Namalowany przez niego 
na początku lat 20. XX stulecia portret prezentowany w katalogu aukcji, jest znakomitym 
przykładem jego działalności plastycznej z tego czasu. Ponadto Wojciech Kossak ukazał 
tu swoją dobrą znajomą, znaną w kręgach kulturalnej bohemy śpiewaczkę operową, 
Irenę Luce. Obraz z 1921 roku jest, jak się wydaje, jednym z wcześniejszych jej portretów 
stworzonych przez artystę. Najbardziej znanym przedstawieniem jest o rok późniejsza 
kompozycja, na której modelka ukazana została na kłusującym koniu (Amazonka – Panna 
Irena Luce, 1922, kolekcja prywatna). Obraz oferowany podczas aukcji jest unikalny nie 
tylko ze względu na osobę portretowanej. Równie wyjątkowa jest tutaj sceneria, w której 
przedstawił malarz postać Ireny Luce. Znalazła się ona bowiem na pokładzie statku. 
Po prawej widać fragment koła ratunkowego, a za jej plecami majaczy tafla błękitnego 
bezmiaru wód.  
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Piłsudski na Kasztance, 1928

olej/płótno naklejone na tekturę, 68,7 x 54,4 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1928'

estymacja:
25 000 - 35 000 PLN
5 300 - 7 400 EUR

Działalność marszałka Józefa Piłsudskiego stanowi dzisiaj integralny i bardzo istotny 
element polskiej historii. Postać tego wybitnego wodza już w jego epoce wzbudzała 
podziw, a co za tym idzie, stała się inspiracją dla wielu artystów. Po śmierci Piłsudskiego, 
na fali podniosłych nastrojów patriotycznych, wytworzyło się wręcz zjawisko, które 
nazwać należałoby kultem tego przywódcy. Niemniej jednak jego portrety powstawały 
licznie jeszcze za jego życia. Oczywiście któż inny, jak nie sam Wojciech Kossak, malarz 
chwały polskiego oręża, mógłby stworzyć tak doniosły i w pełni reprezentacyjny 
portret marszałka. Malarz ten jest autorem wizerunku, na którym to Piłsudski zasiada 
na swoim ukochanym koniu – Kasztance. Pierwotna kompozycja zyskała w środowisku 
artystycznym dużą popularność. Dowodem tego są chociażby repliki samego Wojciecha, 
a także powtórzenia jego syna, Jerzego. Z takim właśnie przedstawieniem mamy do 
czynienia w przypadku obrazu oferowanego na aukcji. Piłsudzki ubrany w mundur 
ukazany został w dumnej i majestatycznej pozie. Jerzy, a pierwotnie Wojciech, bez 
wątpienia nawiązali tu do antycznej koncepcji wodza na koniu, wywiedzionej od 
rzymskiego posągu cesarza Marka Aureliusza.
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Scena przy wiatraku, 1927

olej/tektura, 49 x 70 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak 27' 
opisany na odwrociu numerem: '5578', 'ZIEMBICKI' oraz dedykacja l.d.

estymacja:
30 000 - 40 000 PLN
6 350 - 8 450 EUR

W latach 20. XX stulecia „Jerzy malował coraz sprawniej i coraz więcej własnych 
kompozycji. Było to ważne zarówno dla rozwoju osobowości artystycznej malarza, jak 
i podnoszenia na wyższy poziom jego twórczości” (Jerzy Kossak, Kazimierz Olszański, 
Wrocław [et al.] 1992, s. 20). Malarz nie stronił od samego początku swojej artystycznej 
działalności od tematów znacznie mniej pompatycznych, niż wielkie bitwy i sceny 
wojenne. Rozmiłowany był, na wzór ojca, w ludowości. Prowincjonalna przestrzeń wsi 
zaczęła coraz częściej stanowić scenerię dla jego rozbudowanych kompozycji. Artysta 
z pasją ukazywał barwne stroje regionu podkrakowskiego, brawurowe korowody weselne 
i ułańskie umizgi. Istotną część pośród jego prac zajmowały także sceny ułańskich 
zwiadów i patroli, w których często wykorzystywał motyw starego wiatraka, służącego 
żołnierzom za punkt widokowy.
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estymacja:
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J U L I U S Z  K O S S A K 
1824-1899

"Ogniem i mieczem" - cykl 12 kompozycji do powieści Henryka Sienkiewicza, 1885-1886

akwarela, sepia, tusz/papier, piórko, 32 x 50 cm (przybliżony wymiar każdej pracy)

estymacja:
1 500 000 – 2 500 000 PLN
315 000 - 525 000 EUR
 
P O C H O D Z E N I E : 
kolekcja hrabiego Jerzego Dunin-Borkowskiego (1856-1908), zakup od artysty
kolekcja prywatna, Londyn (okres powojenny)
kolekcja prywatna, Wiedeń
kolekcja prywatna, Kraków 
DESA Unicum, grudzień 2020
kolekcja prywatna, Polska

W Y S TA W I A N Y :
Juliusz Kossak 1824-1899, Wojciech Kossak 1856-1942, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 9 listopada – 31 grudnia 2018
Kossakowie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 3 marca - 8 maja 2016
Trylogia - dziwne materii pomieszanie, Muzeum Narodowe w Kielcach, 26 kwietnia - 16 listopada 2014
Juliusz Kossak (1824-1899). W setną rocznicę śmierci artysty, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, marzec-maj 1999
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, 1886





L I T E R AT U R A :
Kamila Pijanowska, Henryk Sienkiewicz i artyści. "Ogniem i mieczem" w interpretacji plastycznej Juliusza Kossaka 
i Antoniego Piotrowskiego, "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego" 2017,  
z. 3, tam przede wszystkim s. 254-263
Trylogia. Dziwne materii pomieszanie, katalog wystawy, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Kielce 2014,  
s. 26-37, poz. 17-28, s. 26-37
Sławomir Gowin, Kossakowie, Warszawa 2006, s. 27 (tam il. "Przeprawa Skrzetuskiego przez staw"), 30
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kossakowie, Wrocław 2001, s. 31
Juliusz Kossak (1824-1899). W setną rocznicę śmierci artysty, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Kraków 1999 (tam reprodukowane i opisane wszystkie prace cyklu)
Joanna Krzemińska, Albumy do „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, w: Dzieła czy kicze, red. Elżbieta Grabska i Tadeusz  
S. Jaroszewski, Warszawa 1981, s. 287-301 (tam ilustrowane wszystkie dzieła z cyklu)
Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach  
1860-1914, Warszawa 1969, s. 160
Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 124-125,  
poz. 544-547, 550-553, 555-558 (il. na osobnych kartach)
Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak, Lwów 1906, s. 251-252
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1886, Warszawa 1887, s. 14
Album Henryka Sienkiewicza. Ogniem i mieczem. Podług rysunków Juljusza Kossaka, Lwów 1886 (kolejne wydania 
1898 i 1899; tam reprodukcje akwarel techniką fotodruku na osobnych kartach)





Juliusz Kossak – jeden z najzdolniejszych polskich akwarelistów oraz 
założyciel malarskiego rodu Kossaków. Swoją karierę artystyczną rozpoczął 
jako dwudziestoletni młodzieniec w 1844. Początkowo podróżował po 
majątkach ziemskich Małopolski, Podola, Wołynia oraz Ukrainy.  W tym czasie 
w nowo powstałej warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych formowało się oblicze 
mieszczańskiego realizmu. Twórcy tejże placówki porzucili zainteresowanie 
tematyką historyczną na rzecz ukazywania życia ludu wiejskiego oraz 
rodzimego krajobrazu. Tak jak Juliusz Kossak wyruszali w plenery podczas tzw. 
wędrówek malarskich po kraju. Stanisław Witkiewicz określał ich obrazy jako 
„kronikę pierwszych chwil istnienia polskiej sztuki”.  Mieszkający w Warszawie, 
w latach 1850-52 oraz 1853-55 Kossak był powiązany z artystycznym 
środowiskiem warszawskim, natomiast jego twórczość nieco różniła się od 
typowych prac tych twórców. Dzieła z lat 40. XIX wieku autorstwa Juliusza 
Kossaka podejmowały tematy szlacheckich obyczajów oraz idealizowane 
wizje przeszłości. Doskonałym przykładem takiej pracy jest cykl 12 akwareli 
do „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza – powstałym w momencie 
dojrzałości artystycznej Juliusza Kossaka.  

Od momentu publikacji pierwszego odcinka „Ogniem i mieczem” w maju 
1883, „powieści z lat dawnych” przez każde pokolenie są włączane do kanonu 
literackiego. Rozgrywające się na tle burzliwych dziejów Rzeczpospolitej XVII 
wieku książki Sienkiewicza powstały w końcu XIX stulecia, jak deklarował sam 

autor, „ku pokrzepieniu serc”. W przystępnej dla czytelnika, przygodowej 
formie stanowiły nową lekcję patriotyzmu. Losy Skrzetuskiego, Heleny 
Kurcewiczówny, Wołodyjowskiego, Bohuna czy Zagłoby były w kolejnych 
dekadach dodatkowo popularyzowane przez ekranizacje filmowe, przede 
wszystkim przez kasowy film Jerzego Hofmana z 1999.  

Od momentu pierwszej książkowej edycji „Ogniem i mieczem” (Warszawa 
1884, Drukiem Władysława Szulca i S-ki) ilustrowaniem powieści zajmowali 
się najbardziej cenieni polscy twórcy: Stanisław Kaczor-Batowski, Piotr 
Stachiewicz, Jan Czesław Moniuszko, Włodzimierz Tetmajer, Adam Setkowicz 
czy Konstanty Górski. To jednak Juliusz Kossak i jako pierwszy, i w sposób 
najlepszy, stworzył dzieła ilustrujące hit wydawniczy Sienkiewicza. Artysta 
już wcześniej zainteresowany był przekładaniem na język plastyki polskich 
utworów: stworzył kompozycje do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza 
czy „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. Powstanie prezentowanego 
cyklu do „Ogniem i mieczem” wiąże się z zamówieniem Edwarda 
Trzemeskiego, lwowskiego fotografa i wydawcy. Zaproszono jednego 
z najpopularniejszych polskich artystów, Kossaka, aby stworzył 12 prac, 
które następnie zreprodukowano techniką fotogramu i wydano album. 
Kompozycjom towarzyszyła karta tytułowa inspirowana krajobrazem Dzikich 
Pól, dodatkowo dekorowana panopliowym motywem. Prace, które budziły 
podziw publiczności, zostały ponownie wydane w latach 90. oraz były licznie 



reprodukowane w formie pocztówek. W cyklu Kossaka znalazły się wyraziste 
przedstawienia kluczowych i emocjonujących momentów powieści, których 
obrazy weszły na trwałe do kultury: pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem 
oraz śmierci Longinusa Podbipięty. 

Kossak (Sienkiewicz go znał i podziwiał jego dzieła na warszawskich wystawach) 
z bogactwem detalu odtworzył wybrane sceny, a jego redakcje są wierne 
wersetom powieści. W ciekawy sposób malarz przełożył fabułę powieści 
na formę narracyjnego, 12-częściowego cyklu malarskiego dotyczącego 
Sienkiewiczowskiego opisu powstania Chmielnickiego na Ukrainie (1648-
51). Jak zauważała Joanna Krzemińska, klamrą spinającą serię jest postać 
Skrzetuskiego, obecnego w dwóch pierwszych i dwóch ostatnich rysunkach. 
Kolejne postaci pojawiają się w następnych odsłonach i towarzyszą postaci już 
znanej czytelnikowi/widzowi. Badaczka odnotowuje też, że, co zaskakujące, 
Kossak nie zwizualizował żadnej bitwy. Jasno za to przedstawił, kto jest 
pozytywnym i szlachetnym bohaterem (Jeremi Wiśniowiecki i wojska 
Rzeczpospolitej), a kto negatywnym i nieokrzesanym zbójem (Chmielnicki, 
Tuhaj-bej i wojska powstańcze). Czytelnicy Sienkiewicza emocjonowali 
się w epoce wątkami romansowymi. W redakcji Kossaka całość opowieści 
podporządkowana jest narracji stricte historycznej: cykl zamyka scena, w której 
uciekający ze Zbaraża Skrzetuski dociera do króla Jana Kazimierza z informacją 
o dramatycznym położeniu obrońców twierdzy. 

Kossak, jako pierwszy ilustrator „Ogniem i mieczem”, stanął przed wyzwaniem 
nadania plastycznego oblicza tej wyjątkowo popularnej powieści. Niezwykła 
inwencja plastyczna jest do dziś widoczna w jego dziełach. Posłużył się 
mieszanymi technikami rysunkowymi, osiągając zaskakujące efekty wizualne. 
Choć monochromatyczne – wykonane w czerni, bieli, odcieniach szarości 
i sepii – gdyż w ten sposób dawały się przełożyć na medium drukowanej 
reprodukcji, prace Kossaka pełne są niezwykłych efektów światłocieniowych, 
urzekających detali, zróżnicowanych faktur i tonów. Niektóre z nich są bardziej 
dosłowne i rzeczowe, przykładowo brawurowy „Pojedynek Wołodyjowskiego 
z Bohunem”, niektóre zaś nastrojowe, bliskie klimatowi symbolizmu jak 
„Przeprawa Skrzetuskiego przez staw pod Zbarażem”.

Zachowany w doskonałym stanie cykl Juliusza Kossaka do „Ogniem i mieczem” 
został zaprezentowany w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
już w roku wydania lwowskiego albumu. Kossak krótko po stworzeniu sprzedał 
swoje prace hrabiemu Jerzemu Dunin-Borkowskiemu, co było powodem 
konfliktu między malarzem a wydawcą, który chciał dochodzić swoich praw 
w sądzie. Cykl, przez wiele dziesiątek lat uważany za zaginiony, przechowywany 
był w prywatnych kolekcjach za granicą. Po raz pierwszy po wielu latach został 
zaprezentowany na wystawie „Juliusz Kossak (1824-1899). W setną rocznicę 
śmierci artysty” (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 1999).



1. "Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach", 1885 
akwarela, tusz/papier, 29,8 x 47 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1885' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy oraz opisany ołówkiem na podobraziu:  
'Nr 1szy Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim'



2. "Przygoda w drodze do Łubniów", 1885 
akwarela, tusz/papier, 32 x 46,7 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1885' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy



3. "Pochód Chmielnickiego z Tuchaj Bejem", 1885-1886 
akwarela, tusz/papier, 31,2 x 47,3 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'JKossak' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy oraz opisany piórem na podobraziu cytatem z "Ogniem i mieczem" Henryka 
Sienkiewicza: 'Hej wy stepy, wy rydnyje | Krasnym cwitom pysanyje | Jako more szyrokije'



4. "Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach", 1885 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 30,5 x 43 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.d.: 'Juliusz Kossak | 1885' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany datą wystawy



5. "Książę Jeremi na mogile", 1885 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 29,4 x 46,3 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1885' 
znak wodny papieru p.d., na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa 
nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum 
Narodowego w Kielcach opisany datą wystawy



6. "Podbipięta z Pułjanem pod Konstantynowem", 1885 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 30,1 x 46,7 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany u dołu: 'Juliusz Kossak | 1885' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany datą wystawy



7. "Zagłoba zdobywa sztandar", 1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 29,2 x 43,2 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1886' 
znak wodny papieru l.d., na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy



8. "Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem", 1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 30,5 x 47 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.d.: 'Juliusz Kossak | 1886' 
znak wodny papieru l.d., na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa 
nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum 
Narodowego w Kielcach opisany datą wystawy oraz opisany ołówkiem na odwrociu: 
'- Atakujcie! - wykrzyknął | Zagłoba'



9. "Helena z Zagłobą, Wołodyjowskim i Rzędzianem", 1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 29,5 x 46,5 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1886' 
znak wodny papieru p.d., na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa 
nalepka wystawowa Muzeum Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum 
Narodowego w Kielcach opisany datą wystawy



10. "Śmierć Longinusa Podbipięty", 1885-1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 30,8 x 47 cm (w świetle passe-partout) 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy



11. "Przeprawa Skrzetuskiego przez staw pod Zbarażem", 1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 29,5 x 46 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany i datowany l.d.: 'Juliusz Kossak | 1886' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy oraz opisany ołówkiem na podobraziu: 'Tom IIIci Roz XXIX Był to dziwny 
widok | Tatar kiwał się ciągle, jakby kłaniał się w milczeniu'



12. "Skrzetuski przed Królem w Toporowie", 1885-1886 
akwarela, gwasz, tusz, sepia/papier, 29,5 x 46 cm (w świetle passe-partout) 
sygnowany l.d.: 'Juliusz Kossak' 
na odwrociu stempel zakładu ramiarskiego, papierowa nalepka wystawowa Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, stempel wystawowy Muzeum Narodowego w Kielcach opisany 
datą wystawy oraz opisany ołówkiem na podobraziu: 'No. XII | Skrzetuski przed Królem 
w Toporowie | We dworze Toporowskim, w bawialnej komnacie, siedziało | wieczorem 
trzech panów zamkniętych na tajemne (...)'
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W O J C I E C H  K O S S A K 
1856-1942

"Noc listopadowa", 1898

olej/płótno, 66,5 x 127,5 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Wojciech Kossak | 1898'

estymacja:
350 000 - 500 000 PLN
73 550 - 105 050 EUR 

L I T E R AT U R A :
porównaj: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1976, nr kat. 160 

Samodzielną grupę malarską stanowią tematy powstańcze oraz te pochodzące z cyklu 
napoleońskiego. „Noc listopadowa” Wojciecha Kossaka z 1898 stanowi jedno z ważniejszych 
dzieł tego malarza. Przedstawia jeden z istotniejszych zrywów narodowościowych – 
Powstanie Listopadowe – podczas którego doszło do starcia oddziałów powstańczych 
z wojskami rosyjskimi. Scena została osadzona na moście w Łazienkach Królewskich.  
W tle kompozycji widoczny jest pomnik króla Jana III Sobieskiego. 







Wojciech Kossak nie bez przyczyny zdobył miano malarza historycznego. Pasja jaką zaszczepił w nim jego ojciec, Juliusz, 
a następnie skrupulatne wykształcenie, jakie posiadł podczas studiów w Krakowie i Monachium sprawiły, iż mógł z łatwością 
rozwijać swe zamiłowanie do batalistycznej i historyczno-patriotycznej tematyki.  

W 1875 roku, jako żołnierz, odbył służbę wojskową w krakowskim Pułku Ułanów, która dodatkowo wzbogaciła jego sztukę 
o możliwość przedstawienia prawdziwych odczuć związanych z uczestnictwem w walce. Okres ten był dla niego źródłem 
inspiracji, z którego czerpał wiedzę o manewrach i anatomii żołnierzy oraz koni. Ponad dziesięć lat później udaje mu się 
stworzyć pierwsze przełomowe dzieło w tej dziedzinie. Maluje „Olszynkę Grochowską”, przez co tak jak wybitny ojciec 
akwarelista – zapisuje się w dziejach polskiej sztuki jako czołowy reprezentant malarstwa historyczno-batalistycznego. W tym 
najlepszym czasie dla Wojciecha Kossaka, klarują się wszystkie jego plastyczne wizje. Ważnym momentem w jego karierze 
malarskiej jest powstanie panoramy „Bitwa pod Racławicami”, współtworzonej m.in. z Janem Styką, której odsłonięcie ma 
miejsce we Lwowie, z okazji stuletniej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Drugą, równie istotną panoramą w jego wydaniu 
była ta współtworzona z Julianem Fałatem w Berlinie. Obrazowała ona przejście Napoleona przez Berezynę w 1812 roku. 
Jednym z dzieł wieńczących okres sukcesów Wojciecha Kossaka jest obraz prezentowany na tegorocznej aukcji rodu 
Kossaków, czyli „Noc listopadowa” z 1898. 

Artyście znakomicie udało się ukazać ten heroiczny, niepodległościowy zryw, który miał miejsce u schyłku listopada 1830 roku 
w Warszawie. Wydarzenie to budziło wiele emocji wśród Polaków, gdyż było jedną z szans na odzyskanie wolności. Królestwo 
Polskie, które wówczas istniało, było nadal pod władzą Imperium Rosyjskiego, w którym coraz bardziej narastały buntownicze 
nastroje, powodowane przez sytuację społeczno-polityczną. Kossak przedstawił moment starcia oddziałów powstańczych 
z Rosjanami na moście w Łazienkach Królewskich. Istotnym elementem kompozycji jest ujęty pomnika króla Jana III Sobieskiego, 
który niczym wódz zagrzewa swe oddziały do walki.  

Kompozycja ta jest niezwykła nie tylko ze względu na swój patriotyczny wydźwięk, ale również na wysokie umiejętności 
techniczne, którymi wykazał się w niej Wojciech Kossak. Jego dokumentalno-historyczne dzieło posiada walory estetyczne 
oraz zauważoną przez badaczy biegłość techniczną, dynamiczny temperament oraz niewyczerpaną wyobraźnię i ogromną 
łatwość w kreowaniu struktury obrazu.
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Polowanie z nagonką, 1942

olej/tektura, 50,5 x 34,5 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1942' 
opisany słabo czytelnie na ramie

estymacja:
25 000 - 35 000 PLN
5 300 - 7 400  EUR

Polowanie Jerzego Kossaka to scena brawurowa i iście dynamiczna. Artysta ukazał tutaj 
moment gonitwy, w której biorą udział jeźdźcy na galopujących rumakach. Towarzyszy 
im zgraja psów myśliwskich. Owa scena osadzona została przez malarza w niezwykle 
nastrojowej scenerii jesiennego lasu. Korony drzew przebarwiają się w malowniczy 
sposób, tworząc czerwono-pomarańczową mozaikę plam barwnych. Sceny rodzajowe 
i motywy batalistyczne Kossaka cieszyły się popularnością i zdobiły mieszczańskie 
wnętrza wielu polskich domów, co oczywiście motywowało samego artystę do 
wytężonej pracy twórczej. Odbiorcom podobały się szczególnie tematy nawiązujące 
wprost do kultury polskiej. Przedstawienia polowań, tak popularnych w kręgach 
dworskich, zdecydowanie należały do tej właśnie grupy prac.
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Napoleon pod Moskwą, 1922

olej/płótno, 96 x 134 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak 1922' 

estymacja: 
200 000 - 250 000 PLN 
42 050 - 52 550 EUR 
 
L I T E R AT U R A :   
porównaj: Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław [et al.] 1992, nr kat. 51

Kampania Napoleona z 1812, na której tle rozgrywają się sceny „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza, zakończyła się porażką i stanowiła „początek końca” błyskotliwego 
podboju Europy przez cesarza. Mickiewicz rysował na kartach epopei wodza w sposób 
afirmatywny, dopiero idącego na Rosję, a Jerzy Kossak pokazuje jego odwrót i klęskę 
wyprawy moskiewskiej. Definitywny rozpad wojska nastąpił wskutek mroźnej aury 
oraz dotkliwego głodu, które dokuczały przegranym. Polacy w szeregach Napoleona 
należeli do najwytrwalszych, walczyli z atakującymi oddziały kozakami oraz stanowili 
straż przyboczną wodza. Kossak, przedstawiając temat klęski napoleońskiej, zyskał 
dużą popularność. Pierwszy obraz z tej serii namalował 27-letni artysta w 1913, krótko 
przed wybuchem Wielkiej Wojny (miejsce przechowywania nieznane). W kolejnych 
dekadach powracał do wypracowanej redakcji tej historii, gdzie kilkakrotnie pojawia się 
dramatyczna scena rozgrywająca się pod murami płonącej Moskwy.
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Napoleon pod Moskwą, 1922

olej/płótno, 96 x 134 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak 1922' 

estymacja: 
200 000 - 250 000 PLN 
42 050 - 52 550 EUR 
 
L I T E R AT U R A :   
porównaj: Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław [et al.] 1992, nr kat. 51
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W O J C I E C H  K O S S A K 
1856-1942

Kirasjer i dziewczyna, 1934 (?)

olej/płótno (dublowane), 96 x 73,5 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Wojciech Kossak | 1934 (?)' 

estymacja: 
70 000 - 90 000 PLN 
13 700 - 18 950 EUR 
 

Wojciech Kossak największą popularność zdobył jako wybitny batalista i twórca 
osławionych w epoce panoram. Już w początkach XX stulecia tworzył sceny 
rodzajowe odwołujące się bezpośrednio do kultury polskiej wsi. Przedstawienia 
te zdominowały jednak jego artystyczne œuvre dopiero później, w latach 20. i 30. 
To wówczas w krakowskiej Kossakówce prężnie działała rozbudowana pracownia 
zatrudniająca licznych twórców. „W okresie tym w twórczości Wojciecha przeważają 
portrety i mniejszego formatu obrazy, najchętniej poszukiwane przez kunsthändlerów, 
z motywem konia, ułana i dziewczyny; płócien batalistycznych o większych rozmiarach 
było mniej” (Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1990, s. 35). W kręgu 
Kossaków wypracowane zostały liczne warianty rodzajowego przedstawienia, w którego 
strukturze wojskowi, wiejskie dziewczęta i konie odgrywają główne role. Płótna 
Wojciecha i Jerzego przedstawiają spotkania ułanów i chłopek przy studniach, a także 
rozmowy prowadzone przy płotach. Wielokrotnie niewielkie oddziały przy wodopoju 
napotykają kobiety robiące pranie w rzece. Tłem dla scen kreowanych przez Kossaków 
stają się nierzadko lasy i rozległe pola. Akcja przedstawień toczy się również często, jak 
w prezentowanej w katalogu pracy, we wsi, a na dalszych planach pojawiają wówczas 
kryte strzechą chaty i rosochate wierzby.
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Końska głowa, 1932

olej/tektura, 28 x 28 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1932'

estymacja:
20 000 - 30 000 PLN
3 400 - 6 350 EUR
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1940

olej/tektura, 50 x 70 cm 
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1940' 
opisany na odwrociu numerem: '134/42'

estymacja:
40 000 - 60 000 PLN
8 450 - 12 650 EUR

„W roku 1929 nastąpił w malarstwie Jerzego Kossaka wyraźny zwrot, 
który można uznać za początek dojrzałego okresu, szczytowego 
w całej jego twórczości artystycznej. Okres ten trwał mniej więcej 
do roku 1939. W tym dziesiątku lat powstawały jego najlepsze 
prace, oryginalne, samodzielne, skomponowane według własnych 
pomysłów, wielkoformatowe, o treści historycznej, w znacznej 
części dokumentalne. Znajdujemy tu liczne obrazy o bezspornych 
walorach artystycznych, ambitne, wypracowane, zasługujące już 
w pełni na miano dobrej kontynuacji realistycznej sztuki Kossaków”.

Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 22
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Wesele krakowskie, 1936

olej/sklejka, 55 x 80 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1936' 
opisany autorsko na odwrociu:  
'Stwierdzam autentycz- | ność tego obrazu | Jerzy Kossak'; 
poniżej stempel autorski, papierowa nalepka pracowni ramiarskiej

estymacja:
45 000 - 55 000 PLN
8 800 - 11 550 EUR
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J E R Z Y  K O S S A K 
1886-1955

Wesele krakowskie, 1936

olej/sklejka, 55 x 80 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1936' 
opisany autorsko na odwrociu:  
'Stwierdzam autentycz- | ność tego obrazu | Jerzy Kossak'; 
poniżej stempel autorski, papierowa nalepka pracowni ramiarskiej

estymacja:
45 000 - 55 000 PLN
8 800 - 11 550 EUR



JAN DOBKOWSKI.  
PODRÓŻ DO UNIWERSUM
W YSTAWA MONOGR AFICZNA
2 - 2 4  S I E R P N I A  2 0 2 2

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

J A N  D O B K O W S K I 
„Melancholia”, 1971



A U K C J A  2 8  S I E R P N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
17 - 28 sierpnia 2022

T A D E U S Z  K A N T O R 
 "Peinture", 1959SZTUKA WSPÓŁCZESNA 

KLASYCY AWANGARDY PO 1945



GRAFIKA ARTYSTYCZNA
SZTUK A WSPÓ ŁCZESNA

A U K C J A  1  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  2 0 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

T E R E S A  J A K U B O W S K A 
 „Kraków”, 1965

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
25 sierpnia – 1 września 2022



A U K C J A  1 3  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
3 - 13 września 2022

J A N  T A R A S I N 
„Sytuacja” 1987SZTUKA WSPÓŁCZESNA 

PR ACE NA PAPIERZE



SZTUKA WSPÓŁCZESNA
NOWE POKOLENIE PO 1989

A U K C J A  2 2  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

N A T A L I A  B A Ż O W S K A 
 Autonomia chwili, 2021

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
16 – 22 września 2022



A U K C J A  2 6  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
21 - 26 września 2022

H E N R Y K  J Ę D R A S I A K
"Dziewczyna siedząca", lata 50.-60. XX w.DESIGN 



SZTUKA DAWNA
PR ACE NA PAPIERZE

A U K C J A  8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

J U L I A N  F A Ł A T 
„Kapliczka w Bystrej”

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
26 sierpnia – 8 września 2022



A U K C J A  1 3  PA Ź D Z I E R N I K A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
5 – 13 października 2022

Z B I G N I E W  P R O N A S Z K O 
 „Rycerz północy”, lata 20.-30. XX w.SZTUKA DAWNA 

XIX WIEK ,  MODERNIZM, MIĘDZY WOJNIE



CERAMIKA
A U K C J A  2 7  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

P A W E Ł  O L S Z C Z Y Ń S K I
Waza, 2018

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
23 – 27 września 2022



A U K C J A  2 7  PA Ź D Z I E R N I K A  2 0 2 2 ,  1 9 : 0 0

M I E J S C E  A U K C J I  I  W Y S TA W Y
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A  O B I E K T Ó W
20 – 27 października 2022

I G O R  M I T O R A J 
PerseuszRZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE 



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 dodat-
kowe 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. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług 
VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraź-
ne 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 zi-
dentyfikowany 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 zgło-
szenia 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 wska-
zówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji od-
nośnie estymacji rekomendujemy 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 sprze-
dającego. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty 
mogą, jednak nie muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 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 zosta-
je ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny 
gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji 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 ra-
mach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po 
zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej 
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 rozpoczęciem 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 nego-
cjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wyli-
cytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu 
ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży docho-
dzi 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 gwaran-
cyjnej 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 gwaran-
cyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprze-
dany innemu oferentowi.

8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam 
do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzysta-
niem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracu-
jących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w pro-

cesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypad-
kach 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 infor-
macji 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 profesjonalnym 
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 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.

10. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwa-
nia zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na 
wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych 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 za-
wodowo 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 przekracza-
jącym 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 pokrew-
nych 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 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginal-
nego 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.
Ω - obiekty sprowadzane z państw spoza Unii Europejskiej, do których ceny doliczamy 
podatek graniczny 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

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 rów-
nież na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęcamy do pobierania darmo-
wych katalogów w formacie PDF.

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji te-
lefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem, a także za pośrednictwem Aplikacji Online 
(strona internetowa https://bid.desa.pl/ oraz bezpłatna aplikacja mobilna DESA Uni-
cum służące do udziału w licytacji przez Internet).
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazu-
je 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 licytu-
jącym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licyta-
cji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń reje-
strujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiek-
tów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do 

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 kupują-
cym w ramach aukcji. DESA Unicum pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą 
być przez DESA Unicum odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez 
podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmie-
nione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licyta-
cji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczest-
nika 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 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. We wszystkich aukcjach DESA Unicum można brać udział za pośrednictwem Aplikacji 
Online. Aby wziąć udział w aukcji należy założyć darmowe konto w Aplikacji Online, 
a następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji – z uwagi na proces weryfikacji 
i dopuszczenia do aukcji prosimy o rejestrowanie się na aukcję nie później niż 12 
godzin przed rozpoczęciem licytacji. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie. 
Klient otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji. Klienci zarejestrowani 
później mogą zostać niedopuszczeni do licytacji. Po pierwszym pozytywnym procesie 
weryfikacji, klient może zostać dodany do listy klientów weryfikowanych automatycznie, 
co oznacza, że przy rejestracji na kolejną aukcję, informację o dopuszczeniu do 
aukcji klient otrzyma automatycznie od razu, bezpośrednio po zarejestrowaniu 
się. Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty na obiekty z aukcji 
przed rozpoczęciem licytacji (działa to wtedy tak jak zlecenie stałe) jak i składając 
oferty (kolejne przebicia) w tracie trwania aukcji na żywo, obserwując relację online 
w serwisie. DESA Unicum zastrzega sobie prawo do ustawiania klientom licytującym 
przez Internet limitów transakcyjnych. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Ponadto, 
istnieje możliwość oglądania relacji audio-video z Sali Aukcyjnej.

6. Tabela postąpień

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 do 
równowartości 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, DESA Unicum może dochodzić 
od nabywcy odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę 
spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej.

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.

9. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), niniejszym uprzejmie 
informujemy, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, klientom nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy.

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



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, 
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 nastą-
pić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjo-
nera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, 
czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia li-
cytacji 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 za-
rejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w for-
mularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać ta-
bliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA 
Unicum może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobec-
ni 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 zawie-
rać 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 licy-
tacji, 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 jednocze-
śnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku 
dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgło-
szeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożli-
wiającym 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 chę-
ci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, do-
stępnego 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 do-
kumentu 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, pracow-
nik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę  
wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem pracownika 
DESA Unicum oraz za pośrednictwem Aplikacji Online, 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 wy-
raźnie uzgodnione na piśmie z DESA Unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zi-
dentyfikowanej 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 zastrze-
żeniem 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, ponow-
nie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młot-
kiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przy-
padku 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 licytacyj-
nych, 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 doko-
nana płatność. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w ka-
talogu 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 ame-
rykańskich 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 WA-
RUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZ-
NOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA

1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wyni-
kające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wyna-
grodzenie DESA Unicum z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20% końcowej 
ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży 
poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w kata-
logu 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 po-
zwoleń. 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 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 opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli 
odnoszą się do danego obiektu DESA Unicum nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcze-
śniejsze 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 na-
bycia 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 ze-

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
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawi-
dłowe jego datowanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów za-
prezentowanych 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 certyfika-
cie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku arty-
sty, 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 dane-
go 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 specja-
listów, 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 stu-
lecia, 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 kata-
logu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonal-
ne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia 
lub utratę wartości obiektu. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodze-
nie, 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.

wnętrznego, 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 zaakceptowa-
niem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary zwią-
zane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada 
względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedy-
nie do wysokości ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opako-
wanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego 
DESA Unicum może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pa-
kowaniem 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 trans-
portową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum telefonicznie 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem tele-
fonu: 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 peł-
nej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do 
danego obiektu, 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 po-
krycia szkód; 
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warun-
kiem uiszczenia kaucji; 
d) naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia 
zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do 
danego obiektu; 
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległo-
ści; 
f) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego 
nabywcy wynikających z innych transakcji; 
g podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z prze-
prowadzeniem 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 pro-
duktach, 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 pry-
watności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marke-
tingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AU-
TENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. 
2) 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 infor-
macjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego li-
cytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie 
związanym ze sprzedażą obiektu.
4) DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyż-
szające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bez-
pośrednia, 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 umyśl-
nej.

10. PRAWA AUTORSKIE

1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do repro-
dukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem spo-
rządzonych 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 WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupeł-
nieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNKI POTWIERDZENIA 
AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w od-
niesieniu 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 postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wy-
nikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw 
lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części  
z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJ-
NEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakie-
kolwiek 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.



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 L ICYTACJI 

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) PESEL/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 SA, ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, tel. 22 163 66 00, faks 22 163 67 99, e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl  
NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy KRS0000718495.

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. 22 163 67 00, faks 22 163 67 99
e-mail: zlecenia@desa.pl

Należność za zakupiony obiekt 

 Wpłacę na konto bankowe mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, 

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

       Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w  celach 
marketingowych oraz w celu składania ofert, a w  szczególności w celu 
przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne 
materiałów promocyjnych, informacji handlowych o obiektach i usługach 
świadczonych przez DESA Unicum.

 Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez 
DESA Unicum.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DESA Unicum informacji 
handlowej drogą elektroniczną.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych 
kapitałowo z DESA Unicum.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych 
kapitałowo z DESA Unicum informacji handlowej drogą 
elektroniczną.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA POWYŻSZE, OŚWIADCZAM, ŻE:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę 

DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A w celach powyżej 
przeze mnie określonych.

• Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych 
jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty powiązane 
kapitałowo z  DESA Unicum oraz Podmioty świadczące usługi na rzecz 
DESA Unicum. Mam prawo wycofania zgody w  dowolnym momencie. 
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez 
maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez 
okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na DESA Unicum 
obowiązek przetwarzania moich danych.

• Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Administratorem danych jest spółka DESA Unicum S.A. z  siedzibą 
w  Warszawie, z  którą w  sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych mogę się skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 
+48 22 163 66 00 lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres  
biuro@desa.pl.

• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych 
mogę uzyskać na stronie internetowej www.desa.pl.

• Zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI domu aukcyjnego DESA Unicum 
opublikowane w katalogu aukcyjnym.

• 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. droit de 
suite) w terminie 10 dni od daty aukcji.

• 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.
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