
REGULAMIN
aukcji dobroczynnej pod nazwą „Aukcja adopcji Skarbów Muzeum Narodowego w Warszawie” 

(„Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem aukcji dobroczynnej pod roboczą nazwą „Aukcja adopcji Skarbów 
Muzeum Narodowego w Warszawie”, zaplanowanej na dzień 2 grudnia 2019 r. o 
godz. 19:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie przy ul. Aleje 
Jerozolimskie 3, (00-495) („Aukcja”), jest Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Naro-
dowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-697), przy al. Jerozolimskich 59, 
wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284869, 
NIP: 7010095649, REGON: 14119802700000 („Stowarzyszenie”). 

2. Przedmiotem Aukcji jest oferowanie dla licytantów „adopcji” wybranych przez Stowa-
rzyszenie dzieł sztuki, zgromadzonych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie („Muzeum”). Przez „adopcję” poszczególnych dzieł sztuki zgromadzonych w Mu-
zeum, rozumie się umieszczenie imienia, nazwiska, pseudonimu lub firmy Zwycięzcy 
(zdefiniowany w § 3 ust. 7 Regulaminu poniżej) na tablicy informacyjnej, umieszczonej 
obok danego dzieła sztuki w Gmachu Muzeum („Adopcja”). 

3. Adopcja nie może być rozumiana jako przeniesienie własności, najem, użyczenie czy 
też udzielenie licencji prawnoautorskiej co do dzieła sztuki lub jako jakakolwiek inna, 
podobna czynność prawna. 

4. Dzieła sztuki będą adoptowane na okresy dwuletnie, z możliwością przedłużenia 
okresu Adopcji o rok przez Zwycięzcę (zdefiniowany w § 3 ust. 7 Regulaminu poni-
żej), jeżeli Zwycięzca zapłaci cenę 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych) na rachunek 
Stowarzyszenia i jednocześnie złoży Stowarzyszeniu oświadczenie o przedłużeniu 
Adopcji przed upływem pierwotnego, dwuletniego okresu Adopcji.

5. W trakcie Adopcji, Stowarzyszenie dołoży starań, aby eksponować zaadoptowane 
dzieło sztuki dla szerokiej publiczności na terenie Gmachu Muzeum, za wyjątkiem 
sytuacji, w których adoptowane dzieło sztuki zostanie wypożyczone na wystawę 
czasową w innych muzeach lub galeriach. W wypadku wypożyczenia adoptowa-
nego dzieła sztuki, Stowarzyszenie dołoży starań, aby adoptowanemu dziełu sztuki 
towarzyszyła podczas wypożyczenia taka sama tablica informacyjna jak w Gmachu 
Muzeum.

6. Kompletny katalog wybranych przez Stowarzyszenie dzieł sztuki przeznaczonych do 
Adopcji, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu („Obiekty”). 

7. Dochód uzyskany z Aukcji zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Aukcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną („Uczestnik”). 

2. Aukcja ma charakter publiczny, a podawane ceny Adopcji są jawne i dostępne dla 
Uczestników. Licytacja poszczególnych Adopcji odbywa się ustnie lub przy użyciu 
przyrządów elektronicznych.

3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania które utrudniałyby, destabilizowałyby lub 
uniemożliwiałyby należyte przeprowadzenie Aukcji. 

4. Uczestnik Aukcji przystępując do licytacji potwierdza i oświadcza, że: 
a) akceptuje treść niniejszego Regulaminu,
b) spełnia warunki przewidziane w § 2 ust. 1 Regulaminu powyżej,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskaza-

nym w Regulaminie. 

§ 3 PRZEBIEG AUKCJI

1. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący licytację przedstawia Uczestnikom 
podstawowe zasady Aukcji (w tym zasady Adopcji) i prezentuje Obiekty 
przeznaczone do Adopcji.

2. Dla każdej Adopcji zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza).
3. Stowarzyszenie nie przewiduje w toku postępowania aukcyjnego obowiązku zapłaty 

wadium.
4. Prowadzący licytację otworzy każdą z licytacji poprzez wskazanie ceny minimalnej 

(wywoławczej) dla danej Adopcji. 
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wylicytowania więcej niż jednej Adopcji.
6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać Uczestnika, gdy inny Uczestnik złożył 

ofertę korzystniejszą (wyższą).
7. Poszczególną licytację Adopcji wygrywa ten Uczestnik, który wskutek trzykrotnego 

wywołania jego postąpienia z najwyższą ofertą pieniężną, złoży w efekcie ofertę 
najkorzystniejszą („Zwycięzca”). Zawarcie umowy dotyczącej Adopcji, następuje z 
chwilą udzielenia przybicia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 Regulaminu poniżej. Zwycięzca 
nie posiada prawa do przeniesienia swoich praw z umowy na osoby trzecie.

8. Potwierdzeniem zawarcia umowy dotyczącej Adopcji, jest formularz stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
9. Zwycięzca wedle jego swobodnego wyboru:
a) może zgłosić chęć nadania mu tytułu Patrona Stowarzyszenia;
b) zgłosić chęć umieszczenia swojego imienia i nazwiska, pseudonimu lub firmy oraz 

wizerunku zaadoptowanego Dzieła na stronie internetowej Stowarzyszenia z 
informacją o Adopcji.

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Zwycięzca niezwłocznie po zakończeniu Aukcji, przekaże Stowarzyszeniu następujące 
dane: 

a) imię i nazwisko, pseudonim lub firmę Zwycięzcy;
b) adres e-mail lub numer telefonu;
c) PESEL lub NIP;

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

11. Stosownie do treści art. art. 38 pkt 11) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta, Zwycięzcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w 
wyniku licytacji.

12. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za składane przez siebie oferty cenowe 
podczas licytacji, które nie powinny być składane w sposób lekkomyślny, omyłkowy 
lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z 
niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Adopcja Obiektu oraz rozpoczęcie dwuletniego okresu Adopcji, następuje w dniu 
umieszczenia tablicy informacyjnej przy Obiekcie, nie wcześniej niż w dniu dokonania 
płatności całej ceny w wysokości odpowiadającej zwycięskiej ofercie pieniężnej.

2. Zwycięzca obowiązany jest wpłacić cenę za wylicytowaną Adopcję w terminie 14 
dni od dnia, w którym udzielono przybicia, na rachunek bankowy Stowarzyszenia 
Przyjaciele MNW, prowadzony w Banku PKO BP o numerze 58 1020 1156 0000 
7202 0081 7460, wskazując w tytule przelewu nazwę wylicytowanego Obiektu do 
Adopcji. 

3. Za moment dokonania płatności ceny, uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 
Stowarzyszenia Przyjaciele MNW. 

4. W przypadku niedokonania zapłaty ceny za wylicytowaną na Aukcji Adopcję w 
terminie 14 dni od dnia, w którym udzielono przybicia, Stowarzyszenie uprawnione 
jest do odstąpienia zawartej umowy, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu na 
dokonanie zapłaty ceny, za uprzednim wezwaniem do zapłaty ceny. 

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji lub Adopcji, 
Uczestnik lub Zwycięzca ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
Aukcji, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail 
Stowarzyszenia: stowarzyszenie@przyjacielemnw.pl wpisując w temacie wiadomości 
słowo „REKLAMACJA”.

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminów wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu powyżej, nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej 
reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz sprecyzowane 
żądanie. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Stowarzyszenie w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej 
została zgłoszona reklamacja. 

5. Jeżeli Stowarzyszenie nie udzieliło odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

6. Stowarzyszenie informuje o możliwości użycia platformy ODR w celu skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
oraz zasadach dostępu do tych procedur na platformie pod adresem www http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.



§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-495), przy al. 
Jerozolimskich 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000284869, NIP: 7010095649, REGON: 14119802700000, informuje niniejszym, że jest administratorem 
danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi. Numer kontaktowy do Stowarzyszenia: tel. 
570 105 177. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach:
a) realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie;
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń Stowarzyszenia lub Uczestnika. 
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w 

ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez Stowarzyszenie partnerom oraz podmiotom 

z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Aukcji zgodnie z Regulaminem 
a także do czasu wygaśnięcia roszczeń. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także 
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo 
do odwołania wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. 
Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 

powyżej. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi realizację nabytych uprawnień 
w toku licytacji. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Aukcji dostępny jest:
a) na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.przyjacielemnw.pl/dokumenty;
b) w siedzibie Stowarzyszenia;
c) w widocznym miejscu podczas Aukcji.
1. Stowarzyszenie jest uprawnione do zmian treści niniejszego Regulaminu, za poszanowaniem praw nabytych przez 

Uczestników. Ewentualne zmiany treści niniejszego Regulaminu, wchodzą w życie 
z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.przyjacielemnw.pl/
dokumenty/.

2. Załączniki 1. i 2., stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

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

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
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

OBIEKTY: 
 

Dzieła sztuki: 
 

1. _____________ 
2. _____________ 
3. _____________ 
4. _____________ 
5. _____________ 
6. _____________ 
7. _____________ 
8. (…) 

 
 
  

Dzieła sztuki

1. Tamara Łempicka, Lassitude/Znużenie, 1927 r.
2. Władysław Ślewiński, Sierota z Poronina, 1906 r.
3. Jan Matejko, Stańczyk, 1862 r.
4. Johann Heinrich Köhler, Insygnia koronacyjne króla Augusta III, Drezno 1733 r.
 Płaszcz koronacyjny króla Augusta III, przed 1734, Drezno?
5. Henryk Siemiradzki, Dirce Chrześcijańska, 1897 r.
6. Andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie VIII (Rozstrzelanie surrealistyczne), 1949 r.
7. Jacek Malczewski, Śmierć, 1902 r.
8. Józef Chełmoński, Kuropatwy, 1891 r.
9. Olga Boznańska, W oranżerii, 1890 r.
10. Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie, 1891 r.
11. Eugeniusz Zak, Tancerz (Pajac), 1921 r.
12. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kompozycja fantastyczna, 1915-20 r.
13. Leon Wyczółkowski, Rybacy (Połów raków), 1891 r.
14. Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy, 1873 r.
15. Aleksander Gierymski, Piaskarze, 1887 r.
16. Piotr Michałowski, Defilada przed Napoleonem, ok. 1837 r.
17. Władysław Ślewiński, Anemony, ok. 1905 r.
18. Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego, 1773 r.
19. Feliks Pęczarski, Szulerzy przy świecy, 1845 r.
20. Stanisław Witkiewicz, Ranny powstaniec, 1881 r.
21. Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu, 1827-28 r.
22. Cecco del Caravaggio, Męczeństwo św. Sebastiana, 1610-20 r.
23. Wojciech Weiss, Manifest, 1950 r.
24. Zbigniew Pronaszko, Autoportret na tle sadu, około 1910-12 r.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

 
Dotyczy Aukcji dobroczynnej „_____________” z _________ r. 

    

Obiekt wylicytowany do Adopcji na dwuletni okres (z możliwością przedłużenia o rok za cenę 5.000 PLN): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nabywca (imię i nazwisko/pseudonim/nazwa firmy): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

PESEL lub NIP: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adres mailowy lub telefon:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Wylicytowana cena:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

słownie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Zgłaszam chęć nieodpłatnego: 

� nadania mojej osobie tytułu Patrona Stowarzyszenia;  
� umieszczenia mojego imienia i nazwiska, pseudonimu lub firmy oraz 

wizerunku zaadoptowanego Dzieła na stronie internetowej Stowarzyszenia z 
informacją o Adopcji. 

 

 

 

Ja niżej podpisan-y/-a, zobowiązuję się do wpłaty ceny za wylicytowany Obiekt w terminie czternastu dni, na 
rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciele MNW o numerze 58 1020 1156 0000 7202 0081 7460  
prowadzony w banku PKO BP.   
 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią regulaminu Aukcji,  
z którym zapoznałem się przed Aukcją.  
 
Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy i Stowarzyszenia. 
 
 

 
Data i podpis Zwycięzcy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

Dotyczy Aukcji dobroczynnej "Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie" z 2.12.2019 r.


