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Jan Marcin Szancer (1902 Kraków – 1973 Warszawa)
Jeden z najwybitniejszych polskich rysowników XX wieku, autor bajek, felietonów, scenariuszy, scenografii, kostiumów, był 
także pierwszym kierownikiem artystycznym polskiej telewizji oraz profesorem warszawskiej ASP.  Wbrew woli rodziny, która 
nalegała, by został farmaceutą, Szancer ukończył w 1926 roku krakowską Akademię Sztuk Pięknych z oceną bardzo dobrą. 
„Miałem jakąś piekielnie przekorną naturę, bo w czasie wykładów na uniwersytecie rysowałem pilnie, a na Akademii Sztuk 
Pięknych czytałem Schopenhauera, Nietzschego i Platona” – wspominał ten okres swojego życia. Był uczniem Ignacego 
Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Karola Frycza, natomiast do grona jego 
kolegów należeli Artur Nacht Samborski, Zygmunt Waliszewski, Józef Jarema, Józef Czapski i Jan Cybis. Po studiach artysta 
przez jakiś czas mieszkał w Krakowie, gdzie podjął pracę w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Po konflikcie ze swoim 
przełożonym przeprowadził się do Warszawy, której pozostał wierny aż do śmierci. W stolicy zaprzyjaźnił się z Julianem 
Tuwimem i Antonim Słonimskim. Wspólnie z Władysławem Broniewskim i Wandą Wasilewską pracował w zespole redakcyjnym 
młodzieżowego pisma „Płomyk”. Podczas II wojny światowej artysta współpracował z armią podziemną. W swoim mieszkaniu 
przechowywał konspiracyjne dokumenty, szyfry i druki. W czasie okupacji cały czas tworzył ilustracje do książek, zamawiane 
przez zapobiegliwych wydawców, gromadzących materiał do publikacji po wojnie. W czasie Powstania Warszawskiego stracił 
cały swój dobytek oraz bogate archiwum. 
 Po wojnie współtworzył czasopismo „Świerszczyk”, jednocześnie pracował nad scenografiami i kostiumami dla teatrów 
i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. W 1952 roku został pierwszym w historii kierownikiem artystycz-
nym polskiej telewizji, która wtedy nosiła nazwę Doświadczalnego Ośrodka Telewizji Warszawa. Szancer był przyjacielem 
i współpracownikiem Jana Brzechwy, z którym łączyła go zażyła przyjaźń sięgająca okresu okupacji. Żona poety wspominała, 
że obaj mieli podobny typ wyobraźni i ogromne poczucie humoru - starsi już panowie zachowywali się jak dwaj rozbrykani 
chłopcy. Ten twórczy tandem pozostawił po sobie takie niezapomniane dzieła, jak Pan Kleks, Od baśni do baśni, Oto bajka, 
Brzechwa dzieciom, Lokomotywa i wiele innych. 

Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z katalo-
giem Aukcji Ilustracji Jana Marcina Szancera, wybitnego rysow-
nika, na którego dziełach wychowało się kilka pokoleń dzieci. 
Do historii przeszedł jako ilustrator książek Akademia Pana 
Kleksa, O Janku, co psom szył buty, Pinokio, O krasnoludkach 
i o sierotce Marysi, Brzechwa dzieciom, Lokomotywa, Dziadek 
do Orzechów, Baśnie Andersena. Bywa określany malarzem 
dziecięcych marzeń. 
 Na aukcji oferujemy między innymi oryginalne ilustracje 
powstałe do bajek Jana Brzechwy, Ewy Szelburg-Zarembiny, 
Braci Grimm, Edith Nesbit oraz projekty pocztówek z motywami 
zaczerpniętymi z bajek, czy polskich legend. Na szczególną 
uwagę zasługuje projekt okładki do książki Brzechwa dzieciom, 
która doczekała się kilkunastu wydań,  z charakterystycznym 
globusem otoczonym przez zwierzęta – bohaterów kultowych 
wierszyków, a także wspaniałe wizerunki Pana Kleksa, Lisa 
Witalisa, Pchły Szachrajki, Rycerza Szaławiły. 
 Przygotowania do tej aukcji, kiedy to z czystym sumieniem 
w godzinach pracy mogliśmy zagłębić się w lektury czasów 
dzieciństwa, sprawiły nam ogromną radość i mamy nadzieję, że 
Państwo również chętnie wyruszą w tę sentymentalną podróż, 
odkrywając na nowo artyzm ilustracji Szancera. 

Katarzyna Dąbrowska

Dwa dziurawe buty szły po podłodze,

W każdym bucie było po jednej nodze,

A na dwóch nogach ubranych w spodnie

Jan Marcin Szancer przechadzał się godnie.

To ten artysta, słynny ilustrator,

Znany od Amsterdamu aż po Ułan Bator.

Jan Brzechwa, Dziurawe buty, Sto bajek, 1958
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1
Sen o siedmiu szklankach, Akademia 
pana Kleksa, ok. 1960

akwarela, gwasz, piórko, karton, 28 × 20,6 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy 
„Akademia pana Kleksa”, „Pan Kleks”,  
wyd. Czytelnik, Warszawa 1960

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

– Zawiozę was dzisiaj do Chin – oświadczył pan Kleks.

Gdy wyjrzałem przez okno, ujrzałem stojący przed domem maleńki pociąg, złożony 
z pudełek od zapałek, przyczepionych do czajnika zamiast lokomotywy. Czajnik 
był na kółkach i buchała zeń para. Powsiadaliśmy do maleńkich tych wagoników 
i okazało się, że wszyscy pomieściliśmy się w nich doskonale. Pan Kleks siadł na 
czajniku i pociąg nasz miał już ruszyć, gdy nagle na niebie nad nami rozpostarła 
się ogromna czarna chmura.

Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Pan Kleks, Czytelnik 1972, s. 76
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2
Sen o siedmiu szklankach, Akademia 
pana Kleksa, ok. 1968

akwarela, gwasz, piórko, karton, 38 × 25 cm
sygn. p. d.: jms. 

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy 
„Akademia pana Kleksa”, „Pan Kleks”,  
wyd. Czytelnik, Warszawa 1968

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
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3
Alojzy niszczy sekrety pana Kleksa, 
ok. 1968

gwasz, piórko, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy 
„Akademia pana Kleksa”, „Pan Kleks”,  
wyd. Czytelnik, Warszawa 1968 

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

Naraz w otworze lufcika ukazała się blada, wykrzywiona twarz pana Kleksa. 
Kiedy wpłynął do Sali, był o połowę mniejszy niż przedtem. Miał po prostu wzrost 
pięcioletniego chłopca.

Alojzy widząc, że nie zdąży odczytać tajemniczych chińskich tabliczek, zmiótł je 
jednym zamachem ręki ze stołu na podłogę i począł je deptać z całych sił obcasami, 
aż potłukł je i starł na drobny proszek.

Nikt nie zdążył mu przeszkodzić w tym dziele zniszczenia.

– Zniszczyłeś moje sekrety, Alojzy – rzekł pan Kleks głosem spokojnym, lecz 
surowym.- Wobec tego ja zniszczę ciebie.

Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Pan Kleks, Czytelnik 1972, s. 102
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4
Patentonia (Podróże Pana Kleksa), 
ok. 1968

akwarela, tusz, papier, 42 × 29 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy 
„Podróże Pana Kleksa”, „Pan Kleks”,  
wyd. Czytelnik, Warszawa 1968

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

Wysoko nad jezdnią, na stalowych wiązaniach i łukach, wznosiły się domy Pateń-
tończyków, a na dole sunęło automatycznie osiem ruchomych chodników, każdy 
z inną szybkością. Chodniki wewnętrzne przeznaczone były dla ruchu pieszego, 
zewnętrzne, o wiele szersze, służyły dla pojazdów.

Jan Brzechwa, Podróże Pana Kleksa, Pan Kleks, Czytelnik 1972, s. 141
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5
W poszukiwaniu Nibycji (Podróże Pana 
Kleksa), ok. 1968

akwarela, gwasz, piórko, papier, 42 × 29 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy 
„Podróże Pana Kleksa”, „Pan Kleks”,  
wyd. Czytelnik, Warszawa 1968

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

– Ruszamy! – zakomenderował pan Kleks. – Śmiało! Nie bać się! Wykorzystywać 
giętkość bambusu! Sprężynować! Sprężynować!

Istotnie, wysokie szczudła dzięki swej elastyczności pozwalały odbijać się od 
ziemi. Bajdoci posuwali się więc w podskokach, długimi susami, ze zwinnością 
koników polnych. Tylko pan Kleks posługiwał się jednym bambusem i wykonywał 
gigantyczne skoki o tyczce, wyprzedzając marynarzy.

Jan Brzechwa, Podróże Pana Kleksa, Pan Kleks, Czytelnik 1972, s. 187
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6
Chopin, ok. 1955

gwasz, karton, 33 × 35 cm
na odwrocie adnotacja ołówkiem:  
„Pan Doremi i jego siedem córek”  
oraz pieczęć Wydawnictwa Alfa

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy  
„Pan Doremi i jego siedem córek”, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1955

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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7
Na Upsalskiej drodze, ok. 1958

tusz, kredowy papier żeberkowy naklejony  
na karton, 33 × 24 cm
sygn. l. d.: jms.
na odwrocie adnotacje ołówkiem

Projekt ilustracji do książki Hanny Januszewskiej 
„Rękopis pani Fabulickiej”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1958

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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8
Hetman Chodkiewicz, ok. 1958

tusz, kredowy papier żeberkowy naklejony  
na karton, 32 × 24 cm
sygn. l. d.: jms.
na odwrocie adnotacje ołówkiem

Projekt ilustracji do książki Hanny Januszewskiej 
„Rękopis pani Fabulickiej”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1958 

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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9
Ogień na warszawskim rynku, ok. 1958

tusz, kredowy papier żeberkowy naklejony  
na karton, 33 × 24 cm
sygn. p. d.: jms.
na odwrocie adnotacje ołówkiem

Projekt ilustracji do książki Hanny Januszewskiej 
„Rękopis pani Fabulickiej”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1958

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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10
Trębacz, lata 60-te XX wieku

gwasz, piórko, karton, 32,3 × 23 cm
sygn. p. d.: jms.

Prawdopodobnie projekt karty pocztowej

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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11
Królowa Śniegu, lata 60-te XX wieku

akwarela, gwasz, piórko, karton, 25 × 17,4 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt karty pocztowej

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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12
Panienka z okienka, Odkrycie tajemnicy, 
1964

gwasz, piórko, 34 × 25 cm
sygn. l. d.: jms.

Projekt kartki pocztowej, Biuro Wydawnicze 
„RUCH”
„Panienka z okienka” autorstwa Jadwigi 
Łuszczewskiej, opublikowana w 1893 roku pod 
pseudonimem Deotyma, to powieść historyczna 
rozgrywająca się w XVII – wiecznym gdańsku, 
opowiadająca o miłości Kazimierza i Hedwigi.

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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13
Panienka z okienka, 1964

akwarela, gwasz, piórko, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. l. d.: jms.
u dołu ołówkiem: Jan Marcin Szancer | „Panienka 
z okienka”

Projekt karty pocztowej

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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14
Wielkie czyny szympansa Bajbuna 
Mądrego, Nadwornego doradcy króla 
jegomości lwa Samby Mocnego, ok. 1960

gwasz, karton, 41,5 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt okładki książki Kamila Giżyckiego 
„Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego, 
Nadwornego doradcy króla jegomości lwa 
Samby Mocnego”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1960

cena wywoławcza: 3 400 zł ●
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15
Bajbun i Słoń, ok. 1960

gwasz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Kamila Giżyckiego 
„Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego, 
Nadwornego doradcy króla jegomości lwa 
Samby Mocnego”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1960

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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16
Bajbun i zebra, ok. 1960

gwasz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie ołówkiem:  
„Baśnie murzyńskie”

Projekt ilustracji do książki Kamila Giżyckiego 
„Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego, 
Nadwornego doradcy króla jegomości lwa 
Samby Mocnego”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1960

cena wywoławcza: 3 000 zł ●



17
Bawół i hiena, ok. 1960

gwasz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie adnotacja 
ołówkiem: „Baśnie murzyńskie”

Projekt ilustracji do książki Kamila Giżyckiego 
„Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego, 
Nadwornego doradcy króla jegomości lwa 
Samby Mocnego”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1960

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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18
Światła, 1962

gwasz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p.d.: jms.

Projekt okładki książki Hanny Januszewskiej 
„Światła”, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1962

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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19
Chłopiec z gitarą,  
lata 60-te/70-te XX wieku

gwasz, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. l. d.: jms.

Projekt kartki pocztowej, Biuro Wydawnicze 
„RUCH”

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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20
Dzieci z wysp koralowych

akwarela, tusz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt okładki do książki Ewy 
Szelburg-Zarembiny „Dzieci z wysp koralowych”, 
wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
Warszawa 1990

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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21
Diabeł i Tom Walker, ok. 1966

akwarela, gwasz, karton, 30,7 × 24,4 cm
sygn. l. d.: jms.; na odwrocie adnotacje ołówkiem 
oraz nalepka wydawnicza 

Projekt ilustracji do książki Irvinga Washingtona 
„Rip van Winkle i inne opowiadania”, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1966

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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22
Głowy wawelskie w Sali 
Poselskiej na Wawelu,  
lata 50-te XX wieku

gwasz, tusz, karton, 50 × 70 cm

Prawdopodobnie projekt scenografii 
do opery Tadeusza Szeligowskiego 
„Bunt Żaków” – opera w czterech 
aktach, do której libretto napisał 
Roman Brandstaetter.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
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23
Legenda o Kraku i wawelskim smoku, 
lata 60-te XX wieku

gwasz, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. l. d.: jms.; u dołu adnotacje wydawnicze

Projekt karty pocztowej

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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24
Popiel i myszy, lata 60-te XX wieku

gwasz, karton, 32 × 23 cm
sygn. l. d.: jms. 

Projekt karty pocztowej, wykorzystany do 
okładki książki Stanisława Świrko „O Popielu, 
którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy 
wielkopolskie”, Wydawnictwo Poznańskie 1984

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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25
Boruta i Maciek, lata 60-te XX wieku

gwasz, tusz, karton, 37 × 25,5 cm
sygn. l. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Stanisława 
Świrko „Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie 
wielkopolskie”, Wydawnictwo Poznańskie 
1969; wykorzystana także na okładce książki 
„O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne 
podania i legendy wielkopolskie”, Wydawnic-
two Poznańskie 1984

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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26
O trzech pięknych pannach z Osłonina, 
lata 60-te XX wieku 

akwarela, gwasz, tusz, karton, 40 × 28 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Stanisław Świrko 
„Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie 
wielkopolskie”, Wydawnictwo Poznańskie 1969

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
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27
O trzech braciach i o żywej wodzie,  
przed 1973

akwarela, gwasz, piórko, karton, 38 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie adnotacje 
wydawnicze

Projekt ilustracji do książki  
Ewy Szelburg-Zarembiny „Bardzo dziwne 
opowieści”, Wydawnictwo Lubelskie 1974

cena wywoławcza: 3 000 zł ●

O trzech braciach i żywej wodzie

…

Na połowie drogi – rety! dlaboga!

przeszkoda nagła: bo przepaść tu sroga!

Ha, że przepaść, to nie wszystko!

Patrz! Tam na dnie wężowisko!

Tysiąc węży tam się wije,

jadowite ryczą żmije

i sam smok o siedmiu łbach

zieje ogniem.

Strach! Strach! Strach!

…

I ten Jasio nasz, zuch chłop,

rozpędził się, no i – hop!

Więc i Burek za nim – hyc!

I nie stało im się nic.

Ewa Szelburg – Zarembina „Bardzo dziwne 
opowieści”, Wydawnictwo Lubelskie 1974, s. 55
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28
Na szlaku bursztynowym, 
lata 60-te XX wieku

gwasz, piórko, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie adnotacja 
ołówkiem

Projekt ilustracji do książki Jadwigi Żylińskiej  
„Na bursztynowym szlaku”

cena wywoławcza: 2 600 zł ●



39

29
Czerwony kapturek, przed 1973

akwarela, gwasz, piórko, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. p. d.: jms., na odwrocie napis: Ewa Szelburg 
Zarembina | „Bardzo drobne opowieści”

Projekt ilustracji do książki Ewy Szelburg-Zarem-
biny „Bardzo dziwne opowieści”, Wydawnictwo 
Lubelskie 1974, wykorzystany także jako okładka 
do książki Charlesa Perrault „Bajki”, Oficyna 
Wydawnicza G&P, Poznań

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
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30
Ucieczka Bronisławy, ilustracja do 
legendy Jeziora Skrzynno pod Mosiną, 
ok. 1971

gwasz, karton, 37 × 26 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Stanisława 
Świrko „Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie 
wielkopolskie”, Wydawnictwo Poznańskie 1971

cena wywoławcza: 2 600 zł ●



31
Oblężenie dworu w Sośnicy w 1605 przez 
Stanisława Stadnickiego, przed 1973

gwasz, piórko, karton, 33,5 × 42 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie adnotacja 
„Z diabłem sprawa”

Ilustracja do książki Józefa Hena „Z diabłem 
sprawa”, wyd. RSW Prasa-Książka-Ruch, 1973

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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32
Cztery mile za piec, ok. 1970

akwarela, tusz, karton, 41 × 31 cm
sygn. p. d.: jms.

Ilustracja do książki Marii Kownackiej „Cztery 
mile za piec. Sztuki dla teatrów dziecięcych”,  
wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1970

cena wywoławcza: 2 400 zł ●

33
Cztery mile za piec, ok. 1970

akwarela, piórko, karton, 41 × 31 cm
sygn. p. d.: jms.

Ilustracja do książki Marii Kownackiej „Cztery 
mile za piec. Sztuki dla teatrów dziecięcych”,  
wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1970

cena wywoławcza: 2 400 zł ●



34
Cztery mile za piec, ok. 1970

gwasz, piórko, 41 × 30,5 cm
sygn. p. d.: jms.

Ilustracja do książki Marii Kownackiej „Cztery 
mile za piec. Sztuki dla teatrów dziecięcych”,  
wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1970

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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35
Brzechwa dzieciom, ok. 1969

gwasz, karton, 32,5 × 23 cm
sygn. u dołu: jms.

Projekt okładki do książki Jana Brzechwy 
„Brzechwa dzieciom”, wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1969

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
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36
Przygody rycerza Szaławiły, ok. 1969

gwasz, tusz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.; na odwrocie adnotacja 
ołówkiem: Jan Brzechwa |Od Baśni do baśni |JM 
Szancer, naklejka wydawnicza

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy „Od 
baśni do baśni”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1969

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

Przygody rycerza Szaławiły

…

Nazajutrz, daję słowo,

Stanąłem przed królową.

Gdym tylko do niej wszedł,

Dostałem od niej wnet

Kapelusz admiralski

I order portugalski,

Ponadto szpadę złotą

I władzę nad jej flotą!

Ukląkłem u jej stóp.

– Zwycięstwo albo grób!

Gdym złożył tę przysięgę,

Dostałem wielką wstęgę

I order Margrabini

Sardynki czy Sardynii,

Już nie pamiętam sam.

Ten order dotąd mam.

Jan Brzechwa, Przygody rycerza 
Szaławiły, Od baśni do baśni, 

Czytelnik 1969, s. 39
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37
Szelmostwa Lisa Witalisa, ok. 1969

akwarela, tusz, karton, 35 × 24 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy „Od 
baśni do baśni”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1969

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

Szelmostwa Lisa Witalisa

…

Gdy Witalis kroczył drogą,

Wpierw widziano jego ogon,

Co jak ruda chmura zwisa,

A dopiero potem – lisa.

Gdy się lis pogrążył we śnie,

Dziesięć ptaków jednocześnie

W tym ogonie wiło gniazda,

Niosło jajka, potem – jazda!

Lis się budził niespodzianie

I jadł ptaszki na śniadanie.

…
Jan Brzechwa, Szelmostwa Lisa Witalisa,  

Od baśni do baśni, Czytelnik 1969, s. 95
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38
Lucy i Filip na wielbłądzie, przed 1973

akwarela, gwasz, piórko, karton, 32,5 × 23,5 cm
sygn. p. d.: jms.

Ilustracja do książki Edith Nesbit „Czarodziejskie 
miasto”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1973

cena wywoławcza: 3 600 zł ●



51

39
Budowa arki, przed 1973

akwarela, gwasz, piórko, karton, 32,5 × 24 cm
sygn. p.d.: jms.

Ilustracja do książki Edith Nesbit „Czarodziejskie 
miasto”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1973

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
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40
Projekt okładki do bajki Złota 
gąska (I i IV okładka)

gwasz, karton, 32 × 45,5 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt okładki do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●



53
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41
Projekt strony tytułowej do 
bajki Złota gąska (do wydania 
niemieckiego)

gwasz, karton, 31,5 × 44 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gąska”

Projekt strony tytułowej do książki 
Jakuba i Wilhelma Grimm „Złota 
gąska”, oprac. Zofii Szancerowej, 
wydanie polskie: Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●

42
Projekt ilustracji do bajki  
Złota gąska (1 i 2 strona) 

gwasz, karton, 31,5 × 46 cm

Projekt ilustracji do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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43
Projekt ilustracji do bajki Złota 
gąska (3 i 4 strona)

gwasz, karton, 31,4 × 44 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba  
i Wilhelma Grimm, Złota gąska, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●

44
Projekt ilustracji do bajki  
Złota gąska (5 i 6 strona)

gwasz, karton, 32 × 44 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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45
Projekt ilustracji do bajki  
Złota gąska (7 i 8 strona)          

gwasz, karton, 31,5 × 44,4 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba  
i Wilhelma Grimm, Złota gąska, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●

46
Projekt ilustracji do bajki  
Złota gąska (9 i 10 strona)

gwasz, karton, 32 × 45 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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47
Projekt ilustracji do bajki  
Złota gąska (11 i 12 strona)

gwasz, karton, 31,5 × 45 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●

48
Projekt ilustracji do bajki Złota 
gąska (15 i 16 strona)

gwasz, karton, 32 × 44,5 cm,  
na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba 
i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, 
oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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49
Projekt ilustracji do bajki Złota gąska 
(17 i 18 strona)

gwasz, karton, 32,5 × 45 cm, na odwrocie 
adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba i Wilhelma 
Grimm „Złota gąska”, oprac. Zofii Szancerowej, 
wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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50
Projekt ilustracji do bajki Złota gąska 
(19 i 20 strona)

gwasz, karton, 32 × 45 cm, na odwrocie 
adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba i Wilhelma 
Grimm „Złota gąska”, oprac. Zofii Szancerowej, 
wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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51
Pan Tadeusz (?), 1971

akwarela, piórko, karton, 22,5 × 42,5 cm
sygn. i dat. l. d.: jms. 71

cena wywoławcza: 2 600 zł ●



61

52
Śniadanie wielkanocne, lata 60-te XX wieku

gwasz, piórko, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt kartki okolicznościowej

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
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53
Dwa koguty, przed 1973

akwarela, gwasz, tusz, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy „Oto 
bajka”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

Dwa koguty

…

Rozgniewały się koguty,

Podciągnęły tylko buty,

Jeden śmiałka kopnął w nogę,

Drugi w łydkę wbił ostrogę,

I walczyły z nim dopóty

Dwa koguty – kałakuty,

Aż pobity i pokłuty

Uciekł w pole klnąc koguty.

…
Jan Brzechwa, Dwa koguty, Oto bajka, 

wyd. Czytelnik, Warszawa 1974, s. 9
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54
Przygoda Króla Jegomości, przed 1973

akwarela, piórko, karton, 35 × 25 cm,
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy „Oto 
bajka”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

Przygoda Króla Jegomości

…

„Patrz – powiada do zuchwalca –

Jam jest król, a tylko głupi

Na gościńcu króla łupi,

To się, bratku, skończy smutnie.

Jutro kat wam głowy utnie! ”

…
Jan Brzechwa, Przygoda Króla Jegomości, Oto 

bajka, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974, s. 24
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55
Pchła Szachrajka, przed 1973

akwarela, piórko, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy „Oto 
bajka”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

Pchła Szachrajka

…

Pchła więc dworski ukłon składa

I do króla tak powiada:

„Jam księżniczka Białoliczka

W purpurowych rękawiczkach.

Jestem córką króla z bajki,

Władcy wyspy Patatajki,

Pałac mam z czystego złota,

W porcie stoi moja flota,

Sto okrętów na kotwicy

Strzeże portu i stolicy.

Z puchowego wstałam łoża

I tak płynąc poprzez morza

Szukam męża w obcym kraju”.

Rzecze na to król Bajbaju:

„Co dziś mamy? Kwiecień?

 W maju

Pojmę damę tę za żonę”.

…
Jan Brzechwa, Pchła Szachrajka, Oto bajka, wyd. 

Czytelnik, Warszawa 1974, s. 100
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56
Baśń o Rudobrodym Koźle, przed 1973

akwarela, piórko, karton, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy  
„Oto bajka”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974 

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

O rudobrodym koźle

…

A na szczycie tym w koronie

Sam Szczur – Praszczur spał na tronie.

Stary był, miał lat ze dwieście,

Lecz go tętent zbudził wreszcie.

…
Jan Brzechwa, Baśń o Rudobrodym Koźle, 

Oto bajka, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974, 
s. 123
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57
Kanato, przed 1973

gwasz, piórko, karton, 37,5 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.

Projekt ilustracji do książki Jana Brzechwy  
„Oto bajka”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974 

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
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58
Kostium ludowy, 1967

akwarela, karton, 32,4x 23 cm, na odwrocie 
nieczytelne adnotacje oraz data

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

59
Projekt kostiumu szlachcica

gwasz, ołówek, karton, 35 × 25 cm,
sygn. p. d.: jms.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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60
Projekt kostiumu chłopca, 1967

akwarela, ołówek, karton, 32,4x 23 cm,  
na odwrocie nieczytelne adnotacje oraz data

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

61
Projekt kostiumu szlachcianki, 1967

akwarela, ołówek, karton, 32,4x 23 cm,  
na odwrocie nieczytelne adnotacje oraz data

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
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62
Projekt kostiumu, 1967

akwarela, ołówek, karton, 32,4 × 23 cm,  
na odwrocie nieczytelne adnotacje oraz data

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

63
Projekt kostiumu, 1967

akwarela, ołówek, karton, 32,4 × 23 cm,  
na odwrocie nieczytelne adnotacje oraz data

cena wywoławcza: 1 000 zł ●



71

64
Dwaj mężczyźni

piórko, papier, 31 × 22,4 cm
sygn. p. d.: jms., na odwrocie adnotacja 
ołówkiem „Nowy Don Kichot”

Prawdopodobnie ilustracja do przedstawienia 
Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw. Krotochwila 
w trzech aktach wierszem ze śpiewami do słów 
Aleksandra Fredry i muzyki Stanisława Moniuszki.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

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

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

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

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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 Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



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 informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może 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 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. 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 w 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 telefonicz-
nych, 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 au-
kcji, 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 przedstawio-
ną 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. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
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 Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

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

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony 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 umożli-
wiające 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 wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od 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 uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny 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)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów 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. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny 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,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA ILUSTRACJI JANA MARCINA SZANCERA

Sopot, 24 lutego 2018 r., godz. 17
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, faksem 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby SDA nie 
później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank PeKaO S.A.: 73  1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
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 SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji,

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,

4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka



Adam Bakalarz, K18,  
brąz patynowany, 33 × 45 cm,  
sygn. na spodzie
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