
17 lutego (sobota) 2018, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Gdańsk, ul. Długa 2/3

  
 

  
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego 

Gdańsk, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 9 stycznia 2017 r. 

godziny otwarcia galerii:
poniedziałek – piątek: 11.00–18.00

sobota: 11.00–15.00

Katalog dostępny na: www.sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 1 lutego 2018 r. 

godziny otwarcia galerii:
poniedziałek – piątek: 11.00–18.00

sobota: 11.00–15.00

Katalog dostępny na: www.sda.pl
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2
Joannes 

Janssonius

Prussia Accurate 
Descriptia 
a Gasparo 

Henneberg 
Erlichensi.

Mapa Pomorza 
Wschodniego według 

Gaspara Henne-
berga, Amsterdam 

1653 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
37,7 × 49 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 500 zł

1
Joannes 
Janssonius

Prussia Accurate 
Descripta 
a Gasparo 
Henneberg 
Erlichensi.

Mapa Pomorza 
Wschodniego według 
Gaspara Henne-
berga, Amsterdam 
XVII w.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
37,7 × 49 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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3
Claes Janszoon 

Visscher

Tabula Prussiae 
eximia cura 

conscripta…

Mapa Prus Wschod-
nich, opracowana 

na podstawie mapy 
G. Henneberga, 

jedna z najdokład-
niejszych w tamtym 
czasie, Amsterdam, 

po 1656 r.; w lewym 
górnym rogu widok 
Królewca z legendą 

obejmującą 
13 obiektów

miedzioryt kolorowa-
ny w epoce, wym. 

45 × 53,8 cm (od-
cisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
5 500 zł

4
Nicolaes Visscher I
Nicolaes Visscher II

Magnae Prussiae 
Ducatus Tabula, 
denuo correcta et in 
lucem edita…

Mapa Prus, Amsterdam, 
ok. 1690 r.
miedzioryt kolorowany 
liniowo w epoce, wym. 
44 × 53 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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7
Guillaume 

Delisle

La Pologne 
Dressée sur ce 

qu’en ont donné 
Starovolsk…

Mapa Polski, 
wyd. Covens & 

Mortier, Amsterdam, 
ok. 1740 r.

miedzioryt koloro-
wany liniowo; wym. 
50 × 63 cm (odcisk 

płyty)

cena wywoławcza: 
2 000 zł

6
Jan Barend Elwe

La Pologne, 
divisee en 
Royaume de 
Pologne...

Mapa Polski A.H. Ja-
illota z 1694 r., stan 
szósty, ok. 1792 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
49 × 60,5 cm 
(odcisk płyty)
Lit.: Imago Polo-
niae…, vK19/6

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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9
Emanuel Bowen

A new and 
accurate map of 

Europe…

Mapa Europy, 
Londyn, ok. 1744 r.

miedzioryt 
kolorowany, wym. 

36 × 44 cm w świe-
tle passe-partout

cena wywoławcza: 
2 900 zł

8
Franz Johann 
Joseph von 
Reilly
Anton Amon

Karte von 
Asien. Nach 
D’Anville…

Mapa Azji według 
d’Anville’a, Wiedeń 
1795 r.
miedzioryt kolorowa-
ny w epoce, wym. 
mapy 47 × 63 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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10
Matthias Seutter

Europa 
Religionis 

Christianae 
Morum et 

Pacis…

Mapa Europy, 
Augsburg 1730 r.
miedzioryt koloro-
wany, wym. mapy 

50 × 57,5 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
3 500 zł

11
Johann Georg 
Schreiber

Europa

Mapa Europy, Lipsk, 
ok. 1760 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
16,6 × 24,9 cm 
w świetle passe-
-partout

cena wywoławcza: 
650 zł
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12
Johann Baptiste Homann

Planiglobii Terrestris cum utroq 
Hemisphaerio Caelesti

Hemisferyczna mapa świata,  
Norymberga 1715 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. mapy 47,5 × 54 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 7 500 zł
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13
Frederick de Wit

Nova Orbis Tabula, In Lucem 
Edita, A. F. de Wit.

Hemisferyczna mapa świata z 1670 roku, 
Amsterdam, po 1688 roku. Wyjątkowo 
bogato dekorowana, w narożnikach 
alegorie czterech pór roku oraz symbole 
zodiakalne; w podtytule: Amstelodami 
cum Privilegio Potentiss D. Dominerum 
Ordinum, Hollandiae et Westfrisiae za-
warty, nadany kartografowi w 1689 roku, 
przywilej na wydawanie map
miedzioryt kolorowany, 47 × 56 cm 
(odcisk płyty); w oprawie; rzadkość

cena wywoławcza: 11 000 zł
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14
Matthias Seutter

Sphaerae Artificiales Sÿnoptica 
Idea delineatae et propositae…

Rycina przedstawiająca sferę armilarną 
z kulą ziemską oraz globusy nieba (ze 
znakami nawiązującymi do mitologii 
greckiej) i Ziemi, z uproszczoną kartografią 
Azji, Europy i Afryki; Augsburg 1730 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 
49,7 × 58,4 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 7 000 zł
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15
Abraham Ortelius

Abrahami Patriarchae 
Peregrinatio, et Vita

Mapa Palestyny i części Egiptu, 
obszaru wędrówki Abrahama, 
dekorowana scenami z życia Abrahama, 
Antwerpia, ok. 1592 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 
35 × 46 cm (w świetle passe-partout); 
w oprawie; rzadkość

cena wywoławcza: 7 500 zł
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17
Matthias Quad

Marca 
Brandenburgensis 

& Pomerania

Mapa Pomorza i Bran-
denburgii pochodząca 

z dzieła „Fasciculus 
geographicus complec-
tens praecipuarum...”, 

Kolonia, 1608 r.; 
u dołu portret elektora 

brandenburskiego, 
Johanna Georga 

Hohenzollerna
miedzioryt kolorowany, 
wym. 20,5 × 29,8 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
850 zł

16
Abraham 
Ortelius

Prussiae vera 
descriptio

Mapa Prus 
z 1584 r. według 
Gaspara Henne-
berga, pochodząca 
z dzieła „Theatrum 
orbis terrarum…”, 
Antwerpia, 
ok. 1641 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
36,5 × 47 cm (od-
cisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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18
Wacław 

Grodecki

Poloniae 
finitimarumque 

locorum...

Mapa Polski 
i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, 
pochodząca z atlasu 

„Theatrum orbis 
terrarum” A. Orteliu-

sa, 1570 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
37,2 × 49,3 cm 

(odcisk płyty); 
brązowe plamki; 

w oprawie

cena wywoławcza: 
2 800 zł

19
Henricus 
Hondius
Gerard Mercator

Prussia

Mapa Prus 
pochodząca z dzieła 
„Mercator-Hondius-
-Atlas”, Amsterdam 
1613 r.
miedzioryt 
kolorowany, 
wym. 37 × 49 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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21
Willem Janszoon 

Blaeu
Joan Blaeu

Brandenburgum 
Marchionatus, 

cum Ducatibus 
Pomeraniae…

Mapa Pomorza Zachod-
niego i Meklemburgii 

pochodząca z dzieła „Le 
Theatre du Monde ou 

Nouvel Atlas”, Amster-
dam 1635–1655

miedzioryt kolorowany, 
wym. 39,6 × 53 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
800 zł

20
Jonas Scultetus 
Joannes Janssonius 

Ducatus Silesiae 
Ligniciensis

Mapa Księstwa Legnic-
kiego, u góry po lewej 
panoramiczny widok 
miasta, Amsterdam, 
1 poł. XVII w., miedzio-
ryt, wym. 39 × 47,8 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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22
Abraham Ortelius

Pomeraniae Wandalicae 
regionis typ.

Mapa Pomorza pochodząca 
z dzieła „Theatrum orbis terra-
rum”, Antwerpia, 1573–1612
miedzioryt kolorowany, wym. 
17 × 50 cm w świetle passe-
-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 900 zł

24
Joannes Janssonius

Marchionatus Brandenbugicus Authore 
Olao Johannis Gotho…

Mapa Brandenburgii i Pomorza Zachodniego 
według O. J. Gotho, Amsterdam XVII w.
miedzioryt kolorowany, wym. 48 × 55 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 300 zł

23
Abraham Ortelius

Peter Boeckel
Heinrich Zell

Thietmarsiae, Holsaticae regionis partis 
typus/Prussiae Descriptio ante aliquot 

annos ab Henrico Zellio…

Mapa Szlezwik-Holsztynu oraz Prus, sięgająca 
na wschód po rzekę Bug, obejmująca okolice 
Gdańska, Królewca, litewską linię wybrzeża, 

pochodząca z dzieła „Theatrum orbis terrarum”, 
Antwerpia 1580 r.

miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 30,5 × 44 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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26
Joannes Janssonius 

van Waesbergen
Moses Pitt

Magni Ducatus 
Lithuaniae 

Caetararumq3…

Mapa Litwy Henricusa 
Hondiusa z 1636 r., stan 

czwarty, 1680 r.
miedzioryt kolo-

rowany w epoce, 
wym. 44 × 54 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae…, 

K91/3

cena wywoławcza: 
3 000 zł

25
Henricus Hondius

Magni Ducatus 
Lithuaniae 
Caetararumq3…

Mapa Litwy, stan pierwszy, 
1636 r.
miedzioryt kolorowany 
w epoce, 44,5 × 55 cm
Lit.: Imago Poloniae…, 
K91/1

cena wywoławcza: 
3 000 zł
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27
Joannes 

Janssonius van 
Waesbergen

Moses Pitt

Moscoviae pars 
Australis...

Mapa Rosji Isaaca 
Massy, 1680 r.

miedzioryt 
kolorowany, wym. 
38,5 × 49,5 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 200 zł

28
Joannes 
Janssonius van 
Waesbergen
Moses Pitt

Nova Totius 
Livoniae 
accurata 
descriptio...

Mapa Łotwy i Estoni 
pochodząca z dzieła 
„The English Atlas”, 
1680 r.
miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
39,5 × 52 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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29
Lucas Janszoon Waghenaer 

The sea carde of coastes of the 
Dutchie of Pomerland…

Mapa wybrzeża Bałtyku od Kołobrzegu 
po Rozewie i Puck, pochodząca z atlasu 
Lucasa Janszoona Waghenaera „The 
Marriners Mirrou”, Londyn, 1588 r.,  
ponownie wydanym w  Amsterdamie 
w 1605 roku; miedzioryt kolorowany, 
34 × 51,5 cm w świetle passe-partout 
(słabo widoczny odcisk płyty); rzadkość

cena wywoławcza: 10 000 zł
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31
Johann Baptist 

Homann 

Neue Tafel,  
vor alle Liebhabers, 
und See=fahrende 

Personen…

Rycina z wizerunkiem 
żaglowca morskiego, 

Norymberga, ok. 1730 r.
miedzioryt kolorowany, 

wym. 49 × 57 cm 
w świetle passe-partout; 

w oprawie

cena wywoławcza: 
3 500 zł

30
Theunis Jacobsz

Caerte van Pruyssen  
en coerlandt,  
van Rygshooft…

Mapa Prus obejmująca 
fragment Morza Bałtyckiego 
z Zatoką Gdańską, Zalewem 
Wiślanym oraz Zalewem 
Kurońskim, Amsterdam, 
ok. 1660 r.
miedzioryt kolorowany w epo-
ce, wym. mapy 42,5 × 52; 
w oprawie; rzadkość

cena wywoławcza: 5 000 zł
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32
Johann Friedrich 
Endersch
Anton Amon

Karte von Danzig, 
Elbing, und Marienburg 
Oder Erstes Blat 
Von Westpreussen 
Verfasst…

Mapa Żuław Wiślanych 
według J. F. Enderscha, 
zamieszczona w dziele 
„Allgemeiner grosser Schräm-
blischer Atlas”, wyd. F. A. 
Schraembl, Wiedeń 1789 r.
miedzioryt kolorowany 
liniowo w epoce, wym. 
48 × 57 cm (odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum Emporium…, 
G84/1

cena wywoławcza: 1 000 zł

33
Joannes Janssonius van Waesbergen

Moses Pitt

Tractuum Borussiae circa Gedanum 
et Elbingam...

Mapa Żuław Wiślanych według O. H. Svarta, 
po 1680 r.

miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 
48,5 × 41,5 cm (odcisk płyty)

Lit.: Imago Poloniae…, K101/1, Dantiscum 
Emporium…, G82/1

cena wywoławcza: 2 200 zł



21AUKCJA MAP I WIDOKÓW  | 17 LUTEGO 2018

34
Joannes Janssonius van 

Waesbergen
Moses Pitt

Tractuum Borussiae 
circa Gedanum 
et Elbingam...

Mapa Żuław Wiślanych 
z 1641 r., według Olofa 

Hanssona Svarta, stan drugi, 
1680 r., zamieszczona 

w dziele „The English 
Atlas”, Amsterdam i Oxford, 

1680–1683
miedzioryt kolorowany w epo-

ce, wym. 41,5 × 48,5 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Dantiscum Emporium…, 
G81/2

cena wywoławcza: 1 200 zł

35
Willem Janszoon Blaeu

Tractuum Borussiae 
circa Gedanum 
et Elbingam...

Mapa Żuław Wiślanych we-
dług Olofa Hanssona Svarta, 
1662 r.
Mapa opracowana do celów 
wojskowych jesienią 1626 r., 
po zajęciu Żuław Wiślanych 
przez wojska szwedzkie. 
Przedstawia ujścia Wisły 
między Gdańskiem, Elblągiem 
i Gniewem; zamieszczona 
w dziele „Atlas Maior”, 
1662–1672
miedzioryt kolorowany, 
41,5 × 52 cm (odcisk płyty); 
w oprawie
Lit.: Dantiscum Emporium…, 
G81/3

cena wywoławcza: 2 200 zł



22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 

36
Hendrick Doncker

Oost Zee Vertoonende 
alle de gelegentheyt…

Mapa Morza Bałtyckiego, pocz. XVIII w.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 52,8 × 62,5 cm (odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 3 800 zł
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37
Frederik de Wit

Mare Balticum…/Nieuwe 
Pascaert van de Oost Zee

Mapa Morza Bałtyckiego,  
Amsterdam 1680 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. mapy 49 × 57 cm; w oprawie; 
rzadkość

cena wywoławcza: 4000 zł
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38
Jacques-Nicolas Bellin
Jean-Baptiste Croisey

Carte Réduite de la Mer Noire…

Mapa Morza Czarnego, Paryż 1772 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 57 × 86 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 500 zł
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39
Theunis Jacobsz

Pascaarte vande Oost Zee 
van t Eylandt Rugen…

Mapa Morza Bałtyckiego,  
Amsterdam, 2 poł. XVII w.
miedzioryt kolorowany, 
wym. mapy 41,5 × 54,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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41
Daniel Friedrich 
Sotzmann

Karte von der Mark 
Brandenburg...

Szczegółowa mapa 
Brandenburgii i Pomorza, 
ok. 1800 r.
miedzioryt kolorowany, 
papier naklejony na płótno, 
wym. 54,5 × 77 cm 
(odcisk płyty)
stan zachowania: rozerwa-
nia na zgięciach, przy nich 
kilka drobnych ubytków, 
krawędzie naderwane, 
lekkie zaplamienia

cena wywoławcza: 
1 700 zł

40
Matthias Seutter

Marchionatus 
Brandenburgensis 

Ducatus Pomeraniae 
et Ducatus 

Mecklenburgicus

Mapa Brandenburgii, 
Meklemburgii i Pomorza, 

Augsburg, ok. 1740 r.
miedzioryt kolorowany, 

wym. 49,5 × 58 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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42
Claes Janszoon 
Visscher

Tabula Electoratus 
Brandenburgici, 
Meckelenburgi, et 
Maximae Partis 
Pomeraniae …

Mapa Brandenburgii, 
Meklenburgii 
i Pomorza, w lewym 
górnym rogu widok 
Szczecina; ryt. A. Goos, 
Amsterdam 1630 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 45,5 × 55,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
4 000 zł

43
Gerard Valck

Leonard Valck

Marchionatus 
Brandenburgicus 

et Ducatus 
Pomeraniae…

Mapa Marchii Bran-
denburskiej i Księstwa 
Pomorskiego, Amster-

dam, po 1710 r.
miedzioryt kolorowany, 

wym. 48 × 58,5 cm 
w świetle passe-parto-

ut; w oprawie

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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45
Johann Baptist 
Homann

Superioris et 
Inferioris Ducatus 
Silesiae…

Mapa Dolnego Śląska 
z planem Wrocławia, 
Norymberga, poł. XVIII w.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 57,5 cm 
w świetle passe-partout; 
niewielkie rozdarcie 
w dolnym odcinku na linii 
złożenia; w oprawie

cena wywoławcza: 
2 000 zł

44
Joannes Janssonius 

van Waesbergen
Moses Pitt

Novissima Poloniae 
Regni descriptio…

Mapa Polski 
według J. Janssoniusa 

z ok. 1650 r., stan drugi, 
1680 r.

miedzioryt, 
wym. 43,7 × 54 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae…, 

K81/2

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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46
Anton Amon

Ost Preussen I.-V. Bl.

Mapa Prus Wschodnich złożona z pięciu 
odrębnych arkuszy, pochodzących z dzieła 
F. A. Schraembla „Allgemeiner Grosser 
Atlass”, wyd. P. J. Schalbacher, Wiedeń 
1787–1788
miedzioryty kolorowane liniowo w epoce, 
wym. ok. 50 × 60 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 3 000 zł
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48
Johann Baptist 
Homann

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicÿs 
Serenissimi…

Mapa Królestwa Prus, 
wydana z okazji koronacji 
królewskiej Fryderyka 
I Pruskiego (Fryderyka III) 
w 1701 r., Norymberga, 
przed 1715 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50,2 × 58,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 900 zł

47
Johann Baptist 

Homann

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicijs 

Serenissimi 
e Potentissimi…

Mapa Prus, w kartuszu 
portret króla Fryderyka III, 

Norymberga 1710 r.
miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. 
49,5 × 59 cm

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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50
Johann Baptist 

Homann

Ducatus Pomeraniae 
novissima tabula 
in anteriorem et 

interiorem divisa…

Mapa Księstwa 
Pomorskiego, Norymberga, 

ok. 1720 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50,5 × 58,5 cm 

w świetle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 200 zł

49
Georges Louis Le Rouge

Le Royaume de Prusse 
Suivant...

Mapa Prus, Paryż 1742 r.
miedzioryt kolorowany; wym. 
49 × 55,5 cm (odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 1 500 zł
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52
Pieter 

van der Aa

La Prusse. 
Suivant les 
Nouvelles 

Observations de 
Messrs…

Mapa Prus 
pochodząca z „La 

Geographie Moder-
ne…” A. Du Bois, 

Lejda 1729 r.
miedzioryt, wym. 

23 × 30,3 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Dantiscum 
Emporium…, G85/1

cena wywoławcza: 
800 zł

51
John Harris
Hermann Moll

Prussiae nova 
tabula

Mapa Prus, 1711 r.
miedzioryt, 
wym. mapy 
26 × 32,3 cm; 
przycięty margines 
prawej krawędzi 
(brak odcisku płyty)

cena wywoławcza: 
950 zł
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54
Matthäus Merian

Prussiae nova tabula

Mapa Prus, Frankfurt nad 
Manem, poł. XVII w.
miedzioryt, wym. mapy 
29 × 35,5 cm; przycięte 
marginesy przy krótszych 
krawędziach

cena wywoławcza: 400 zł

53
Willem Janszoon 

Blaeu

Prussiae nova 
tabula

Mapa Prus, według 
Gaspara Henne-

berga, Amsterdam 
1630 r.

miedzioryt, wym. 
38,2 × 48,2 cm 

(odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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56
Tobias Mayer

Mappa Geographica 
Regni Poloniae...

Mapa Polski z 1750 r., piąta 
płyta, wyd. Spadkobiercy Ho-
manna, Norymberga 1773 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 
arkusza 49,5 × 56,5 cm
Lit.: Imago Poloniae…, K44/10

cena wywoławcza: 1 800 zł

55
Tobias Mayer

Mappa Geographica Regni 
Poloniae ex novissimis…

Mapa Rzeczpospolitej, stan pierwszy 
z drugiej płyty, wyd. Spadkobiercy 

Homanna, Norymberga 1750 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 

49,2 × 55,2 cm (odcisk płyty); 
w oprawie

Lit.: Imago Poloniae…, K44/2

cena wywoławcza: 1 600 zł
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58
Tobias Lotter

Nova Mappa 
Geographica 

Totius Ducatus 
Silesiae Tam 
Superioris…

Mapa Dolnego 
Śląska, w lewym 
dolnym rogu plan 

Wrocławia, na mar-
ginesach odręczny 

spis liczby mieszkań-
ców poszczególnych 

miast, Augsburg 
1758 r.

miedzioryt kolorowa-
ny w epoce, wym. 

48,3 × 58,3 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
600 zł

57
Johann Matthias 
Haas

La Haute 
Silesie, qui 
comprend les 
Principautés 
de Neise, de 
Munsterberg…

Mapa Górnego 
Śląska, wyd. Spad-
kobiercy Homanna, 
Norymberga 1746 r.
miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
wym. 43 × 58,3 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 900 zł
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60
Matthäus 

Merian

Silesia Ducatus 
A Martino 

Helwigio Nisseni 
descriptus.

Mapa Dolnego Ślą-
ska według Martina 

Helwiga, 1650 r.
miedzioryt, wym. 
27,3 × 34,6 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
450 zł

59
Joannes Janssonius 
van Waesbergen
Moses Pitt

Palatinatus 
Posnaniensis in 
Maiori Polonia 
Primarii…

Mapa Księstwa Poznań-
skiego J. Janssoniusa 
z 1658 r., pochodząca 
z dzieła „The English 
Atlas”, stan drugi, 1680 r.
miedzioryt, wym. 
46 × 53,5 cm (odcisk 
płyty)
Lit.: Imago Poloniae…, 
K82/4

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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62
Georges Louis Le 
Rouge

Theatre De La 
Guerre En Silesie 
Nouvelle Carte…

Mapa Śląska z okresu 
I wojny śląskiej 
(1740–1742), 
w lewym dolny rogu 
plan Wrocławia, 
Paryż 1741 r.
miedzioryt 
kolorowany, 
wym. 50,6 × 64,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
850 zł

61
Johannes 

Janssonius van 
Waesberghen

Moses Pitt
Steven Swart

Ducatus 
Breslanus sive 

Wratislaviensis.

Mapa Księstwa Wro-
cławskiego według 
Jonasa Scultetusa, 
pochodząca z „The 

English Atlas”, 
Oxford 1681 r.; 

w prawym dolnym 
rogu perspekty-

wiczny plan miasta 
Wrocławia
miedzioryt, 

wym. 40 × 49 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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63
Spadkobiercy Johanna 
Georga Schreibera

Das Königreich Polen und 
einen grossen Theil der 
Preussischen Monarchie …

Mapa Polski, Lipsk, 1816 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 19 × 26,5 cm (odcisk płyty); 
rzadkość

cena wywoławcza: 550 zł

65
Jacob Keyser
Jan de Lat

T’Koningryk Pruissen. Gelegn na 
de Stelling van De Heer D’Isle…

Mapa Prus według Delisle’a, pochodząca 
z dzieła „Nieuwe natuur- geschied- en 
handelkundige
zak- en reisatlas...”, wyd. N.T. Gravius, 
Amsterdam, po 1777 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 18 × 24,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 650 zł

64
Carte von Brandenburg und Pommern 

als des Obersächsischen Crayses 
Nörd. Theil.

Mapa Pomorza i Brandenburgii, wyd. Kosten der 
Raspischen Handlung, Norymberga 1763 r.

miedzioryt kolorowany liniowo w epoce, 
wym. 23,5 × 37,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 450 zł



39AUKCJA MAP I WIDOKÓW  | 17 LUTEGO 2018

66
Rigobert Bonne

Royaume De Prusse. 
Par M.Bonne, Ingénieur- 

-Hydrographe de la Marine.

Mapa Prus i Pomorza, pochodząca  
z „Atlas Encyclopédique” Rigoberta 

Bonne’a, Paryż 1787 r.
miedzioryt kolorowany, 

wym. 24,6 × 36 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 320 zł

68
Johann Walch

Preussen und Warschau

Mapa Prus pochodząca z dzieła „Allge-
meiner Atlas”, Augsburg 1812 r.

miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 
17,8 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

67
Georg Christoph Kilian

Schlesien mit seinen Fürstenthumern 
und Herrschaften…

Mapa Dolnego Śląska, Augsburg 1757 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 16,5 × 22,2 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 500 zł



40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 

71
Frederic Le Grand – Copernic – Prusse 
– Humbold

Mapa Prus, ok. 1760 r.
miedzioryt kolorowany liniowo w epoce, 
wym. 12 × 14 cm

cena wywoławcza: 450 zł

70
Ferdinand August von Witzleben

Karte des Angerburger Kreises 
Reg. Bezk. Gumbinnen…

Mapa powiatu Węgorzewo, Berlin 1836 r.
litografia barwna, 

wym. mapy 34,3 × 33 cm

cena wywoławcza: 600 zł

69
Ferdinand August 
von Witzleben

Karte des Arnswalder-
Kreises…

Mapa powiatu choszczeńskiego, 
Berlin 1834 r.
litografia barwna, 
wym. mapy 35,3 × 33 cm

cena wywoławcza: 460 zł
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72
Jean Renard

Camp. Retranché de 
Bunzelwitz le 20. Aout 
1761…

Mapa okolic Bolesławic między Strze-
gomiem a Świdnicą, Wiedeń 1761 r.
miedzioryt kolorowany liniowo 
w epoce,  
wym. 33 × 32,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 100 zł

73
Jean Baptiste Tardieu

Carte du Théâtre de la 
guerre et marches des 
Armées Francaises…

Mapa ukazująca marszrutę 
armii francuskiej podczas kam-

panii napoleońskiej w latach 
1806–1807, Paryż 1809 r.

miedzioryt kolorowany 
liniowo w epoce, 

wym. mapy 41 × 52 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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75
Franz Ludwig 

Güssefeld

Der nördliche 
Theil des 

Obersächsischen 
Kreises oder 

die Mark 
Brandenburg…

Mapa Marchii Bran-
denburskiej i Pomorza 

z zaznaczonymi po-
wiatami, wyd. Spad-
kobiercy Homanna, 

Norymberga 1780 r.
miedzioryt 

kolorowany w epoce, 
wym. 48,5 × 59,5 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
700 zł

74
Johann Baptist 
Homann

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicijs 
Serenissimi 
e Potentissimi…

Mapa Prus, w kar-
tuszu portret króla 
Fryderyka III, stan piąty, 
Norymberga 1740 r.
miedzioryt kolo-
rowany w epoce, 
wym. 49,5 × 59 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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76
Justus Danckerts I

Ducatus Prussiae 
tam Polono Regiae 

quam Ducalis 
Brandenburgo…

Mapa Prus, Amsterdam, 
1696 r.

miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. mapy 

49,3 × 58,5 cm; przy-
cięte marginesy bocznych 

krawędzi

cena wywoławcza: 
1 300 zł

77
Matthias Seutter

Borussiae Regnum 
sub Fortissimo 
Tutamine…

Mapa Prus, Augsburg, 
1730–1750
miedzioryt kolorowany, 
wym. 49 × 57,4 cm 
w świetle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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78
A. Kerber

Post-Charte von West-Preussen.

Mapa Prus, ok. 1830 r.
litografia, wym. mapy 25,5 × 31,5 cm; 
rzadkość

cena wywoławcza: 800 zł

80
Environs de Camin et de Butow

Mapa Pomorza Zachodniego pochodząca 
z dzieła „Theatre de la guerre présente en 
Allemagne…”, 1758 r.
miedzioryt, wym. mapy 12 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 260 zł

79
Friedrich Handtke

Regierungs-Bezirk Königsberg

Mapa Rejencji Królewieckiej, pochodząca z Hand-Atlas des 
Preussischen Staates, wyd. Carl Flemming, Głogów 1846 r.

litografia, wym. 42,6 × 33 cm w świetle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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81
Franz Johann Joseph von Reilly

Des Herzogthums Hinter Pommern 
Schlawischer und Rummelsburischer  

Kreis Nro. 337

Mapa części Pomorza Zachodniego pochodząca 
z „Schauplatz der Fünf Theile der Welt…”, 

Wiedeń 1789 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 26,5 × 30,5 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 260 zł

83
Franz Johann Joseph von Reilly

Des Herzogthums Schlesien  
Fürstenthum Oppeln…

Mapa Księstwa Opolskiego, Wiedeń, 1791 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. 26 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 260 zł

82
Franz Johann Joseph von Reilly 

Des Herzogthums Hinter Pommern 
Greiffenbergischer Flemmingscher 
Borkischer …

Mapa Pomorza Zachodniego pochodząca z dzieła 
„Schauplatz der fünf Theile der Welt”, Wiedeń 
1789 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 24,7 × 30,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 260 zł
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85
Antonio Zatta

Parte 
Settentrionale 
del Circolo dell’ 
Alta Sassonia 
Di nuova 
Projezione…

Mapa Brandenburgii, 
Meklemburgii 
i Pomorza, Wenecja, 
dat. 1781 r.
miedzioryt kolorowa-
ny w epoce, wym. 
32,5 × 41,7 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
600 zł

84
Nicolas Sanson

Germano-
Sarmatia in qua 
populi maiores 

Venedi…

Mapa ziem polskich 
i terenów leżących 
na wschód od niej, 

ukazująca dawne 
zasiedlenie ziem 

przez poszczególne 
grupy etniczne, 

Paryż 1658 r.
miedzioryt 

kolorowany liniowo, 
wym. 39 × 55,7 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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87
Henricus 
Hondius

Polonia

Mapa Polski i Śląska 
Gerarda Mercatora 

z 1585 r., stan 
drugi, 1636 r.

miedzioryt kolorowa-
ny w epoce, wym. 

34,5 × 45,8 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Imago Polo-
niae…, K75/2

cena wywoławcza: 
2 200 zł

86
Joannes Janssonius 
van Waesbergen
Moses Pitt

Typus Generalis 
Ukrainae sive 
Palatinatuum 
Podoliae…

Mapa Ukrainy 
J. Janssoniusa z 1658 r., 
pochodząca z dzieła „The 
English Atlas”, stan drugi, 
1680 r.
miedzioryt kolo-
rowany w epoce, 
wym. 43 × 54 cm 
(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae…, 
K95/2

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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89
Joannes Janssonius 

van Waesbergen
Moses Pitt

Nova et accurata 
Wolgae fluminis, 
olim Rha dicti…

Mapa rzeki Wołgi 
według Adama Oleariusa, 

1680 r.
miedzioryt kolo-

rowany w epoce, 
wym. 46,5 × 55 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 200 zł

88
Pieter Schenk

Charta des 
Elbingischen, 
gros, und klein 
Marienburgischen…

Mapa Żuław Wiślanych, 
Amsterdam, ok. 1730 r.
miedzioryt kolorowany 
w epoce, wym. 48 × 59 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 900 zł
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91
Joannes Janssonius 
van Waesbergen
Moses Pitt

Dwina Fluvii nova 
descriptio

Mapa rzeki Dźwiny, 
1680 r.
miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
wym. 46,7 × 54,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 200 zł

90
Joannes Janssonius 

van Waesbergen
Moses Pitt

Tractus Borysthenis vulgo 
Dniepr et Niepr...

Mapa Dniepru, pochodząca 
z dzieła „The English Atlas”, stan 

trzeci, 1680 r.
miedzioryt kolorowany 

w epoce, wym. 46,5 × 54 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Imago Poloniae…, K95/4

cena wywoławcza: 2 200 zł
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92
Jodocus 
Hondius

Prussia – 
Borussia,  
Or Prussia

Mapa Prus według 
G. Mercatora, po-
chodząca z „Historia 
mundi: or Mercator’s 
atlas....”, Londyn 
1637 r.
miedzioryt, wym. 
15 × 19,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
650 zł

93
Gerard Mercator

Polonia et 
Silesia

Mapa Polski i Śląska, 
stan pierwszy, 

1585 r.
miedzioryt, wym. 

34,5 × 46 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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94
Plan de Dantzig avec les Attaques des 

Saxons et des Moscovites

Plan Gdańska i okolic, wyd. Le Rouge, Paryż 1741 r.
miedzioryt, wym. 14 × 18 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł

96
Abzeichnung der Belägerung der Statt 

Stettin in Pomeren

Plan oblężenia Szczecina w 1659 roku, pocho-
dzący z dzieła E. W. Happela „Historia moderna 

Europae...”, 1692 r.
miedzioryt, wym. 31,7 × 37 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 900 zł

95
Friedrich Hulsius

Plan umocnień w rejonie Szpicy Mątowskiej, 
pochodzący z „Inventarium Sveciae” 
J. L. Gottfrieda, 1632 r.
miedzioryt, wym. 7,5 × 13,5 cm, 
wym. arkusza 30 × 18 cm

cena wywoławcza: 380 zł
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97
Jacob van der Schley

Plan de la Bataille de Breslau, gagnée 
par l’Armée Autrichienne…

Plan bitwy pod Wrocławiem w czasie wojny 
siedmioletniej, według L.W.F. von Oebschelwitza, 
1789 r.
miedzioryt kolorowany liniowo w epoce, 
wym. 35,5 × 40 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 100 zł

99
F. A. Laguillermie
Ramboz

Siege de Dantzig

Uproszczony plan Gdańska oblężonego przez 
wojska napoleońskie, pochodzący z dzieła 
Ch. Monina „Atlas classique et universel”, 
Paryż 1844 r.
staloryt, wym. planu 12 × 16,8 cm

cena wywoławcza: 100 zł

98
H. Weber

Hela

Mapa wschodniej części Półwyspu 
Helskiego według F. Handtkego, 

wyd. C. Flemming, Głogów, poł. XIX w.
litografia, wym. mapy 24,5 × 35,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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100
Matthäus Merian

Abbildung der voortrefflichen 
Langwerenden…

Plan umocnień Szczecina pochodzący z dzieła 
„Theatrum Europaeum”, Frankfurt n. Menem 

1682 r.
miedzioryt, wym. 26,7 × 36,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł

102
Matthäus Merian

Abriss der vornehmen  
Fürstlichen Residens…

Plan Szczecina, pochodzący z dzieła „Topographia 
Electorat, Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae...”, 

Frankfurt nad Menem 1652 r.
miedzioryt, wym. 28,3 × 36,3 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 250 zł

101
Matthäus Merian

Plan umocnień Opola, 1650 r.

miedzioryt, wym. 20 × 23,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 220 zł
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103
Erik J. Dahlberg

Tabula Geographica exhibens 
districtum...

Mapa Zatoki Puckiej, pochodząca z dzieła 
S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo”, 
Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 27,7 × 34,7 cm (odcisk płyty), 
w oprawie
Lit.: Dantiscum Emporium…, G104/1

cena wywoławcza: 900 zł

105
Erik J. Dahlberg

Delineatio Fortalitis Polonorum...

Plan Tczewa i umocnień w Lisewie, rycina 
pochodząca z dzieła S. Pufendorfa  
„De rebus a Carolo Gustavo”,  
Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,5 × 31,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 400 zł

104
Erik J. Dahlberg

Delineatio Obsidionis Urbis Stetini in 
Pomerania a Cesareanis et Confoederatis…

Rycina ukazująca oblężenie Szczecina przez wojska ce-
sarsko – brandenburskie w okresie wojny szwedzko-pol-

skiej w 1659 roku, pochodząca z dzieła S. Pufendorfa 
„De Rebus a Carolo Gustavo...”, Norymberga 1696 r.

miedzioryt, wym. płyty 30 × 39 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 550 zł
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106
Erik J. Dahlberg

Situs loci in quo sereniss: Princ. 
Sueciæ General…

Plan umocnień w okolicy Szpicy Mątowskiej 
z 1658 r.; rycina pochodząca z dzieła 

S. Pufendorfa „Histoire du règne de Charles 
Gustave, roy de Suède…”, wyd. C. Riegel, 

Norymberga, 1697 r.
miedzioryt kolorowany, 25,3 X 31,7 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 800 zł

108
Erik J. Dahlberg

Ichnographia Castelli Pillav 
et adiacentium locorum…

Plan twierdzy Piława i Zalewu Wiślanego, 
Norymberga 1729 r.

miedzioryt, wym. 25 × 31,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 300 zł

107
Erik J. Dahlberg

Delineatio Geometrica Arcis et Civitatis 
Marienburgensis in Borussia…

Plan oblężenia Malborka przez wojska szwedzkie 
podczas najazdu w l. 1656–1660; rycina pocho-
dząca z dzieła S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo 
Gustavo…”, Norymberga 1696 r.
miedzioryt, wym. 25,2 × 31,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 300 zł
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110
Matthias Seutter

Holmia celeberrima 
Metropolis et Sedes Regia 

Regni Sueciae…

Mapa Sztokholmu z legendą 
objaśniającą zaznaczone 

na mapie obiekty, Augsburg 
ok. 1730 r.

miedzioryt kolorowany, 
wym. 48,5 × 57 cm; przetarcia, 

zaplamienia; w oprawie

cena wywoławcza: 2 500 zł

109
Matthias Seutter

Wratislavia 
antiquissima et 
celeberrima Ducat. 
Silesiaci Metropolis…

Plan miasta Wrocławia, 
u dołu panoramiczny widok, 
Augsburg 1735 r.
miedzioryt kolorowany, 
wym. 50 × 58,5 cm (odcisk 
płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 3 000 zł
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112
Johann Baptist Homann

Prospect, Grundris und 
Gegend der Polnischen 
vesten Reichs und 
Handels-Stadt Danzig…

Panorama Gdańska i mapa 
okolic, wyd. Spadkobiercy 
Homanna, stan drugi, Norym-
berga, po 1729 r.
miedzioryt kolorowany w epo-
ce, wym. 49 × 58,4 cm 
(odcisk płyty) 
Lit.: Dantiscum Emporium…, 
G106/2

cena wywoławcza: 4 000 zł

111
Spadkobiercy 

Homanna

Die Königl. Polnische 
u. Preusische Hansee- 

und Handels-Stadt 
Dantzig....

Plan Gdańska, mapa okolic 
Wisłoujścia i linii brzegowej 

Morza Bałtyckiego, 
Norymberga 1739 r.; u dołu 
panorama miasta od strony 
zachodniej z fortyfikacjami

miedzioryt kolorowany, 
wym. 48 × 55 cm

Lit.: Dantiscum Empo-
rium…, G111/1

cena wywoławcza: 2 600 zł
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114
Petrus Bertius

Breslo

Widok Wrocławia, 1620 r.
miedzioryt, wym. 14 × 18,7 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 450 zł

113
Josef Moxon

Jerusalem

Plan miasta Jerozolimy z 1630 r., 
pierwotnie wydany przez N. Vischera 
w 1643 r., Londyn 1671 r.; po lewej 
legenda objaśniająca zaznaczone na 
mapie obiekty
miedzioryt, wym. mapy 31 × 46 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 3 500 zł
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115
Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni

Plan de Varsovie Levé par Ordre 
de Son…

Plan Warszawy; u dołu panoramiczne 
przedstawienie miasta od strony Wisły, 
po bokach i u góry widoki 17 budynków 
w Warszawie; plan oparty na „Plan de la 
ville de Varsovie: dedie a S. M. Auguste 
III Roi de Pologne…” P. de Tirregaille’a, 
1762 r., Paryż 1772 r.
miedzioryt, wym. 41,5 × 60 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 5 500 zł
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117
Johann Baptiste 

Homann

Regnum Borussiae 
Episcopatus 
Warmiensis. 
Palatinatus 

Mariaeburgensis.

Plan Królewca pocho-
dzący z „Maior Atlas”, 
Norymberga 1763 r.; 

u dołu tabela obja-
śniająca poszczególne 
obiekty zaznaczone na 

mapie
miedzioryt kolorowany, 

wym. 46,5 × 57 cm 
w świetle passe-partout; 

w oprawie

cena wywoławcza: 
2 800 zł

116
Georg Braun
Frans 
Hogenberg

Alten Stettin

Widok Szczecina, 
pochodzący z dzieła 
„Civitates orbis terra-
rum”, t. IV, Kolonia 
1572–1618,
akwaforta 
kolorowana w epoce, 
33,5 × 47,5 cm 
(odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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118
Georg Braun
Frans Hogenberg

Posnania elegans Poloniae 
in finibus Silesiae Civitas

Widok Poznania z lotu ptaka, pocho-
dzący z dzieła „Civitas orbis terrarum”, 
ok. 1617 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. widoku 20x 45,5 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 4 000 zł
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119
Georg Braun
Frans Hogenberg

Wratislavia

Plan miasta Wrocławia pochodzący  
z dzieła „Civitates orbis terrarum”, 
Kolonia 1588 r., t. IV
miedzioryt kolorowany, wym. widoku 
36 × 48,5 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 4 200 zł
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120
Georg Braun
Frans Hogenberg

Lovicensis Civitas quae est 
Archiepiscopa

Panorama Łowicza z zaznaczeniem naj-
ważniejszych budowli z okresu świetności 
miasta, pochodząca z dzieła „Civitas orbis 
terrarum”
miedzioryt kolorowany, wym. 
32,5 × 49 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 4 200 zł
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121
Cracau. Die Könige Residenz, 
wie sie nach der neustien…

Panorama Krakowa pochodząca z dzieła 
Euchariusa Gottlieba Rinka „Das verwirrte 
Pohlen…”, Frankfurt 1711 r.
miedzioryt kolorowany, wym. widoku 
30 × 38 cm; w oprawie
Lit.: Imago Poloniae…, K105/1

cena wywoławcza: 4 000 zł
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122
Georg Braun
Frans Hogenberg

Premislia Celebris Russiae 
Civitas

Widok Przemyśla pochodzący z dzieła 
„Civitates orbis terrarum”, Kolonia 
1617 r., t. VI
miedzioryt kolorowany, 35 × 49 cm 
(odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 4 300 zł
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123
Petrus Bertius

Dantzig

Panorama Gdańska od strony 
północno-zachodniej, pocho-
dząca z dzieła „Commenta-
riorum rerum Germanicarum 
libri tres”, wyd. J. Janssonius, 
Amsterdam 1632 r.
miedzioryt, 
wym. 14 × 19,3 cm 
(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum Emporium…, 
G96/1

cena wywoławcza: 650 zł

124
Nicolaes 

Visscher I

Dantzig

Widok Gdańska od 
południowego zacho-

du, rytowany przez 
P. H. Schuta, Amster-

dam ok. 1650 r.
miedzioryt, 

wym. 21,5 × 27,5 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Dantiscum 
Emporium…, G97/1

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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126
Dominicus Custos

Duces Pomeraniae…

Drzewo genealogiczne rodu książąt 
pomorskich, u dołu widok Szczecina, 
stan drugi (rzadki), 1612 r.
miedzioryt, wym. 40,2 × 25,2 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 200 zł

125
Eucharius Gottlieb Rink

Thorn

Widok Torunia, 1711 r.
miedzioryt, wym. 18,5 × 31 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 100 zł
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128
Daniel Meissner

Danzig in 
Preussen

Widok Gdańska 
z przedstawieniem 
emblematycznym, 

Norymberga 1623 r., 
stan drugi, 1638 r.

miedzioryt, wym. 
10 × 15 cm (odcisk 

płyty)
Lit.: Dantiscum 

Emporium…, G95/3

cena wywoławcza: 
750 zł

127
Joseph Friedrich 
Leopold

Dantiscum/
Danzig

Widok Gdańska 
z Biskupiej 
Górki, Augsburg, 
ok. 1720 r.
miedzioryt, wym. 
20,5 × 29,5 cm 
(odcisk płyty); 
rzadkość
Lit.: Dantiscum Em-
porium…, G101/4

cena wywoławcza: 
2 600 zł
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129
Johann Peter Wolff

Königsberg in Preussen

Widok Królewca, Norymberga, ok. 1730 r.
miedzioryt, wym. 26 × 33,5 cm; brak 
marginesów; w oprawie; rzadkość

cena wywoławcza: 5 000 zł
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131
Gabriel Bodenehr II

Dantzig, die Hauptstatt in dem Koniglich Polnischen Preussen

Panorama Gdańska od strony południowej, Augsburg 1721 r.
miedzioryt, wym. 16,5 × 40,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 300 zł

130
Matthäus Merian

Dantiscum/Dantzig

Widok Gdańska z Biskupiej Górki pochodzący z dzieła „Topographia Electoratus 
Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, Frankfurt n. Menem 1652 r.
miedzioryt (z dwóch płyt), wym. widoku 19,5 × 47,5 cm
Lit.: Dantiscum Emporium…, G101/1

cena wywoławcza: 1 800 zł
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132
J. Stridbeck

Dantzig, die Hauptstatt in dem 
Koniglich Polnischen Preüssen

Panorama Gdańska pochodząca z dzieła 
„Curioses Staats und Kriegs Theatrum…”, 
1700–1714
miedzioryt kolorowany w epoce, 
wym. 15,5 × 34,5 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł

133
Georg Braun
Frans 
Hogenberg

Dantzigk

Widok Gdańska od 
strony północno-
-zachodniej, 1575 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
32,5 × 47,7 cm 
(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum 
Emporium…, G95/1

cena wywoławcza: 
3 200 zł
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134
Pieter 
van der Aa

La Ville 
de Dantzic 
dans la Prusse 
Royale

Widok Gdańska od 
południowego za-
chodu, będący kopią 
widoku N. Vischera 
I z ok. 1650 r., za-
mieszczony w dziele 
„La Galérie agréable 
du monde…”, 
Lejda 1729 r.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
21,5 × 27 cm

cena wywoławcza:  
2 000 zł

135
B. Kühlen

Die Wallfahrtskirche mit dem 
Gnadenbild in Albendorf

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Wambierzycach, Kolonia 1888 r.

litografia barwna, wym. widoku 
17,5 × 11,8 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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136
Urbs Warsovia. Fuit d. 22Jul.1656.

Widok Warszawy w roku 1656; powtórzone 
ujęcie widoku E. J. Dahlberga, zamieszczonego 
w dziele S. Pufendorfa „De Rebus gestis a Carlo 
Gustavo...”; ok. 1840 r. 
litografia kolorowana, 28,5 × 61,5 cm  
w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 6 500 zł
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138
Jacques 
Chereau

Vue du Siége 
de Dresde/Vue 
perspective du 

Siége…

Widok Kołobrzegu 
błędnie opisany jako 
widok Drezna, Paryż, 

2 poł. XVIII w.
miedzioryt 

kolorowany w epoce, 
29 × 40,5 cm 

w świetle passe-
-partout; w oprawie; 

rzadkość

cena wywoławcza: 
2 200 zł

137
G. F. Riedel

Vuë du Marche 
aux cheveaux 
a Stettin/
Prospect des 
Rossmarcktes zu 
Stettin

Odwrócony 
widok zachodniej 
i południowej pierzei 
Targu Końskiego 
w Szczecinie, Augs-
burg, ok. 1780 r.
miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
wym. widoku 
26,5 × 40 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 800 zł
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140
Vue de Danzig. 
Prospect des 
grünen Thors 
von der West 
Seite

Widok na Zieloną 
Bramę i Długi Targ 
w Gdańsku, wyd. 
Fietta & Comp., 
kon. XVIII w.
miedzioryt 
kolorowany, wym. 
29 × 38,5 cm 
w świetle passe-
-partout; w oprawie
Lit.: Dantiscum Em-
porium…, G103/1

cena wywoławcza: 
2 600 zł

139
Balthasar 

Friedrich Leizel

La Maison 
de la Ville de 
Danzig./Das 

Recht Städtsche 
Rath=Haus…

Odwrócony 
widok Długiego 

Targu w Gdańsku, 
według ryciny 

Matthäusa Deischa 
z 1765 r., Augsburg, 

ok. 1790 r.
miedzioryt 

kolorowany, wym. 
29 × 38 cm w świe-

tle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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144
Frederick 

Christian Lewis

Monastery 
of Oliva

Widok opactwa 
cysterskiego 

w Oliwie według 
Roberta Johnstona, 

pochodzący 
z dzieła „Travels 

through part of the 
Russian Empire…”, 

wyd. J. J. Stockdale, 
Londyn 1815 r.

akwatinta barwna, 
wym. arkusza 
22 × 29 cm

cena wywoławcza: 
550 zł

143
Robert Bowyer

Dantzic

Widok Gdańska 
z Biskupiej 
Górki, pochodzący 
z „An illustrated 
record of important 
events in the 
annals of Europe”, 
Londyn 1814 r.
akwaforta, akwa-
tinta barwna, wym. 
22,5 × 32,5 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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146
Julius Gottheil

Danzig gesehen von dem 
Langarter Walle

Panorama Gdańska od strony 
Długiej Grobli, Gdańsk, ok. 1840 r.
litografia barwna, wym. widoku 
9,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

145
R. Adler

Zamek w Królewcu

akwaforta i sucha igła koloro-
wana, papier, 49,2 × 39,5 cm 

(odcisk płyty); sygn. ołówkiem p. d.: 
R. Adler, opisany l. d.: Konigsberg, 

Schloss, śr. d.: Orig. Radierung

cena wywoławcza: 1 000 zł
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148
Friedrich Julius 

Tempeltei

Das Seebad 
Misdroy vom 

Freundschaftsberge 
gesehen

Widok Międzyzdrojów 
według H. A. Reinbotta, 

wyd. E. H. Schroeder, 
Berlin, ok. 1855 r.

litografia tonowana, 
wym. arkusza 

35,3 × 48,3 cm

cena wywoławcza: 
1 700 zł

147
Ernst Wilhelm 
Knippel

Hirschberg 
und das 
Riesengebirge

Widok Jeleniej Góry, 
Kowary, ok. 1850 r.
litografia tonowana, 
wym. 26,5 × 41 cm

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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149
Lütcke jun

Zoppot mit der Danziger Rhede 
gesehen vom Stiewensberge

Widok Sopotu z Zatoką Gdańską, według 
rys. C. G.Ludwiga, wyd. Gerhardschen 
Buchhandlung, Gdańsk 1825 r.
litografia, wym. widoku 36 × 48,5 cm; 
rzadkość

cena wywoławcza: 4 900 zł
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150
Droesse

Danzig

Panorama Gdańska pochodząca z „Neue 
Bildergallerie für die Jugend”, 1831 r.
litografia, wym. 12,5 × 17 cm

cena wywoławcza: 250 zł

152
Danzig

Panorama Gdańska, 1838 r.
litografia, wym. widoku 11,7 × 17,7 cm

cena wywoławcza: 150 zł

151
Fincke

Danzig

Widok Gdańska według Henninga, 1841 r.
staloryt, wym. widoku 10 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 220 zł
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153
Danzig

Widok Gdańska, wyd. Bibliographisches 
Institut, Hildburghansen 1863 r.

staloryt, wym. widoku 11,5 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 170 zł

155
Henry Winkles

Kloster Oliva bei Danzig

Opactwo cysterskie w Oliwie, według B. Petersa, 
1840 r.

staloryt, wym. widoku 10 × 15 cm

cena wywoławcza: 170 zł

154
Henry Winkles

Danzig

Widok Gdańska według B. Peetersa, 1845 r.
staloryt, wym. widoku 10,5 × 15,7 cm

cena wywoławcza: 170 zł
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156
Hoffmann & Meissner

Der Lange Markt in Danzig

Długi Targ w Gdańsku, 1840 r.
litografia, wym. widoku 14 × 10 cm

cena wywoławcza: 150 zł

158
Der Börsensaal im 
Arthus Hofe zu Danzig

Wnętrze Dworu Artusa 
w Gdańsku, 1838 r.
litografia, wym. widoku 
16,5 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 60 zł

157
Der Lange = oder 

Längemarkt in Danzig

Widok na Długi Targ  
w Gdańsku, 1838 r.

litografia, wym. widoku 
18 × 14 cm

cena wywoławcza: 220 zł
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159
Louis Jules Arnout

Hôtel de Ville, de Danzig

Ratusz Głównego Miasta Gdańska, według rys. 
N. Chapuya, wyd. A. Hauser, Paryż 1840–1841

litografia, wym. widoku 30,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 900 zł

161
W. Loeillot

Kurze und Lange 
Oderbrücke in 

Breslau

Widok Wrocławia 
według Schwedlera, 

Berlin 1868 r.
litografia tonowana, 

wym. widoku 
12,7 × 38,4 cm

cena wywoławcza: 
600 zł

160
Schulin

Der Stockthurm in Danzig

Wieża Więzienna w Gdańsku według 
A. G. Vickersa, 1841 r.
staloryt, wym. widoku 15,5 × 9,5 cm

cena wywoławcza: 120 zł
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162
Swinemünde

Widok Świnoujścia, wyd. E. Sanne,  
Szczecin 1846 r.

litografia, wym. widoku 13 × 18 cm

cena wywoławcza: 260 zł

164
Stettin

Widok Szczecina
wyd. Bibliographisches Institut, Hildburghansen 

1840 r.
staloryt, wym. widoku 10,2 × 15 cm

cena wywoławcza: 120 zł

163
Henry Winkles

Stettin vom Logengarten

Widok Szczecina, według B. Petersa, 1840 r.
staloryt, wym. widoku 10 × 15,4 cm

cena wywoławcza: 170 zł
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165
Der Schlossplatz zu Stettin

Plac zamkowy w Szczecinie,  
wyd. E. Sanne, Szczecin 1846 r.
litografia, wym. widoku 13,5 × 19 cm

cena wywoławcza: 220 zł

167
Fürstlich Residentz 
Schloss zu Alten Stettin

Widok zamku w Szczecinie, 
wyd. E. Sanne, Szczecin 1846 r.
litografia, wym. widoku 
19 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 220 zł

166
Die Börse in Stettin

Budynek giełdy w Szczecinie, 
wyd. E. Sanne, Szczecin 1846 r.

litografia, wym. widoku 
13,5 × 19 cm

cena wywoławcza: 220 zł
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168
Marienburg

Widok zamku w Malborku od strony Nogatu, 
poł. XIX w.
staloryt, wym. widoku 10 × 15,3 cm

cena wywoławcza: 150 zł

170
Hans Bültemeyer

Schloss Marienburg 
in Preussen

Widok zamku w Malborku od 
strony Nogatu, Berlin 1855 r.
staloryt, wym. 24,5 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 550 zł

169
Schloss Marienburg in Preussen

Zamek w Malborku od strony południowo-wschodniej, 
wyd. Allgemeine Bauzeitung, 1855 r.

litografia, wym. widoku 32,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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172
Johann 

Friedrich Frick
Friedrich Gilly

Wielki Refektarz

Wnętrze zamku 
w Malborku,

rycina pochodząca 
z dzieła „Schloss Marien-

burg in Preussen. Nach 
seinen vorzüglichsten…”, 

Berlin 1799 r.
akwatinta, papier, wym. 

36 × 48 cm w świetle 
oprawy; sygn. p. d.: 
geoezt von F. Frick; 

stan zachowania dobry, 
niewielkie rozdarcie po 
prawej stronie, drobne 

plamki; w oprawie

cena wywoławcza: 
1 200 zł

171
Johann Friedrich Frick

Friedrich Gilly

Wysoka sień

Wnętrze zamku w Malborku,
akwatinta, papier, 

wym. 35 × 23 cm w świetle opra-
wy; sygn. p. d.: geoetzt v. F. Frick; 

stan zachowania dobry, zagniecenia 
w narożnikach; w oprawie

cena wywoławcza: 800 zł
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174
Hartmann Schedel

Preussen

Karta pochodząca z „Das buch der 
Croniken und geschichten”, wyd. 
Johann Schönsperger, Augsburg, 
1496 r.; rzadkie wydanie
drzeworyt, wym. 8,5 × 14 cm, 
wym. arkusza 30,7 × 20,7 cm

cena wywoławcza: 800 zł

173
Hartmann Schedel

Nissa

Widok Nysy pochodzący 
z „Das Buch der Chroniken”, 

Norymberga 1493 r; na verso 
fragment widoku Lubeki

drzeworyt kolorowany w epoce, 
wym. arkusza 42,5 × 60 cm, 
wym. widoku 20 × 52,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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175
Cztery widoki Gdańska

(kościół śś. Piotra i Pawła, dzielnica Aniołki 
z kościołem Wszystkich Aniołów Bożych, 
kościół Bożego Ciała, Zaroślak z kościołem 
Zbawiciela), według rys. Petera Willera, rycina 
pochodząca z dzieła R. Curickego „Der Stadt 
Dantzig historische Beschreibung...”, wyd. 
Joannes II i Gilles Janssonius van Waesbergen, 
Amsterdam-Gdańsk 1688 r.
miedzioryt kolorowany, wym. 27 × 35 cm; uzu-
pełnione nieznaczne ubytki papieru na złożeniu, 
na marginesach rdzawe zabrudzenia

cena wywoławcza: 800 zł

176
Zamek w Grudziądzu  
Ano 1299 Erygowany

Miasto Grudziądz od Krzyżaków 
erygowane Ano 1299

Dwa widoki Grudziądza, XVIII w. (?)
ołówek, akwarela, tusz, papier, wym. widoków 
28 × 16 cm

cena wywoławcza: 900 zł 
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177
Matthäus Deisch

Eine Gegend bey Stries

Dwór w Strzyży, według rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 18,5 × 28,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

178
Matthäus Deisch

Prospect der Stadt von der Seite 
des Schiesgartens

Panorama Gdańska od strony Ogrodu Strzeleckiego, 
według rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,3 × 27,5 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

179
Matthäus Deisch

Die Wasser Kunst

Kunszt wodny, według rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków 
Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,5 × 27,3 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

180
Matthäus Deisch

Prospect des Legen oder Neuen Thors 
von der Süd-Ost-Seite

Brama Nizinna w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna, 
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 18,5 × 28,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł



93AUKCJA MAP I WIDOKÓW  | 17 LUTEGO 2018

181
Matthäus Deisch

Weg nach dem olivischen Thor

Brama Oliwska i lazaret Pockenhaus – Dom Ospy,  
według rys. F. Lohrmanna, z cyklu „50 widoków Gdańska”, 
1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,5 × 27 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

184
Matthäus Deisch

Der Schiesgarten vor dem hohen Thor 
von dem Walle anzusehen

Ogród Strzelecki w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna,  
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,2 cm (odcisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 750 zł

183
Matthäus Deisch

Die Sandgrube

Piaskownia w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna,  
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł

182
Matthäus Deisch

Das neue Zeughaus

Mała Zbrojownia w Gdańsku, według rys. F. Lohrmanna,  
z cyklu „50 widoków Gdańska”, 1761–1765, wyd. XIX w.
miedzioryt, wym. 17,7 × 27,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 680 zł
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186
Gustaw Schönleber

Im Hafen einer Hansastadt  
(Motiv aus Danzig)

Długie Pobrzeże w Gdańsku, 
ok. 1890 r.
drzeworyt sztorcowy,  
wym. widoku 21 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

187
Długie Pobrzeże 

w Gdańsku

akwaforta kolorowana,  
wym. 22 × 30 cm  

(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem  

nieczytelnie p. d.,  
opis. ołówkiem l. d.: 

Danzig/Orig.kar.

cena wywoławcza: 300 zł

185
Paul Kreisel

Bazylika Mariacka w Gdańsku

akwaforta, 29,5 × 34,5 cm (odcisk płyty); 
sygn. ołówkiem p. d.: PaulKreisel; poniżej 
dedykacja w języku niemieckim z 1924 r. 
papier naddarty w dwóch miejscach przy 
górnej krawędzi marginesu

cena wywoławcza: 500 zł
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188
Albrecht Bruck

Widok na Długie 
Pobrzeże w Gdańsku

akwaforta, wym. 
19,5 × 27,5 cm 
(odcisk płyty), sygn. ołów-
kiem p. d.: A.Bruck

cena wywoławcza: 900 zł

189
Berthold Hellingrath

Bazylika Mariacka 
w Gdańsku

akwaforta, wym. widoku 
41 × 49 cm; sygn. ołów-
kiem p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 
2 200 zł



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny 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 MAP I WIDOKÓW

Gdańsk, 17 lutego 2017 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 lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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 si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną 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
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AUKCJA ILUSTRACJI 
JANA MARCINA SZANCERA



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

10 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU •  7 MARCA 2018 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA W WARSZAWIE
UL. NOWY ŚWIAT 54/56 • WARSZAWA

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ

AUKCJA W WARSZAWIE
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Henryk Stażewski, Relief nr 8, 1979, akryl, deska, płyta pilśniowa, 34,5 × 34,5 cm


