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Nowy Mercedes CLS.
Gotowy na romans.
Odświeżona kultowa sylwetka sprawi, że wstrzymasz oddech  
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w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego
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tel. (58) 301 05 54
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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

2
Leszek Stańko
(1924 Sosnowiec – 
2011 Katowice)

Zakopane, 
1977 r.

olej, płótno, 
50 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: 
LESZEK STAŃKO/
ZAKOPANE 1977

cena wywoławcza: 
3 000 zł ●

1
Malarz 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż
olej, płótno, 
55,5 × 41,5 cm

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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3
Leszek Stańko

(1924 Sosnowiec – 
2011 Katowice)

Morskie Oko, 
2007 r.

olej, tektura, 
23,5 × 32 cm

sygn. i dat. p. d.: 
LESZEK STAŃKO/

MORSKIE OKO 
2007 R.

cena wywoławcza: 
1 800 zł ●

4
Michał Stańko

(1901 Sosnowiec – 
1969 Zakopane)

Jezioro w górach

olej, płótno, 
47 × 52 cm

sygn. l. d.: 
M. Stańko

cena wywoławcza: 
4 200 zł ●
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6
M. Vitalta
(1 poł. XX w.)

Pejzaż 
śródziemno-
morski

olej, płyta, 
33 × 41 cm
sygn. p. d.: 
M. Vitalta

cena wywoławcza: 
900 zł

5
Adam Setkowicz 

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Modlitwa Araba

olej, płótno, 
40,5 × 67 cm

sygn. l. d.:  
A. Setkowicz

cena wywoławcza: 
3 600 zł
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7
Feliks Michał Wygrzywalski 
(1875–1944)

Klif

olej, płyta, 28 × 43 cm
sygn. l. d.:  
F. M. Wygrzywalski/Hel

cena wywoławcza:  
5 000 zł

8
Stefania Zarębska

(1907–1982)

Plaża w Sopocie, 
1956 r.

olej, płótno, 
36 × 54 cm

sygn. i dat. l. d.: St. 
Zarębska 1956

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●
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10
Adolf Gustaw Schweitzer 
(1847 Dessau – 1914 Düsseldorf)

Pejzaż zimowy

olej, deska, 25 × 10 cm
sygn. p. d.: Ad. Schweitzer

cena wywoławcza: 2 500 zł

9
Otto Schulz–Stradtman

(1892 Hamburg – 
1960 tamże)

Pejzaż zimowy, 1924 r.

olej, płótno, 59 × 79 cm
sygn. i dat. p. d.: O. Schulz-

-Stradtman München 24

cena wywoławcza: 3 200 zł
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11
Izabela Delekta-
-Wycińska 
(ur. 1921 r.)

Planty 
krakowskie

olej, płótno, 
69 × 100 cm
sygn. l. d.: Delekta-
-Wycińska

cena wywoławcza: 
1 300 zł ●

12
Mieczysław Hebenstreit 

(1887–1932)

Polana w lesie, 1920 r.

akwarela, papier, 60 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: 

K. Hebenstreit 1920

cena wywoławcza: 2 000 zł
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13
Jan Stępień 
(1995 Policzna – 1976 Warszawa)

Koń z wozem, 1964 r.

olej, płótno, 25 × 43 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Stępień/964

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

14
Henryk 
Szczygliński 
(1861 Łódź – 
1944 Warszawa)

Pejzaż z chatą

olej, tektura, 
22,5 × 32 cm
sygn. l. d.: 
H. Szczygliński

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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15
Kazimierz 

Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 
1998 Gdańsk)

Ulica 
Podhalańska 

w Oliwie, 1946 r.

olej, karton, 
45,5 × 54,5 cm

sygn. i dat. 
l. d.: IX/46 

K. Śramkiewicz

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●

16
Malarz 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż jesienny

olej, płótno, 
29,2 × 43,2 cm
sygn. l. d.: mono-
gram wiązany JTB

cena wywoławcza: 
600 zł
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17
Rudolf Priebe

(1889 Szulakowo/Rosja – 
1956 Rudolfstadt)

Łodzie

olej, płótno, 50,5 × 60,5 cm
sygn. p. d.: Priebe

cena wywoławcza: 2 400 zł

18
Henry Foley 
(XIX w.)

Pejzaż z mostem

olej, płótno naklejone na deskę, 50 × 75,5 cm
sygn. l. d.: H. Foley

cena wywoławcza: 3 200 zł
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19
Ludwig Dill 
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płótno, 92 × 74 cm
sygn. p. d.: L. DILL

cena wywoławcza: 6 500 zł



12 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

21
K. Schwartz
(XIX/XX w.)

Brama Mariacka w Gdańsku, 
1927 r.

olej, płótno, 68,5 × 55 cm
sygn. l. d.: K. Schwartz

cena wywoławcza: 4 800 zł

20
Malarz nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Uliczka

olej, płótno, 44 × 58 cm
sygn. l. d.: Br

cena wywoławcza: 
3 400 zł
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22
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Żuraw gdański

olej, płyta, 60 × 84 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
5 000 zł ●

23
Gertruda Kuziemska-Wilczopolska 

(ur. 1935 r.)

Załadunek, 1965 r.

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. i dat p. d.: G Wilczopolska 1965 
oraz opisany na odwrocie: GERTRUDA

KUZIEMSKA–WILCZOPOLSKA/
ZAŁADUNEK – 1965

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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25
Roy Robertson 
(XIX/XX w.)

Pejzaż z kościołem 
w tle, 1921 r.

olej, płótno, 36 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: Roy/
Rohe/Robertson/21

cena wywoławcza: 
2 000 zł

24
Humphrey 
(poł. XX w.)

Polowanie par 
force

olej, deska, 
30 × 40 cm
sygn. p. d.: 

HUMPHREY

cena wywoławcza: 
700 zł
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27
Bazyli Poustochkine

(1893 Moskwa – 1973 Neuilly 
sur Seine)

Wnętrze lasu

olej, tektura, 15 × 11 cm
sygn. p. d.: BP

cena wywoławcza: 2 200 zł

26
Carl Heinrich 
Frantz Schmidt 
(1858 Osten Horsens 
– 1923 Kopenhaga)

Pejzaż z drogą, 
1881 r.

olej, płótno, 
22 × 32,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 
Schmidt/1881

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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29
Malarz nieokreślony

(2 poł. XX w.)

Leśny staw

olej, tektura, 38 × 41 cm

cena wywoławcza: 750 zł

28
Mazurek
(XX w.)

Malbork

olej, tektura, 19 × 44,5 cm 
w świetle passe- 
-partout
sygn. p. d.: Mazurek

cena wywoławcza: 1 000 zł
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30
Malarz nieokreślony 
(XIX w.)

Pejzaż ze starym drzewem, 
1865 r.

olej, płótno, 82 × 102 cm
sygn. i dat. p. d.: nieczytelnie/1865

cena wywoławcza: 3 400 zł



18 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

32
Stanisław Janowski 

(1866 Kraków – 1942 tamże)

Pejzaż wiejski, 1922 r.

olej, płyta, 21 × 37 cm
sygn. i dat. p. d.: St. Janowski 

1922

cena wywoławcza: 2 500 zł

31
J. J. Kasprowicz 

(1 poł. XX w.)

Rybacy

olej, sklejka, 
35 × 50 cm

sygn. l. d.: 
J. J. Kasprowicz

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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34
Karol 

Heimroth
(1860–?)

Wędkarz, 
1909 r.

olej, płyta, 
32,8 × 54,8 cm

sygn. i dat. 
l. d.: Heimroth. 
Warszawa 909.

cena 
wywoławcza: 

1 800 zł

33
Harry Schultz
(1874 Elbląg – 
1958 Schliersee)

Widok na 
jezioro Pakoskie

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 
41 × 53 cm
sygn. l. d.: Harry 
Schultz
na odwrocie nalepka 
z wystawy „Malarze 
w Kraju Warty 
1943” oraz odręczny 
podpis z tytułem 
obrazu

cena wywoławcza: 
3 000 zł ●
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35
Constant David 

Ludovic Arzt 
(1871 Paryż – 1951), 

przypisywany

Karmiąca kaczki

olej, deska, 
20 × 27 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł

36
François 
Ferriere 
(1752 Genewa – 
1839 Morges)

Pejzaż

olej, płótno, 
10 × 14,5 cm
sygn. na krośnie: 
Ferriere

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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37
Reinhold Bahl 
(1869 Gdańsk – 1945)

Portret kobiety, 1889 r.

olej, płótno, 51 × 41 cm
sygn. i dat. po prawej: RBahl/Kiel/89

cena wywoławcza: 8 600 zł
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39
Jerzy Fedkowicz 
(1891 Stefanówka – 

1959 Kraków)

Maki w wazonie

olej, płótno, 60 × 49,5 cm
sygn. p. g.: FEDKO/WICZ

cena wywoławcza: 6 000 zł ●

38
Mieczysław Wątorski
(1903–1979)

Astry

olej, płótno, 51 × 42 cm
sygn. p. d.: M. Wątorski
na odwrocie nalepka TPSP w Krakowie 
z 1954 r. oraz nalepka autorska

cena wywoławcza: 2 000 zł ●



23AUKCJA VARIA (22) | MALARSTWO

41
Bencion (Benn) Rabinowicz 
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 81 × 54,5 cm
sygn. p. d.: Benn

cena wywoławcza: 3 800 zł ●

40
Nikolai Brandt 

(1917 Sankt 
Patersburg – 1975 

tamże)

Bzy

olej, płótno, 
56 × 75 cm

sygn. p. d.: Brandt

cena wywoławcza: 
3 400 zł
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43
Wim van 
Noorden 

(1917–2001)

Rozlewisko

olej, płótno, 
50,5 × 70,5 cm

sygn. p. d.: 
W. v. Noorden

cena  
wywoławcza: 

1 400 zł

42
Henryk 
Baranowski
(1932 Starogard 
Gdański – 
2005 Gdynia)

Pejzaż z klifem

akwarela, gwasz, 
papier, 29 × 39 cm
sygn. l. d.: 
H. Baranowski

cena wywoławcza: 
1 000 zł ●



25AUKCJA VARIA (22) | MALARSTWO

44
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Pejzaż kaszubski

olej, płyta, 47 × 68 cm
sygn. l. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 3 400 zł ●



26 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

45
Harry Schultz 
(1874 Elbląg – 
1958 Schliersee)

Statek na morzu

olej, płótno, 
60 × 90,5 cm
sygn. l. d.: Harry 
Schultz

cena wywoławcza: 
3 200 zł ●

46
Patrick von 
Kalckreuth 
(1898 Kilonia – 
1970 Starnberg)

Morze

olej, płótno, 
60 × 89 cm
sygn. p. d.: 
P v. Kalckreuth

cena wywoławcza: 
2 600 zł
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48
A. Pawlowski

(pocz XX w.)

Statek na morzu

olej, płótno, 
67 × 96 cm
sygn. p. d.: 

A. Pawlowski

cena wywoławcza: 
2 500 zł

47
Thomas Bush 

Hardy 
(1842 Sheffield – 

1897 Londyn)

Żaglowce na 
morzu

olej, płótno, 
51 × 76 cm
sygn. p. d.: 
T… Hardy

cena wywoławcza: 
3 200 zł
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49
F. Ehrhardt 
(XIX/XX w.)

Łodzie, 1907 r.

olej, płótno, 51 × 66 cm
sygn. i dat. l. d.: FEhrhardt 07

cena wywoławcza: 2 400 zł
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50
Georg Wolters 
(1866 Hamburg – 1943 tamże)

Kuter na morzu

olej, płótno, 58 × 99 cm
sygn. p. d.: Geo. Wolters Hamburg

cena wywoławcza: 3 200 zł

51
Helmut Reuter 

(poł. XX w.)

Pejzaż nadmorski

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. p. d.: H. Reuter

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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52
Józefa Maria Józefowicz 

(1900–?)

Starzec, 1928 r.

pastel, papier, 23 × 15 cm
sygn. i dat. l. d.: M. Józefowicz 1928

cena wywoławcza: 1 400 zł

53
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Wiatrak, 1976 r.

akwarela, gwasz, papier, 42 × 42 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
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54
Stanisław Masłowski
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Powrót z karczmy, 1918 r.

olej, płótno, 71 × 100 cm

cena wywoławcza: 7 200 zł
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56
Erich Kurt Schafer 

(1913 Berlin – 
1944 Ruiselede)

Przed burzą

olej, płótno, 75 × 90 cm
sygn. na krośnie: Erich  

Kurt Schafer

cena wywoławcza: 2 200 zł

55
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Portret dziewczynki

olej, płyta, 43,5 × 33,5 cm
sygn. nieczytelnie p. d. 

cena wywoławcza: 3 800 zł
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57
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Róże w wazonie

olej, płyta, 33 × 24 cm
sygn. l. g.: J. ZUCKER

cena wywoławcza: 7 500 zł
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59
Kazimierz 
Ostrowski 
(1917 Berlin – 
1999 Gdynia)

Ryba, l. 60. XX w.

tempera, papier, 
55 × 72 cm
sygn. p. d.: 
K. OSTROWSKI

cena wywoławcza: 
2 600 zł ●

58
Wiesław Bakal 

(1930 Warszawa – 
2006)

Kompozycja 
abstrakcyjna

olej, płótno, 
70 × 92 cm
sygn. p. d.: 

WBAKAL

cena wywoławcza: 
800 zł ●
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61
Malarz nieokreślony 

(XX w.)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. nieczytelnie l. d.: J. B…

cena wywoławcza: 1 000 zł

60
M. Józefczyk 
(1 poł. XX w.)

Róże, 1946 r.

olej, tektura, 
41 × 53 cm
sygn. i dat. l. d.: 
M. Józefczyk/946

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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62
Jacek Pałucha
(ur. 1966 r. Częstochowa)

Donald i Władimir, 2018 r.

olej, płótno, 70 × 55 cm
sygn. i dat. l. d.: J. Pałucha 18

cena wywoławcza: 3 800 zł ●

63
Stasys 

Eidrigevicius
(ur. 1949 r. 

Medinskaiai/Litwa)

Pieski

pastel, papier, 
23 × 31 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: Stasys

cena wywoławcza: 
5 500 zł ●
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65
Alfons Łosowski
(1913 Orkiewicze – 
1988 Gdańsk)

Abstrakcja, 1963 r.

olej, płótno, 78 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: 
A. Łosowski 1963

cena wywoławcza: 
2 400 zł ●

64
Tomasz Sętowski 

(ur. 1961 r.)

Dotknięcie muzy, 
2005 r.

olej, płótno, 80 × 90 cm
sygn. i dat. l. d.: 

T. Sętowski 2005

cena wywoławcza: 
14 000 zł ●



38 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

66
Figura Merkurego
2 poł. XX w. 

srebro pr. 800, m. 2370 g; wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

67
Głowa Juliusza Cezara
XX w.

brąz patynowany, podstawa 
drewniana z napisem: Veni/Vidi/Vici; 
wys. całk. 70 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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69
Figura Merkurego

według Giovanniego da Bologna 
(1529–1608), kon. XIX w.

brąz patynowany, postument marmurowy; 
wys. figury 82 cm, wys. całk. 185 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

68
Figura Apolla
2 poł. XIX w.

brąz patynowany; wys. całk. 35,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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72
Henryk Kossowski
(1855–1921)

Wszyscy za jednego, jeden  
za wszystkich (Tous pour un,  
un pour tous)

stop cyny, patynowany; wys. 61 cm
sygn. na podstawie: Kossowski

cena wywoławcza: 1 500 zł

71
Głowa Chrystusa

według Jeana Baptiste’a Clesingera 
(1814–1883)

brąz patynowany; sygn.: J. CLESINGER/
Rome 1858, F. BARBEDIENNE FON-

DEUR. oraz znak odlewni: REDUCTION 
MECANIQUE A COLLAS; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł

70
Oscar Waldman
(1856–1937)

Walczące jelenie

brąz; sygn. na podstawie: 
O. Waldman; wys. 31,5 cm, 
dł. podstawy 52 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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73
Franz Iffland
(1862 Berlin – 1935 tamże)

Mała łyżwiarka

brąz złocony, podstawa z marmuru; 
sygn. na podstawie: F. Iffland; 
wys. figury 19 cm, wys. całk. 27 cm

cena wywoławcza: 600 zł

74
Figura barda
według Didiera Debuta  
(1824 Moulins – 1882 Paryż)

brąz patynowany, na podstawie napis: 
BARDE/PAR DEBUT/LE GRAND PRIX DE/
ROME; sygn. na podstawie: Debut

cena wywoławcza: 3 200 zł
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75
Dzbanek do herbaty
Johann Gottlieb Zimmerman,  
Królewiec, 1 poł. XIX w.

srebro pr. 12, m. 500 g; wys. 14 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

77
Para świeczników
Szwecja, XX w.

srebro pr. 925, dociążone; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

76
Imbryk

Londyn, l. 1697–1720

srebro pr. 958, m. 320 g, znaki złotnicze: 
britannia standard z lat 1697–1720,  
znak złotnika „TS”, litera datująca „E”  

oraz znak miejski; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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79
Kandelabr i dwa świeczniki
XX w.

metal; wys. 44 cm i 25,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

78
Para solniczek

Londyn, 1915–1916

srebro pr. 925 (sterling), 
m. 150 g; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

80
Cukiernica

Wiedeń, 1853 r.

srebro pr. 13 łutów, m. 280 g; 
wym. 10,5 × 14 × 11 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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83
Łopatka do tortu
XIX/XX w.

srebro pr. 800, m. 55 g, kość bawola; 
dł. 29 cm

cena wywoławcza: 300 zł

81
Koszyk secesyjny
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

metal srebrzony, w lustrze dekoracja 
kwiatowa; wym. 24 × 17 cm

cena wywoławcza: 400 zł

82
Cukiernica

Alessandria, Włochy, poł. XX w.

srebro pr. 800, m. 165 g; wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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85
Puchar
pocz. XIX w.

srebro pr. 12, m. 340 g; wys. 21,5 cm; 
dekoracja w postaci liści dębu i głowy jelenia; 
na stopie grawerowane napisy: Königsberg/
Elbing/korona hrabiowska/1820.

cena wywoławcza: 4 400 zł

84
Para świeczników

Jan (Johann) Blau, Poznań, 2 ćw. XIX w.

srebro, m. 470 g; znaki złotnicze: cecha 
imienna złotnika, znak miejski, cecha 

probierza „A”; wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

86
Kubek 

Londyn, pocz. XX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 175 g; 
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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91
Dwie łyżki do sosów
Anglia, York, XX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 90 g; 
dł. 17,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

88
Chochelka

Londyn, l. 1912–1913

srebro pr. 925 (sterling), m. 50 g; 
dł. 17 cm

cena wywoławcza: 150 zł

90
Chochelka

poł. XIX w.

srebro pr. 12, częściowo złocone, 
m. 60 g; dł. 17,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

89
Łyżka wazowa
Wiedeń, l. 1872–1920

srebro pr. 3, m. 205 g; dł. 30,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

87
Chochelka
Karol Malcz, Warszawa, przed 1852 r.

srebro pr. 12, częściowo złocone, 
m. 55 g; dł. 19,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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95
Puderniczka
Birmingham, pocz. XX w.

srebro pr. 925 (sterling),  
m. 55 g; brak lusterka

cena wywoławcza: 150 zł

93
Kubek
ok. poł. XIX w.

srebro pr. 13, giloszowane,  
grawerowane, m. 60 g; wys. 7 cm

cena wywoławcza: 250 zł

94
Kubek

Francja, pocz. XX w.

srebro pr. 950, m. 45 g; wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

92
Łopatka półmiskowa

Londyn, 1845 r.

srebro pr. 925 (sterling), m. 175 g; 
dł. 32 cm

cena wywoławcza: 450 zł



48 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

96
Tabakierka
Moskwa, 2 poł. XIX w.

srebro pr. 84, m. 60 g

cena wywoławcza: 200 zł

99
Papierośnica
Związek Radziecki, l. 30. XX w.

srebro pr. 875, m. 180 g, wnętrze zło-
cone, dekoracja grawerowana w postaci 
wieży Kremla

cena wywoławcza: 400 zł

98
Papierośnica
Moskwa, l. 1908–1926

srebro pr. 875, m. 165 g, 
wym. 10,5 × 9 cm, dekoracja w postaci 
pomnika robotnika i kołchoźnicy

cena wywoławcza: 400 zł

97
Tabakierka
Moskwa, 1884 r.

srebro pr. 84, m. 70 g, wym. 8,5 × 5 cm; 
uszkodzenia, przetarcia

cena wywoławcza: 150 zł
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103
Puzderko
Wasilij Sikaczew, Moskwa, l. 1908–1815

srebro pr. 84, m. 50 g

cena wywoławcza: 250 zł

100
Papierośnica
Iwan Torabrow, Moskwa, kon. XIX w.

srebro pr. 84, m. 120 g, niello; dekoracja w postaci 
motywów architektonicznych i geometrycznych; 
wym. 11 × 6,5 cm; drobne wgniecenia

cena wywoławcza: 750 zł

101
Tabakierka
Andriej Postnikow, Moskwa, 1890 r.

srebro pr. 84, m. 135 g, niello, dekoracja w postaci 
motywów architektonicznych i geometrycznych; 
wym. 9,5 × 5,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł

102
Papierośnica
Siergiej Nazarow, Moskwa, l. 1905–1908

srebro pr. 84, m. 90 g, niello, dekoracja w postaci 
sanny, motywów roślinnych i geometrycznych; wym. 
9,5 × 6 cm; ubytki niella, wgniecenia

cena wywoławcza: 400 zł
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104
Papierośnica
Krupski i Matulewicz, Warszawa, l. 1921–1931

srebro pr. 3, m. 100 g; aplikacje: monogram, data 
„22 X 1913” i skrzyżowane szable z podkową

cena wywoławcza: 400 zł

105
Papierośnica
pocz. XX w.

srebro pr. 800, m. 85 g

cena wywoławcza: 250 zł

107
Papierośnica
XIX/XX w.

metal

cena wywoławcza: 100 zł

106
Zestaw papierośnic
Anglia, pocz. XX w.

w zestawie 5 sztuk; srebro pr. 925 (sterling), 
m. 975 g

cena wywoławcza: 2 200 zł
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108
Papierośnica
Birmingham, l. 1889–1890

srebro pr. 925 (sterling), m. 90 g

cena wywoławcza: 250 zł

109
Papierośnica
Moskwa, l. 1908–1926

srebro pr. 84, m. 135 g, wym. 10,5 × 8 cm, 
dekoracja w postaci scen myśliwskich i dworskich

cena wywoławcza: 500 zł

111
Papierośnica
Birmingham, 1914 r.

srebro pr. 925 (sterling), m. 55 g

cena wywoławcza: 200 zł

110
Papierośnica
Birmingham, l. 1883–1884

srebro pr. 925 (sterling), m. 55 g

cena wywoławcza: 200 zł
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114
Cukiernica
Izrael Szekman, Warszawa, l. 90. XIX w.

srebro, m. 405 g; 
wym. 11 × 14,5 × 12 cm;  
niewielkie wgniecenia

cena wywoławcza: 4 200 zł

112
Komplet łyżeczek do kawy
WMF, Geislingen, pocz. XX w.

w zestawie 12 sztuk; metal srebrzony

cena wywoławcza: 600 zł

113
Kubek

XX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 135 g, 
dekoracja grawerowana w postaci 

motywów roślinnych; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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116
Sztućce półmiskowe do ryb
XIX/XX w.

uchwyty ze srebra pr. 800

cena wywoławcza: 300 zł

115
Cukiernica
1 poł. XX w.

srebro pr. 800, wewnątrz złocone, 
m. 420 g; wym. 12,5 × 14 × 11 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

117
Żardiniera

K. Anderson, Sztokholm, kon. XIX w.

srebro, wkład srebrny wtórnie dodany, 
m. 1279 g; w dekoracyjnych kartuszach 

grawerowane: data „25.11.1893” oraz 
monogram wiązany „Ch”; dł. 47 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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118
Bola do ponczu art deco
FW Quist, Esslingen, l. 30. XX w.

szkło bezbarwne, metal srebrzony, na 
pokrywie grawerowany napis: Stuttgarter 
Reit – Turnier/1935; sygn.: Quist; 
drobne wyszczerbienia na krawędzi misy; 
wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

120
Cukiernica i mlecznik
Walker & Hall, Sheffield, pocz. XX w.

srebro pr. 925, m. 195 g;  
wys. cukiernicy 10 cm,  
wys. mlecznika 8,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

119
Dzbanek do kawy

Max Gedlizka, Wiedeń, pocz. XX w.

srebro pr. 3, m. 255 g; na brzuścu 
grawerowany herb Lis; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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121
Waza art deco

l. 20./30. XX w.

metal, uchwyty drewniane;  
śred. wazy 31 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

123
Serwis do kawy

WMF, Geislingen, l. 30. XX w.

w zestawie: taca, dzbanek, mlecznik 
i cukiernica; metal chromowany;  

wys. dzbanka 20,5 cm,  
dł. tacy 35,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

122
Solniczka
Greggio, Padwa, 2 poł. XX w.

srebro pr. 800, m. 55 g; dł. 10 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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124
Komplet łyżeczek do herbaty

Izrael Szekman, Bracia Hempel, 
Warszawa, l. 1908–1915

srebro pr. 84, m. 195 g

cena wywoławcza: 400 zł

125
Zestaw kieliszków
1 poł. XX w.

w zestawie 6 sztuk; srebro pr. 800, 
m. 90 g; wys. 4,3 cm

cena wywoławcza: 300 zł

126
Łyżka wazowa

Cyprian Łabęcki, Warszawa, 1896 r.

srebro pr. 84, m. 250 g, znaki złotnicze: 
znak wytwórcy, OC/1896, „84” i godło 

probierni warszawskiej; dł. 37,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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128
Maselniczka

Francja, XIX/XX w.

srebro, szkło bezbarwne, trawione; 
śred. 9 cm

cena wywoławcza: 850 zł

127
Zestaw pucharków deserowych
XX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 540 g

cena wywoławcza: 1 400 zł

129
Misa
Frank M. Whiting, USA, XX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 210 g;  
wzór „Talisman Rose”; śred. 23,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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130
Papierośnica
Birmingham, l. 1902–1903

srebro pr. 925 (sterling), m. 85 g

cena wywoławcza: 200 zł

131
Dwa flakony na perfumy
Birmingham, 2 poł. XIX w.

srebro pr. 925 (sterling), m. 185 g, szkło

cena wywoławcza: 250 zł

133
Dzbanuszek
Londyn, 1901 r.

srebro pr. 925 (sterling), m. 30 g; 
wys. 7,4 cm

cena wywoławcza: 250 zł

132
Kubek
Bracia Zacharow, Moskwa, 
l. 1908–1917

srebro pr. 84, m. 60 g; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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134
Tłok pieczętny z herbem 
Wieniawa
XIX w.

uchwyt drewniany; wys. 9,3 cm

cena wywoławcza: 650 zł

138
Tłok pieczętny z herbem Leliwa
1 poł. XIX w.

uchwyt z lapis lazuli; wys. 8,6 cm; 
pieczęć Ignacego Pawłowskiego 
(1776–1842), biskupa mohylewskiego

cena wywoławcza: 1 400 zł

135
Tłok pieczętny z herbem Ostoja
XVIII w.

uchwyt mosiężny; wys. 5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

137
Tłok pieczętny z herbem Jelita
XVIII w.

uchwyt mosiężny; wys. 5,2 cm

cena wywoławcza: 650 zł

136
Tłok pieczętny z herbem Pobóg
1 poł. XX w.

uchwyt z tworzywa; wys. 7,6 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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140
Dzbanuszek

Gebrüder Hepp, Pforzheim, pocz. XX w.

cyna, grawerowany napis: UNDRA–
PALAST ZOPPOT; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 80 zł

141
Dzban cechu kowali
Niemcy, 2 poł. XVIII w.

cyna, dekoracja trawiona w postaci 
kwiatu i emblematów cechu kowalskiego; 
wys. 33 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

139
Kufel cechu przędzalników 
i tkaczy lnu
Christian Gottlieb Fischer Starszy, 
Prenzlau, 2 poł. XVIII w.

cyna; na korpusie trawione przedstawienie 
heraldyczne z inskrypcją
oraz datą „1777”; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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143
Para świeczników
pocz. XX w.

żeliwo; dekoracja w postaci popiersi 
Mozarta i Beethovena; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

144
Kałamarz z figurami 
zwierząt
pocz. XX w.

brąz patynowany; dł. 37 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

142
Kałamarz

WMF, Geislingen, poł. XIX w.

metal oksydowany, srebrzony, wkład 
porcelanowy; wym. 10,5 × 27 × 13 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

AUKCJA VARIA (22) | CYNA
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145
Zestaw do likieru
2 poł. XX w.

w zestawie: karafka i 6 kieliszków; 
szkło bezbarwne, trawione, malowane; 
wys. karafki 17 cm

cena wywoławcza: 400 zł

147
6 kieliszków do wina
2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawione; wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

146
Zestaw do likieru

XX w.

w zestawie: karafka i cztery kieliszki; 
szkło bezbarwne, trawione; wys. karafki 

27,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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149
Zestaw do likieru
l. 20.–30. XX w.

w zestawie: karafka i 6 kieliszków, 
szkło bezbarwne i czarne; 
wys. karafki 30 cm

cena wywoławcza: 700 zł

148
Zestaw do likieru

l. 20.–30. XX w.

w zestawie: karafka i 6 kieliszków; 
szkło bezbarwne, trawione; dekoracja 

kwiatowa; wys. karafki. 33,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

150
Zestaw do likieru

HSG„Hortensja”, Piotrków Trybunalski, 
l. 30. XX w.

w zestawie: karafka i sześć kieliszków; 
szkło bezbarwne optycznie dmuchane, 

malowane; wys. karafki 22,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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151
3 kieliszki do wina

szkło bezbarwne, zielone i brązowe; 
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 150 zł

152
Cukiernica

Huta Niemen, ok. 1930 r.

szkło łososiowe prasowane, 
dekoracja w postaci 

ptaków na gałęziach; 
wys. 14 cm; wyszczerbienia 

na krawędzi podstawy

cena wywoławcza: 250 zł

153
Wazon
2 poł. XX w.

szkło bezbarwne i czerwone; 
wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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155
Zestaw 8 buteleczek
szkło; wys. 4,5–10,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

154
Zestaw pucharków deserowych
2 poł. XX w.

w zestawie 9 sztuk; szkło bezbarwne 
i zielone; wys. 8 cm

cena wywoławcza: 350 zł

156
Paterka

2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, zielone i niebieskie; 
wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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160
Pojemnik na herbatę
XX w.

szkło kryształowe, srebro 
pr. 800; wys. 15 cm

cena wywoławcza: 900 zł

159
Szklanica biedermeier
poł. XIX w.

szkło bezbarwne, opalizujące, 
złocenia; wys. 12,3 cm

cena wywoławcza: 400 zł

158
Wazon „Perlora”

WMF, poł. XX w., proj. Walter Dexel

szkło bezbarwne; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

157
Patera
2 poł. XX w.

szkło bezbarwne kryształowe; 
wys. 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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163
Patera
Mats Jonasson, Szwecja, l. 90. XX w.

szkło bezbarwne, podmalowane, 
dekoracja w postaci profilu męskiego; 
śred. 37,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

162
Patera art deco

Verrerie des Andelys, Francja, l. 30. XX w.

szkło bezbarwne, opalizujące, prasowane; 
dekoracja reliefowa w postaci liści 

i owoców kasztanów; sygn.: Verlys; 
śred. 29,8 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

161
Patera art deco
Verrerie des Andelys, Francja, l. 30. XX w.

szkło bezbarwne, opalizujące, prasowane, 
okucie metalowe; dekoracja reliefowa 
w postaci ptaków i ryb; sygn.: Verlys/
France; śred. 34,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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164
Talerz Doucai
Chiny, dynastia Qing, okres Guangxu 
(1875–1908)

porcelana malowana podszkliwnie kobal-
tem i naszkliwnie farbami emaliowymi; 
sygn. kobaltem podszkliwnie; śred. 20 cm

cena wywoławcza: 800 zł

166
Zestaw do konfitur
Tułowice, l. 1928–1945

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; śred. miski 17 cm

cena wywoławcza: 500 zł

165
Talerz dekoracyjny

Villeroy & Boch, Mettlach

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; śred. 28 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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167
Zestaw do konfitur

Volkstedt, po 1930 r.

porcelana; śred. 15,5 cm i 9 cm

cena wywoławcza: 150 zł

168
Wazon
Rosenthal, 1929 r.

porcelana szkliwiona; wys. 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł

169
Cache-pot

XIX/XX w.

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne; dekoracja typu Imari;  

wym. 14,5 × 27 × 21 cm 

cena wywoławcza: 1 300 zł



70 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

170
Zestaw do kawy

Rosenthal, pocz. XX w.

wzór Caecilie, porcelana, złocenia

cena wywoławcza: 250 zł

172
Zestaw trzech filiżanek do kawy

Mitterteich, Bareuther, Eschenbach

porcelana; wys. 4–6,8 cm

cena wywoławcza: 150 zł

171
Cztery filiżanki do kawy
Rosenthal, pocz. XX w.

wzór Caecilie, porcelana, złocenia

cena wywoławcza: 350 zł
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174
Wazon
Berlin, po 1870 r.

porcelana, malatury podszkliwne; 
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 900 zł

173
Wazon

Miśnia, poł. XX w.

porcelana, malatury 
podszkliwne, złocenia; 

wys. 30,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

175
Taca

Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana malowana, złocenia; 
wym. 40,5 × 40 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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176
Wazon
Berlin, l. 1849–1870

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. 19,4 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

178
Zegar kominkowy
Francja, XX w.

marmur, mosiądz; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

177
Zegar w kształcie liry

2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia; 
na spodzie plakieta z napisem: 

Marie- Antoinette Clock/
Victoria and Albert Museum; 

wys. 39 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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180
Talerz
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; śred. 29 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

179
Talerz

Miśnia, pocz. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; śred. 29 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

181
Talerz

Miśnia, l. 1924–1934

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; śred. 29 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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182
Serwis kawowy  

„Asimmetria Weissgold”
Rosenthal, 1986 r., proj. Bjørn Wiinblad

w zestawie: dzbanek, cukiernica, mlecznik, 
6 filiżanek ze spodkami, 6 talerzyków 

deserowych; porcelana szkliwiona, dekoracja 
reliefowa, złocenia; wys. dzbanka 21 cm; 

brak pokrywki do cukiernicy

cena wywoławcza: 700 zł

183
Cztery filiżanki do mokki
Rosenthal, 1954 r. 

porcelana, złocenia,  
dekoracja w postaci różyczek

cena wywoławcza: 80 zł

184
Sześć filiżanek  
do kawy
Rosenthal, 1 ćw. XX w.

wzór Donatello,  
porcelana, złocenia

cena wywoławcza: 300 zł
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187
Cztery filiżanki do kawy
Bing & Grøndahl, Kopenhaga, 

l. 1948–1951

porcelana malowana  
podszkliwnie kobaltem

cena wywoławcza: 200 zł

185
Misa
Chiny, dynastia Qing, okres Guangxu 
(1875–1908)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem; 
dekoracja w postaci ryb; czteroznakowa 
sygnatura Kangxi; wys. 9 cm, śr. 20,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

186
Misa

Chiny, dynastia Qing, okres Guangxu 
(1875–1908)

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem; dekoracja w postaci ryb; 

czteroznakowa sygnatura Kangxi; 
wys. 10 cm, śred. 23,5

cena wywoławcza: 600 zł
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188
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, 1895 r.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; śred. 36,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

189
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, 1894 r.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; śred. 36,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

191
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, 1909 r.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; śred. 23 cm

cena wywoławcza: 800 zł

190
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, pocz. XX w.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; śred. 23,2 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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192
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, kon. XIX w.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej, w postaci sceny śmierci Arnolda 
Winkerieda pod Sempach; śred. 37 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

193
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, pocz. XX w.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej, w postaci widoku zamku Kufstein 
w Bawarii; śred. 44,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

195
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, 1893 r.

kamionka, dekoracja monochromatyczna  
w płaskim reliefie w postaci sceny hołdu Henryka 
IV w zamku Canossa; śred. 40 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

194
Talerz dekoracyjny
Villeroy & Boch, Mettlach, 1901 r.

kamionka, dekoracja barwna w technice 
chromolitowej; średn. 23,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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196
Wazonik
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1931–1944

glina, malatury podszkliwne,  
złocenia; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

198
Popielniczka
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, po 1920 r.

glina szkliwiona, oprawa srebrna pr. 800; 
wym. 15,4 × 11,7 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

197
Talerz dekoracyjny

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1930–1944

glina, malatury podszkliwne, dekoracja 
w postaci widoku zamku w Olsztynie; 

śred. 27 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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200
Wazon
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1944

glina, malatury podszkliwne,  
złocenia; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

199
Patera

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1931–1944

glina, malatury podszkliwne, 
wys. 11,5 cm, śred. 29,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

201
Patera

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1928–1944

glina malowana kobaltem, złocenia; 
śred. 33 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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202
Figura aportującego pointera
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1936–1944,  
proj. Arthur Steiner

glina, sygn. na podstawie: A. Steiner; 
wys. 22 cm; utrącona głowa ptaka

cena wywoławcza: 1 600 zł

203
Figura łosia

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1936–1944

glina; wys. 10 cm, dł. 16,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

204
Figurka cietrzewia
Rosenthal, 1956 r.

porcelana malowana podszkliwnie, 
wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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205
Figura koguta
Turyngia, ok. 1900 r.

porcelana, malatury 
podszkliwne; wys. 22 cm

cena wywoławcza: 600 zł

206
Figurka ogrodniczki
Miśnia, l. 1850–1924, 

proj. Victor Acier

porcelana malowana kobaltem  
podszkliwnie; wys. 16,5 cm;  
ubytek szkliwa na kapeluszu

cena wywoławcza: 1 500 zł

207
Figurka piłkarza
Jaworzyna Śląska, l. 1945-1954

porcelana szkliwiona; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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208
Miseczka
Ilmenau, Turyngia, l. 1934–1949

porcelana, złocenia,  
dekoracja kwiatowa; śred. 18 cm

cena wywoławcza: 70 zł

209
Półmisek z herbem Gdańska

Ćmielów, l. 30. XX w.

porcelana; dł. 25,6 cm

cena wywoławcza: 150 zł
210

Zestaw do kawy
Rosenthal, l. 30. XX w.

w zestawie: mlecznik, cukiernica,  
6 filiżanek ze spodkami; porcelana, 

dekoracja kwiatowa

cena wywoławcza: 400 zł
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212
Paterka na okrągłej stopie
Rosenthal, 1953 r.

porcelana, złocenia,  
dekoracja kwiatowa; śred. 17 cm

cena wywoławcza: 70 zł

213
Pięć filiżanek do kawy

Rosenthal, 1939 r.

wzór Pompadour, porcelana

cena wywoławcza: 150 zł

211
Talerz dekoracyjny
Miśnia, l. 1924–1934

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; śred. 25 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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214
Para pater
Zakłady Porcelany i Porcelitu 
w Chodzieży, l. 60. XX w.

porcelana, dekoracja kwiatowa; 
śred. 30 i 18 cm

cena wywoławcza: 400 zł

216
Zestaw popielniczek brydżowych
ZPS „Karolina”, Jaworzyna Śląska, 
l. 60. XX w.

w zestawie 4 sztuki;  
porcelana szkliwiona, złocenia

cena wywoławcza: 150 zł

215
Wazonik brydżowy

ZPS „Karolina”, Jaworzyna Śląska, 
l. 60. XX w.

porcelana szkliwiona; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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218
Wazon
Heinrich & Co., Selb, l. 70. XX w.

porcelana; wys. 60 cm

cena wywoławcza: 950 zł

217
Dwa wazoniki

Rosenthal, l. 50. XX w.

porcelana; wys. 12 cm i 7,5 cm

cena wywoławcza: 50 zł

219
Wazon

Wałbrzych, 2 poł. XX w.

porcelana; wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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221
Wazon
Royal Copenhagen, 1967 r.

porcelana, malatury podszkliwne, 
dekoracja w postaci pejzażu; 
wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

220
Wazon
Royal Copenhagen, 1966 r.

porcelana, malatury podszkliwne, 
dekoracja w postaci malw; wys. 29 cm

cena wywoławcza: 350 zł

222
Serwis kawowy
Julius Paul & Sohn, Bolesławiec, 
l. 30. XX w.

w zestawie: 2 dzbanki, mlecznik, 
cukiernica, 7 filiżanek ze spodkami; 
kamionka szkliwiona, dekoracja 
natryskowa

cena wywoławcza: 400 zł
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223
Waza czarnofigurowa stamnos
Grecja, kon. V w. p. n. e.

ceramika malowana, dekoracja 
figuralna; wys. 35 cm; stan zachowania: 
po konserwacji, sklejenia, ubytki; 
pochodzenie: Beaussant Lefèvre, Paryż, 
aukcja z 7.11.2017, poz. 11

cena wywoławcza: 7 000 zł

225
Amfora
Villeroy & Boch, Mettlach, 1898 r.,  
proj. Johann Baptist Stahl

kamionka jaspisowa, szkliwo matowe; 
wys. 33,7 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

224
Wazon huculski

Pokucie, pocz. XX w.

glina, dekoracja ryta i malowana; 
wys. 25 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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226
Lampa podłogowa

2 poł. XX w.

metal niklowany, plastik; wys. regulowana 
159–190 cm, śred. klosza 42 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

227
Stolik-pulpit
Veriett, Niemcy, 2 poł. XX w.

metal niklowany, tworzywo, regulowane 
wysokość oraz kąt nachylenia blatu; 
wym. blatu 40 × 65 cm, wys. 55–97 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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229
Lampa gabinetowa

pocz. XX w.

brąz patynowany,  
szkło prasowane; wys. 52 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

228
Kilim Nad afrykańską rzeką
2 poł. XX w.

wełna; wym. 170 × 270 cm,  
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 2 400 zł
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230
Para ramek do fotografii

XIX/XX w.

drewno lakierowane na czarno; 
wym. 10 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

232
Ramka do fotografii

Włochy, XX w.

mosiądz, mozaika szklana; śred. 6,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

231
Fajka
XIX/XX w.

pianka morska, bursztyn

cena wywoławcza: 500 zł
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233
Zestaw do haftowania

Szwecja, pocz. XX w.

oprawy ze srebra pr. 835

cena wywoławcza: 1 300 zł

234
Puzderko w stylu art deco
l. 30. XX w.

drewno; wys. 12,4 cm, śred. 14 cm

cena wywoławcza: 500 zł

235
Przybornik
l. 30. XX w.

drewniana skrzynka z dwoma 
ruchomymi pojemnikami, 

pokrywki niklowane;  
wym. 16 × 31,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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236
Kalasz
Francja (?), l. 1768–1774

czepiec noszony w celu ochrony fryzury przed 
wiatrem; tafta w kolorze błękitnym, podszewka 
jedwabna, fiszbiny; wys. z przodu: 37 cm, wys. 
z tyłu: 24 cm; stan zachowania dobry, tkanina 
wierzchnia częściowo wypłowiała, z jednej strony 
plama po zalaniu, w kilku miejscach przetarta 
na krawędziach fiszbin, brak jednej wstążki, inna 
zniszczona; dołączona ekspertyza kostiumolog 
Anny Nurzyńskiej-Dziemskiej

cena wywoławcza: 6 500 zł
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237
Suknia dzienna
Popham, Radford & Co., Plymouth,  
l. 70.–80. XIX w.

suknia dwuczęściowa, złożona z żakietu i spódnicy 
z trenem; tafta i atłas w kolorze ciemnofioletowym, 
podszewka z bawełnianego płótna; stan zachowania 
dobry, suknia lekko zakurzona, odbarwienia 
w podszewce stanika, lekkie przetarcia tkaniny, 
podszewka spódnicy odpruta na niewielkim 
fragmencie przy pasku, jedno pęknięcie w spódnicy; 
dołączona ekspertyza kostiumolog  
Anny Nurzyńskiej-Dziemskiej

cena wywoławcza: 15 000 zł
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238
Suknia
Europa Zachodnia, 1 poł. lat 70. XIX w.

suknia czteroczęściowa, złożona z dwóch staników (dzienny, 
wieczorowy), spódnicy i tuniki; ryps jedwabny w kolorze 
złocisto-oliwkowym, podszewki staników z bawełnianego płótna, 
koronka, tiul; stan zachowania bardzo dobry, lekkie zabrudzenie 
trenu od spodu, kilka niewielkich plamek na spódnicy, delikatny 
nalot na podszewkach staników; dołączona ekspertyza 
kostiumolog Anny Nurzyńskiej-Dziemskiej

cena wywoławcza: 17 000 zł
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239
Naszyjnik
pocz. XX w.

złoto, platyna, m. 4,67 g, 1 brylant 
ok. 0,25 ct, 29 rozet diamentowych, 
1 perełka; dł. wisiorka 3,5 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł

240
Broszka

Wiedeń, l. 20. XX w.

złoto p. 0,580, platyna, m. 6,96 g,  
1 szafir ok. 0,50 ct, 2 perełki, 

8 diamentów w szlifach 16/16 i 8/8,  
łącznie ok. 0,30 ct, 10 rozet 

diamentowych; dł. 7,3 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

241
Potrójny naszyjnik perłowy

m. 47,5 g, 268 sztuk pereł 
hodowanych Akoya, od 3,6–8,00 mm, 

kremowe z odcieniem różu, zapięcie: 
złoto p. 0,375, 10 półperełek, 5 sztuk 
szafirków, dł. 49 cm (najkrótszy sznur)

cena wywoławcza: 3 900 zł
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244
Pierścionek
pocz. XX w.

platyna 0,950, m. 2,31 g,  
5 diamentów w szlifie 8/8, ok. 0,10 ct,  
2 perełki barokowe

cena wywoławcza: 1 200 zł

242
Pierścionek
Polska, l. 20.-30. XX w.

złoto p. 0,580, m. 2,80 g, 3 brylanty 
w starym szlifie łącznie ok. 0,80 ct, 
8 diamentów w szlifie 8/8 łącznie 
ok. 0,15 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł

243
Broszka

Francja, XIX/XX w.

złoto p. 0,750, srebro, m. 9,56 g,  
1 brylant ok. 0,60 ct, 66 rozet 

diamentowych; śred. 3,3 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

AUKCJA VARIA (22) | BIŻUTERIA
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247
Pierścionek
1 poł. XX w.

złoto p. 9 (0,375), szafir

cena wywoławcza: 600 zł

245
Pierścionek
ZSRR, 2 poł. XX w.

złoto p. 0,583, m. 2,76 g,  
1 szafir w szlifie kaboszonowym,  
16 rozet diamentowych

cena wywoławcza: 900 zł

246
Obrączka „Memory ring”

złoto p. 0,585, m. 3,54 g, 15 brylantów 
łącznie ok. 1,50–1,60 ct

cena wywoławcza: 7 700 zł
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249
Pierścionek
pocz. XX w.

złoto p. 0,580, m. 7,55 g, 1 brylant 
w starym szlifie ok, 0,50 ct,  
19 diamentów w szlifie 16/16,  
łącznie ok. 1,00 ct, niebieska emalia

cena wywoławcza: 2 800 zł

248
Pierścionek

poł. XX w.

platyna pr. 0,950, szafir w szlifie kaboszo-
nowym ok. 5,30 ct, 4 sztuki diamentów 

w szlifie brylantowym, łącznie 0,04 ct

cena wywoławcza: 4 400 zł

250
Pierścionek

złoto p. 0,750, m. 3,70 g, 2 sztuki 
diamentów w szlifie brylantowym  

łącznie 0,11 ct

cena wywoławcza: 1 700 zł
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251
Bransoleta
Wiedeń, l. 20.-30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 5,60 g,  
imitacja chryzoprazów 
i kryształów górskich; dł. 21 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

253
Pierścionek-obrączka

złoto p. 0,750, m. 4,11 g

cena wywoławcza: 950 zł

252
Kolczyki

Wiedeń, l. 20.–30. XX w.

złoto p. 0,585, dukatowane, 
m. 3,16 g, 2 rozety diamentowe, 

8 rautów diamentowych; dł. 1 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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254
Naszyjnik
l. 20.–30. XX w.

złoto p. 0,750,  
m. 10,25 g; dł. 43,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

255
Naszyjnik

Wiedeń, l. 20.–30. XX w.

złoto dwukolorowe p. 0,585,  
m. 7,36 g, dł. 42 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
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256
Pierścionek

złoto p. 18 (o, 750), kamea

cena wywoławcza: 500 zł

258
Broszka-wisior

kamea, metal; wym. 4,5 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

257
Broszka-wisior

kamea, metal; wym. 4,3 × 3,3 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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260
Pierścionek

złoto p. 0,750, m. 2,42 g,  
szafir ok. 0,14 ct, 10 sztuk diamentów 
łącznie ok. 0,06 ct

cena wywoławcza: 600 zł

259
Obrączka z diamentami

2 poł. XX w.

złoto p. 18, 6 sztuk diamentów

cena wywoławcza: 700 zł

261
Pierścionek

złoto p. 18, rubinek, rauty diamentowe

cena wywoławcza: 600 zł
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262
Wisior

złoto p. 0,580, m. 1,16 g; dł. 3 cm

cena wywoławcza: 250 zł

263
Wisior – etui na ołówek

srebro p. 0,800, m. 2,76 g, niello; 
dł. 5,9 cm

cena wywoławcza: 150 zł

264
Bransoleta
Wiedeń, kon. XIX w.

srebro złocone, m. 34,65 g, 
czarna emalia, 10 półperełek

cena wywoławcza: 2 700 zł
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267
Wisior 

złoto p. 0,750, m. 6,03 g,  
heliotrop; dł. 3,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

266
Sygnet z herbem Kościesza
l. 30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 10,17 g, 
dwuwarstwowy karneol

cena wywoławcza: 2 400 zł

265
Pierścień z gargulcem

złoto p. 0,580, m. 11,88 g, onyks

cena wywoławcza: 2 800 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 wynosi 18%. 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 wysta-
wiamy 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 negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 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. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

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 zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania 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 aukcjo-
nera, 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 wynosi 18%. 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 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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.



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 VARIA (22)

Gdańsk, 7 kwietnia 2018 r., godz. 17
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą 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) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl

 

opracowanie katalogu: Roman Nielubszyc, Agnieszka Chrzanowska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

Indeks
MALARSTWO | str. 2–37 (poniżej podane numery pozycji w katalogu):

 

ARZT CONSTANT DAVID LUDOVIC 35

BAHL REINHOLD 37

BAKAL WIESŁAW 58

BARANOWSKI HENRYK 42, 44, 53

BRANDT NIKOLAI 40

DELEKTA-WYCIŃSKA IZABELA 11

DILL LUDWIG 19

EHRHARDT F. 49

EIDRIGEVICIUS STASYS 63

FEDKOWICZ JERZY 39

FERRIERE FRANÇOIS 36

FOLEY HENRY 18

HARDY THOMAS BUSH 47

HEBENSTREIT MIECZYSŁAW 12

HEIMROTH KAROL 34

HUMPHREY 24

JANOWSKI STANISŁAW 32

JÓZEFCZYK M. 60

JÓZEFOWICZ JÓZEFA MARIA 52

KALCKREUTH PATRICK VON 46

KASPROWICZ J. J. 31

 

KUZIEMSKA-WILCZOPOLSKA GERTRUDA 23

ŁOSOWSKI ALFONS 65

MALARZ NIEOKREŚLONY:

Kwiaty w wazonie  61

Leśny staw  29

Pejzaż  1

Pejzaż jesienny  16

Pejzaż ze starym drzewem  30

Portret dziewczynki  55

Uliczka  20

MASŁOWSKI STANISŁAW  54

MAZUREK  28

MOKWA MARIAN  22

NOORDEN WIM VAN  43

OSTROWSKI KAZIMIERZ  59

PAŁUCHA JACEK  62

PAWLOWSKI A.  48

POUSTOCHKINE BAZYLI  27

PRIEBE RUDOLF  17

RABINOWICZ BENCION  41

REUTER HELMUT  51

 

ROBERTSON ROY  25

SCHAFER ERICH KURT  56

SCHMIDT CARL HEINRICH FRANTZ  26

SCHULTZ HARRY  33, 45

SCHULZ–STRADTMAN OTTO  9

SCHWARTZ K.  21

SCHWEITZER ADOLF GUSTAW  10

SETKOWICZ ADAM  5

SĘTOWSKI TOMASZ  64

STAŃKO LESZEK  2, 3

STAŃKO MICHAŁ  4

STĘPIEŃ JAN  13

SZCZYGLIŃSKI HENRYK  14

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  15

VITALTA M.  6

WĄTORSKI MIECZYSŁAW  38

WOLTERS GEORG  50

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  7

ZARĘBSKA STEFANIA  8

ZUCKER JAKUB  57

RZEŹBA | str. 38–41

SREBRA I PLATERY | str. 42–59

CYNA  | str. 60–61

SZKŁO  | str. 62–67

CERAMIKA | str. 68–87

LAMPY I MEBLE  | str. 88–89

VARIA  | str. 90–91

TKANINY  | str. 92–95

BIŻUTERIA  | str. 96–105



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

71 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 18 KWIETNIA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 4 KWIETNIA 2018 R.

młodasztuka

Matylda Polak, Muzeum Reina Sofia, Madryt, 2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.



AUKCJA MILITARIÓW /3
Gdańsk, 28 kwietnia 2018



12 MAJA 2018
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Kazimierz Olpiński (1875 Lwów – 1936 tamże), Na targu, olej, płótno, 120 x 167 cm, sygn. l. d.: K.Olpiński
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