
w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

w Gdańsku, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 28 stycznia 2019 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

16 lutego (sobota) 2019, godz. 17.00  
AUKCJA VARIA (28)



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Artysta nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Pejzaż włoski

olej, płótno dublowane, 
45,5 × 75 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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2
Artysta nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Pejzaż włoski z ruinami 
i posągiem

olej, płótno dublowane, 
45,5 × 75 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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3
Thomas Bush Hardy
(1842 Sheffield–1897 Londyn)

Żaglowce na morzu

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

cena wywoławcza: 3 000 zł
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4
Carl Saltzmann
(1947–1923)

Statki na redzie, 1898 r.

olej, płótno, 53,5 × 117 cm
sygn. i dat. l. d.: C. Saltzmann 98

cena wywoławcza: 1 900 zł
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6
J. Makowski
(XX w.)

Jastarnia

olej, tektura, 
21 × 31 cm
sygn. p. d.: J. Ma-
kowski/Jastarnia

cena wywoławcza: 
1 000 zł

5
Zbigniew Litwin
(1914–2001)

Łodzie na plaży, 
1968 r.

akwarela, papier, 
36 × 51 cm
sygn. i dat. p. d.: 
ZLitwin 1968

cena wywoławcza: 
2 600 zł •
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7
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Port

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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9
Stanisław 
Gibiński
(1882 Rzeszów – 
1971 Katowice)

Zamieć

akwarela, tektura, 
23,5 × 33,5 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: S. 
Gibiński

cena wywoławcza: 
900 zł •

8
Stanisław 
Gibiński
(1882 Rzeszów – 
1971 Katowice)

Przy ognisku

akwarela, tektura, 
34 × 48,5 cm
sygn. p. d.: S. 
Gibiński

cena wywoławcza: 
2 400 zł •
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10
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Sanna

akwarela, gwasz, papier, 
27,5 × 47 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 2 400 zł
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12
Peter Götz 
Pallmann

(1908 Berlin–1966)

Pejzaż ze 
sztafażem

olej, płyta, 
43 × 67 cm
sygn. p. d.: 

P. G. Pallmann

cena wywoławcza: 
2 400 zł

11
Artysta 
nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż

olej, płótno,  
39 × 60 cm
sygn. p. d.: mono-
gram nieczytelny

cena wywoławcza: 
900 zł
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52 (varia 7 poz. 45).jpg

13
Artysta nieokreślony

(XIX/XX w.)

Brzozy

olej, płyta, 52 × 41 cm
sygn. p. d. cyrylicą nieczytelnie

cena wywoławcza: 3 000 zł

14
R. Windt
(XIX/XX w.)

Droga w lesie

olej, płyta, 70 × 56 cm
sygn. p. d.: R. Windt

cena wywoławcza: 3 000 zł
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15
Artysta 

nieokreślony
(XVIII w.)

Holenderski 
festyn

olej, deska, 
31,5 × 45 cm

cena wywoławcza: 
3 200 zł

16
W. Baranowski 
(XX w.)

Wywózka 
drewna

olej, płótno, 
50,5 × 70,5 cm
sygn. l. d.:  
W. Baranowski

cena wywoławcza: 
1 900 zł
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18
Jerzy Zgorzałek

(ur. 1944 r.)

Jesienny pejzaż z rzeką, 
1982 r.

olej, płótno, 54,5 × 79,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 

Jerzy Zgorzałek 1982

cena wywoławcza: 2 400 zł •

17
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż z drogą

olej, płótno, 36 × 44,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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19
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Tryptyk o tematyce 
orientalnej

olej, płótno, wym. 97,5 × 36,5 cm 
(każdy)

cena wywoławcza: 1 900 zł
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21
Adolf Gustav Schweitzer

(1847 Dessau – 1914 Düsseldorf)

Fiord, 1880 r.

olej, sklejka, 85 × 68 cm
sygn. p. d.: A. Schweitzer 80

cena wywoławcza: 4 500 zł

20
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż 
śródziemnomorski

olej, płótno naklejone na 
tekturę, 19 × 24,5 cm
sygn. nieczytelnie l. d.

cena wywoławcza: 900 zł
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22
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Pejzaż górski z rzeką

olej, tektura, 30 × 43,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: aneri

cena wywoławcza: 4 600 zł •
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23
W. Wolski
(XX w.)

Pejzaż tatrzański

olej, tektura, 33,5 × 48 cm
sygn. l. d.: W. Wolski

cena wywoławcza: 2 200 zł
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24
Aleksiej Trankowskij
(XIX/XX w.)

Dziewczyna z kogutem

olej, płótno, 86,5 × 56,5 cm
sygn. l. d.: Транковскiй

cena wywoławcza: 14 000 zł
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25
Jacobus Leisten
(1844 Düsseldorf – 1918 tamże)

Scena romantyczna, 1888 r.

olej, deska, 30 × 15 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Leisten 88

cena wywoławcza: 4 400 zł
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26
Władysław 

Serafin
(1905 Kraków – 

1988 tamże)

Wieże kościelne

pastel, papier, 
33,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-

-partout,  
sygn. p. d.: W. 

(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

27
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. Śramkie-
wicz

cena wywoławcza: 
3 000 zł •
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28
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż

olej, tektura, 64,5 × 47,5 cm
sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 20 000 zł •
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29
Zdzisław Kałędkiewicz
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Jeźdźcy w lesie, 1982 r.

olej, płótno, 83 × 118 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.:  
Z. Kałędkiewicz/82 r.
na odwrocie: „Z. Kałędkiewicz/Gd. 
Oliwa, Leśna 9/2/”Jeźdźcy w lesie” 
ol. 85 × 120 cm oraz nalepka BWA 
w Sopocie z kiermaszu w 1982 r.

cena wywoławcza: 5 500 zł •
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30
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Na prerii, 1937 r.

olej, tektura, 50 × 75 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1937

cena wywoławcza: 11 000 zł
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31
Josef Herrmannsdörfer

(1867–1936)

Postój nad rzeką

olej, płótno, 31,5 × 53 cm
sygn. p. d.: Josef Herrmannsdörfer München

cena wywoławcza: 1 000 zł

32
A. Borman

(XIX/XX w.)

Wiejski staw, 
1925 r.

olej, płótno, 
60,5 × 80 cm

sygn. i dat. l. 
d.: A. BORMAN 

TORUŃ 25 R.
niewielkie ubytki 

w płótnie

cena wywoławcza: 
500 zł
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33
Artysta 

nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż wiejski

olej, płótno, 
24,5 × 35,5 cm

sygn. l. d.: 
A. Splihier... (?)

cena wywoławcza: 
900 zł

34
Artysta 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż ze skałami

olej, płótno, 
41 × 55,5 cm

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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35
Jadwiga Walker
(1905–1971)

Wenecja, 1971 r.

olej, płótno, 60 × 49,5 cm
sygn. i dat. d.: Jadwiga Walker/1971

cena wywoławcza: 1 000 zł •

36
Władysław Bielecki

(1896–1943)

Kościół Mariacki w Krakowie

drzeworyt barwny, papier, 
40,5 × 31 cm  

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: W. Bielecki

opis l. d.: Kraków: kościół Mariacki/
nieczytelnie

cena wywoławcza: 500 zł
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37
Oskar Wilda
(1886–1958)

Wieża Bazyliki Mariackiej

olej, karton, 75,5 × 67,5 cm
sygn. p. d.: DANZIG ST. MARIEN/
Oskar Wilda

cena wywoławcza: 2 200 zł
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38
Katarzyna Librowicz
(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Portret młodej kobiety  
w żółtej bluzce

olej, płótno, 60,8 × 45,8 cm
sygn. l. d.: K. Librowicz

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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40
Katarzyna Librowicz
(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Portret chłopca

olej, płyta, 34,7 × 26,8 cm
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 200 zł •

39
Katarzyna Librowicz

(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Portret młodej kobiety  
na zielonym tle

olej, płyta, 40,8 × 32,8 cm
sygn. p. d.: K. Librowicz

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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41
Otto Seeck
(1868–1937)

Autoportret, 1904 r.

olej, płótno, 120 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: Otto Seeck/ 
Berlin 1904

cena wywoławcza: 3 000 zł
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42
Héron de Villefosse,  
Mojżesz Kisling

L’Épopée Bohémienne/
Epopeja cygańska

wyd. Aux Dépens D’Un Amateur, 
Paryż 1959; egzemplarz 127/230; 
ilustracje Mojżesza Kislinga, litografia 
Amadeo Modiglianiego; papier 
czerpany, 12 barwnych ilustracji; 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 10 000 zł
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43
Eugenie Bandell

(1863 Frankfurt n. Menem – 
1918 tamże)

Portret kobiety w kapturze

olej, papier naklejony na tekturę, 
68 × 53 cm

sygn. p. d.: E. Bandell/Frankfurt 
1913 (?)

cena wywoławcza: 1 500 zł

44
J. Kwiatkowski
(XX w.)

Portret kobiety

pastel, papier, 67 × 47,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: J. Kwiatkowski

cena wywoławcza: 1 500 zł
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45
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Dźwigowy, 1954 r.

olej, płótno, 65 × 46,5 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz
na odwrocie nazwisko artysty wraz 
z tytułem, datą powstania i wymiara-
mi, na krośnie nalepka autorska

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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47
Ryszard Skupin

(1930–2005)

Martwa natura 
z owocami

olej, płótno, 
36 × 42 cm

sygn. p. d.: SKUPIN

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

46
Artur Kolnik
(1890 Stanisławów – 1971 Izrael)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 40,5 × 32 cm
sygn. p. d.: Kolnik
niewielkie ubytki

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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48
Walter Spitzer
(ur. 1927 r.)

Martwa natura 
z bakłażanami

olej, płótno, 46 × 65,5 cm
sygn. p. d.: W. Spitzer

cena wywoławcza: 3 500 zł
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49
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Martwa natura z reprodukcją 
Chardina II, 1952 r.

olej, płótno, 33,5 × 46,5 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz
na odwrocie nazwisko artysty 
wraz z tytułem, datą powstania 
i wymiarami

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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50
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akt w pracowni, 1935 r.

olej, płótno, 74,5 × 64,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Kasper Pochwal-
ski/1935
pochodzenie: zbiory rodziny artysty

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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52
Piotr Potworowski

(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Projekt kostiumu II

akwarela, gwasz, papier, 34,5 × 24,5 cm
opis. p. g.: Faust; l. g.: tabliczki oraz 

poniżej: Kuby wszystki (?)/biało/czarne
Projekt kostiumu do „Fausta” 

J.W. Goethego, spektaklu wystawionego 
przez poznański Teatr Polski, reżyserowa-
nego przez Jerzego Grotowskiego, którego 

premiera odbyła się 13.04.1960

cena wywoławcza: 2 600 zł •

51
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Przygody Profesora Filutka 
„Przegląd Sportowy”

tusz, papier, 29 × 10 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 650 zł •
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53
Piotr 
Potworowski
(1898 Warszawa – 
1962 tamże)

Projekt 
scenografii II

akwarela, gwasz, 
ołówek, papier, 
22 × 33 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: P. 
POTWOROWSKI
Projekt scenografii 
do przedstawienia, 
zapewne dla Teatru 
Polskiego w Pozna-
niu, z którym artysta 
współpracował

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

54
Piotr 

Potworowski
(1898 Warszawa – 

1962 tamże)

Projekt 
scenografii I

gwasz, 
ołówek, papier, 

21,5 × 28,5 cm  
w świetle passe-

-partout
sygn. p. d.: P.POT
Projekt scenografii 
do przedstawienia, 
zapewne dla Teatru 
Polskiego w Pozna-

niu, z którym artysta 
współpracował

cena wywoławcza: 
3 800 zł •
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55
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 r. 
Częstochowa)

Dotknięcie 
muzy, 2005 r.

olej, płótno, 
80 × 90 cm
sygn. i dat. l. d.: 
T. Sętowski 2005

cena wywoławcza: 
12 000 zł •

56
Janusz Karwacki

(ur. 1940 r.)

Kraj mały jak 
muszelka

mezzotinta, papier, 
13,8 × 19 cm

sygn. ołówkiem p. d.: 
Janusz Karwacki; opis. 

l. d.: E. A. edycja II 
1974 ’80, śr. d.: „Kraj 

mały jak muszelka”

cena wywoławcza: 
300 zł •
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57
Stanisław Chlebowski
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Dziewczyna we wnętrzu, 1956 r.

olej, płyta, 63 × 46
sygn. i dat. l. d.: St/Chlebowski/56

cena wywoławcza: 2 200 zł •

58
Hanna Solway

(ur. 1951 r.)

Kompozycja, 1997 r.

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

na odwrocie nazwisko artystki, 
technika i wymiary oraz data 

powstania

cena wywoławcza: 3 200 zł •
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60
Jacek Dehnel
(ur. 1980 r. Gdańsk)

Gałązki jaśminu w wazonie, 
1998 r.

pastel, karton, 55 × 39 cm
sygn. i dat. p. d.: Jacek Dehnel 1998

cena wywoławcza: 800 zł •

59
Wilhelm Kimbel
(1868 Wrocław – 1965 Zehdenick)

Aniołek

kredka, papier, 53 × 37 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: WK

cena wywoławcza: 500 zł
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61
Bruno Bruni
(ur. 1936 r. Gradara)

Orchidea

litografia barwna, 
papier, 87 × 67,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem śr. d. nieczytelnie
opis. ołówkiem śr. d.: 54/99

cena wywoławcza: 3 200 zł
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62
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

One way trip, z serii 
„Gangsterzy”, 1998 r.

litografia, papier, 105 × 140 cm
sygn. p. d.: Świerzy, opis. l. d.: 1/35 AP

cena wywoławcza: 5 500 zł •



45AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO

64
Waldemar Świerzy

(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

The Boss, z serii „Gangsterzy”

litografia, papier, 75 × 140 cm
sygn. p. d.: Świerzy, opis. l. d.: AP 3/35

cena wywoławcza: 4 400 zł •

63
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

He knew too much, z serii 
„Gangsterzy”, 1998 r.

litografia, papier, 94 × 86 cm
sygn. p. d.: Świerzy, opis. l. d.: 5/35 AP

cena wywoławcza: 4 400 zł •
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65
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Iluzoryczna specyfika 
losowych komplementów

litografia, papier,  
72 × 71 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński
opis. ołówkiem l. d.: 186/350

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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66
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r.)

Kolejka na jednego, 2000 r.

technika mieszana, papier, 
68 × 98 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 2000

cena wywoławcza: 3 400 zł •
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68
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Portret kobiety

tusz, papier, 10 × 6 cm
sygn. p. d.: R. STRYJEC

cena wywoławcza: 500 zł •

67
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki 
k. Lidy – 1997 
Gdańsk)

Szkice 
„Teoria…”

tusz, papier, 
29 × 41,5 cm
sygn. p. d.: R. 
STRYJEC

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
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69
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Kościółek, 1960 r.

gipsoryt, papier, 18 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: Stryjec 
Ryszard „Kościółek” 1960

cena wywoławcza: 1 600 zł •

70
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 
1997 Gdańsk)

Szachy, 1988 r.

akwaforta, papier, 
41,5 × 32 cm (odcisk płyty)
sygn. na płycie l. d.: RYSZARD 
STRYJEC/1988 (?) GDAŃSK
sygn., dat. i opisany ołówkiem 
u dołu: Szachy akwaforta-
-sztych 57/96 Ryszard Stryjec 
Gdańsk 1988 rok

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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71
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko – 1946 Kraków)

Teka Gdańsk, 1928 r.

14 plansz z 20, w tym 3 
w oprawach; litografia, wym. 
50 × 35 cm i 50 × 70 cm 
(jedna plansza); drobne 
uszkodzenia i zaplamienia, 
zniszczona okładka
Teka z serii „Motywy 
Architektury Polskiej Jana 
Gumowskiego”, zeszyt V; 
Warszawa 1928.
1.Portal w ratuszu polskim
2. Fort przy ujściu Wisły
3. Brama Mariacka
4.  Fontanna przed dworcem 

Artusa
5.  Fragment fryzu z Zielonej 

Bramy
6. Popiersie Zygmunta III
7. Tarcza w dworcu Artusa
8.  Zygmunt III na szczycie 

wieży
9. Spichlerz królewski
10. Popiersie Władysława Jagiełły
11. Ulica panieńska (Mariacka)
12. Rezydencja królów polskich (Zielona Brama)
13. Długi Most
14. Libera Civitas Gedanensis

cena wywoławcza: 1 900 zł
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72
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Teka Gdańsk, 1957 r.

12 autolitografii, wyd. DESA,  
nr 000010, każda plansza  
sygnowana ołówkiem przez artystę;  
wym. 45,5 × 30,5 cm (arkusz)
1. Panorama Gdańska z nad Motławy
2.  Długi Targ z Ratuszem Głównego 

Miasta
3. Portal Ratusza Głównego Miasta
4. Ratusz Staromiejski
5. Południowa Panorama Gdańska
6. Dom opatów pelplińskich
7. Zbrojownia
8. Kościół Najświętszej Marii Panny
9. Motławka – widok spod Ołowianki
10.  Krucyfiks starogardzki z Muzeum 

Pomorskiego
11.  Katedra w Oliwie – strona 

północna
12.  Wnętrze Katedry Oliwskiej

cena wywoławcza: 2 400 zł •
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74
Friedrich Eduard 

Meyerheim

Das hohe Thor  
zu Danzig

Brama Wyżynna od 
południowego zachodu, 
wyd. Verlad d. Buch-u. 

Kunsthandlung 
v. Fr. Sam. Gerhard in 
Danzig. Lith. Inst. von 

A. Rahnke in Elbing, 
1839 r., litografia 

kolorowana; wym. 
23,2 × 29,2 cm (od-
cisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
1 200 zł

73
Balthasar 
Friedrich Leizel

Der Domniks 
Plan in Danzig, 
oder der Markt 
Plaz…/Vue 
de la place, 
ou Marche de 
Danzig…

Targ Węglowy 
w Gdańsku, 
wyd. Dominicus 
Fietta, Augsburg, 
ok. 1795 r., miedzio-
ryt kolorowany w epo-
ce, 29 × 41 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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75
Matthäus Merian

Dantiscum/Danzig

Widok Gdańska z Biskupiej Górki, pochodzący z dzieła „Topographia Electoratus 
Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, Frankfurt nad Menem, 1652 r., 
miedzioryt kolorowany, wymiary widoku 19 × 47,5 cm; w oprawie
Lit.: Dantiscum Emporium, G101/1

cena wywoławcza: 3 000 zł

76
Pieter van der Aa

La Ville de 
Dantzic, dans 
la Prusse Royale

Panorama Gdańska 
od południowego 
zachodu, Lejda, 
1730 r., miedzioryt 
kolorowany, wym. 
widoku 21,5 × 27 cm; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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78
Christoph Hartknoch

Dirschau

Widok Tczewa pochodzący z dzieła 
„Alt- und Neues Preussen”, wyd. 
Martin Hallervorden, Królewiec, 1684 r., 
miedzioryt, wym. widoku 13 × 16,4 cm, 
wym. arkusza 32 × 19 cm

cena wywoławcza: 800 zł

77
Christoph Hartknoch

Marienwerder/Die churfürstliche 
Brandtstadt an Pommerellen

Widok Kwidzyna pochodzący z dzieła „Alt – und 
Neues Preussen”, wyd. Martin Hallervorden, 
Królewiec, 1684 r., miedzioryt, wym. widoku 
13 × 16,5 cm, wym. arkusza 32 × 19 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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80
Alphonsus Lasor a Varea

Danzicha/Gedanum, Kratio…

Panorama Gdańska według Francesco Valegio, po-
chodząca z dzieła „Universus terrarum orbis scripto-
rum calamo delineates”, wyd. Frambotti & Conzatti, 
Padwa, 1713 r., miedzioryt, 8,5 × 13,5 cm (odcisk 

płyty), wym. arkusza 33,5 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

79
Christoph 

Hartknoch

Thorn

Panorama Torunia 
pochodząca z dzieła 

„Alt – und Neues 
Preussen”, wyd. 

Martin Hallervorden, 
Królewiec, 

1684 r., miedzioryt, 
15,7 × 27,5 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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82
C. A. Mann

Dirschau

Widok Tczewa
litografia tonowana, 

wym. widoku 
12,5 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 
550 zł

81
C. A. Mann

Graudenz

Panorama 
Grudziądza, 1855 r.
litografia tonowana, 
wym. widoku 
12,5 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł
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84
Johann Gottfried 
Seyfert

Oppeln

Panorama Opola 
pochodząca z dzieła 
„Der monatliche 
Neuigkeitsträger”, 
ok. 1795 r., mie-
dzioryt, 16,5 × 24,5 
cm (odcisk płyty); 
rzadkie

cena wywoławcza: 
2 600 zł

83
Gabriel Bodenehr

Lublin in Pohlen

Panorama Lublina, Augsburg, ok. 1700 r., 
miedzioryt, 16 × 49,3 cm (dwie płyty); 
przycięty prawy margines; rzadkie

cena wywoławcza: 2 800 zł
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85
Georg Braun,  

Frans 
Hogenberg

Dantzigk

Widok Gdańska 
od strony 

północno-zachod-
niej, 1575 r., 

miedzioryt, wym. 
32,5 × 48 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Dantiscum 
Emporium…, 

G95/1

cena 
wywoławcza: 

2 000 zł

86
Erik J. Dahlberg

Urbs Warsavia 
sedes Regnum 
Poloniae 
ordinaria 
eo statu 
repraesentata…

Plan oblężonej 
przez wojska 
szwedzkie War-
szawy w 1655 r., 
pochodzący z dzieła 
S. Pufendorfa „De 
Rebus a Carolo Gu-
stavo…, Sztokholm, 
1696 r., miedzioryt, 
26 × 32,5 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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88
Eberhard 

Werner Happel

Die Stadt 
Elbing

Plan Elbląga, 
wyd. Thomas von 

Wiering, Hamburg, 
1698 r., miedzio-

ryt, 15 × 28,5 cm 
(odcisk płyty); 

rzadkie

cena wywoławcza: 
1 300 zł

87
Peter Böse

Illuminatio 
Elbingae die 
3. Aug. Ao 
1735. In 
Honorem Smi 
Augusti III. 
Regis Poll…

Rycina upamiętniają-
ca wybór Augusta III 
Sasa na króla Polski 
w roku 1735, wyko-
nana na zamówienie 
Leona Raczyńskiego, 
miedzioryt, u dołu po 
prawej: Peter Böse 
Sculps. Gedani, 
55,5 × 62,8 cm 
(odcisk płyty), 
wym. arkusza 
69,5 × 85 cm

cena wywoławcza: 
10 000 zł
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90
Prospect von 

Albendorf nach 
Orient…

Widok Wambierzyc 
z kalwarią, obramo-

wany 44 scenami 
z ostatnich dni 

Chrystusa; na pod-
stawie malowidła 
z Dusznik-Zdroju, 

1806 r.; miedzioryt 
kolorowany w epo-
ce, po konserwacji; 
wym. 42 × 27cm 

(odcisk płyty); 
rzadkie

cena wywoławcza: 
1 800 zł

89
Erik J. Dahlberg

Dantiscum/
Ichnographia 
Urbi Gedani  
et Castelli…

Widok, mapa i plan 
okolic Gdańska, 
będący pierwszym 
(poza planem 
A. Dicmanna) 
dokładnym planem 
miasta i jego okolic, 
stanowił podstawę 
wielu późniejszych 
planów; rycina 
pochodząca z dzieła 
S. Pufendorfa „ De 
Rebus a Carlo Gu-
stavo”, Norymberga, 
1696 r., miedzioryt 
kolorowany, wym. 
30 × 38 cm (odcisk 
płyty); w oprawie
Lit.: Dantiscum 
Emporium G95/6

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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91
Spadkobiercy 

Homanna

Die Konigl. Polnische 
u. Preusische 
Hansee- und 

Handels-Stadt 
Dantzig...

Plan Gdańska, mapa okolic 
Wisłoujścia i linii brzegowej 

Morza Bałtyckiego, 
Norymberga 1739 r.; 

miedzioryt kolorowany, 
50,5 × 57,5 cm  

(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum  

Emporium, G111/1

cena wywoławcza: 
2 500 zł

92
Johann Baptist 
Homann

Prospect, Grundris 
und Gegend der 
Polnischen vesten 
Reichs...

Panorama Gdańska 
i mapa okolic, 
ok. 1720 r., wyd. Spad-
kobiercy Homanna, 
stan drugi, Norymberga, 
po 1729 r., mie-
dzioryt kolorowany, 
49,5 × 59 cm  
(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum Empo-
rium, G106/2

cena wywoławcza: 
2 700 zł
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93
Nicolas Sanson

Masovie Duché et 
Polaquie; ou sont les 

Palatinatus de Czersk, 
Bielsk, et Plocsko...

Mapa Mazowsza pochodząca 
z dzieła „Cartes generales 

de toutes les parties du 
monde”, wyd. Pierre Mariette, 

Paryż, dat. 1665 r. (1667), 
miedzioryt kolorowany w epoce, 

44 × 54,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 800 zł

94
August Friedrich Sadebeck 
(Sirisa)

Alegoria rozbiorów Polski

rycina pochodząca z dzieła „Polenz zur 
zeit der zwey letzten Theilungen dieses 
Reichs…”, 1807 r., miedzioryt kolorowa-
ny, 15 × 18,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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96
Louis Brion  

de la Tour

Sphere  
de Copernic, 

Sphere de 
Ptolomee

Rycina ukazująca 
sfery armilarne 

układu słonecznego 
według Kopernika 

i Ptolemeusza, 
Paryż, 1786 r., mie-

dzioryt kolorowany 
w epoce, wym. 

38 × 52 cm (odcisk 
płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
2 500 zł

95
Louis Brion  

de la Tour

Globe Terrestre, 
Globe Celeste

Rycina ukazująca 
globus Ziemi i globus 

nieba, Paryż, 
1770 r., miedzioryt 

kolorowany w epoce, 
wym. 38 × 52 cm  

(odcisk płyty); 
w oprawie

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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98
Peter Schenk

Regni Borussiae 
Etelectoratus 

Brandeburgici, 
Ceterarumque, Quae 

Friderici, Reg. Bor. 
sceptro reguntur…

Mapa Prus i Marchii Bran-
denburskiej, Amsterdam, 

po 1710 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce, 

51,5 × 61,5 cm

cena wywoławcza: 
4 000 zł

97
Johann Matthias Haas

Imperii Russici et 
Tatariae Universal...

Mapa Rosji, wyd. 
Spadkobiercy Homanna, 
Norymberga, 1739 r., 
miedzioryt kolorowany, 
49,5 × 57,5 cm (odcisk 
płyty); naderwana dolna 
krawędź

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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99
August Friedrich 

Sadebeck (Sirisa)

Polens Ende, durch 
die letzten Theilungen 
und Besitznehmungen 

in den Jahren 1793 
und 95 von Preussen, 

Russland, Oestreich

Mapa Polski z zaznaczonymi 
granicami rozbiorów, dat. 

1795 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce, 

52 × 58,5 cm; przycięty 
lewy margines; rzadkie

cena wywoławcza: 7 000 zł

100
Frederick de Witt

Tabula Russia  
vulgo Moscovia

Mapa Rosji, Amsterdam, 
ok. 1680 r, miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
45,5 × 56,5 cm  
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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101
Gaspar Henneberg

Prussia Accurate 
Descripta 
a Gasparo 
Henneberg 
Erlichensi

Mapa Pomorza Wschod-
niego, Amsterdam, 
ok. 1630 r., miedzioryt, 
38,5 × 50 cm (odcisk 
płyty)

cena wywoławcza: 
1 200 zł

102
Frederick de Wit

Ducatus 
Pomeraniae Tabula 
Generalis, in qua 
sunt Ducatus 
Pomeraniae…

Mapa Pomorza, Covens 
& Mortier, Amsterdam, 
ok. 1740 r., 
miedzioryt kolorowany 
liniowo w epoce, 
49,6 × 57,5 cm  
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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104
Frederik de Witt

Regni Prussiae 
et Prusiae 

Polonicae…

Mapa Prus Królew-
skich i Książęcych, 
Amsterdam, przed 

1689 r., miedzioryt 
kolorowany 

liniowo w epoce, 
45,8 × 59,3 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 700 zł

103
Matthäus Merian

Prussiae nova tabula

Mapa Prus, Frankfurt nad 
Menem, 1652 r., miedzio-
ryt, wym. 29,3 × 35,7 cm 

w świetle passe-partout; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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105
Frederick de Wit

Regni Poloniae et 
Ducatus Lithuaniae, 
Voliniae...

Mapa ziem Rzeczpospoli-
tej, stan piąty, Amsterdam, 
ok. 1670 r., miedzioryt 
kolorowany, 49 × 56 cm 
(odcisk płyty); naderwana 
dolna krawędź
Lit.: Imago Poloniae, 
K32/5

cena wywoławcza: 
3 100 zł

106
Matthäus Seutter

Poloniae Regnum ut 
et Magni Ducatus 

Lithuaniae…

Mapa ziem Rzeczpospoli-
tej, stan drugi, Augsburg, 

1728, miedzioryt 
kolorowany w epoce, 

50,5 × 58 cm  
(odcisk płyty)

Lit.: Imago Poloniae, 
K18/2

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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107
Johann Baptist 

Homann

Regni Poloniae 
Magnique Ducat 

Lithuaniae…

Mapa ziem Rzeczpospoli-
tej, stan czwarty z drugiej 

płyty, ok. 1736 r., 
Norymberga, po 1715 r., 

miedzioryt kolorowany 
w epoce, 49,5 × 56,5 cm 

(odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae, 

K17/3

cena wywoławcza: 
2 500 zł

108
Johann Baptist 
Homann

Regni Poloniae 
Magnique Ducat 
Lithuaniae...

Mapa ziem Rzeczpospo-
litej, stan piąty z drugiej 
płyty, 1739, Norymberga, 
po 1715 r., miedzioryt 
kolorowany w epoce, 
49,5 × 57 cm (odcisk 
płyty)
Lit.: Imago Poloniae 
K17/4

cena wywoławcza: 
3 100 zł
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111
Gilles Robert de Vaugondy

Pologne par le Sr. Robert  
de Vaugondy…

Mapa Polski, dat. 1750 r., miedzioryt 
kolorowany liniowo, wym. mapy 
14,5 × 16 cm; przycięty górny margines

cena wywoławcza: 150 zł

109
Thomas Kitchin

Poland Lithuania and Prussia 
from the latest authorities

Mapa ziem Rzeczpospolitej i Litwy, 
Londyn, ok. 1790, miedzioryt kolorowany, 
19 × 23 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 200 zł

110
Philipp Clüver

Veteris et novae Regni Poloniae 
magniq Ducatus Lithuaniae…

Lejda, 1678 r.; miedzioryt, 21 × 25,5 cm 
(odcisk płyty)

Lit.: Imago Poloniae, K8

cena wywoławcza: 400 zł
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114
Tobias Lotter

Poloniae Regnum ut et magni 
Ducat. Lithuaniae…

Mapa ziem Rzeczpospolitej pochodząca 
z dzieła „Atlas Minor”, Augsburg 

ok. 1750 r., miedzioryt kolorowany 
w epoce, 21 × 27 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 300 zł

113
Matthäus Seutter

Borussiae Regnum 
cum adjacentibus 
Regionibus mappa…

Mapa Prus, Augsburg, 
ok. 1725 r., miedzioryt kolo-
rowany w epoce, wym. mapy 
19,4 × 25,8 cm; przycięte 
marginesy

cena wywoławcza: 400 zł

112
Georg Christoph Kilian

Geographische vorstellung derer 
Königreiche Polen  

und Preussen…

Mapa ziem Rzeczpospolitej, stan czwarty, 
po 1758, zamieszczona w „Kleiner Atlas 
von 30 General Charten”, miedzioryt ko-

lorowany w epoce, 15,5 × 21 cm (odcisk 
płyty); dwa drobne przedziurawienia

Lit.: Imago Poloniae, K55/2

cena wywoławcza: 200 zł
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117
Heinrich Niderndorff
Regni Prussiae accurata 
delineation

Mapa Prus pochodząca z dzieła „Tabulae 
Geographicae...”, Würzburg, 1739 r., 
miedzioryt, 15 × 18,7 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 000 zł

115
Heinrich Niderndorff

Regnum Poloniae 
ejusque confinia

Mapa ziem Rzeczpospolitej pochodząca 
z dzieła „Tabulae Geographicae...”, Würz-
burg, 1739 r., miedzioryt, 14 × 18 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 000 zł

116
Johann Christoph Weigel

Poloniae & Lithuania  
accurante curatius…

Mapa Polski i Litwy, Norymberga, 
ok. 1720 r., miedzioryt kolorowany 

w epoce, 28,5 × 35 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 800 zł
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118
Jan Barend Elwe

Regni Borussiae 
Secundum 

Observationes 
Novissima…

Mapa Prus, w gór-
nym rogu plan Kró-
lewca, Amsterdam, 

ok.1756 r.; miedzio-
ryt kolorowany w epo-
ce, 61 × 46 cm (od-
cisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
3 700 zł

119
Frederick de Wit

Accurata 
Prussiae 
description

Mapa Prus, Amster-
dam, ok. 1680 r., 
miedzioryt koloro-
wany, 37 × 49 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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120
Matthäus Seutter

Silesiae Ducatus Tam Super. 
Quam Inferior, Juxta Suos XVII. 
Minor Principatus…

Mapa księstwa śląskiego pochodząca 
z dzieła „Atlas Minor”, Augsburg, 
ok. 1740 r., miedzioryt kolorowany 
w epoce, 19,8 × 25,6 cm; przycięty 
dolny margines

cena wywoławcza: 800 zł

122
Peter Schenk

Mappa Geographica Exactissima 
Continens Imperatoris…

Mapa księstwa śląskiego, Amsterdam, 
1710 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 
49,5 × 58,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

121
Abraham Ortelius

Silesiae Typus, a Martino 
Heilwigio…

Mapa Śląska, przeróbka opracowania 
kartograficznego M. Helwiga, Antwerpia, 
1603 r., miedzioryt kolorowany w epoce, 
42 × 34,3 cm (odcisk  płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 2 500 zł
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124
Tobias Mayer

Le Duché de 
Silesie tel quil 

est suivant 
l’Etat present 

par Tob. Maier 
a Nuremberg 

1757…

Mapa księstwa ślą-
skiego, wyd. Jean-

-Francois Daumont, 
Paryż, dat. 1757 r., 

miedzioryt kolorowa-
ny, 50 × 58 cm  

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
2 000 zł

123
Jean Blaeu

Polonia 
Regnum,  
et Silesia 
Ducatus

Mapa Polski 
i Śląska, Amsterdam, 
1634/1645 r., miedzio-
ryt kolorowany, wym. 
41,5 × 51 cm (od-
cisk płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
2 800 zł
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126
Pierre Lapie

Grand Duche 
de Varsovie. 

Prusse…

Mapa Księstwa 
Warszawskiego 

i prowincji pruskich, 
pochodząca z dzieła 

„Atlas Complet du 
precis de la Geogra-
phie Universelle…”, 
wyd. C. Malte-Brun, 
Paryż, 1812 r., mie-

dzioryt kolorowany 
liniowo, wym. mapy 

21,7 × 29,7 cm

cena wywoławcza: 
600 zł

125
Johann Baptist 
Homann

Regnum 
Borussiae 
gloriosis 
auspicijs...

Mapa Prus, No-
rymberga 1710 r., 
w kartuszu portret 
króla Fryderyka III, 
miedzioryt kolorowa-
ny, 49 × 58,3 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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127
Daniel Friedrich 

Sotzmann

Generalkarte vom 
Königreich Preussen. 
nach astronomischen 

Ortsbestimungen…

Mapa Królestwa Prus, wyd. 
Schneider und Weiglischen 
Kunst und Buchhandlung, 

Norymberga, 1804 r., 
miedzioryt, papier naklejony 

na płótno, 58 × 67 cm; 
rzadkie

cena wywoławcza: 1 100 zł

128
Friedrich H. Handtke

General-Karte vom 
Westlichen Russland 
nebst Preussen, 
Posen und Galizien

Mapa zachodniej Rosji, 
Prus i Galicji, wyd. Carl 
Flemming, Głogów, 1857 r., 
litografia kolorowana linio-
wo w epoce, 66 × 73 cm

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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130
Ikona Chrystusa Pantokratora
Rosja XIX/XX w.

tempera, deska, koszulka srebrna pr. 84; 
22 × 18 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

131
Ikona Wniebowstąpienia 
Chrystusa
Rosja, 2 poł. XIX w.

olej, deska, koszulka srebro pr. 84; 
44,5 × 37 cm

cena wywoławcza: 600 zł

129
Święta Magdalena

haft, nici jedwabne, na odwrocie 
inskrypcja z datą 1813; wym. 23 × 17 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 450 zł
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133
Ikona Matki Boskiej Trójręcznej
Rosja, kon. XIX w.

tempera, deska, 27,5 × 22 cm; 
niewielkie ubytki

cena wywoławcza: 1 300 zł

132
Ikona Zmartwychwstania 

Chrystusa i dwunastu wielkich 
świąt cerkiewnych

Rosja, XIX w.

tempera, deska; ubytki i nadpalenia 
w dolnej części; 48,5 × 40 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

134
Ikona „Radość Wszystkich 

Strapionych”
Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, 31,5 × 27 cm;  
uszkodzenia, ubytki przy górnej  

i dolnej krawędzi

cena wywoławcza: 1 700 zł
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136
Figura hoplity

kon. XIX w.

brąz patynowany, marmur;  
wys. całk. 39,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

135
Figura hoplity
kon. XIX w.

brąz patynowany, marmur;  
wys. całk. 32 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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137
Henryk Kossowski
(1855–1921)

Rybak, 1907 r.

brąz, sygn. na postumencie: 
Kossowski/Salon 1907, pieczęć 
odlewni „F. P. SANSON SUCC/HAMBURG/
NEUERWALL”; wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

138
Wazon

Roman Plewkiewicz, Warszawa, 
l. 1900–1930

stop metali, dekoracja plastyczna 
w postaci amorków; na spodzie znak 

wytwórni; niewielkie zadrapanie, ubytki; 
wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

AUKCJA VARIA (28) | RZEŹBA
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139
Grupa figuralna  

Arlekin i Kolombina
proj. Hermann Hubatsch, KPM Berlin, 

ok. 1920 r.

porcelana szkliwiona; sygn. na podstawie, 
utrącony palec Arlekina; wys. 31,5 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

140
Figurka charta
Wałbrzych, l. 60. XX w.

porcelana szkliwiona, na spodzie  
znak wytwórni; dł. 33 cm

cena wywoławcza: 90 zł
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141
Figura orła
Czechosłowacja, poł. XX w.

fajans, na spodzie znak wytwórni; 
wys. 39,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

142
Figura gazeli atakowanej 

przez hieny
Jacob Kalscheuer & Cie. KG,  

Frechen, po 1900 r.

fajans; wys. 33 cm,  
wym. podstawy 34,5 × 16 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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143
Dzban

XIX/XX w.

majolika, dekoracja reliefowa w postaci 
ornamentu okuciowego, herm, głowy 

kozła, zwierząt morskich; wys. 54 cm

cena wywoławcza: 900 zł

144
Talerz
XX w.

fajans malowany kobaltem, w lustrze 
dekoracja w postaci kosza z bukietem 
kwiatów; śred. 38,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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145
Amfora
Vincenzo Molaroni, Pesaro (?),  
Włochy, ok. 1900 r.

majolika, malatury podszkliwne 
i naszkliwne; na brzuścu dekoracja typu 
istoriato w postaci scen biblijnych: znale-
zienie Mojżesza oraz powołanie Leviego, 
na stopie pejzaż z zabudowaniami; 
wys. 63 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

146
Grupa figuralna

Scheibe Alsbach, XIX/XX w.

porcelana, malatury 
naszkliwne; wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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147
Para filiżanek
Wałbrzych, przed 1910 r.

porcelana szkliwiona, złocenia; 
wys. filiżanki 6,5 cm

cena wywoławcza: 40 zł

148
Para filiżanek

Żary (Sorau), l. 1919–1945

porcelana szkliwiona, złocenia; 
wys. filiżanki 6 cm

cena wywoławcza: 70 zł

149
Serwis do herbaty
Rosenthal, l. 50. XX w.

porcelana, złocenia, dekoracja w postaci róż; w zestawie: 
wazon, dzbanek, mlecznik, cukiernica, 6 filiżanek ze 
spodkami, 6 talerzyków deserowych; wys. dzbanka 

13 cm, wys. wazonu 23 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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150
Serwis do kawy

Miśnia, XIX w.

w zestawie: taca, dzbanek, 
cukiernica, mlecznik, filiżanka 

ze spodkiem; porcelana, 
błękitne szkliwo, złocenia, 

ręcznie malowana dekoracja 
w postaci scenek rodzajowych; 

wys. dzbanka 14,5 cm, szer. 
tacy 42 cm; drugi gatunek

cena wywoławcza: 2 000 zł

151
Serwis do kawy „Asimmetria Weissgold”
proj. Bjørn Wiinblad, Rosenthal, 2 poł. XX w.

w zestawie: dzbanek, cukiernica, mlecznik, 6 
filiżanek ze spodkami, 6 talerzyków deserowych 
(brak pokrywki do cukiernicy), porcelana; wys. 
dzbanka 21 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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152
Wazon
Royal Copenhagen, 1954 r.

porcelana, na brzuścu dekora-
cja w postaci kwiatu rudbekii; 
wys. 18 cm

cena wywoławcza: 150 zł

153
Puzderko

Miśnia, pocz. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia, 
niewielkie obtłuczenie krawędzi pokrywy; 

śred. 9 cm

cena wywoławcza: 200 zł

154
Plakieta
XIX/XX w.

fajans, dekoracja 
w typie rokoko, 
rama mahoniowa; 
wym. 24 × 38 
cm, wym. z ramą 
41 × 54,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł
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156
Figurka żubra
proj. Mieczysław Naruszewicz, Fabryka 
Porcelany Ćmielów, l. 60. XX w.

porcelana, sygn. C-213–731/40; 
dł. 18 cm

cena wywoławcza: 600 zł

157
Serwis do herbaty
Burslem, Anglia, ok. 1910 r.

w zestawie: dzbanek, 
4 filiżanki, 4 spodki; ceramika, 
malatury naszkliwne;  
wys. dzbanka 13,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

155
Figurka żubra

proj. Mieczysław Naruszewicz, Fabryka 
Porcelany Ćmielów, l. 60. XX w.

porcelana, sygn. C-213–731/40; 
dł. 18 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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160
Zestaw do likieru
1 poł. XX w.

w zestawie taca, karafka i 6 kieliszków; 
szkło żółte; wys. karafki 19 cm

cena wywoławcza: 600 zł

159
Miska

Orrefors, Szwecja, XX w.

szkło bezbarwne, sygn. na spodzie; 
wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

158
Miska
Orrefors, Szwecja, XX w.

szkło bezbarwne, sygn. na spodzie; 
wys. 10 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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162
Patera
J. Landier, Francja, l. 30. XX w.

szkło prasowane, opalizujące, dekoracja 
geometryczna, sygn.: J. LANDIER; 
śred. 35 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

161
Wazon 

Val Saint Lambert,  
Belgia, ok. 1935 r.

szkło żółte, prasowane, okucie metalowe, 
sygn. na spodzie; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł

163
Wazon

Żelezny Brod, Czechosłowacja, 
l. 30. XX w.

szkło prasowane, ciemnozielo-
ne; wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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166
Wazon
Fritz Heckert, Petersdorf, ok. 1900 r., 
proj. Otto Thamm, dekor. Max Rade

szkło zielonkawe, iryzowane, malowane 
emaliami i szwarclotem; dekoracja 
w postaci antycznej główki w medalionie 
i glicynii; sygn. na spodzie; wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

164
Para wazonów 
Verreries Schneider,  
Epinay sur Seine, 
l. 1920–1924

szkło bezbarwne powlekane 
proszkiem szklanym jasno 
i ciemnobłękitnym oraz ciemno-
fioletowym; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

165
Wazon

Ferdinand von Poschinger, Buchenau, 
1900 r., dekor. prawdop. Carl Schmoll 

von Eisenwerth

szkło ciemnofioletowe, iryzujące, 
malowane emaliami; dekoracja w postaci 

goździka; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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167
Wazon „Mezza filigrana”
Venini, Murano, l. 1970–1975

szkło bezbarwne, wtopione 
nitki szkła fioletowego; 

sygn. na spodzie; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

169
Patera „Verre de jade”

Daum Frères, Nancy, lata 1918–1925

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach pomarańczowo-brą-
zowym, błękitnym i czerwonym, wtopiona 

złota folia; sygn. DAUM NANCY i krzyż 
lotaryński; śred. 30 cm, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

168
Wazon
Massimo Nordio,  
Murano, 2002 r.

szkło bezbarwne warstwowe, 
wtopione szkło w kolorach 
czerwonym, białym, poma-
rańczowo-brązowym i ciem-
nofioletowym, szlifowane; 
sygn. na spodzie; wys. 48 cm

cena wywoławcza: 2 900 zł
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171
Wazonik Osiołek
proj. Czesław Zuber, 
l. 70. XX w.

szkło sodowe, żółte i czerwone, 
barwione w masie; śred. 14 cm

cena wywoławcza: 250 zł

170
Komplet 6 kieliszków
proj. Zbigniew Horbowy, 
l. 60.–70. XX w.

szkło sodowe, bezbarwne 
i pomarańczowe, barwione 
w masie; wys. 31,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

172
Zestaw 4 kieliszków Lotos

proj. Zbigniew Horbowy, l. 70. XX w.

szkło sodowe, barwione w masie; 
wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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174
Zestaw 4 kieliszków
proj. Zbigniew Horbowy, l. 70. XX w.

szkło sodowe, barwione w masie; 
wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

173
Figurka pingwina
proj. Zbigniew Horbowy, 
l. 60.–70. XX w.

szkło sodowe, barwione w masie; 
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 500 zł

175
Wazon Płomień
proj. Zbigniew Horbowy, 
l. 60.–70. XX w.

szkło sodowe, barwione 
w masie; wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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176
Maselnica
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

metal srebrzony, szkło błękitne; 
ubytki srebrzenia, brak nożyka; 
wys. całk. 26,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

178
Kosz
WMF, Geislingen, l. 1886–1903

metal srebrzony, szkło szlifowane; 
wyszczerbienia krawędzi szkła; 
wys. 30 cm

cena wywoławcza: 400 zł

177
Dzban

XIX/XX w.

szkło szlifowane, bezbarwne, 
cyna; wylew dekorowany 

motywem irysów; 
wys. 35 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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180
Dzban
Sy & Wagner, Berlin, ok. 1920 r.

szkło kryształowe szlifowane, 
oprawa srebro p. 800, wewnątrz 
wkład do lodu; wys. 31,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

179
Karafka

Wilhelm Plath, Hamburg, 1 poł. XX w.

szkło kryształowe szlifowane, oprawa 
srebro p. 800; wys. 37,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

181
Popielniczka

l. 20.–30. XX w.

szkło kryształowe, bezbarwne, 
szlifowane, oprawa srebro p. 

835; wys. 4,5 cm, śred. 17 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł



98 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

182
Łyżka
Lazarus Posen, Frankfurt nad Menem, 
l. 1870–1930

srebro pr. 12 łutów (750), m. 50 g., 
na trzonku grawerowany monogram 
„I. S.”; dł. 23 cm

cena wywoławcza: 150 zł

184
Komplet 6 łyżeczek
Szwecja, 1937 r.

srebro, m. 41 g; dł. 10,2 cm

cena wywoławcza: 160 zł

183
Komplet sztućców dla 6 osób

Warszawska Fabryka Platerów „Hefra”

wzór Rapsodia; w zestawie: 6 łyżek, 
6 widelców, 6 noży, 6 łyżeczek do herba-

ty, 6 łyżeczek do kawy, łyżeczka do cukru, 
2 widelce zakąskowe, 1 łyżka sałatkowa; 

srebro p. 3/800, m. 1540 g

cena wywoławcza: 2 500 zł
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185
Zestaw sztućców środka stołu

Francja, pocz. XX w.

srebro, częściowo złocone, p. 950, 
m. 245 g; dł. łyżki 28 cm

cena wywoławcza: 800 zł

186
Obcinacz do cygar
Donatus Solingen, Niemcy, pocz. XX w.

metal, na trzonku dekoracja z motywem 
myśliwskim; dł. 15 cm

cena wywoławcza: 150 zł

187
Komplet sztućców do ryb 

dla 6 osób
Frantisek Bibus, Ostrawa, 

l. 1929–1940

srebro p. 800, m. 605 g; 
dł. noża 21 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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188
Shaker
Brescia, l. 1935–1945

srebro p. 800, m. 445 g; 
wys. 22 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

189
Talerz pamiątkowy

Göteborg, Szwecja, 1949 r.

srebro p. 800, m. 570 g, grawerowana 
inskrypcja w języku szwedzkim;  

śred. 35 cm

cena wywoławcza: 900 zł

190
Tacka
C. G. Hallberg, Sztokholm, 
poł. XX w.

alpaka; dł. 34,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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191
Naczynie do chłodzenia
pocz. XX w.

srebro p. 800, m. 1345 g; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

192
Naczynie do chłodzenia

Theodor Julius Günther, Berlin, 
ok. 1900 r.

srebro p. 800, m. 1260 g, 
ozdobny grawerunek w postaci 
monogramu wiązanego „EW”/

„WE”; wys. 21,5 cm, śred. 
wylewu 18,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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195
Pojemnik na przyprawy
Birmingham, 1924 r.

srebro p. 925, szkło kobaltowe, 
m. 36 g; wys. 5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

194
Para kieliszków z podstawkami

ORNO, Warszawa, l. 70. XX w.

srebro p. 3, m. 171 g; wys. 5,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

193
Dzwonek na tacy
Carl Robert Carlstrom,  
Szwecja, pocz. XX w.

metal srebrzony; wys. 11,5 cm, 
śred. tacki 12 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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196
Patera
2 poł. XX w.

srebro, m. 375 g; na spodzie 
grawerowana inskrypcja w języku 
angielskim; śred. 18,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

198
Komplet 4 solniczek 
z łyżeczkami
Goldsmiths & Silversmiths Co., 
Londyn, 1908 r.

srebro; śred. 5,2 cm, wys. 3,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

197
Żardiniera

C. G. Hallberg, Sztokholm, 
ok. 1910 r.

metal srebrzony, szkło; na brzuścu 
dedykacja w języku szwedzkim; 

szkło lekko wyszczerbione; 
wys. 19 cm, dł. 27 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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199
Suknia wizytowa
Pensylwania, USA, l. 1904–1905

jedwabna tafta w kolorze głębokiego granatu, koronka; stan zachowania 
dobry, tkanina mocna, nici spajające w dobrym stanie, dwie dziurki 
z przodu spódnicy, niewielkie zaplamienia

Do sukni dołączone zdjęcie jej pierwotnej właścicielki, Louise E. Hammill, 
oraz akt jej ślubu, zawartego z Louisem G. Daugherty 18.10.1905 r. 
w Blairsville w stanie Pensylwania.

cena wywoławcza: 6 000 zł

200
Lorgnon

l. 90. XIX w.

metal złocony,  
mały odprysk szkła  

na jednej z soczewek

cena wywoławcza: 180 zł
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202
Lalka
Simon & Halbig, Niemcy, 1890 r.

głowa i ręce wykonane z porcelany, twarz 
malowana ręcznie, kompletny, oryginalny 
strój, peruka z włosów; sygn. z tyłu głowy; 
wys. 37,5 cm, stan zachowania bardzo 
dobry, mały odprysk farby na nodze

cena wywoławcza: 5 500 zł

201
Lalka z pozytywką

Jumeau, Francja, l. 1889–1890

głowa i ręce wykonane z porcelany, twarz 
malowana ręcznie, oryginalny strój i peru-
ka; lalka przymocowana jest do podestu, 

wewnątrz którego znajduje się mechanizm 
z pozytywką, uruchamiający jednocześnie 

ręce i głowę lalki; sygn. z tyłu głowy; 
wys. całk. 33,5 cm; stan zachowania 

bardzo dobry

cena wywoławcza: 11 000 zł
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203
Para kolumn
XVII w.

drewno polichromowane, kapitele 
korynckie, dekoracja w postaci winorośli; 
ubytki drewna i warstwy malarskiej; 
wys. 180 cm

Pochodzenie: 
Kolekcja De Mey-Lippens, Belgia

cena wywoławcza: 6 000 zł
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204
Kabinet
Niemcy Południowe, ok. 1600 r.

różne gatunki drewna, nastawa 
z dziesięcioma szufladami oraz dwojgiem 
drzwi, wnętrze z małym teatrem 
z lustrem oraz dziewięcioma szufladkami, 
boki dekorowane intarsją, podstawa 
współczesna; wym. 75 × 94 × 44 cm, 
wys. całk. 157,5 cm; stan zachowania: 
po naprawie, liczne ubytki na ścianie 
frontowej

cena wywoławcza: 7 500 zł
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206
Żyrandol

1 poł. XX w.

szkło, mosiądz; dł. 70 cm, śred. 30 cm

cena wywoławcza: 800 zł

205
Lampa biurkowa
l. 20.–30. XX w.

metal niklowany, odchylany klosz; 
wys. 48 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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207
Lustro Słońce

pocz. XX w.

drewno złocone, lustro wypukłe;  
szer. ramion ok. 73 cm,  

śred. lustra 23 cm

cena wywoławcza: 750 zł

208
Para kinkietów art déco
l. 20.–30. XX w.

mosiądz; wys. 52 cm

cena wywoławcza: 3 700 zł
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210
Szkatuła w kształcie sarkofagu

XIX w.

mosiądz, na pokrywie figurka leżącego 
amorka; wym. 12,5 cm x 8 × 16 cm

cena wywoławcza: 900 zł

209
Świecznik z herbem Gdańska
XX w.

brąz; wys. 47 cm, szer. ramion 39 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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211
Zegar ścienny

poł. XX w.

mosiądz złocony, emalia; dekoracja 
w postaci wytłoczonej figury Neptuna 

i koni, całość umieszczona w drewnianej 
skrzynce o wym. 32 × 28,5 × 13,5 cm, 

śred. tarczy 14,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

212
Konsola
XIX/XX w.

drewno lakierowane na czarno; 
wys. 31,5, szer. 44 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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214
Tłok pieczętny

XIX/XX w.

alpaka, na tłoku monogram wiązany  
„НИ”/„ИН”; dł. 7,7 cm

cena wywoławcza: 600 zł

215
Tłok pieczętny
XIX w.

drewno, metal, na tłoku herb Ogończyk; 
dł. 8,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

213
Tłok pieczętny
XIX/XX w.

drewno, metal, na tłoku herby 
Lis i Taczała; dł. 7,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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217
Stojak na odzież
Treman, Szwecja, l. 50. XX w.

buk; wys. 109 cm

cena wywoławcza: 500 zł

216
Laska

1 poł. XX w.

drewno, metal; dł. 83 cm

cena wywoławcza: 200 zł

218
Laska

Szwecja, 1967 r.

drewno lakierowane na czarno, 
uchwyt srebro pr. 3; na gałce 

inskrypcja w języku szwedzkim; 
dł. 92,5 cm

cena wywoławcza: 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 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 pozyskuje bezpośrednio 
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. 
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone 
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym 
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. ka-
talogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail 
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie 
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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.
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ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (28), 16 lutego 2019, godz. 17.00
Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3

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 do godziny 12 
w dniu aukcji. 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)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis
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TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 6 LUTEGO 2019 R.

młodasztuka

Stańczak Kamil, Ciepło II, 2018, akryl, płótno, 100 × 100 cm



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. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl
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