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12 LUTEGO 2020 
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Bolesław Barbacki, Portret kobiety w kimonie, 1938 r, olej, płótno, 100 × 81 cm, sygn. i dat. p.d.: B.Barbacki / 1938, na odwrocie naklejka Zachety Warszawskiej z 1938 r.



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 4 grudnia 2019 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15

tel. 22 828 96 98 

warszawa@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

18 GRUDNIA 2019 (ŚRODA), godz. 19.00

AUKCJA VARIA (33)



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Colestin Brügner
(1824 Berlin – 1887 Berlin)

Droga nad strumieniem, 1865 r.

olej, płótno dublowane, 63 × 89 cm, 
sygn. i dat. p.d.: C. Brugner 65

cena wywoławcza: 18 000 zł
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2
Teodor Buchholz
(1857 Włocławek – 1942 Leningrad)

Portret szlachcica polskiego – 
Andrzeja Reja?, wg Rembrandta 
van Rijn , 1888 r.

olej, płótno, 80,5 × 56,5 cm, sygn., 
dat. i opisany p.g.: d apres Rembrand-
t/1637/T.Buchholz/1888, na odwrocie 
naklejka wystawowa z krakowskiego TPSP 
z 1955 roku, lakowa pieczęć z orłem 
carskim oraz odręczny zapis na krośnie: 
„Pochwalski”.

Wystawiany: 
Obrazy dawnych mistrzów włoskich, 
hiszpańskich, francuskich, flamandzkich, 
holenderskich, niemieckich i angielskich 
od XV do XIX wieku, Towarzystwo Przyja-
ciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1955 r. 

Pierwowzór obrazu namalowany przez 
Rembrandta w 1637 roku znajduje się 
w zbiorach National Gallery of Art w Wa-
szyngtonie. Niektórzy badacze twórczości 
Mistrza uważają, że praca przedstawia 
Andrzeja Reja, wnuka Mikołaja Reja, 
starosty libuskiego, działacza kalwińskiego 
oraz dyplomaty, który w 1637 roku prze-
bywał z misją dyplomatyczną na dworach 
duńskim, holenderskim i angielskim. 

cena wywoławcza: 26 500 zł
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3
MN
Niemcy lub Austria (XVII w.)

Para portretów rodowych:

Portret męski, 1638 r.

olej, płótno zdublowane, 112 × 84 cm,
pod herbem l.g.inskrypcja: AETATIS  
SUAE 40 / 1638 / DEN 18 OCTOBER
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Portret damy z dzieckiem, 1637 r.

olej, płótno zdublowane, 109 × 84 cm,
l.g. inskrypcja: … 1637 DEN / … 

NOVEMBRIS / 24 IHAR,
p.śr. inskrypcja: RELICTO FILI / IGNATIO 

HENRII / SUAE 3 IHAR / 4 WOCHEN 
1 TAGE

cena wywoławcza: 18 000 zł
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4
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Modlący się

olej, płótno, 49,5 × 70 cm,  
sygn. p.d.: F. M. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 9 000 zł
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5
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Farys, 1937 r.

olej, tektura, 30 × 40 cm,  
sygn. i dat.: Jerzy Kossak/1937

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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6
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Plac Zamkowy z kolumną 
Zygmunta

akwarela, papier, 11 × 15 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 1 500 zł •

7
Wacław Teofil Radwan
(1887–1962)

Widok miejski

akwarela, papier, 28 × 22 cm,  
sygn. l.d.: T.Radwan

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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8
Seweryn Bieszczad
(1852–1923)

Sukiennice Krakowskie  
przed restauracyą, 1885 r.

olej, papier, płótno, 20,5 × 27 cm,  
sygn. i dat. p.d.: S.Bieszczad 1885,  
na odwrocie na płótnie dopisek:  
Sukiennice Krakowskie przed restauracyą.

Obraz namalowany na zdjeciu z epoki 
z krakowskiego  zakładu fotograficznego 
Ignacego Kriegera – unikat.

cena wywoławcza: 6 200 zł
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9
Józef Kozłowski
(1905- 1991 Toruń)

Staw w lesie

olej, płótno, 49,5 × 70 cm,  
sygn. p.d.: Kozlovski

cena wywoławcza: 1 800 zł •

10
Ludwik Grabowski
(1884–1982)

Pejzaż zimowy

olej, płyta, 61 × 73 cm,  
sygn. p.d.: L GRABOWSKI

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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11
Leonard Winterowski
(1868 Kraków – 1927)

Pejzaż leśny

olej, tektura, 37,5 × 52,5 cm,  
sygn. p.d.: Leonard Winterowski

cena wywoławcza: 4 000 zł
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12
Tadeusz Malicki
(1892 Petryków-1943 Zakopane)

O świtaniu, 1924 r.

olej, tektura, 29 × 37 cm w świetle opra-
wy, na odwrocie dwie naklejki wystawowe 
z 1924 r.: Towarzystwa Sztuki Podhalań-
skiej w Zakopanem oraz Miejskiej Galeriji 
Sztuki w Łodzi, wymieniony w Słowniku 
Artystów Polskich, T.5

cena wywoławcza: 4 000 zł
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13
Teodor Ziomek

(1874 Skierniewice – 1937 Warszawa)

Snopki siana na łace

olej, płótno, 27 × 36 cm,  
sygn. p.d.: T. ZIOMEK

cena wywoławcza: 2 800 zł

14
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

W drodze przez 
las

akwarela, papier, 
14,5 × 21,5 cm 

w świetle oprawy, 
sygn. l.d.: Setkowicz

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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15
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Kirasjer, 1935 r.

olej, płyta malarska, 38 × 27,5 cm 
w świetle ramy, sygn. i dat. p.d.:  
Jerzy Kossak/1935

cena wywoławcza: 9 500 zł •
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16
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Strumyk zimą, przed 1945 r.

olej, płótno, 48 × 76,5 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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17
Jerzy M. 
Rupniewski
(1886–1950)

Pejzaż

akwarela, papier, 
27 × 49,8 cm,  
sygn. p.d.: IRUP-
NIEWSKI
Dworek w Go-
scieradzu Leona 
Wyczółkowskiego?

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

18
Basile 
Poustochkine
(1893 Moskwa – 
1973 Neuilly sur 
Seine)

Las zimą

olej, tektura, 
10 × 15 cm,  
sygn. l.d.:  
B.Poustochkine

cena wywoławcza: 
2 500 zł •
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19
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przed kościołem

olej, tektura, 13 × 19 cm,  
sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 2 500 zł

20
Stanisław 

Szwarc
(1880–1953 

Kraków)

Stogi siana

olej, tektura,  
33,5 × 49 cm

Proweniencja:
Kolekcja rodziny 

artysty

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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21
Eugeniusz Wrzeszcz
(1851–1916)

Dziewczyna przed chatą

olej, płótno, 70 × 100 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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22
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Epizod z wojen napoleońskich

olej, płótno, 61 × 80 cm,  
sygn. p.d.: Leszek Piasecki

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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23
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułani, 1941 r.

olej, tektura, 36 × 70 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Kossak/1941

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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24
Karol Rutkowski
(1885–1960)

Kwiaty w ogrodzie w Sławinku

olej, tektura, 26 × 22 cm,  
sygn. l.d.: Rutkowski/Sławinek

cena wywoławcza: 1 000 zł •

25
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Wnętrze

kredka, papier, 28 × 23 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie: 
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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26
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przed dworkiem

olej, tektura, 23,5 × 33 cm 
w świetle oprawy, 
sygn. p.d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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27
Aleksander Lech Kłopotowski
(1895 Warszawa – ?)

Portret Władysława 
Szabrańskiego z Bełchatowa 
(1880–1943), 1940 r.

olej, płótno, 80 × 65 cm,  
sygn. i dat. p.g.: AL Kłopotowski 1940

cena wywoławcza: 3 500 zł



27AUKCJA VARIA (33) | MALARSTWO

28
Błażej Iwanowski
(1889 Jabłonna – 1966 Warszawa)

Chryzantemy w japońskim 
wazonie, 1930 r.

olej, płótno, 98 × 73 cm,  
sygn. i dat. l.d.: BIwanowski/1930

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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29
Henryk Sajdak
(1905–1995)

Pejzaż 
tatrzański

akwarela, papier, 
42 × 57 cm,  
sygn. p.d.: H.Sajdak

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

30
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Wyjazd do 
miasta zimą

akwarela, papier, 
14,5 × 30,5 cm
w świetle passe-
-partout, sygn. l.d.: 
A. Setkowicz, na 
odwrocie naklejka 
wystawowa Salonu 
Sztuki Polskiej 
z 1935 r.

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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31
Zefiryn Ćwikliński

(1871 Lwów – 1930 Zakopane)

Góral i owce na hali, 1928 r.

olej, tektura, 30 × 35 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Ćwikliński/1928

cena wywoławcza: 3 200 zł

32
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 

1961 Zakopane)

Widok z Polany 
Biała Woda, 

1927 r.

akwarela, papier, 
34 × 49,5 cm w świe-

tle passe-partout, 
sygn. i dat. l.d.: ST.GA-
ŁEK/1927, na odwrocie 

naklejka wystawowa 
Muzeum Tatrzańskiego 

w Zakopanem

Wystawiany: GÓRY 
WIDOKÓW-Stanisław 

Gałek i tatrzańscy 
pejzażyści jego czasów, 
Galeria Sztuki XX wieku 

w willi Oksza w Zako-
panem, 18.11.2016–

5.01.2017 r

Reprodukowany: w ka-
talogu w/w wystawy.

cena wywoławcza: 
6 000 zł •
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33
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa-1991 tamże)

Modląca się kobieta

olej, tektura, 19,5 × 14,5 cm,  
sygn. l.d.: K. SZEWCZENKO

cena wywoławcza: 800 zł •

34
Włodzimierz Rutkowski
(1915–1992)

Dorożka przed kolumną 
Zygmunta

olej, płyta malarska, 23 × 17 cm,  
sygn. p.d.: W. Rutkowski

cena wywoławcza: 800 zł •
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35
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Przed figurką Matki Boskiej

olej, płótno naklejone na tekturę, 
69 × 48,5 cm, sygn. l.g.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 6 000 zł
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36
Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 
1969 Zakopane)

Pejzaż, 1933 r.

olej, tektura, 
10 × 14,5 cm  
w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. l.d.:  
m stańko 1933

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

37
Andrzej Malinowski
(1885 Czempin – 
1932 Poznań)

Pejzaż zimowy

olej, tektura, 22 × 33 cm,  
sygn. l.d.: A.Malinowski

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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38
Alfred Terlecki

(1883 Warszawa – 
1973 Kraków)

Zaśnieżona chata

olej, tektura, 34 × 49 cm,  
sygn. p.d.: ALFRED 

TERLECKI

cena wywoławcza:  
2 500 zł •

39
Christian Gotthard 

Hirsch
(1889–1977)

Pejzaż alpejski, 
1925 r.

gwasz, tektura, 
24 × 33,5 cm,  

sygn. i dat. l.d.: Ch.Gotth. 
Hirsch 1925

cena wywoławcza:  
1 500 zł •
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40
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Akt

olej, tektura, 8 × 12 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 3 800 zł •

41
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Trzy akty

olej, tektura, 15 × 10 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Wlastimil/Hofman

cena wywoławcza: 4 800 zł •
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42
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt siedzącej kobiety

piórko, tusz, tusz lawowany, papier, 
36,5 × 29 cm sygn. ołówkiem l.d.: WW

cena wywoławcza: 4 500 zł •

43
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

W sadzie

olej, tektura, 40 × 25 cm

Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 100 zł
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44
Kazimierz 
Lasocki
(1871 Gąbin – 
1952 Warszawa)

Krowy 
u wodopoju, 
1932 r.

olej, sklejka, 
28,5 × 42 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 
K. Lasocki 1932

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

45
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Wieś w górach

akwarela, papier, 36 × 28 cm,  
sygn. p.d.: JWojnarski

cena wywoławcza: 800 zł
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46
Wilk (Wilhelm) 

Ossecki
(1892–1958)

Pejzaż wiejski

olej, płótno, 
30 × 36,5 cm, 

sygn. p.d.: Ossecki

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

47
Zenobiusz 
Poduszko

(1887 Oczeretino 
k. Izjumu/Ukraina – 

1963 Łódź)

Pejzaż wiejski, 
1923 r.

olej, tektura, 
29 × 43,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: 

ZPoduszko 1923

cena wywoławcza: 
1 200 zł •



38 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

48
Józef Zając
(1890–?)

Hucułka, 1924 r.

pastel, papier, 35 × 25 cm,  
sygn. i dat. p.d.: J.Zając/1924.

cena wywoławcza: 1 500 zł

49
Sylweriusz Saski
(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Dziewczyna pisząca list

olej, płyta malarska, 51 × 37 cm,  
sygn. l.g.: Sylw.Saski

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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50
Sylweriusz Saski

(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Śmiejęca się góralka-Ludwina, 
1934 r.

olej, płótno, 50 × 37 cm, sygn. i dat. l.g.: 
Sylw. saski/1934, na odwrocie naklejka 
wystawowa TPSP w Krakowie z tytułem 

pracy: Ludwina w oświetleniu lampy

cena wywoławcza: 3 000 zł •

51
Wincenty Wodzinowski

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Hucuł

olej, tektura, 34 × 24 cm,  
sygn. l.d.: W Wodzinowski

cena wywoławcza: 3 500 zł
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52
Juliusz Słabiak
(1917 Sosnowiec – 
1973 Kraków)

Na targu

olej, płótno,  
50 × 69 cm,  
sygn. l.d.: J.Słabiak

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

53
MN
(I poł XX w.)

Rozlewisko, 
1928 r.

olej, płótno, 
52 × 85 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 
A.Grinberg/1928

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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54
Feliks Franicz 

(Franić)
(1871–1937)

Sanna, 1929 r.

olej, tektura, 
35 × 49 cm w świe-

tle oprawy,  
sygn. i dat. p.d.:  

Feliks Franić/1929

cena wywoławcza: 
3 500 zł

55
Zygmunt 

Kaczówka
(1915–1996)

Napad wilków

olej, tektura, 
50 × 78 cm,  

sygn. p.d.: 
Z. Kaczówka

cena wywoławcza: 
4 500 zł •
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56
Edward Butrymowicz
(1879–1944)

Portret Felicjana Otockiego 
(1870–1931), ok. 1930 r.

olej, płótno, 110 × 79 cm,  
sygn. p.d.: E. Butrymowicz

cena wywoławcza: 3 500 zł
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57
Ludwik Grabowski
(1884–1982)

Martwa natura

olej, płótno, 41 × 54 cm,  
sygn. p.d.: L.GRABOWSKI

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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58
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Krynica – Muzeum Nikifora, 
1979 r.

akwarela, papier, 62 × 54 cm
sygn. p.g.: E.DWURNIK; na odwrociu: 
„Krynica”, data 1979, pieczątki autorskie 
oraz pieczęć „ARS POLONA”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
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59
Paweł Wróbel
(1913 Katowice – Szopienice 
1984)

Miasteczko górnicze, 
1976 r.

akryl, płótno, 13,2 × 22 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Wróbel 1976

cena wywoławcza: 3 500 zł •

60
Tadeusz Dominik

(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Portret Zofii Jordanowskiej, 1962 r.

akwarela, papier, 58,5 × 40,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 

T. Dominik 62. N. York, opisany na odwrocie: 
Portret Zosi Jordanowskiej narysowany u niej 

w domu w N. Yorku w r. 1962 T. Dominik 
Łomianki 9.III.2001

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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61
Soter 
Małachowski-
Jaxa
(1867 Wolanów – 
1952 Kraków)

Łodzie na 
brzegu, 1923 r.

akwarela, papier, 
22 × 32 cm w świe-
tle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: 
SJaxa/1923

cena wywoławcza: 
4 200 zł •

62
Wacław Teofil 
Radwan
(1887–1962)

Morze, 1924 r.

akwarela, 
papier, 25 × 34 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
p.d.: W.T. Ra-
dwan-1924 r.

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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63
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łodzie na brzegu, ok. 1960 r.

olej, płótno, 50 × 90 cm,  
sygn. l.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 500 zł •
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64
Edward Kokoszko
(1900 Izdebno k. Grodziska Maz. – 
1962 Warszawa)

Portret kobiety w czerwonych 
koralach

olej, płótno, 65 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Edward Kokoszko

cena wywoławcza: 1 800 zł •

65
Katarzyna Librowicz
(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Portret brunetki z perłami

olej, płótno, 73 × 54 cm,  
sygn. p.d.: KLibrowicz

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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66
Edward Kokoszko
(1900 Izdebno k. Grodziska Maz. – 
1962 Warszawa)

Krajobraz warszawski – 
Wybrzeże helskie, ok. 1950 r.

olej, płótno, 72 × 90 cm,  
sygn. p.d.: Edward Kokoszko, opisany 
na odwrocie: „Krajobraz warszawski” 
(wybrzeże helskie)/73 × 92/Edward 
Kokoszko

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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67
Karl Mohr
(1922–2013)

Polowanie par force

olej, płótno, 80 × 70 cm,  
sygn. l.d.: K. Mohr

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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68
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok z Kościerzyny, ok. 1960 r.

olej, płótno, 60 × 70 cm,  
sygn. p.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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69
Józef Popczyk
(1890–1971)

Le Palais de l Élysée

olej, tektura, 40 × 31 cm,  
sygn. p.d.: J. Popczyk, opisany  
na odwrocie: Le Palais de l Élysée

cena wywoławcza: 2 200 zł •

70
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Wieczór w Paryżu, lata 60. XX w.

olej, tektura, 61,5 × 50 cm, na odwrocie 
pieczątki galerii POSK w Londynie oraz 
nr inwentarzowy kolekcji 289–2017

Pochodzenie:
kolekcja POSK w Londynie

cena wywoławcza: 1 500 zł
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71
Andre Gervais

(II poł. XX w.)

Paryż – Notre Dame

olej, płótno, 65 × 54 cm,  
sygn. p.d.: A.Gervais, na odwrocie 

naklejka autorska

cena wywoławcza: 2 500 zł •

72
MN

(I poł XX w.)

Beglinhof 
w Amsterdamie

olej, płótno,  
60 × 90 cm,  

sygn. p.d.: słaboczy-
telnie, BIEGLINHOF

cena wywoławcza: 
2 500 zł
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73
MN
(I poł XX w.)

Tryptyk warszawski, 1934 r.

akwarela, papier, 2 × 26 × 18,5 cm, 
26 × 33,5 cm, sygn. i dat. na lewej 
części l.d.:...34, sygn. i dat. na prawej 
części l.d.:... 34

cena wywoławcza: 900 zł

74
Włodzimierz 
Rutkowski
(1915–1992)

Widok  
na Zamek 
Królewski

olej, tektura, 
17,5 × 24 cm,  
sygn. p.d.:  
W. Rutkowski

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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75
Wawrzyniec Chorembalski
(1888 Zawichost – 1965 Warszawa)

Wnętrze kościoła Wszystkich 
Świętych przy pl.Grzybowskim 
tuż po wojnie, 1945 r.

olej, sklejka, 43 × 34 cm, sygn. p.d.: 
W. CHOREMBALSKI/WARSZAWA 1945

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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76
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin

olej, płótno, 51 × 40,5 cm,  
sygn. p.d.: K.Szewczenko

cena wywoławcza: 2 500 zł •



57AUKCJA VARIA (33) | MALARSTWO

77
Wawrzyniec Chorembalski
(1888 Zawichost – 1965 Warszawa)

Widok na Kazimierz nad Wisłą, 
1950 r.

olej, płótno, 45 × 69,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W. Chorembalski/
Kazimierz 1950, opisany na odwrocie: 
CHOREMBALSKI WAW./„KAZIMIERZ”

cena wywoławcza: 2 500 zł •

78
Józef Charyton

(1912–1975)

Trzej Żydzi, 1966 r.

tusz lawowany, papier, 29,5 × 21 cm, 
sygn. i dat. p.d.:  

1966/JCharyton, na dole

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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79
Jan Karmański
(1887–1958)

Głowa kobiety

olej, płótno, 37 × 30 cm,  
sygn. p.d.: słaboczytelnie

cena wywoławcza: 2 500 zł •

80
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż

olej, tektura, 21 × 12,5 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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81
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Autoportret

akwarela, papier, 18,5 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 200 zł

82
Józef Kidoń

(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret kobiety (Maria Płachecka), 
1959 r.

pastel, papier, 63 × 44 cm 
w świetle passe-partout, 

sygn. i dat. p.d.: Kidoń 1959, opisany p.s.: 
Pani Marii Płacheckiej

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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83
Anton de Brade
(1887–1973)

Kobieta 
z kurami

olej, płyta, 
44 × 58 cm,  
sygn. p.d.:  
Anton Brade

cena wywoławcza: 
2 200 zł •

84
Stefan Just
(1905–1977)

Przy studni

50 × 60,5 cm 
w świetle oprawy, 
sygn. l.d.: S.Just

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
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85
Anton de Brade

(1887–1973)

Samotna kobieta przed chatą

olej, płyta, 45 × 56,5 cm,  
sygn. p.d.: A. Brade

cena wywoławcza: 2 500 zł •

86
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 

2008 Łódź)

Pejzaż

olej, płótno, 
64,5 × 76 cm 
w świetle ramy  

sygn. l.d.  
J.WASIOŁEK

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
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87
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Słoneczniki w niebieskim 
wazonie, 1973 r.

olej, tektura, 70 × 50 cm,  
vsygn. l.d.: HBaranowski, na odwrocie 
naklejka autorska z tytułem pracy: 
SŁONECZNIKI i datą: 1973

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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88
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Brzeg morza

olej, płótno, 
50 × 61 cm,  

sygn. p.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
4 800 zł •

89
Rudolf Priebe

(1889–1956 
Rudolfstadt)

Dwie łodzie

olej, płyta, 
50 × 70 cm,  

sygn. p.d.: Priebe

cena wywoławcza: 
2 500 zł •
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90
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Don Kichot II, 1980 r.

akwaforta, papier, 27 × 16 cm,  
sygn., dat. i opisany ołówkiem pod płytą: 
Don Kichote II akwaforta-sztych aut. 
Ryszard Stryjec gdańsk 1980

cena wywoławcza: 950 zł •

91
Stanisław 
Dawski
(1905–1990)

Łąka, 1988 r.

olej, płyta malarska, 
27 × 35 cm, sygn. 
p.d.: Dawski i znak 
artysty, na odwrocie 
dedykacja: Dr. Wiesi 
– Dawski/Warszawa 
20.5.88

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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92
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Don Kichot

olej, płótno naklejone na tekturę, 
61 × 50 cm
na odwrocie pieczątki POSKu oraz 
nr inwentarzowy w kolekcji 285–2017

Pochodzenie:
kolekcja POSK w Londynie.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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93
Henryka Lila 
Pinkas
(1884–1965)

Martwa natura

olej, płótno, 
33 × 46 cm,  
sygn. p.d.:  
LUTKA PINK

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

94
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Macierzyństwo, 1952 r.

litografia, papier, 29 × 20 cm,  
sygn. i dat. na płycie: Kisling 1952

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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95
Marc Sterling
(1898 Rosja – 1976 Paryż?)

Martwa natura

olej, płótno, 38 × 61 cm, 
sygn. l.d.: MSterling

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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96
Stanisław 
Bohusz-
Siestrzeńcewicz
(1869 Wilno – 
1927 Warszawa)

Taniec, 1896 r.

litografia 
barwna, papier, 
22,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-
-partout,
sygn. na płycie p.d.: 
St. Bohusz
Ilustracja z książki 
„Gerlach Allegorien”, 
wyd. Gerlach & 
Schenk Verlag fur 
Kunst und Gewerbe, 
Wiedeń, 1896 r.

cena wywoławcza: 
1 200 zł

97
MN – w typie 
Antoine Watteau
(XX w.)

Zaloty

akwarela, papier, 
33 × 45 cm w świe-
tle passe-partout, 
sygn. monogramem 
śr.d.: J.N.

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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98
MN – w typie 

Antoine Watteau
(XX w.)

Muzykowanie 
w ogrodzie

akwrela, papier, 
39 × 49 cm  

w świetle passe-
-partout,  

sygn. monogramem 
p.d.: J.N.

cena wywoławcza: 
1 400 zł

99
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 
1946 Wadowice)

Vita somnium breve. Życie 
snem krótkim, 1902 r.

ilustracja (cynkografia) wg nieza-
chowanego rysunku, „Chimera”, 

papier, 15 × 15 cm, arkusz 
23,6 × 18,5 cm, sierpień 1902, 

t. 5, z. 14

cena wywoławcza: 600 zł
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100
Kazimierz Szwainowski
(1917–2002)

Liw stodoła

drzeworyt, papier, 26 × 32 cm, 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.:  
K. Szwainowski, opisany l.d.:  
Liw stodoła-drzeworyt

cena wywoławcza: 500 zł •

102
Henryk Rogoziński
(1934–2004)

Motywy cmentarne, 1987 r.

guma, papier, 28 × 19, 5 cm, 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: H. Rogo-
ziński, opisana l.d.: Motywy cmentarne, 
śr.d.: 25/50 guma

cena wywoławcza: 500 zł •

101
Kazimierz Szwainowski

(1917–2002)

Borki Kosy chałupa, 1982 r.

drzeworyt, papier, 26 × 32 cm, 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: K. Szwa-

inowski, opisany i dat. l.d.: Borki Kosy 
chałupa 3/10 drzeworyt 1982 r.

cena wywoławcza: 500 zł •
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103
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święty i diabełki

ołówek, papier, 7,4 × 6,5 cm, na odwro-
cie okrągła pieczątka: Nikofor Matejko 

Krynica-Wieś, Artysta Malarz

cena wywoławcza: 650 zł •

104
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święty przed kościołem

ołówek, papier, 26 × 15,7 cm,  
na odwrocie okrągła pieczątka: Pamiatka 

z Krynicy Nikifor Artysta Malarz

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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105
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Madonna

drzeworyt, papier, 13,5 × 8,5 cm 
(zadruk), 26 × 20 cm (arkusz)

cena wywoławcza: 400 zł

106
Bogna Gardowska-Krasnodębska
(1900 Sosnowiec – 1986 Kraków)

Z gwiazdą

drzeworyt, papier, 29,5 × 23 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: 
B Krasnodębska Gardowska

cena wywoławcza: 2 400 zł •
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107
Andrzej Jakimowicz

(I poł. XX w.)

Betlejem, 1946 r.

drzeworyt, papier, 14 × 10 cm 
w świetle passe-partout, 

sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.: 
A Jakimowicz/1946, opisany l.d.: Stan I

cena wywoławcza: 400 zł

108
Stanisław Ostoja-Chrostowski

(1897–1947)

W stajence

drzeworyt, papier, 10 × 8,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn na płycie 

p.d.: CHROSTOWSKI

cena wywoławcza: 300 zł
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109
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu męskiego

akwarela, ołówek, papier, 
33 × 24,5 cm, sygn. p.d.: jms
na odwrocie pieczątka: POLSKI 
ZESPÓŁ TAŃCA/Warszawa, 
ul. Bednarska 7

cena wywoławcza: 1 200 zł •

110
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Homar na półmisku

tusz, piórko, papier, 22,5 × 31 cm, 
sygn. p.d.: jms.

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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111
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu żeńskiego-
suknia balowa

ołówek, papier, 28 × 22 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł •

112
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu ułana

ołówek, papier, 33 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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113
Jacek Mieliwodzki
(ur. 1942 r.)

Skrzypek, 1969 r.

olej, płótno, metal, asamblaż, 
141 × 230 cm, sygn. i dat.p.d.: Jacek 69

cena wywoławcza: 7 500 zł •
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114
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Ekslibris Claes G. Lindroth, 
1985 r.

akwforta / akwatinta, papier, 13 × 8 cm 
zadruk, 18,5 × 12,5 cm arkusz
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: stasys, 
l.d.: A 42/50

cena wywoławcza: 400 zł •

116
Zygmunt Januszewski
(1956–2013)

Portret dziewczynki

tusz, akryl, papier, 26 × 22, 5 cm, 
sygn. p.d.: januszewski

cena wywoławcza: 800 zł •

115
Gwidon Miklaszewski

(1930–2008)

Wybaczcie, ale nie mogę sobie 
przypomnieć

tusz, papier, 16 × 23 cm,  
sygn. śr.d.: mi, na odwrociu pieczęć 

czasopisma Tygodnik Polski

cena wywoławcza: 700 zł •
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117
Tadeusz Kantor

(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Wielopole

gwasz, papier, 23,5 × 18 cm,  
sygn. p.d.: Tkantor

cena wywoławcza: 2 500 zł •

118
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Stare prezenty kupuję

technika mieszana, 33 × 28 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d. monogramem wiązanym: JF

cena wywoławcza: 900 zł •
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119
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, 1991 r.

litografia barwna, papier, 62 × 46 cm 
(zadruk), sygn. i dat. ołówkiem p.d.: 
T. Dominik 1991, opisany l.d.: litografia 
barwna 8/100

cena wywoławcza: 1 300 zł •

120
Zbigniew Jerzy 
Dziwosz
(ur. 1950 r.)

Rzeka Bug, 
2017 r.

olej, płótno, 
27 × 33 cm,  
sygn. p.d.:  
Dziwosz Zb

cena wywoławcza: 
800 zł
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121
Edita Vlaović-Dominik
(ur. 1965 r.)

Adriatyk, 2019 r.

olej, płótno, 36 × 46 cm, sygn. p.d.: 
EVlaović/D, opisany na odwrocie: Edita 
Vlaović-Dominik/oil in canvas/36 × 46, 
2019/: Adriatic

cena wywoławcza: 2 500 zł

122
Stanisław Dawski

(1905–1990)

Kompozycja, 1979 r.

olej, płyta, 40 × 28,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Dawski 79

cena wywoławcza: 900 zł •
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123
Dorota Leniec-Lincow
(ur. 1955)

Skrzypek, 2014 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm, sygn. i dat. 
p.d.: D.LINCOW 2014, opisany na 
odwrocie: DOROTA LENIEC- LINCOW/
„Skrzypek”/2014

cena wywoławcza: 5 000 zł
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124
Dorota Leniec-Lincow
(ur. 1955)

Akt, 2014 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm,  
sygn. i dat. p.d.: D.LINCOW 2014, 
opisany na odwrocie: DOROTA LENIEC-
-LINCOW/„Akt” 2014

cena wywoławcza: 5 000 zł
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125
Hanna Bakuła
(ur. 1950)

Kobieta z wachlarzem, ok. 1980 r.

pastel, papier, 86 × 62 cm, 
sygn. p.d.: BAKUŁA

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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126
Zofia Błażko
(ur. 1986)

Różówy, 2011 r.

olej, płótno, 190 × 72 cm, 
sygn. p.d.: Z. BŁAŻKO

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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127
Andrzej Piwarski
(ur. 1938)

Paisauees de Catalunya, 1991 r.

olej, płótno, 40 × 30 cm,  
sygn. i dat. l.d.: AJPiwarski 1991

cena wywoławcza: 2 500 zł •

128
Janusz 
Piotrowski
(ur. 1944 r.)

Dolomity- 
Velsugana, 
2005 r.

olej, płótno,  
65 × 92 cm, 
sygn. p.d.: Janusz 
Piotrowski 2005

cena wywoławcza: 
6 000 zł
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129
MN

sygnowany 
nieczytelnie 
(k. XIX w.)

Bukiet 
goździków 
w wazonie

olej, płótno 
naklejone na sklejkę, 
56 × 74 cm – owal, 

sygn. p.d.: nieczy-
telnie, na odwrocie 

naklejka wystawowa 
z Breslau

cena wywoławcza: 
1 500 zł

130
Magdalena Maria Gozdek

(ur. 1945 r.)

Wichrowe sady, 2010 r.

olej, płótno, 81 × 64 cm, sygn i dat. p.d.: 
Magdalena M. Gozdek 2010

cena wywoławcza: 4 000 zł
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131
Julisz Kossak przez Stanisława 
Witkiewicza, 1912 r.

książka, 34 × 27 cm, oprawa introligator-
ska, nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 
– Kraków 1912, 260 rysunków w tekście, 
8 intagliodruków, 6 faksymiliów kolorowych 
z akwarel, portrety według Leona Wyczół-
kowskiego i Stanisława Witkiewicza, stan 
dobry, niewielkie przybrudzenia, podklejenia 
okładki, kilka kart poluzowanych, dedykacja 
na stronie tytułowej z 1920 r.

cena wywoławcza: 1 200 zł 
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132
Czesław Stępień
(ur. 1944 r.)

Klejnoty Krakowa – teka 
z 9 litografiami

litografia, papier czerpany, 42 × 28 cm, 
sygn. na płycie

cena wywoławcza: 150 zł •
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133
Anna Dębska

(1929–2014)

Płaskorzeźba – Byk

brąz, 24 × 22 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł •

134
Anna Dębska
(1929–2014)

Plakieta żeglarska 
dla Leonida Teligi

brąz, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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135
Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Kobieta z woalem (projekt 
figurki na zwieńczenie 
chłodnicy samochodu 
Secqueville-Hoyau), 1920 r.

brąz srebrzony, 10 × 5,5 × 3 cm, 
sygn. na podstawie: B. Biegas

cena wywoławcza: 2 000 zł •

136
Anna Dębska

(1929–2014)

Syrenka

brąz, marmur, wys. 22 cm z podstawą

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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137
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Mrówka

brąz, kamień, chalcedon, dł. 32 cm, 
wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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138
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Jaszczurka

brąz, kamień (turkmenit), dł. 37 cm, 
wys. 9 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł •

AUKCJA VARIA (33) | RZEŹBA
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139
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Krucyfiks

brąz, odlew, drewno palisandrowe, 
28 × 20 cm, sygn. p.d.: Lambert Rucki

cena wywoławcza: 2 200 zł
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140
Ikona – Matka Boska Tychwińska
I poł XX w.

tempera, deska, okład mosiężny, korona 
złocona, 32 × 27 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

AUKCJA VARIA (33) | IKONY
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141
Ikona – Św. Katarzyna
II poł. XIX w.

tempera, złocenie, deska, 35 × 30 cm, 
cs. Wielikomuczenica Jekatierina

cena wywoławcza: 2 000 zł

142
Ikona – Chrystus Pantokrator

pocz. XX w

tempera, deska, srebrny okład, 
21 × 18 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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144
Ikona wielopostaciowa
pocz. XX w.

tempera, złocenie, deska, 44 × 37 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

143
Ikona – Chrystus Pantokrator

XIX/XX w

tempera, złocenie, deska, 35 × 30 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

AUKCJA VARIA (33) | IKONY
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145
Ikona czteropolowa
Moskwa, XIX/XX w.

deska, srebro, 31,5 × 26 cm
na krawędzi ryzy znaki złotnicze: 
moskiewska punca probiercza z inicjałami 
probierza: IL-Iwan Sergiejewicz Lebiedkin, 
złotnik BRM-firma Braci Piotra i Fiodora 
Markowych, czynna w latach 1895–1917
Opisy poszczególnych kwater: Matka Bo-
ska Kazańska, Matka Boska Fiodorowska, 
Święty Mikołaj Cudotwórca, Trzej Święci: 
Wasylij, Griegorij, Jan

cena wywoławcza: 9 500 zł
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148
Pierścionek

Art Déco, l. 30. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 2,60 g, 3 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,25 ct, H-I/SI-P, 

onyks (drobne uszkodzenie)

cena wywoławcza: 2 500 zł

147
Kolczyki
Austria, l. 40. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 12,02 g, 64 szt. 
diamentów łącznie ok. 1,90 ct, H-I/SI-P, 
34 szt. szmaragdów łącznie ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł

146
Pierścionek

Art déco, l. 30. XX w.

platyna, pr. 0,950, 
m. 7,00 g, 20 szt. diamentów 

łącznie ok. 2,40 ct, H-J/SI-P

cena wywoławcza: 19 000 zł
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150
Pierścionek

poł. XX w. 

złoto, pr. 3, oprawa srebro,  
m. 3,41 g, brylant ok. 0,66 ct, H-I/P2

cena wywoławcza: 4 500 zł

149
Wisior
II poł. XX w. 

złoto, m. 7,14 g, 15 szt. brylantów 
łącznie ok. 2,45 ct, brown/ SI-P

cena wywoławcza: 4 500 zł

152
Pierścionek

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 3,89 g, 3 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,10 ct, I-J/SI

cena wywoławcza: 1 000 zł

151
Pierścionek w formie obrączki
II poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 1,81 g, 6 szt. diamentów 
łącznie ok. 0,20 ct, I-J/SI-P1

cena wywoławcza: 1 500 zł
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153
Kolia współczesna 

złoto, pr. 0,750, m. 55,30 g, 809 szt. 
brylantów łącznie ok. 8,10 ct, H-K/VS2-SI2, 
1 szt. czystość P3

cena wywoławcza: 30 000 zł
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155
Kolczyki

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 4,14 g, 8 szt. 
diamenty łącznie ok. 0,25 ct, H/VS-SI, 

2 szt. pereł hodowanych

cena wywoławcza: 2 800 zł

157
Pierścionek
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 8,24 g, diamen-
ty łącznie ok. 0,70 ct, H/SI-P1, perła 
hodowana, śr. 10,09 mm

cena wywoławcza: 4 500 zł

156
Klipsy
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 4,50 g, 6 szt. pereł 
hodowanych słonowodnych Akoya

cena wywoławcza: 1 200 zł
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157
Naszyjnik z pereł

zapięcie: złoto pr. 750, 35 szt. 
hodowanych pereł morskich South Sea, 
śr. 12,5–12,8 mm

cena wywoławcza: 40 000 zł
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159
Pierścionek

Mandarbeit, poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 9,18 g, brylant ok. 
0,25 ct, H/VS

gold, 585, mass: 9,18 g, brilliant  
ca. 0,25 ct, VS/H, new cut, size 18

cena wywoławcza: 3 500 zł

158
Bransoletka
Szwecja, II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 68,65 g, 
3 sekretniki wewnątrz

cena wywoławcza: 16 000 zł

160
Bransoletka, współczesna 

złoto, pr. 0,585, m. 40,54 g, 221 szt. 
brylantów łącznie ok. 2,21 ct, H-J/SI-P

cena wywoławcza: 16 000 zł
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162
Bransoletka

poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 15,41 g, 
granat kaboszon

cena wywoławcza: 3 000 zł

161
Naszyjnik
Vicenza, po 1935 r. 

złoto, pr. 0,750, 45,55 g

cena wywoławcza: 9 500 zł
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164
Bransoletka

II poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 18,12 g, 20 szt. 
granatów łącznie ok. 20 ct

cena wywoławcza: 7 000 zł

163
Broszka w kształcie muchy
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 4,93 g, 21 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,60 ct,  
H-I/VS-SI

cena wywoławcza: 3 000 zł

165
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,73 g, brylant 
ok. 0,02 ct, H/VS, 2 szt. rubinów łącznie 
ok. 0,05 ct

cena wywoławcza: 750 zł
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167
Pierścionek

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 6,74 g, 3 szt. 
diamentów ok. 0,15 ct, H-I/SI 14 szt. 

szafirów łącznie ok. 2,10 ct

cena wywoławcza: 5 000 zł

166
Bransoletka, współczesna

platyna, pr. 0,950, 
m. 26,70 g, 20 szt. brylantów 
łącznie ok. 3,00 ct, G-H/VS-SI

cena wywoławcza: 28 000 zł

169
Wisior

współczesny 

złoto, pr. 0,585, m.11,8 g, 21 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,21 ct, H-J/SI, szafir łezka 
ok. 0,28 ct, rubiny łącznie ok. 0,04 ct

cena wywoławcza: 2 500 zł

168
Broszka w kształcie zwoju
poł. XX w.

platyna, pr. 0,950, m. 4,84 g, 8 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,20 ct, H-I/VS-SI

cena wywoławcza: 2 300 zł
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171
Sygnet z karneolem

II poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 18,31 g, karneol

cena wywoławcza: 3 500 zł

170
Sygnet z ametystem
II poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 12,61 g, ametyst

cena wywoławcza: 2 400 zł

173
Sygnet

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 6,98 g, diament 
ok. 0,08 ct, I-J/P1, 2 szt. szafirów 

łącznie ok. 0,20 ct

cena wywoławcza: 1 800 zł

172
Sygnet męski
współczesny 

złoto, pr. 0,750, m. 8,99 g, 17 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,40 ct, H-J/SI

cena wywoławcza: 3 800 zł
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174
Broszka z wizerunkiem 

konia
II poł. XX w. 

złoto, pr. 2, m. 9,54 g

cena wywoławcza: 3 000 zł

176
Medalion z sekretnikiem

III ćw. XIX w. 

złoto pr. ok. 0,500 - 0,300, metal 
nieszlachetny, m. 16,30 g, onyks, 7 szt. 

półpereł, szkło

cena wywoławcza: 2 800 zł

175
Kolczyki
poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 4,18 g, 18 szt. pereł 
hodowanych

cena wywoławcza: 1 500 zł



110 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

178
Pierścionek

Warszawa, ORNO, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 9,57 g

cena wywoławcza: 350 zł

177
Bransoletka

Warszawa, ORNO, po 1986 r.

srebro, pr. 0,800, m. 38 g

cena wywoławcza: 400 zł

179
Pierścionek
Warszawa, ORNO, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m. 38 g, kryształ górski

cena wywoławcza: 500 zł
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180
Zegarek kieszonkowy
Zenith, Szwajcaria, l. 30. XX w. 

złoto pr. 14 k, w. 61 g z mechanizmem, 
nr koperty 342123, uchwyt dewizki metal 
złocony

cena wywoławcza: 3 500 zł
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181
Pióro
Rosja, pocz. XX w.

srebro niecechowane, emalia, 
dł. 13,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

182
Torebka balowa
Niemcy, pocz. XX w.

srebro pr. 830, repunce polskie „3”, 
w. ok. 270 g

cena wywoławcza: 1 600 zł
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185
Sekretnik

Niemcy, pocz. XX w.

srebro pr. 800, w. 32 g, 
aplika złoto niskopróbne, wym. 

5,5 × 4,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

184
Podstawka pod kieliszek

Pogorzelski, Warszawa, ok. 1920 r.

srebro pr. 84, częściowo złocone, w. 52 g, 
śr. 9,5 cm, herb Nałęcz prawdopodobnie 

dodany w okresie późniejszym

cena wywoławcza: 400 zł

183
Dzik
Hanau, Niemcy, ok. poł. XX w.

srebro pr. 925, w. 225 g, wys. 7,5 cm, 
dł. 12 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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187
Tacka na karty wizytowe

Moskwa, 1887 r.

srebro polerowane i matowione, 
grawerowane, pr. 84, w. 188 g, 

wym. 14 × 24 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

186
Czarka do wódki
Moskwa, 14 Artel, 1915–1916 r.

srebro pr. 84, w. 127 g, aplikowany 
orzeł carski, wys. 4,5 cm, śr. 7,1 cm, 
dedykacja z 1916 r., repunce polskie 
z lat 1920–1931

cena wywoławcza: 1 900 zł

188
Portmonetka srebrna
Rosja, 1899–1908 r.

srebro pr. 84, grawerowane, częściowo 
złocone, wnętrze z przegródkami wyłożo-
ne niebieską tkaniną, w. 90 g

cena wywoławcza: 1 200 zł
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190
Cukiernica skrzynkowa

Leonard Nitsch, Kraków, 1848 r.

srebro pr. 12, w. 821 g, wys. 9 cm, 
dł. 19,5 cm, wnętrze złocone

cena wywoławcza: 6 800 zł

189
Misa na stopie
Emil Radke, Warszawa, 
ok. 1840 r.

srebro pr. 12, w. 465 g, 
wys. 9 cm, śr. 20 cm, ślady 
złocenia wewnątrz

cena wywoławcza: 3800 zł
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192
Para sztućców do mięs
Austro-Węgry, 1901–1921 r.

srebro pr. 3, ostrza stalowe, dł. noża 30 cm, 
dł. widelca 26 cm

cena wywoławcza: 300 zł

191
Chochla do zupy
Nast, Warszawa, l. 30. XIX w.

srebro pr. 12, w. 286 g, dł. 40 cm, 
czerpak złocony od wewnątrz

cena wywoławcza: 1 800 zł

193
Zestaw sztućców do ryb  

na 6 osób
Teodor Werner, Warszawa, 1895 r.

srebro pr. 84, w. 836 g, dł. noży 
19,5 cm, dł. widelców 18,5 cm, na 

trzonkach monogram WS

cena wywoławcza: 3 200 zł
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194
Dzbanek do czekolady

Levre, Paryż, ok. 1870 r.

srebro pr. 950 (Minerwa),  
w. 441 g, uchwyt drewniany,  

czerniony, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

196
Zestaw do kawy

Samuel Watton Smith & Co., 
Londyn, 1917 r.

srebro pr. Sterling, 
w. 797 g, wys. dzbanka 

13 cm, dł. 23,5 cm, uchwyt 
hebanowy, cukiernica, wys. 

9,5 cm, dł. 16 cm, mlecznik 
wys. 8 cm, dł. 12 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

195
Dzban do wody Baltimore Rose
Schofield Co., Baltimore, USA, 1903 r.

srebro pr. Sterling, w. 1355 g, wys. 28 cm, 
bogato repusowany

cena wywoławcza: 10 000 zł
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198
Para sztućców  
do przekąsek

Louis Coignet, Paryż, k. XIX w.

srebro pr. 950 (Minerwa), 
w. 54 g, dł. 14,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł

197
Para filiżanek  

do mokki
Niemcy, pocz. XX w.

srebro pr. 800, 
w. 149 g, wys. filiżanki 

4,5 cm, śr. spodka 9,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

199
Zestaw sztućców do mięs,  
Jean Granvigne
Paryż, k. XIX w.

srebro pr. 950 (Minerwa), stal, dł. noża 
31 cm, dł. widelca 29,5 cm, dł. uchwytu 
na kość 21 cm, oryginalne etui

cena wywoławcza: 1 000 zł
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200
Czarka do degustacji wina
Lille (?), Francja, 1770–1780 r.

srebro, w. 82 g, wys. 3 cm, 
dł. z uchwytem 11 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

201
Sosjera z wkładem i łyżką
Boin-Taburet, Paryż, 1893–1900 r.

srebro pr. 950 (Minerwa). w 1068 g,
wys. 9 cm, dł 28 cm, dł. łyżki 20 cm,
łyżka dobierana, innej wytwórni paryskiej

cena wywoławcza: 4 000 zł
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203
Serwetnik

Albert Bodemer, Niemcy, 
ok. 1960 r.

srebro pr. 835, w. 45 g, 
wys. 6 cm

cena wywoławcza: 350 zł

202
Patera na owoce
Włochy, 2 poł. XX w.

srebro pr. 800, 
w. 470 g, 
wys. 6 cm,  
śr. 31 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł

204
Koszyk z uchwytem
Niemcy, k. XIX w.

srebro pr. 800, w. 374 g, dł. 24,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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205
Komplet sztućców dla 12 osób
Peszt, Austro-Węgry, k. XIX w.

srebro, pr. 3, częściowo złocone, szkło, 
imiennik złotnika FAS, waga elementów 
srebrnych: 4017 g (bez noży), łącznie 
103 sztuki, kaseta oryginalna

cena wywoławcza: 18 000 zł
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207
Cukiernica skrzynkowa

Hefra, Warszawa, 2 poł. XX w.

srebro pr. 800, w. 578 g, 
wys. 13 cm, dł. 18 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

206
Cukiernica skrzynkowa
Niemcy, l. 80. XIX w.

srebro pr. 750, w. 189 g, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

208
Cukiernica dwuuszna
H. Meyen & Co., Berlin, l. 30. XX w.

srebro pr. 800, w. 336 g, wys. 11 cm, 
dł. 17 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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209
Wazon w formie amfory

Niemcy, pocz. XX w.

srebro pr. 830, szkło kryształowe, 
wys. 33 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

210
Kabaret na ocet i oliwę
Paryż, ok. 1870 r.

srebro pr. 950 (Minerwa), w. 237 g, 
szkło kobaltowe, szlifowane, ryte,  
wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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212
Garnitur do kawy i herbaty 

w stylu art déco
J.Peret, Francja, ok. 1920–1930 r.

plater na mosiądzu, 5 sztuk w składzie: 
taca 42 × 31 cm, cukiernica 

wys. 10 cm, mlecznik wys. 9 cm, dzba-
nek do kawy wys. 11 cm, dzbanek do 
herbaty wys. 18 cm, sygn na spodzie: 

J.Peret, znak firmowy: głowa barana

cena wywoławcza: 2 200 zł

211
Kawiornica
WMF, Niemcy, pocz. XX w.

plater na mosiądzu, wys. 14 cm,  
śr. 16 cm, brak wkładu szklanego

cena wywoławcza: 500 zł

213
Patera
proj. Josef Hofmann ok. 1908 r.,  
Oficina Alessi, Włochy, l. 80. XX w.

plater na mosiądzu, śr. 23 cm,  
wys. 8 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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214
Cukiernica skrzynkowa
Fraget, Warszawa, 
1851–1859 r.

plater na nowym srebrze, 
12 × 20 cm, sygn. WARSZAWA 
FRAGET PLAQUÉ w owalu

cena wywoławcza: 600 zł

215
Duża taca z uchwytami
Fraget, Warszawa, 1850 r.

plater na miedzi i cynie, obrzeża 
i uchwyty zdobione motywem winorośli, 
dł. 70 cm, niewielkie przetarcia srebrzeń, 
drobne uszkodzenia dekoracji

cena wywoławcza: 3 500 zł
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216
Lokomotywa – samowar
Henniger Warszawa (?), ok. poł. XIX w.

plater na mosiądzu i nowym srebrze, 
wys. 36 cm, dł. 35 cm, znak wytwórcy: 
H & Co. w tarczy pod koroną, dodatkowo 
oznaczenia numeryczne: 18 ALF 58, 
drobne ubytki, unikat.

cena wywoławcza: 8 500 zł
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217
Kufel z pokrywą

Czechy, 2 poł. XIX w.

szkło lazurowane, rytowane, 
fasetowane, z widokami 

budowli uzdrowiskowych, 
cyna, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

218
Kufelek pamiątkowy
Karlsbad, 2 poł. XIX w.

szkło lazurowane czerwienią, ryte, 
z efektem optycznym, elementy oprawy 
cynowe, na pokrywie nazwisko Dakow-
ska, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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219
Para świeczników 

z herbem
Niemcy (?), 1 poł. XIX w.

srebro pr. 12, szkło 
kryształowe, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

220
Szklanica cechowa w stylu 
historyzmu
Fritz Heckert, Piechowice, k. XIX w.

szkło malowane ręcznie farbami emalier-
skimi, złocone, wys. z pokrywą 29 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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221
Para karafek w stylu Biedermeier
Moser (?), Czechy, ok. poł. XIX w.

szkło warstwowe, białe i zielone, bogato 
złocone, malowane ręcznie farbami 
emalierskimi, wys. 35,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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223
Wazonik

Moser, Czechosłowacja, 
ok. 1925 r.

szkło uranowe, szlifowane, 
dekoracja oroplastyczna, 

wys. 11,3 cm

cena wywoławcza: 900 zł

222
Puchar z pokrywą
Haida (?), Czechy, pocz. XX w.

szkło kryształowe, rżnięte, 
dekorowane czarnymi emaliami 
i żółtą lazurą, wys. 36,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

224
Wazonik
Moser, Czechosłowacja, l. 30. XX w.

szkło zielone, szlifowane, dekoracja 
oroplastyczna, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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225
Krater kobaltowy

Moser, Czechosłowacja, ok. 1920 r.

szkło kobaltowe, fasetowane, 
dekoracja oroplastyczna, 

wys. 20 cm, śr. wylewu 18,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

226
Wazon typu flet
Moser, Czechy, ok. 1920 r.

szkło fioletowe, dekoracja oroplastyczna, 
wys. 30 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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227
Talerz

Miśnia, 1756–1774 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
śr. 24 cm, ubytki malatury,  

złocenia przetarte

cena wywoławcza: 850 zł

228
Filiżanka ze spodkiem

Miśnia, 1756–1774 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
śr. spodka 12 cm, wys. filiżanki 4,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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229
Para talerzyków
Berlin, 1849–1870 r.

porcelana malowana 
ręcznie, złocona, śr. 18 cm

cena wywoławcza: 400 zł

231
Kabaret

Berlin, ok. 1849–1870 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
dł. 30 cm, przetarcia złoceń

cena wywoławcza: 300 zł

230
Wejeska
Paryż, ok. poł. XIX w.

porcelana malowana i złocona ręcznie, 
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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232
Teryna zdobiona motywem winorośli
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, podszkliwnie 
zielenią, wys. 25 cm, dł. 36 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

233
Para cache-pot
Francja, 2 poł. XIX w.

porcelana malowana 
ręcznie naszkliwnie, złocona, 
wys. 20 cm, śr. 19,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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234
Wazon z uchwytami  
w formie węży
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 27,5 cm, uszkodzenie 
od spodu kołnierza

cena wywoławcza: 2 000 zł

235
Filiżanka

Miśnia, ok. 1900 r.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 5,5 cm, śr. spodka  

16 cm, II gat.

cena wywoławcza: 450 zł
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237
Patera dekoracyjna 
zdobiona motywem 

akantu
Miśnia, ok. 1850 r.

porcelana złocona, śr. 28 cm, 
przetarcia zloceń

cena wywoławcza: 1 100 zł

236
Filiżanka do kawy, fason 
Neuzierat
Berlin, pocz. XX w.

porcelana złocona ręcznie, 
wys. 6,5 cm, śr. spodka 13,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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238
Filiżanka z uchwytem 
w formie głowy łabędzia
Miśnia, 2 poł. XIX w.

porcelana złocona, wys. 8 cm,  
śr. spodka 14 cm

cena wywoławcza: 650 zł

239
Patera na owoce z motywem 
winogron
Miśnia, po 1934 r.

porcelana złocona, wys. 7,5 cm, 
dł. 35,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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241
Zestaw 6 talerzy 
przystawkowych

Kuzniecow, Rosja, 1864–1889

porcelana malowana ręcznie  
na szablonie, śr. 19 cm

cena wywoławcza: 500 zł

240
Patera na stopie
Kuzniecow, Rosja, pocz. XX w.

porcelana zdobiona szablonem, 
złocona, wys. 12,5 cm, śr. 23,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

242
Zestaw 6 talerzy płaskich
Kuzniecow, Rosja, 1864–1889

porcelana malowana ręcznie 
na szablonie, śr. 24 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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243
Zestaw 3 naczyń: półmisek, 

kabarecik do przypraw, 
musztardniczka

Kuzniecow, Rosja, 1864–1889

porcelana malowana, ręcznie na szablonie, 
dł. półmiska 26 cm, dł. kabarecika 12 cm, 

wys. musztardniczki 10 cm, uszkodzenie 
łyżeczki od musztardniczki

cena wywoławcza: 600 zł

245
Kabaret dwudzielny

Kuzniecow, Rosja, 1864–1889

porcelana malowana ręcznie 
na szablonie, 12 × 27 × 31 cm

cena wywoławcza: 500 zł

244
Dzbanek do kawy
Kuzniecow, Rosja, 1864–1889

porcelana malowana ręcznie 
na szablonie, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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247
Serwis do mokki dla 4 osób
Rosethal, l. 30. XX w.,  
model Winifred

porcelana kremowa, bogato 
złocona, wys. dzbanka 15 cm, 
wys. filiżanek 3,5 cm

cena wywoławcza : 1200 zł

246
Para filiżanek do mokki

Pirkenhammer, Czechy, ok. 1900 r.

porcelana malowana ręcznie  
na szablonie, złocona, wys. 5 cm, 

śr. spodka 10,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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248
Filiżanka ze spodkiem

Ćmielów ok. 1900 r.

porcelana dekorowana kalkomanią, 
i natryskowo, wys. 5,5 cm, 

śr. spodka 14,5 cm,  
przetarcia dekoracji

cena wywoławcza: 600 zł

250
Para filiżanek do mokki,  

fason empire
Ćmielów, l. 30. XX w.

porcelana dekorowana kalkomanią, 
złocona, wys. filiżanki 4,5 cm, śr. 

spodka 11 cm

cena wywoławcza: 300 zł

249
Mlecznik
Ćmielów ok. 1900 r.

porcelana dekorowana kalkomanią 
i natryskowo, wys. 10 cm, uchwyt 
z ubytkiem

cena wywoławcza: 350 zł
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252
Lampka z dziewczynką

proj. Józef Szewczyk, Ćmielów, 
ok. poł. XX w.

porcelana dekorowana  
kalkomanią, złocona, wys. 20 cm, 

abażur i okablowanie wtórne

cena wywoławcza: 450 zł

251
Dwie figurki
Ćmielów, ok. poł. XX w.

porcelana biała, wys. 13,5 cm, 
dziewczyna bez znaku firmowego

cena wywoławcza: 600 zł
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253
Wazon Kostka

proj. Danuta Duszniak, Ćmielów,  
l. 60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 250 zł

254
Zestaw do kawy dla dwóch osób
Zbigniew Buksowicz, Steatyt, Katowice, 
l. 60. XX w.

porcelana malowana natryskowo,  
złocona, wys. dzbanka 17,5 cm,  
dł. filiżanek 11 cm, dł. talerzyków 17 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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256
Słoń

Unterweissbach, Turyngia, 
poł. XX w.

porcelana malowana 
natryskowo, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 950 zł

255
Małpka z młodym
Niemcy, Fraureuth, ok. 1925 r.

porcelana ręcznie malowana, 
złocona, wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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257
Para dzięciołów

Karl Ens, Turyngia, poł. XX w.

porcelana malowana ręcznie 
i natryskowo, wys. 31 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

258
Kufel z nakrywą figuralną,  
tzw. Münchner Kindl
Schierholz, Plaue, Turyngia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie,  
w dnie litofania, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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260
Serwis na 6 osób, model 

cupola nera
proj. Mario Bellini, Rosenthal, 

k. XX w.

porcelana biała, zdobiona w czarne 
pasy, złocona, wys. filiżanki 7,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

259
Świecznik Maria
Rosenthal, ok. 1930 r.

porcelana biała, złocona, 
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 650 zł

261
Głowa konia „Hannibal”
proj. Albert Heinrich Hussmann, 
Rosenthal, Niemcy, 1938 r.

porcelana szkliwiona, biskwit, 
wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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262
Akt, projekt Rudolf 

Kaesbach (1873–1955)
Rosenthal, ok. 1930 r.

porcelana biskwitowa, 
wys. 37 cm, sygn. z tyłu: 

R.Kaesbach

cena wywoławcza: 1 800 zł

263
Chłopiec wyciągający cierń
Scheibe-Alsbach, Turyngia, 2 ćw. XX w.

porcelana biskwitowa, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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264
Dziewczyna z Fryzji
wg. Rudolf Kaesbach

brąz, marmur, wys. 24 cm, całość: 
27,5 cm, sygn. na dole

cena wywoławcza: 1 600 zł
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265
Para figurek „sprzedawcy uliczni”

Europa Zachodnia, Brienz (?), 2 poł. XIX w.

drewno rzeźbione, wys. 16 cm,  
drobne ubytki

cena wywoławcza: 950 zł

266
Para tond z przedstawieniami: 

Madonny i Chrystusa
Włochy, 2 poł. XIX w.

pianka morska, drewno, śr. 16 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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268
Ostrzałka do noży
Europa Zachodnia, XIX w.

stal, rękojeść drewniana, 
dł. 30,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

267
Sierp bojowy
Niemcy (?) XVI-XVII w. (?)

żelazo kute, uchwyt drewniany, 
prawdopodobnie wtórny. dł. 48 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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269
Zegar szafkowy, stołowy – Break 
at clock – miniatura
Czechy, Praga, Simon Schreiblmayer, 
2 poł. XVIII w.

drewno, mosiądz, szkło, wys. 37,5 cm, 
szer. 20,7 cm, głęb. 13,7 cm.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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271
Para kandelabrów 
czteroświecowych

H. Picard, Francja, 3 ćw. XIX w.

brąz złocony ogniowo, 
wys. 49 cm, sygn. na podstawie 

wz tyłu H. PICARD

cena wywoławcza: 15 000 zł

270
Zegar empirowy
Paryż, 1 ćw. XIX w.

brąz złocony ogniowo, 
wys. 27,5 cm, mechanizm A.D. 
Mougin – wtórny, z k. XIX w.

cena wywoławcza: 5 000 zł



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (33)

Warszawa, 18 grudnia 2019 r., godz. 19
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: warszawa@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 ZACHODNI WBK SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

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



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 wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli 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. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

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

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone 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 zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.
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niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 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.

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 fałszer-
stwa) 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. katalogi) 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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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Poz. 271, Para kandelabrów czteroświecowych
H. Picard, Francja, 3 ćw. XIX w.

brąz złocony ogniowo, wys. 49 cm


