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AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII
GDAŃSK, 5 GRUDNIA 2020



poz. 93. Plakieta „Jedzące dzieci” według Bartolomé Estebana Murillo



w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

w Gdańsku, ul. Długa 2/3

aukcja odbędzie się bez udziału publiczności 

zapraszamy do licytacji telefonicznej i online 

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 18 listopada 2020 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

5 grudnia (sobota) 2020, godz. 17.00  

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Grupa figuralna
Royal Dux, Czechy, 1 poł. XX w.

fajans, malatury podszkliwne; 
niesygnowany; wym. 46 × 48 × 26 cm

cena wywoławcza: 5 400 zł

2
Figura Europa  
(Oblubienica z orszaku weselnego)
proj. Adolf Amberg, 1904–1910,  
KPM Berlin, 1917 r.

porcelana, malatury podszkliwne i naszkliw-
ne; na spodzie znak wytwórni malowany 
podszkliwnie kobaltem oraz numer modelu 
„9366”, na podstawie sygnatura projektanta; 
wys. 41 cm, szer. 44 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł



76 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

4
Grupa figuralna Diana i Akteon
KPM Berlin, XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodzie znak wytwórni oraz odciśnięty 
numer modelu „699./h”; wys. 24 cm, 
szer. 24 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

3
Patera

KPM Berlin, 1894 r.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; na spodzie znak 

wytwórni; wys. 45 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
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5
Patera
Kuzniecow, Ryga, XIX/XX w.

fajans, malatury podszkliwne, 
dekoracja plastyczna w postaci puttów 
podtrzymujących muszlę; na spodzie 
odcisk „М. С./Кузнецова/1724/33”;  
wys. 35 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

6
Waza do wina  
w stylu renesansowym  
(Vasca trilobata)
Ginori, Doccia, Włochy, 1870–1880

majolika, malatury podszkliwne; wewnątrz 
dekoracja w postaci sceny z dwoma 
puttami nad rzeką, stopa i korpus dekoro-
wane półplastycznymi pędami winorośli, 
uchwyty w kształcie węży; na spodzie 
znak wytwórni „Ginori” oraz symbole 
modelu i dekoracji „310 – 2178” i „15”; 
wym. 19 × 34,3 × 34,3 cm

cena wywoławcza: 8 600 zł
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9
Wazon z uchwytami
KPM Berlin, ok. 1795 r.

porcelana, tło błękitne, malatury naszkliw-
ne, dekoracja w postaci scen parkowych 
w typie Watteau, po bokach brzuśca 
antaby w formie lwich głów z obręczami; 
pęknięcie na pokrywie; wys. 38,7 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

7
Figura kobiety z winogronami
Neue Porzellanfabrik Tettau, 
l. 1920–1937

porcelana, malatury naszkliwne; 
na spodzie znak wytwórni  
oraz odciśnięty numer modelu  
„5557”; wys. 30 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

8
Para figur Malabarczyków

proj. Friedrich Elias Meyer, 1750 r.,  
KPM Berlin, XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodzie znak wytwórni malowany pod-
szkliwnie kobaltem; wys. 23 cm i 24 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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12
Para wazonów z pokrywami
Helena Wolfsohn, Drezno, 
ok. 1880–1900

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia, 
w rezerwach dekoracja w postaci scen 
parkowych w typie Watteau; na spodzie 
znak wytwórni malowany podszkliwnie 
kobaltem; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

11
Patera
Prószków, l. 1771–1783

fajans, malatury naszkliwne, 
kołnierz ażurowy; na spodzie znak 
wytwórni malowany monogram „DP”; 
wym. 24,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

10
Para talerzy

KPM Berlin, ok. 1900 r.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
lustra dekorowane wizerunkami kobiet, 

kołnierze ażurowe; na spodzie  
znak wytwórni; śred. 24,8 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł
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16
Filiżanka
KPM Berlin, l. 1847–1870

porcelana, dekoracja reliefowa, 
malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. 8,8 cm

cena wywoławcza: 800 zł

15
Komplet 6 filiżanek

Kuzniecow, l. 1891–1917

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; wys. filiżanki 7 cm

cena wywoławcza: 800 zł

14
Serwis do mokki dla 6 osób
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne;  
znak wytwórni; wys. dzbanka 17 cm,  
dł. tacy 29 cm, wys. filiżanki 5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

13
Waza do ponczu

KPM Berlin, kon. XVIII w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; na spodzie znak wytwórni 

malowany kobaltem podszkliwnie 
oraz malowane naszkliwnie  

„6201/am”; wys. 37 cm,  
śred. 29 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł



1716 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

20
Figura chińskiego krawca
proj. Alexander Struck, 1950 r.,  
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana biała szkliwiona; sygn. 
wyciskiem na podstawie „A. Struck”, 
na spodzie znak wytwórni malowany 
podszkliwnie kobaltem; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

19
Orkiestra turecka
proj. Johann Melchior, ok. 1770 r., 
Höchst, XX w.

w komplecie 11 figurek
porcelana biała szkliwiona; na spodzie 
każdej figurki znak wytwórni;  
wys. ok. 18 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

18
Figura flamingów

proj. Elfriede Reichel-Drechsler, 
1959 r.,  

Miśnia, 2 poł. XX w

porcelana biała szkliwiona, na spodzie 
znak wytwórni malowany podszkliwnie 
kobaltem oraz numer modelu „H216”; 

wys. 27 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

17
Solniczka
KPM Berlin, kon. XIX w.

porcelana szkliwiona, na spodzie  
znak wytwórni; wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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24
Figura charta
Hertwig & Co., Turyngia, 
l. 1914–1945

fajans, malatury podszkliwne, 
na spodzie znak wytwórni; 
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 900 zł

23
Figura owczarka

Pacyków, l. 20. XX w.

fajans, malatury pod-
szkliwne, na spodzie znak 

wytwórni (czarnym drukiem 
podwójny owal z szyldem) 

oraz odciśnięte symbole 
produkcyjne „564/597/5”; 

wys. 13 cm, dł. 27 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

22
Figura siedzącego psa
proj. Władysław Gąbkowski, 

Pacyków, l. 20.-30. XX w.

fajans, malatury podszkliwne,  
na spodzie odciśnięty znak 
wytwórni „P” w trójkątnym 

obrysie oraz odciśnięte symbole 
produkcyjne „3/579/52”,  

sygn. na podstawie odciskiem  
„W. Gąbkowski”; wys. 15 cm,  

dł. 20 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

21
Figura psa w ruchu
Pacyków, l. 1929–1939

fajans, malatury podszkliwne, na pod-
stawie odciśnięty znak wytwórni „Made 
in Poland”, „P” w trójkątnym obrysie 
oraz odciśnięte symbole produkcyjne 
„514/58”; wys. 17 cm, dł. 24 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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26
Figura młodzieńca z psami
Volkstedt, Turyngia, l. 1915–1934

porcelana biała szkliwiona; 
na podstawie znak wytwórni 
malowany podszkliwnie kobaltem; 
wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

25
Figura leżącego teriera
proj. Theodor Kärner, Allach,  
l. 1936–1945

porcelana biała, szkliwiona; na spodzie 
znak wytwórni, inicjały „TH.K”  
oraz symbol produkcyjny „12”;  
wys. 12,5 cm, dł. 27,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

27
Figura owczarka  
(Grosse Schäferhund)
proj. Theodor Kärner, Allach, 
l. 1938–1939

porcelana biała szkliwiona; na spodzie 
odciśnięte: znak wytwórni, sygnatura 
projektanta „TH. KÄRNER” oraz numer 
modelu „76”, oryginalna nalepka salonu 
firmy Allach; wym. 27 x 44 cm; stan 
zachowania bardzo dobry

Allach Porcelain wyprodukował 
model „Grosse Schäferhund” w ilości 
zaledwie 143 sztuk (lit.: Allach Porcelain 
1936–1945, t. 2 (Porrell), str. 412). 

cena wywoławcza: 30 000 zł
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31
Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1906–1916

szkło bezbarwne podmalowane proszkiem 
różowym, powlekane szkłem zielonym, 
trawione; dekoracja w postaci gałązki 
z jagodami, kwiatami i liśćmi; sygn. 
na brzuścu: Galle; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

30
Wazon

Emile Gallé, Nancy, l. 1900–1904

szkło bezbarwne podmalowane 
żółtym proszkiem, powlekane szkłem 

brązowym, trawione; dekoracja 
w postaci pejzażu; sygn.: Galle; 

wys. 40 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

29
Wazon

Gebrüder Pallme-König & Habel, 
Kamenicky Senov, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne powlekane 
szkłem mlecznym i brunatno-

-czerwonym, iryzujące, wtopione 
nitki ciemnofioletowego szkła 

iryzującego, mosiądz; wys. 29 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

28
Podstawa lampy
Emile Gallé, Nancy, l. 1904–1906

szkło bezbarwne podmalowane proszkiem 
białym i seledynowym, powlekane szkłem 
brązowo-zielonym, trawione; sygn. 
na stopie: Galle; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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36
Żardiniera

A.Risler & Carré, Paryż,  
1897–ok. 1912

srebro p. 1 (950), złocone, 
szkło kobaltowe; znaki złot-
nicze: francuska cecha pro-

biercza głowa Minerwy z „1”, 
znaki wytwórni; dł. 30,5 cm, 

wys. 9 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

35
Kosz
Polska (?), l. 20. XX w.

srebro p. 3, szkło bezbarwne; 
znaki złotnicze: niezidentyfiko-
wany znak wytwórcy „P. O.”, 
cecha pomocnicza główka 
skierowana w lewo, próba srebra 
„3”; dł. 37 cm, wys. z uchwytem 
31 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

32
Kieliszek
Śląsk, 2 połowa XVIII w.

szkło kobaltowe, złocone;  
wys. 15,2 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

33
Para wazonów
Moser, Czechy, l. 20.–30. XX w.

szkło kobaltowe, szlifowane, trawione, 
złocone; dekoracja w postaci fryzu 
z przedstawieniem Amazonek;  
sygn. na spodzie: Made in/Cecho Slova-
kia/Moser/Karlsbad; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

34
Świecznik

Moser, Czechy, l. 20.–30. XX w.

szkło ametystowe, szlifowane, 
trawione, złocone; dekoracja w postaci 

fryzu z przedstawieniem Amazonek; 
sygn. na spodzie: Made in/Cecho Slova-

kia/Moser/Karlsbad; wys. 34 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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40
Zestaw kinkietów
Francja, ok. 1880–1920

w zestawie 3 sztuki; brąz złocony; 
dł. 49 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

37
Para kandelabrów 
trzyświecowych
Francja, początek XIX w.

brąz złocony, cyzelowany, częściowo 
punktowany i polerowany; wys. 73 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

39
Para kandelabrów w stylu 

Ludwika XVI
Francja, 2 poł. XIX w.

czteroświecowe; podstawa 
marmurowa, mosiądz patynowany; 

wys. 55 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

38
Para kandelabrów 
pięcioświecowych

Bracia Henneberg, Warszawa, k. XIX w.

czteroramienne, pięcioświecowe; 
mosiądz, częściowo srebrzony, na 

spodzie znak wytwórni: B.HENNEBERG/
WARSZAWA/GALW; wys. 50,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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41
Para waz
Francja, XIX w.

mosiądz złocony, punktowany, podstawa 
z czarnego marmuru (lekkie uszkodzenia); 
wys. 41 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

42
Para kandelabrów 
czteroświecowych
Francja, XIX w.

mosiądz, brąz; wys. 45 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł



3130 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

44
Patera na stopie
Fabergé, St. Petersburg, 1908–1918

srebro p. 88, m. 835 g; znaki złotnicze: 
znak wytwórcy „I.W K.ФАБЕРЖЕ”, 
petersburski znak probierczy z lat 
1908–1926, orzeł, znak probierczy Kra-
kowa z lat 1963–1986 (główka kobieca 
zwrócona w prawo, z literą K i cyfrą 2), 
cecha dodatkowa; wys. całk. 12,5 cm, 
dł. 30,8 cm

cena wywoławcza: 50 000 zł

43
Zestaw naczyń
Adolf Sper, St. Petersburg, 1843 r.

w zestawie: czajnik, cukiernica, 
patera; srebro p. 84, m. 1630 g; znaki 
złotnicze: znak warsztatowy „A. SPER” 
w prostokątnym obrysie, znak probierza 
„Д.T/1843” (Dmitrij Twierskoj), znak 
miejski, próba srebra „84”; wys. czajnika 
14 cm, wys. cukiernicy 12,5 cm,  
śred. patery 21 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł
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49
Kubek
Matthäus Baur II (?) (czynny 
ok. 1681–1728), Augsburg, 1695–1700

srebro repusowane, odlewane, m. 175 g; 
znaki złotnicze: znak miejski Augsburga 
z lat 1695–1700, znak warsztatowy 
odbity częściowo (w górnej partii),  
znak w poziomym, regularnym owalu, 
dwu- lub trójliterowy, być może „MB”  
lub „MD”; dekoracja w postaci medalio-
nów z wizerunkami cesarzy rzymskich 
– Galby, Wespazjana i Domicjana oraz 
festonów; śred. wylewu 9,3 cm,  
wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

45
Kubek
Paweł Sazikow, St. Petersburg, 1842 r.

srebro repusowane, sztancowane, odlewa-
ne, częściowo złocone, m. 115 g; znaki 
złotnicze: znak mistrzowski „CAЗИКОВЪ”, 
znak niezidentyfikowanego probierza 
„A.K/1842”, znak miejski, próba srebra 
„84”; na brzuścu grawerowana inskryp-
cja: T (?)/Plageman/d. 28. Novbr./1848., 
niżej monogram „G.S.”; wys. 8,5 cm, 
śred. wylewu 6,7 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

48
Kielich

XVII/XVIII w.

srebro kute, złocone, emalia, 
m. 160 g; niezidentyfikowany 

znak złotniczy: monogram 
wiązany „WS” (lub „SW”)  

pod koroną; wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

46
Mlecznik
Moritz Elimeyer, Drezno, ok. 1900 r.

srebro p. 800, tłoczone, sztancowane, 
m. 290 g, znaki złotnicze: znak warsztato-
wy „ELIMEYER”, oznaczenie próby srebra; 
wys. 13 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

47
Mlecznik
Herman Bückmann, ok. poł. XIX w.

srebro p. 12, tłoczone, sztancowa-
ne, m. 160 g; znaki złotnicze: znak 
warsztatowy „BÜCKMANN”  
oraz oznaczenie próby srebra; 
wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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50
Szalka weselna
Johann Friedrich Straub (1674–1713), 
Karlstad, Szwecja, 1698 r. (?)

srebro, m. 205 g; znaki złotnicze: punca 
kontrybucyjna wiedeńska z początku 
XIX w. (12 A), punca importowa belgijska 
(do 1831), punca importowa łotewska 
(główka), przy krawędzi: wężyk probierczy 
i dwukrotnie odbita punca mistrza (IFS); 
w lustrze bogata dekoracja w postaci 
tarczy herbowej zwieńczonej figurą ptaka, 
inskrypcje: „AN/IP/1698”; dł. 21 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

51
Łyżeczka Minerwa
Praga, ok. 1600 r. (?)

jaspis krwawy, złoto, emalia;  
dł. 16,5 cm

cena wywoławcza: 40 000 zł
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54
Cukiernica
Baccarat, Paul Reczka, Francja XIX/XX w.

srebro p. 950 (1), szkło bezbarwne;  
znaki złotnicze: głowa Minerwy z „1”, 
znak warsztatowy „RECZKA/S.S.”,  
szkło sygnowane: BACCARAT/DEPOSE; 
na pokrywie grawerowany monogram 
„AR”; wys. 17,5 cm, śred. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

52
Solniczka
Johann George Hossauer,  
Berlin, l. 1831–1855

srebro p. 12, odlewane, cyzelowane, 
m. 175 g, znaki złotnicze: cecha warsztatowa 
„HOSSAUER/BERLIN”, znak probierza „B”, 
znak miejski, próba srebra „12 LOTIG”
wys. 4,5 cm, dł. 8 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

53
Kabaret na przyprawy

Francja, XIX w.

srebro p. 1 (950), m. całk. 544 g, 
szkło bezbarwne; znaki złotnicze: głowa 
Minerwy z „1”; wys. 22 cm, dł. 19 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

57
Zestaw do likieru

Wasilij Iwanowicz Puliatkin, Moskwa, 
l. 1908–1917

w zestawie karafka i 6 kieliszków 
(1 inaczej dekorowany); srebro p. 84, 
m. 455 g; znaki złotnicze: kokosznik 

z oznaczeniem próby srebra 84, znak 
mistrzowski „ВИП”; wys. karafki 25,5 cm, 

wys. kieliszka 9 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

55
Para solniczek

Lwów, 1796 r.

srebro p. 13, wyoblane, odlewane, 
m. 135 g; znaki złotnicze: znak 

probierczy Lwowa, nieczytelny znak 
mistrzowski, znak kontrybucyjny litera 

„D”, wężyk probierczy; wys. 3,5 cm, 
szer. 7,6 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

56
Pucharek kiduszowy
Moskwa, 1887 r.

srebro p. 84, wytłaczane, 
grawerowane, m. 90 g; znaki złot-
nicze: znak miejski, znak probierza 
z inicjałami „AP” i datą „1887”, znak 
niezidentyfikowanego złotnika „ИЕЗ”; 
wys. 14 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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58
Buliera
Alexandre-Auguste Turquet,  
Paryż, l. 1855–1882

srebro, m. 2790 g,  
wytłaczane, odlewane, cyzelowane;  
znaki złotnicze: francuski znak eksportowy, 
znak warsztatowy; wys. bez uchwytu 
36,5 cm, wys. całk. 43 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł

59
Teryna na stopie
Theodor Julius Günther,  
Berlin, ok. 1850 r.

srebro p. 11, m. 4168 g, repusowane, 
odlewane, wewnątrz złocone, pokrywa 
dekorowana plastycznymi motywami 
jelenia i zająca; znaki złotnicze: znak 
złotnika „GÜNTHER” oraz „11 lüth”;  
wys. 39 cm, dł. 52,5 cm

cena wywoławcza: 25 000 zł
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63
Kubek
Moskwa, 1831 r.

srebro złocone, niello, m. 85 g; znaki 
złotnicze: znak miejski, znak złotnika 
„AK” w owalu, znak probierza (częściowo 
zatarty) z datą 1831, znak próby srebra 
„84”; dekoracja obustronna w postaci 
scen w medalionach: myśliwy z psem  
na tle pejzażu oraz żaglówka u przystani,
pomiędzy nimi stylizowane wici roślinne; 
wys. 7 cm, śred. wylewu 6 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

61
Kubek

Halle, XVII/XVIII w.

srebro repusowane, cyzelowane, 
pierwotnie częściowo złocone, 
m. 95 g; znaki złotnicze: znak 

miejski, znak mistrzowski „ESM” 
(„FSM”?); dekoracja w postaci 
trzech popersi w medalionach 

oraz festonów; wys. 10 cm, 
śred. wylewu 7,6 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

60
Kubek
Antoni Grill (mistrz w l. 1668–1700), 
Augsburg, l. 1670–1675

srebro kute, punktowane, m. 132 g;  
znaki złotnicze: znak miejski, znak złot-
nika czapla w owalu, wężyk probierczy; 
wys. 9,5 cm, śred. wylewu 7 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

62
Kubek w formie głowy wilka

St. Petersburg, 1908 r.

srebro p. 84, m. 195 g,  
znaki złotnicze: kokosznik z główką 

zwróconą w lewo, próbą srebra 
i inicjałami probierza „A.P” (Aleksandr 
Wasiliewicz Romanow); wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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67
Cukiernica
Ferdinand Christian Krebs,  
Wrocław, 1769–1776

srebro kute, wyoblane, odlewane,  
m. 425 g; znaki złotnicze: znak warsztato-
wy „FCK” w trójliściu, znak miejski,  
na spodzie grawerowane: „A.U.R./1776”; 
wym. 11 × 13,5 × 11 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł

66
Łopatka
Johann Friedrich Krickhan,  
Królewiec, 1802 r.

srebro p. 12, m. 70 g; znaki złotni-
cze: znak miejski z lat 1800–1830, 
znak warsztatowy „KRICKHAN/12L”, 
znak datujący „Q” w kwadracie; 
dł. 31 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

65
Para świeczników

Galicja, 1818 r.

srebro p. 15, kute, wyoblane, 
m. 420 g; znaki złotnicze: znak 

probierczy, znak zapasowy – 
monogram wiązany „VR”, bity 

w Galicji od 1811 r., niezidentyfi-
kowany znak warsztatowy,  

na spodzie ryty monogram „J.S” 
oraz odbity napis „15 LÖTHIG”; 

wys. 14 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

64
Cukiernica skrzynkowa
Stanisławów, 1811 r.

srebro p. 13, kute, m. 410 g, znaki 
złotnicze: znak probierczy Stanisławowa, 
niezidentyfikowany znak warsztatowy, 
taxstempel; wym. 6 × 12 × 8,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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71
Taca z herbem Łabędź
Warszawa, 1 poł. XX w.

srebro pr. 4 (750), 
m. 1792 g; znaki złotnicze: 
znak probierni warszawskiej 
z próbą srebra „4” (stosowany 
po 1962 r.), cecha dodatkowa 
oraz cecha warsztatowa mo-
nogram „CMR”; na kołnierzu 
grawerowany herb Łabędź;  
wym. 51 × 36 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

70
Szkatułka z herbem 

Jastrzębiec
Iwan Chlebnikow, Moskwa, 

l. 1908–1918

srebro p. 84, m. 595 g; znaki 
złotnicze: kokosznik z oznaczeniem 
próby srebra 84, znak warsztatowy 

„ХЛЕБНИКОВЪ” i orzeł dwugłowy,  
na wieku rytowany herb Jastrzębiec; 

wym. 5 × 16,7 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

69
Patera

XIX/XX w.

srebro p. 800, m. 930 g,  
m. całk. 2935 g,  
szkło bezbarwne;  

wys. 21 cm, szer. 40 cm,

cena wywoławcza: 6 500 zł

68
Sosjerka
Piotr Łątkowski, Warszawa, l. 20. XX w.

srebro p. 3, m. 405 g; znaki złotnicze: 
znak probierni warszawskiej z lat 
1921–1932, znak pomocniczy, znak 
warsztatowy „PŁ”, znak probierni 
warszawskiej z lat 1963–1986, znak 
dodatkowy; wys. 13,5 cm, dł. 22 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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75
Świecznik art déco
Węgry, l. 30. XX w.

srebro p. 3, m. 600 g; znaki złotnicze: 
znak probierczy węgierski z lat 
1937–1966, znak mistrzowski „HL”,  
znak dodatkowy z lat 1937–1966 litera 
„B”; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

73
Para świeczników
Moritz Stumpf & Sohn,  

Gdańsk, XIX/XX w.

srebro p. 800, m. 700 g; znaki 
złotnicze: znak wytwórcy „M. ST & S.”, 

próba srebra „800”; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

72
Mlecznik
Stark, Poznań, po 1888 r.

srebro p. 800, m. 235 g; znak warsztato-
wy „STARK”, próba srebra „800”  
oraz symbol „R 17097”; wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

74
Zestaw do kawy
W. Schwechten, Berlin, 
l. 20.–30. XX w.

w zestawie: taca, dzbanek, 
mlecznik, cukiernica
srebro p. 800, m. 1470 g; 
znak wytwórni;  
dł. tacy 35,5 cm,  
wys. dzbanka 20 cm

cena wywoławcza: 
7 500 zł
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77
Krucyfiks

Belgia, l. 1831–1868

blacha srebrna p. 2, sztancowana, 
drewno; znaki złotnicze: belgijska 
cecha probiercza; wys. 47,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

76
Kadzielnica
2 poł. XVIII w.

srebro, m. 610 g; znaki złotnicze zatarte; 
wys. 29 cm; uszkodzenia

cena wywoławcza: 6 000 zł

78
Krucyfiks
XVIII w.

kość słoniowa, drewno barwione  
(krzyż późniejszy); dł. całk. 48 cm,  
dł. figury 29 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
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83
Ikona Zaśnięcie Marii

Rosja, XIX/XX w.

tempera, deska, złocenia, 
37,5 × 68,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

82
Ikona Koronacja  

Matki Boskiej
Rosja, XIX w.

tempera, złocenia, deska, 
44 × 38 cm; uszkodzenia

cena wywoławcza: 3 800 zł

81
Ikona Zmartwychwstanie 
Chrystusa
Rosja, XIX w.

tempera, deska, 35,5 × 31 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

79
Ikona  
Tobą raduje się całe stworzenie
Rosja, XIX w.

tempera, deska, 35,5 × 30,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

80
Ikona Święta Trójca

Rosja, XIX w.

tempera, drewno, metal srebrzony; 
31 × 27 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł



5352 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

84
Figura świętego  

Jana Nepomucena
Śląsk lub Czechy, XVIII/XIX w.

drewno lipowe, polichromowane; 
ubytki, uszkodzenia; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł

85
Figura świętego Michała
XIX w.

drewno polichromowane; 
wys. całk. 65,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

86
Kartusz barokowy

ok. poł. XVIII w.

drewno lipowe, złocenia; kartusz 
o bogatej snycerskiej dekoracji, na 
którą składają się woluty, palmety, 

liście akantu, stanowi ramę dla 
płaskorzeźbionej sceny ilustrującej 
sentencję z Ewangelii św. Łukasza, 

widoczną na wstędze powyżej „Verbo 
tuo laxabo rete” (Na twoje słowo sieć 

zarzucę); wym. 88 × 63 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł

87
Lustro
Czechy lub płd. Niemcy, ok. poł. XVIII w.

drewno lipowe, złocenia, srebrzenia; owal-
ne lustro w ramie o rokokowej dekoracji 
snycerskiej, na która składają się motywy 
architektoniczne, gzymsy, woluty, kogucie 
grzebienie, kwiaty i pełnoplastyczne 
putta, poniżej lustra metalowe świeczniki 
dodane później; wys. całk. 118 cm, szer. 
całk. 75 cm, wys. lustra 39 cm, stan 
zachowania: dobry, pęknięcia niektórych 
elementów

cena wywoławcza: 6 000 zł
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92
Korzec
Prusy, 1816 r.

drewno, żelazo; kilkukrotnie  
wyciśnięta data „1816”  
oraz orzeł pruski; śred. 60 cm 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 2 200 zł

91
Taca

Emil Gallé, Nancy, ok. 1900 r.

drewno intarsjowane, dekoracja 
w postaci gałązki storczyka;  

sygn. w lustrze: Galle;  
wym. 31 × 41 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

90
Para świeczników
ok. 1600 r.

mosiądz, wys. 34,5 cm; jeden świecznik 
z uszkodzoną krawędzią

cena wywoławcza: 5 000 zł

89
Wazon

André Villien, Paryż, ok. 1900 r.

cyna, sygn. na spodzie: „L’ETAIN 
FRANCAIS/PARIS, na brzuścu: 

A. Villien; wys. 62 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

88
Para świeczników
XVIII w.

cyna; wys. 66 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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96
Barometr
Guilleret, Paryż, XIX/XX w.

drewno rzeźbione; dł. 82 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

95
Sztaluga
XIX/XX w.

drewno rzeźbione; wys. 122 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

94
Rudolf Sternad 

(1880–1944)

Portret Heinricha Schultza,  
1926 r.

akwarela, kość słoniowa, 16,5 × 14 cm; 
sygn. i dat. l. d.: Rud Sternad/1926; 

na odwrocie napis odręczny: Heinrich 
Schultz, Kunstanstalt/besitzer in Hamburg, 

Hartviensstr 5/(...) Leben gemalt von 
Rudolf/Sternad Wien, I Stubenring 14/

Hamburg, Oktober 1926”

cena wywoławcza: 2 500 zł

93
Carl Schubert

Plakieta „Jedzące dzieci” według 
Bartolomé Estebana Murillo 
Kaestner, Saksonia, po 1929 r.

porcelana, emalie, na odwrocie znak 
wytwórni oraz napis: „Murillo/Die Pastete-
nesser/C. Schubert/Meissen/handgemalt”; 
wym. 27,5 × 18,5 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 2 500 zł
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98
Relikwiarz bieri

lud Fang, Gabon, pocz. XX w.

drewno, kość słoniowa; wys. 30 cm
pochodzenie: Albert Guimiot  
(kolekcja prywatna, Belgia)

cena wywoławcza: 5 500 zł

97
Figura
lud Mumuye, Nigeria, XX w.

drewno; wys. 116 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

99
Postać matki z dziećmi
Kult Eshu, lud Joruba, Nigeria, 
1 poł. XX w.

drewno polichromowane; wys. 50 cm
pochodzenie: Pierre Stoecklin  
(kolekcja prywatna)

cena wywoławcza: 4 400 zł
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100
Hans Keck 
(1875–1941)

Figura Diany, XIX/XX w.

brąz patynowany; sygn. na postumencie: 
H. Keck, na krawędzi sygnatura odlewni: 
Wiener Kunstwerkstätten – Gebr. Brandel 
– Berlin; wys. bez podstawy 54 cm, 
wys. całk. 61 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

101
Peter Klodt von Jürgensburg 
(Piotr Karlowicz Klodt)
(1805–1867)

Grecki jeździec dosiadający 
konia, przed 1917 r.

żeliwo; sygn. na podstawie: Бap. Kлодтъ,  
na spodzie znak odlewni Kasli 
„KAC3190…”, znak formierza „Н. KOЗЛO..”, 
orzeł dwugłowy; wys. 38 cm, dł. 32 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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102
Jules Moigniez 
(1835–1894)

Figura orła, XIX/XX w.

brąz patynowany, sygn. na podstawie: 
JULES MOIGNIEZ; wys. 86 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

103
Jan Antoni Biernacki 
(1879–1930)

Kowal

Br. Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w.
brąz patynowany, podstawa z marmuru; 
sygn. na podstawie: BR. ŁOPIEŃSCY/
WARSZAWA; wys. całk. 60 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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106
Igor Mitoraj
(1944–2014)

Asklepios

brąz patynowany, podstawa marmurowa; 
sygn. u dołu: MITORAJ; na odwrocie 
numer serii: B/150/1000 HC;  
wys. całk. 48 cm, wys. rzeźby 37,7 cm

cena wywoławcza: 27 000 zł •

105
Figurka cieśli

Japonia, 1 poł. XX w.

brąz patynowany; wys. 16,8 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

104
Igor Mitoraj
(1944–2014)

Pancerz (Cuirasse)

brąz patynowany, kamień;  
sygn. p. d.: MITORAJ;  
wys. 11 cm, wys. całk. 14 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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107
Victor Vasarely
(1906–1997)

obiekt przestrzenny Erebus, 
Rosenthal, 1982 r.

numer egzemplarza 800/2000
szkło, podstawa z drewna i metalu  
chromowanego; sygn. p. d.: Vasarely; 
wym. 33 x 24 x 3 cm; certyfikat, etui

cena wywoławcza: 12 000 zł

108
Jean Lambert-Rucki 
(1888–1967)

Zwierzenie (Confidence), 
ok. 1923–1925

brąz patynowany; sygn. na podstawie: 
J. Lambert-Rucki, pieczęć odlewni „TEP”, 
pieczęć „JDV”, numer egzemplarza „1/8”; 
wys. 36 cm

cena wywoławcza: 55 000 zł •
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112
Zegarek naręczny męski
Omega, model De Ville, 1986 r.

złoto p. 18 k, stal szlachetna, mechanizm 
kwarcowy, nr 56614031; śred. tarczy 
26 mm, śred. koperty 33 mm, oryginalne 
dokumenty i etui

cena wywoławcza: 3 200 zł

111
Zegarek kieszonkowy

Patek Philippe & Co., Ferdynand 
Woroniecki, 4 ćw. XIX w.

złoto p. 14 k, m. brutto 84,93 g, 
biała emalia, mechanizm z naciągiem 
manualnym, nr 82064; śred. koperty 

48 mm, lekka rysa na cyferblacie

cena wywoławcza: 24 000 zł

110
Torebka balowa

St. Petersburg, l. 1908–1917

srebro p. 84, m. całk. 
275 g, rubinki; znak złotniczy: 

kokosznik z próbą 84 i literą alfa; 
wym. 11,2 × 7,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

109
Pióro wieczne
Astoria Fabricat,  
Niemcy l. 1921–1931

złoto p. 18

cena wywoławcza: 2 500 zł
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117
Pierścionek
Francja

złoto p. 0,750, platyna, m. 9,03 g
szafir ok. 9,20 ct, 18 brylantów,  
łącznie ok. 1,80 ct; rozmiar 17,  
zadrapanie na tafli

cena wywoławcza: 23 000 zł

116
Kolczyki

1 poł. XX w.

złoto p. 0,750, m. 4,37 g
2 brylanty w starych szlifach,  

łącznie ok. 1,50 ct, VVS-VS/H-I,  
22 szt. diamentów w starych szlifach 

8/8, VVS-SI/G-L; dł. 2,7 cm

cena wywoławcza: 25 000 zł

115
Kolczyki

złoto p. 0,750, m. 3,99 g
24 szt. diamentów, łącznie ok. 2,00 ct, 
SI-P2/G-H; dł. 2,7 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

114
Pierścionek z diamentem

współczesny

złoto p. 0,585, m. 3,05 g
1 diament w szlifie brylantowym, 

ok. 0,75 ct, VS/H-I; rozmiar 12

cena wywoławcza: 18 000 zł

113
Kolczyki

złoto p. 0,750, m. 6,09 g
4 szt. diamentów w starych szlifach 
brylantowych: 2 × 0,50 ct, łącznie 
1,00 ct, P1/I-J, 2 × 0,15 ct, łącznie 
0,30 ct, SI2/H-I; dł. 1,9 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
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118
Kolia
Francja, XIX w.

srebro werbletowane złotem (p. 0,750), 
m. 55,46 g
zawieszka: diament w szlifie markiza ok. 0,70 ct, 
SI1/G, 25 szt. diamentów w starym szlifie brylan-
towym, łącznie ok. 1,88 ct, 10 szt. diamentów 
w szlifie 8/8, łącznie ok. 0,29 ct; zapięcie: 24 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym, łącznie 
ok. 0,87 ct; łańcuszek: 40 szt. diamentów (listki), 
łącznie ok. 5,36 ct, SI-P2/H-L, centralny diament 
w starym szlifie brylantowym ok. 0,50 ct, SI/I, 
diamenty w starym szlifie brylantowym i rozety dia-
mentowe (pomiędzy listkami), łącznie ok. 2,80 ct, 
SI-P1/G-K; całość łącznie ok. 12,00 ct; dł. wisiora 
4,5 cm, dł. łańcuszka 45 cm

cena wywoławcza: 100 000 zł
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122
Naszyjnik art déco

platyna p. 0,900 oraz łańcuszek  
złoto p. 0,585, m. 16,46 g
akwamaryn centr. w szlifie szmaragdo-
wym, barwa naturalna, ok. 7,38 ct  
oraz perła hodowana 13 × 10 mm, 2 szt. 
diamentów w starych szlifach brylanto-
wych, łącznie ok. 0,20 ct, SI/H-I, 44 szt. 
diamentów 8/8, łącznie ok. 1,00 ct,  
VS-P/H-J oraz 10 szt. rautów 
diamentowych; dł. wisiora 5,2 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

120
Bransoleta art déco

platyna p. 0,950 i złoto pr. 0,750, 
m. 20,66 g
akwamaryn w szlifie szmaragdowym 
ok. 3,00 ct, 11 szt. brylantów w szlifach 
nowoczesnych i 53 szt. diamentów  
w szlifach 8/8, łącznie ok. 1,00 ct,  
VS-P/G-H; dł. 19 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł

119
Kolczyki

złoto p. 0,750 i platyna p. 0,950, m. 3 g
2 szt. diamentów w starych szlifach 
brylantowych: 1,70 ct, I-J/SI1 i 1,80 ct, 
I-J/P1

cena wywoławcza: 60 000 zł

121
Wisior

współczesny

złoto p. 0,750, m. 43,82 g
akwamaryn w szlifie szmaragdowym, 
ok. 156 ct, 7 szt. brylantów, łącznie 

ok. 0,10 ct, P1-P2/H; wym. kamienia 
3,8 × 3 cm

cena wywoławcza: 50 000 zł
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123
Wisior

złoto p. 14 k, m. 14,37 g
szmaragd ok. 25,20 ct,  
wym. 17,2 × 16,2 × 13,6 mm,  
26 szt. diamentów w szlifie brylantowym,  
łącznie ok. 0,80 ct, VS/G;  
dł. wisiora 3,3 cm

Prezentowany kamień pochodzi z kolumbijskiej 
kopalni Muzo. Te rzadko spotykane na rynku 
szmaragdy charakteryzują się wyjątkowo piękną 
barwą. Dodatkowym atutem jest jego wielkość 
– ponad 25 karatów.

cena wywoławcza: 400 000 zł
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128
Kolczyki
Francja

złoto p. 0,750, m. 3,70 g
2 brylanty w starych szlifach, 
łącznie ok. 1,73 ct, 2 brylanty, łącznie 
ok. 0,07 ct, VVS-VS/H-J; dł. 1,4 cm

cena wywoławcza: 32 000 zł

127
Bransoletka
współczesna

złoto p. 0,750, m. 61,67 g
diamenty w szlifach bagietowych, 
łącznie ok. 10,00 ct, SI-P/O-P; 
dł. 20,5 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł

125
Bransoleta
Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto p. 0,580, m. 23,43 g
szafir ok. 1,00 ct, 4 szafirki, 18 szt.  
brylantów i diamentów, łącznie 
ok. 1,00 ct; dł. 18 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł

126
Dewizka

Rosja, 1 poł. XX w.

złoto p. 56 (0,585), m. 63 g; 
dł. 150 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł

124
Szpilka
Alfred Thielemann,  
Faberge, XIX/XX w.

złoto p. 56 (0,580), 
m. 5,82 g
2 szt. rubinów kaboszonów; 
dł. 7,8 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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131
Kolczyki
XIX/XX w.

złoto p. 0,580, srebro, m. 4,09 g
18 szt. diamentów w starych szlifach 
brylantowych, łącznie ok. 2,50 ct, 
VS-P2/H-I, dł. 2 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

129
Komplet biżuterii klipsy i brosza
współczesny

złoto p. 0,750, m. 36,80 g
3 szt. szafirów w szlifie kaboszonowym 
fantazyjnym, łącznie ok. 10,00 ct; 
wym. broszki 2,7 × 3 cm 
śred. klipsów 2 cm

cena wywoławcza: 22 000 zł

130
Pierścionek art déco

złoto p. 0,585 i platyna p. 0,950,  
m. 3,78 g

diament cent. w szlifie brylantowym, 
ok. 0,65 ct, P1/H, 2 szt. diamentów 

w szlifach brylantowych, łącznie 
ok. 0,20 ct. i 22 szt. diamentów 8/8, 

łącznie ok. 0,50 ct, SI1/H; rozmiar 14

cena wywoławcza: 13 000 zł

134
Bransoletka

współczesna

złoto p. 0,585, m. 9,40 g
brylanty, łącznie ok. 4,04 ct, 

VS2-SI2/I-K; dł. 18 cm

cena wywoławcza: 23 000 zł

132
Bransoleta art déco

złoto p. 0,585, m. 15,10 g
diament centr. w starym szlifie 

brylantowym, ok. 0,35 ct, SI/H,  
26 szt. brylantów, łącznie 

ok. 0,75 ct i 25 szt. diamentów 8/8, 
łącznie ok. 0,25 ct; dł. 17 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł

133
Pierścionek
współczesny

złoto p. 0,750, m. 10,98 g
14 szt. brylantów, łącznie  
ok. 2,24 ct, SI/H-J, rubin  
ok. 8,20 ct; rozmiar 12

cena wywoławcza: 30 000 zł



I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 
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ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania 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 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 ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

Gdańsk, 5 grudnia (sobota) 2020 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl)  do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność 
za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:  Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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

9 GRUDNIA 2020, GODZ. 17.00
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

 Świąteczna  
AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ

Paulina Zalewska, Schwytany przez Aurorę, 2013 akryl, płótno 80 x 80 cm 



 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Jacek Cieślak, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

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

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

Fragment figury Europa, KPM Berlin, poz. 2



AUKCJA VARIA (39)
16 GRUDNIA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Wlastimil Hofman (1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba), Autoportret, ok.1968 r.



AUKCJA VARIA (40)
13 LUTEGO 2021
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Władysław Jackiewicz, Obraz I, 1966 r.
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