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Już od 30 lat Dom Aukcyjny Polswiss Art gromadzi 

wokół siebie wyjątkowe grono elity polskiego biznesu, 

kolekcjonerów sztuki, koneserów malarstwa, oraz osobowości 

świata kultury, organizując w swojej galerii wernisaże wystaw 

oraz aukcje dzieł sztuki. Towarzyszymy kolekcjonerom 

w ich pasji. Doradzamy w inwestycjach i pośredniczymy 

w sprzedaży. Mamy zaszczyt być partnerem wielu wydarzeń 

kulturalnych i biznesowych oraz współtworzyć aukcje 

dobroczynne. Cyklicznie organizujemy Aukcje Dzieł Sztuki 

prezentujące ofertę najwyższej klasy malarstwa dawnego 

i współczesnego. 

Nietypowa aukcja Old Masters – review z oferty galerii to 

pierwsze z cyklu wydarzeń podkreślających pozaaukcyjną 

ofertę dzieł sztuki dostępnych na co dzień w naszej galerii 

w indywidualnej formie sprzedaży private sale. Nasi doradcy 

od lat pracują przy tworzeniu wybitnych kolekcji sztuki 

wyszukując specjalnie dla ich właścicieli wymarzone, 

unikatowe obiekty od szkiców i akwarel do dzieł olejnych 

i rzeźb. Szereg naszych usług concierge pomaga w zarządzaniu 

kolekcją i jest gwarancją współpracy z najbardziej 

doświadczonymi rzeczoznawcami i ekspertami. Połącznie 

tych działań daje wyjątkowe rezultaty zarówno inwestycyjne 

jak i merytoryczne, wśród transakcji private sale znajdują 

się największe transakcje rynku aukcyjnego. Zapraszamy 

Państwa do indywidualnej współpracy z naszymi doradcami.

REVIEW
OFERTY GALERII
private sale

1.

CZESŁAW 
ZAWADZIŃSKI 
(1878-1936)

KWIATY

olej, sklejka, 81 x 130 cm
sygn. p.d.: Zawadziński

Estymacja: 19 000 – 25 000 zł ●
Cena wywoławcza: 17 000 zł
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3.

FRYDERYK 
HAYDER 

(1905–1994)

PORTRET KOBIETY, 1968

gwasz, papier, 82 x 57 cm
sygn. l.d.: F. Hayder

Estymacja: 3 000 –4 000 zł ●
Cena wywoławcza: 1 800 zł 

4.

EMMANUEL 
MANÉ-KATZ  
(1894-1962)

BUKIET KWIATÓW

olej, deska 39 x 28 cm
sygn.p.d.: Mane Katz

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł

5.

TYMON 
NIESIOŁOWSKI 

(1882-1965)

KWIATY W WAZONIE

gwasz, papier, 20 x 30 cm w świetle oprawy
na odwrocie nalepka wystawowa 

z Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego z Bydgoszczy

Estymacja: 6 000 – 7 000 zł ●
Cena wywoławcza: 5 000 zł 

Wystawiany:
Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy, wystawa monografi czna 
Tymona Niesiołowskiego, 1966.

2.

LEOPOLD 
LEVY 
(1840-1904)

PEJZAŻ MIEJSKI

olej, sklejka, 46 x 55 cm
sygn. p.d.: Leopold Levy

Estymacja: 14 000 – 16 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł



7 6 

7.

JACEK 
MALCZEWSKI 
(1854-1929)

AUTOPORTRET WE WNĘTRZU, 1926

olej, deska 28 x 92 cm
sygn. p.g.: JMalczewski

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł
Cena wywoławcza: 4 0000 zł

8.

FERDYNAND 
RUSZCZYC

(1870–1936)

KRZYŻ W TYŃCU, 1908

olej, tektura, 46 x 37,5 cm

Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
Cena wywoławcza: 45 000 zł

Proweniencja:
Warszawa, kolekcja prywatna 

Kolekcja rodziny artysty

6.

FRANCISZEK 
EJSMOND
(1859-1931)

DZIEWCZYNA W KOLORACH (PALETA), 1922

olej, deska, 24 x 38 cm
sygn. po prawej Fr.Ejsmond, 
oraz l.d. Fr.Ejsmond/ 1922 (sygnatura późniejsza) 

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
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12.

TADEUSZ STEFAN 
KOPCZYŃSKI 

(1903–?)

DZWONNICA, 1934

olej, płótno, 41 x 33 cm
sygn. p.d.: Thadee Kopczyński

Estymacja: 3 000 – 4 000 zł ●
Cena wywoławcza: 2 800 zł 

11.

HUGO 
UNGEWITTER 
(1869–1947)

SPOTKANIE W STEPIE

olej, płóno, 76 x 125.5 cm
sygn.p.d. HUGO UNGEWITTER

Estymacja: 25 000 – 28 000 zł ●
Cena wywoławcza: 19 000 zł

10.

SYLWERIUSZ 
SASKI

(864–1954)

SCENA W KARCZMIE

olej, płótno, 78 x 60 cm
sygn.p.d.: Stanisław Saski 

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł ●
Cena wywoławcza: 9 000 zł ●

9.

HENRYK 
RAUCHINGER 
(1858–1942)

ZALOTY

olej, tektura, 22,3 x 29,5 cm
sygn. p.g.: Henryk Rauchinger 

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł ●
Cena wywoławcza: 4 000 zł

Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla
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14.

ZYGMUNT 
MENKES 
(1896–1986)

PORTRET 
ERICHA COHNA, 1936

olej, płótno, 92 x 71,5 cm
sygn. p.g.: Menkes 36 

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł ●
Cena wywoławcza: 29 000 zł 

Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla

13.

ROMAN
KRAMSZTYK
(1885–1942)

PEJZAŻ Z LA ROCHELLE, LATA 30. XX W.

olej, płótno, 40 x 50 cm
sygn. l.d.: Kramstyk

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł ●
Cena wywoławcza: 70 000 zł 
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16.

LUDWIK 
GĘDŁEK
(1847–1904)

POWITANIE STEPU

olej, płótno, 42 x 66 cm
sygn. p.d.: L.Gędłek Wien

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł
Cena wywoławcza: 60 000 zł

17.

STEFAN 
FILIPKIEWICZ 

(1879–1944)

STRUMIEŃ W OLCZY, 1929

olej, płótno, 71 x 100 cm
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 1929 na odwrocie częściowo uszkodzona etykietka 

nieokreślonej wystawy z odręcznie wpisanym tytułem obrazu oraz stemplem: 
STEFAN FILIPKIEWICZ / KRAKÓW SIEMIRADZKIEGO 23 / ATELIER SIEMIRADZKIEGO 30. 

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł ●
Cena wywoławcza: 15 000 zł ●

15.

JULIAN 
FAŁAT 
(1853–1929)

BYSTRA

olej, tektura, 52 x 129 cm
sygn. l.d.: jFałat/Bystra

Estymacja: 45 000 – 50 000 zł
Cena wywoławcza: 37 000 zł
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22. 

RAFAŁ 
MALCZEWSKI
(1892–1965)

RUINY WARSZAWY, 1957

olej, tektura, 70,5 x 90,8 cm
sygn. p.d.: Malczewski 1959 na odwrocie orzeczenie autentyczności 
pasierbicy Rafała Malczewskiego Barbary Lorenc z 2004 roku 

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ●
Cena wywoławcza: 20 000 zł

19. 

KAZIMIERZ 
POCHWALSKI 
(1855–1940)

NAGIE, 1945

techika mieszana, papier, 48 x 30 cm
sygn. p.d.: 14/1945 Kasper Pochwalski

Estymacja: 2 500 – 3 500 zł ●
Cena wywoławcza: 2 000 zł

18. 

JERZY 
KOSSAK 
(1886–1955)

POLOWANIE PAR FORCE, 1935

olej, płótno 47 x 34 cm
sygn. p.d.: Jerzy Kossak

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł ●
Cena wywoławcza: 30 000 zł

20.

ALFRED 
ABERDAM 
(1894–1963)

RODZINA MALARZA

olej, płótno, 55 x 46 cm
sygn. p.d.: Aberdam, opisany na odwrocie: Aberdam 

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł

21. 

WOJCIECH 
WEISS 
(1875–1950)

KWIATY, OK 1905

olej, płótnol, 70,5 x 50,5 cm
sygn. p.d. monogramem wiązanym: WW, na odwrocie autorska pieczęć 

Estymacja: 38 000 – 48 000 zł ●
Cena wywoławcza: 35 000 zł
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23.

WŁODZIMIERZ 
TERLIKOWSKI  
(1873–1951)

RÓŻE, 1922

olej, płótno, 65 x 81 cm
sygn. podwójnie p.d.: Terlikowski 1922 
oraz l.g.: 1922 Terlikowski

Estymacja: 28 000 – 35 000 zł ●
Cena wywoławcza: 25 000 zł
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24.

ROMAN 
KRAMSZTYK
(1885–1942)

PEJZAŻ PROWANSALSKI Z KOZAMI, OK. 1918-1921

akwarela, gwasz, papier, 25 x 28,5 cm

Estymacja: 3 000 – 5 000 zł ●
Cena wywoławcza: 2 500 zł

Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla
Kolekcja Władysława Wantuły ( do 2000)
Kolekcja spadkobierców artysty

25.

WŁADYSŁAW 
CZACHÓRSKI
(1850–1911)

LIST MIŁOSNY, 1880

olej, płótno, 78,5 x 55,5 cm
sygn. p.d.: Czachórski 1880 na odwrocie stempel: 
WIMMER & C /GALLERY OF FINE ARTS / MUNICH

Estymacja: 300 000 – 450 000 zł
Cena wywoławcza: 250 000 zł
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30.

WŁODZIMIERZ 
TERLIKOWSKI 
(1873–1951)

LES MARTIGUES, OK. 1920

olej, płótno, 66 x 92 cm
sygn. p.d.: Terlikowski

Estymacja: 25 000 – 28 000 zł ●
Cena wywoławcza: 23 000 zł

28.

HENRYK 
SZCZYGLIŃSKI (przyp.) 
(1871–1944)

PEJZAŻ

olej, tektura, 11 x 33,5 cm
opisany na odwrocie: Malował Henryk Szczygliński przed rokiem 1920 […]

Estymacja: 4 000 – 5 000 zł ●
Cena wywoławcza: 3 000 zł

29.

ARTUR 
MARKOWICZ 
(1872–1934)

CIEKAWY LIST, PRZED 1935

pastel, tektura, 54,5 x 59,5 cm 
sygn. p.g.: Artur Markowicz [nieczyt.], na odwrocie 
nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięnych w Krakowie

Estymacja: 14 000 – 16 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł

Wystawiany:
Kraków, TPSP  

27.

RAJMUND 
KANELBA 
(1897–1960)

PORTRET KOBIETY

olej, sklejka, 61 x 50 cm
sygn. p.d.: Kanelba

Estymacja: 17 000 – 20 000 zł ●
Cena wywoławcza: 14 000 zł

26.

TADEUSZ 
STYKA
(1889–1954)

PORTRET MŁODEJ BLONDYNKI

olej, płótno 54 x 37 cm
sygn. p.d.: TADE. STYKA

Estymacja: 20 000 – 25 000 zł ●
Cena wywoławcza: 18 000 zł
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33.

ROMAN 
SIELSKI
(1903–1990)

PEJZAŻ NADMORSKI

olej, płótno, 42,5 x 51 cm
sygn. cyrylicą p.d.: R. Sielski

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł ●
Cena wywoławcza: 4 000 zł

34.

WŁADYSŁAW 
SKOCZYLAS
(1883–1934)

PEJZAŻ Z OKOLIC CHIANTI

akwarela, papier, 34 x 48 cm
sygn. l.d.:  W. Skoczylas Chianti

Estymacja: 38 000 – 45 000 zł
Cena wywoławcza: 32 000 zł

31.

RAFAŁ 
MALCZEWSKI
(1892–1965)

MONTE CARLO

akwarela, papier, 28,5 x 38,5
opisany na odwrocie: akwarela Rafała Malczewskiego 
potwierdził syn Krzysztof Malczewski

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ●
Cena wywoławcza: 7 000 zł

32.

KAZIMIERZ 
SICHULSKI
(1879–1942)

KRZYSIA POD CHOINKĄ

tempera, tektura,  99 x 68,5 cm
sygn.l.d.: Sich 

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ●
Cena wywoławcza: 20 000 zł
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37.

MICHAŁ 
DOBRIAK 
(1904–2001)

PORTRET PANI J.

olej, płótno, 76,5 x 66 cm
sygn. p.d.: M.Dobriak.

Estymacja: 6 000 – 9 000 zł ●
Cena wywoławcza: 5 000 zł

36.

AUTOR 
NIEOKREŚLONY 
(I POŁ. XIX W.)

PORTRET MĘŻCZYZNY 
Z BOKOBRODAMI, 1843

olej, płótno, 67 x 57,5 cm
sygn. p.d.: Couapel 1843

Estymacja: 5 000 – 6 000 zł
Cena wywoławcza: 3 500 zł

38.

ANTONI 
SUCHANEK 
(1901–1982)

PEJZAŻ

akwarela, papier, 19 x 26,5 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: Suchanek

Estymacja: 1 500 – 1 800 zł ●
Cena wywoławcza: 1 200 zł

35.

LEOPOLD 
GOTTLIEB 
(1883–1934)

KOBIETA W KUCHNI

olej, gwasz, papier, 40 x 25 cm
sygn. l.d.: l. gottlieb

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł
Cena wywoławcza: 30 000 zł

Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla
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40.

ZYGMUNT 
MENKES 
(1896–1986)

KRÓL DAWID

olej, płyta, 49 x 39,5 cm
sygn. l.d.: Menkes

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ●
Cena wywoławcza: 30 000 zł
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39.

WŁODZIMIERZ 
TERLIKOWSKI 
(1873–1951)

MARTWA NATURA Z RÓŻAMI 
I LALECZKĄ, 1923

olej, płótno, 73 x 100 cm
sygn. p.d.: 1923/ Terlikowski, sygn. l.g.: ‘923 / Terlikowski

Estymacja: 28 000 – 35 000 zł ●
Cena wywoławcza: 25 000 zł
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43.

JAKUB 
ZUCKER 
(1900–1981)

AKT

olej, płótno, 46 x 33 cm
sygn. p.d.: J. ZUCKER. 

Estymacja: 7 000 – 9 000 zł ●
Cena wywoławcza: 6 000 zł

42.

EDWARD 
MATUSZCZAK  
(1906–1965)

PRACA PRZY SZYBIE, 1936

olej, płótno, 46,2 x 41 cm
sygn. i dat. w prawym dolnym rogu: Matuszczak 1936

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł

41.

ROMAN 
SIELSKI 
(1903–1990)

NA PLAŻY

olej, płótno, 64 x 49 cm
sygn. cyrylicą p.d.: R. Sielski

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł ●
Cena wywoławcza: 4 000 zł
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47.

MARY 
LITAUER-SCHNEIDER 
(1900–1992)

PARYŻ, 1932

olej, płótno, 70 x 89 cm
sygn. p.d.: Mery Litauer 1932

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł ●
Cena wywoławcza: 15 000 zł
 

46.

RAFAŁ
MALCZEWSKI
(1892–1965)

PEJZAŻ WIOSENNY

akwarela, papier, 36 x 55 cm w świetle oprawy
sygn. l.d.: Rafał Malczewski

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł

48.

WOJCIECH 
WEISS
(1875–1950)

PEJZAŻ ZE SNOPKAMI

olej, płótno, 38 x 61 cm
sygn. l.d: WWeiss

Estymacja: 16 000 – 25 000 zł ●
Cena wywoławcza: 13 000 zł

44.

STANISŁAW 
FABIJAŃSKI
(1865–1947)

PATROL NAPOLEOŃSKI, 1891

olej, płótno, 70 x 53,5 cm 
sygn. p.d.: Stanisław Fabijański 1891

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł

 

45.

LUDWIK 
GĘDŁEK
(1847–1904)

KOŃSKI TARG NA 
PRZEDMIEŚCIACH, 1881

olej, płótno, 63,5 x 106 cm
sygn. l.d.: Ludwik Gędłek Wien

Estymacja: 80 000 – 120 000 zł
Cena wywoławcza: 75 000 zł
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51.

ROMAN 
KRAMSZTYK
(1885–1942)

PORTRET MŁODEJ KOBIETY, 
OK. 1930-1932

litografi a, papier, 28,5 x 24,5 cm
sygn. p.d.: Kramstyk

Estymacja: 2 000 – 2 500 zł ●
Cena wywoławcza: 1 000 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla

49.

ADOLF 
MOSENGEL
(1837–1885)

NAD ALPEJSKIM JEZIOREM, 1875

olej, płótno, 45,5 x 72,5 cm
sygn. p.d. A.Mosengel.1875

Estymacja: 15 000 – 17 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł

50.

ALFRED 
ABERDAM
(1894–1963)

PEJZAŻ

olej, płótno, 24,5 x 33 cm
sygn. p.d.: Alfred Aberdam, na odwrocie odręczny 
napis: Alfred Aberdam Paris 3 rue des Lyonnais

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 8 000 zł
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52.

JACEK 
MALCZEWSKI
(1854–1929)

AUTOPORTRET NA TLE PARAWANU, 1925

olej, płótno, 48 x 66,5 cm
sygn. l.g.: J. Malczewski 1925

Estymacja: 300 000 – 400 000 zł 
Cena wywoławcza: 250 000 zł
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55.

WIKTOR 
KORECKI
(1890–1980)

ZACHÓD SŁOŃCA

olej, płótno, 62 x 121 cm
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł ●
Cena wywoławcza: 7 000 zł

54.

LEON 
KAPLIŃSKI
(1826–1873)

SCENA HISTORYCZNA (POKONANY 
WOJOWNIK), OK. 1853

olej, płótno, 43 x 56 cm
sygn. l.d.: L. Kapliński 

Estymacja: 14 000 – 16 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla

53.

WINCENTY 
WODZINOWSKI
(1866–1940)

CZYTAJĄCY LIST

olej, płótno, 39,6 x 50,7 cm
sygn. p. g.: WWodzinowski

Estymacja: 10 000 – 14 000 zł ●
Cena wywoławcza: 9 000 zł
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58.

MOJŻESZ 
KISLING
(1891–1953)

PORTRET RUDOWŁOSEJ 
DZIEWCZYNY, 1943

olej, płótno, 41,2 x 33,3 cm
sygn. p.g.: Kisling

Estymacja: 300 000 – 350 000 zł ●
Cena wywoławcza: 280 000 zł

56.

JAN 
STANISŁAWSKI  
(1860–1907)

KAPLICZKA Z FIGURĄ ŚW. JANA 
NEPOMUCENA, K. XIX W.

olej, tektura, 19 × 11,5 cm
sygn. l.d.: JAN STANISŁAWSKI

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł
Cena wywoławcza: 20 000 zł 57.

ALEKSANDER 
NOWAKOWSKI 
(Oleksa Nowakiwskij)
(1872–1932)

WIEJSKIE PODWÓRKO

olej, tektura, 14,7 x 19,5 cm w świetle oprawy
sygn. p.d.: Aleksi Nowakowski oraz l.d. monogram artysty: ON

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Cena wywoławcza: 4 000 zł
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60.

EUGENIUSZ 
EIBISCH
(1896–1987)

MARTWA NATURA Z KWIATAMI

olej, płótno, 47 x 39 cm
sygn. l.d.: EEibische

Estymacja: 9 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 7 000 zł 

61.

IGNACY 
ZYGMUNTOWICZ
(1875–1947)

SANNA

olej, tektura, 40 x 50 cm
sygn. p.d.: Zygmuntowicz

Estymacja: 8 000 – 9 000 zł ●
Cena wywoławcza: 7 000 zł 

59.

JÓZEF 
CHEŁMOŃSKI
(1849–1914)

PEJZAŻ

olej, płótno, 35 x 50 cm

Estymacja: 80 000 – 120 000 zł
Cena wywoławcza: 70 000 zł
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63.

LEOPOLD 
GOTTLIEB 
(1883–1934)

RANNY (W OCZEKIWANIU 
NA POMOC MIŁOSIERNEGO 
SAMARYTANINA), OK. 1912-1914

gwasz, papier, 29 x 49 cm
sygn. l.d.: L.Gottlieb, na odwrocie „Schylający się
mężczyzna”, akwarela, 38 x 28,5 cm

Estymacja: 9 000 – 10 000 zł
Cena wywoławcza: 7 000 zł

Proweniencja:
USA, kolekcja prywatna zakup od Władysława
Wantuły w 1991
Nowy Jork, kolekcja Zbigniewa M. Legutko
Nowy Jork, kolekcja Ericha Cohna

64.

LEOPOLD 
GOTTLIEB
(883–1934)

NOSIWODA

olej, akwarela, tusz, papier, płótno, 45 x 37 cm
sygn. l.d.: l. gottlieb

Estymacja: 50 000 – 60 000 zł
Cena wywoławcza: 40 000 zł

62.

BOLESŁAW 
BIEGAS 
(1877–1954)

POTWIERDZENIE MIŁOŚCI, 
OK. 1924–1925

olej, tektura, 48 x 60,5 cm
sygn. p.d.: B. Biegas

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł ●
Cena wywoławcza: 38 000 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla
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68.

WACŁAW 
ZAWADOWSKI 
(1891–1982)

PEJZAŻ

olej, płótno, 38 x 60 cm
sygn. p.d.: Zawado  

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł ●
Cena wywoławcza: 10 000 zł

67.

MAURYCY 
BLOND
(1899–1974)

WNĘTRZE POKOJU

olej, płótno, 21 x 26
sygn. l.g.: Blonde

Estymacja: 4 000 – 5 000 zł ●
Cena wywoławcza: 3 000 zł

65.

JERZY 
FEDKOWICZ
(1891–1959)

MARTWA NATURA Z BAŻANTEM 
I FILIŻANKĄ

olej, płótno, 63 x 79 cm
sygn. p.g.: FEDKOWICZ

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł ●
Cena wywoławcza: 5 000 zł

66.

STEFAN 
FILIPKIEWICZ
(1879–1944)

ŻÓŁTE RÓZE, OK. 1919

olej, tektura, 34,5 x 50,5 cm
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz

Estymacja: 4 000 – 6 000 zł ●
Cena wywoławcza: 3 500 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla
USA, kolekcja Ewy Pape (do 1988)
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Niniejszy Regulamin określa zasady i wa-
runki sprzedaży dzieł sztuki lub innych 
obiektów kolekcjonerskich na aukcjach 
lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyj-
nych organizowanych przez spółkę pod 
fi rmą DOM AUKCYJNY POLSWISS ART 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Warszawie, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy XII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000187973, posiadającą NIP 526-
246-17-79, REGON: 016246823, zwaną da-
lej Domem Aukcyjnym. 
Regulamin obowiązuje wszystkich Licytu-
jących, którzy biorą udział w Aukcji oraz 
Nabywców, którzy zawarli z Domem Au-
kcyjnym umowę sprzedaży lub warunko-
wą umowę sprzedaży w ramach aukcji lub 
w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej.
Regulamin może być przez Dom Aukcyjny 
w każdym czasie odwołany lub zmieniony 
przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub 
poprzez obwieszczenie Aukcjonera przed 
rozpoczęciem Aukcji danego Obiektu. Po-
wyższe zmiany nie dotyczą jednak umów 
sprzedaży Obiektów zawartych przed ogło-
szeniem zmiany Regulaminu.

1. Defi nicje 
Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia 
umowy polegający na składaniu Domo-
wi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie kon-
kurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, którzy w niej fi -
zycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, 
i w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub wa-
runkowej umowy sprzedaży.
Aukcjoner – osoba fi zyczna wyznaczona 
przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.
Cena wywoławcza – cena wywoław-
cza jest kwotą, od której rozpoczyna się 
Aukcja Obiektu. Zwyczajowo cena wy-
woławcza zawarta jest między połową 
a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. 
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licyta-
cja może zakończyć się na kwocie wyższej 
niż cena wywoławcza lub równą tej kwo-
cie. Informację o cenie obiektów oznaczo-
nych w katalogu gwiazdką można uzyskać 
w Domu Aukcyjnym.
Cena gwarancyjna – dla każdego obiek-
tu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. 
Kwota ta mieści się w przedziale pomię-
dzy ceną wywoławczą a dolną Estymacją. 

Jeżeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna 
nie zostanie osiągnięta, zakończenie Au-
kcji skutkuje zawarciem warunkowej umo-
wy sprzedaży, co zostaje ogłoszone przez 
Aukcjonera.
Estymacja – podana w katalogu Esty-
macja jest szacunkową wartością Obiek-
tu określoną przez Dom Aukcyjny na 
podstawie cen sprzedaży podobnych 
obiektów, porównywalnych pod wzglę-
dem stanu, rzadkości, jakości i pochodze-
nia. Licytujący nie powinni traktować esty-
macji jako zapewnienia, ani prognozy co 
do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja 
nie zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty 
z tytułu “droit de suite”. Zakończenie Au-
kcji w przedziale estymacji lub powyżej 
górnej estymacji jest równoznaczne z za-
warciem prawnie wiążącej umowy sprze-
daży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licy-
tującym, który zaoferował najwyższą cenę 
przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie 
Aukcji poniżej dolnej estymacji jest równo-
znaczne z zawarciem warunkowej umowy 
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującym, który zaoferował najwyż-
szą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
Formularz rejestracji – dokument spo-
rządzony według wzoru przygotowanego 
przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie 
przez Licytującego jest warunkiem do-
puszczenia do udziału w Aukcji 
Katalog – dokument przygotowany przez 
Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów, 
które zostaną wystawione na sprzedaż 
w trakcie Aukcji.
Licytujący – osoba fi zyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna nie posia-
dająca osobowości prawnej, utworzona 
i działająca zgodnie z przepisami właści-
wego prawa, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Licytujący, który w trakcie 
trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę 
przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku cze-
go pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym 
zostaje zawarta umowa sprzedaży lub wa-
runkowa umowa sprzedaży.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt ko-
lekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ra-
mach Aukcji. 
Oferta – złożona przez Licytującego w trak-
cie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za 
cenę wyrażoną w polskich złotych
Opłata aukcyjna i podatek VAT – do 
Oferty złożonej przez Licytującego i przyję-
tej przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza 
Opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Wylicy-
towana cena wraz z Opłatą aukcyjną zawie-
ra podatek od towarów i usług VAT. Opłata 

aukcyjna obowiązuje również w sprzeda-
ży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt 
nie został sprzedany na Aukcji. Dom Au-
kcyjny wystawia faktury VAT marża.
Opłata z tytułu dokonanych zawodo-
wo odsprzedaży oryginalnych egzem-
plarzy utworu plastycznego tzw.  “droit 
de suite” – zgodnie z art. 19-195 Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z późniejszymi zmia-
nami oraz obowiązującą w Unii Europej-
skiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie prawa autora do wyna-
grodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalne-
go egzemplarza dzieła sztuki twórcy i jego 
spadkobiercom, w przypadku dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych eg-
zemplarzy utworu plastycznego, przysługu-
je prawo do wynagrodzenia stanowiącego:
1.  5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 

jest zawarta w przedziale do równowar-
tości 50 000 euro, oraz

2.  3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 
jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 50 000,01 euro do równowartości 
200 000 euro, oraz

3.  1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 
jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 200 000,01euro do równowartości 
350 000 euro, oraz

4.  0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale od rów-
nowartości 350 000,01euro do równo-
wartości 500 000 euro, oraz

4.  0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale przekra-
czającym równowartość 500 000 euro

–  jednak nie wyższego niż równowartość 
12 500 euro.

Warunkowe Umowy sprzedaży – Dom 
Aukcyjny dopuszcza zawarcie warunkowej 
umowy sprzedaży. Umowa taka dochodzi 
do skutku pod warunkiem akceptacji naj-
wyżej oferty złożonej przez Licytującego 
i przyjętej przez Aukcjonera przez właści-
ciela obiektu. Dom aukcyjny zobowiązu-
je się negocjować z właścicielem Obiek-
tu możliwość obniżenia ceny do kwoty 
zaoferowanej przez Licytującego i przeję-
tej przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie 
przyniosą pozytywnego rezultatu w cią-
gu 7 dni roboczych od daty Aukcji Obiekt 
uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyj-
ny zastrzega sobie wówczas prawo do 
przyjmowania po Aukcji ofert równych ce-
nie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowa-
ne warunkowo. W przypadku otrzyma-
nia takiej oferty od innego Licytującego 

Dom Aukcyjny informuje o tym fakcie Na-
bywcę, który zawarł warunkową umowę 
sprzedaży. Nabywca ma w takim wypadku 
prawo do podwyższenia swojej oferty do 
ceny gwarantowanej i przysługuje mu wte-
dy pierwszeństwo w zakupie Obiektu. Jeśli 
Nabywca, który zawarł warunkową umo-
wę sprzedaży, nie podwyższy swojej ofer-
ty do ceny gwarancyjnej warunkowa umo-
wa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Obiekt 
może zostać sprzedany innemu Licytują-
cemu po cenie gwarancyjnej.
2. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane 
do sprzedaży komisowej przez sprzeda-
jących lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczenia-
mi sprzedających wystawione na Aukcję 
Obiekty stanowią ich własność, bądź też 
sprzedający mają prawo do rozporządza-
nia nimi, a ponadto Obiekty te nie są one 
objęte jakimkolwiek postępowaniem są-
dowym i skarbowym, są wolne od zajęcia 
i zastawu oraz innych ograniczonych praw 
rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń 
osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fa-
chową wycenę oraz rzetelny opis katalogo-
wy Obiektów wystawionych na sprzedaż 
w ramach Aukcji, a także pokrywa koszty 
ich ubezpieczenia. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim i zgodnie z polskim pra-
wem przez Aukcjonera wskazanego przez 
Dom Aukcyjny. Aukcjoner ma prawo do do-
wolnego rozdzielania lub łączenia Obiek-
tów oraz do ich wycofania z Aukcji bez po-
dania przyczyn. Opisy zawarte w Katalogu 
Aukcji mogą być uzupełnione lub zmienio-
ne przez Aukcjonera lub osobę przez niego 
wskazaną przed ich wystawieniem na Au-
kcję. Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy ka-
talogowe Obiektów wystawionych na Au-
kcji wykonane zostały w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy 
fachowej pracowników Domu Aukcyjnego 
oraz współpracujących z Domem Aukcyj-
nym ekspertów.

3.  Udział w Aukcji – zasady ogólne.
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakcep-
towanie przez Licytującego zasad i wa-
runków Aukcji zawartych w niniejszym 
Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 
Dom Aukcyjny ma prawo według swojego 
uznania odmówić dopuszczenia niektó-
rych Licytujących do udziału w Aukcji lub 
sprzedaży poaukcyjnej. 
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować 
się przed Aukcją, dostarczyć wymagane 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ W DOMU AUKCYJNYM 
POLSWISS ART SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

71.

ZYGMUNT 
SZRETER 
(1886–1977)

RZEŹBY NA STOLE ARTYSTY

olej, płótno, 49 x 65 cm
sygn. p.d.: Z.Szreter 

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł ●
Cena wywoławcza: 12 000 zł

69.

BOLESŁAW 
BIEGAS 
(1877–1954)

PORTRET MĘŻCZYZNY

olej, płótno, 58 x 44
sygn. l.d.: B.Biegas 

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł ●
Cena wywoławcza: 6 000 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla

70.

LEOPOLD 
GOTTLIEB
(1883–1934)

PORTRET GEORGES’A BOHNA, OK. 1926

węgiel, papier, 32 x 24 cm
sygn. l.d.: l. gottlieb, napis śr. dół: Georges Bohna
 
Estymacja: 3 000 – 4 000 zł
Cena wywoławcza: 2 500 zł
 
Proweniencja:
USA, kolekcja Toma Podla

72.

JERZY 
KOŻUCHOWSKI  
(1893–1967)

KIRASJER NA WARCIE

akwarela, gwasz, papier
32,5 x 20,5 cm w świetle oprawy sygn. p.d.: J Kożuchowski

Estymacja: 1 800 – 2 500 zł ●
Cena wywoławcza: 1 400 zł
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Marketing i Public Relations
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Agnieszka Rowińska
Asystent Działu Sprzedaży
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Specjalista ds. logistyki

Agnieszka Dykty
Księgowość
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informacje przewidziane w Formularzu 
rejestracji oraz okazać dokument po-
twierdzający tożsamość (dowód osobisty 
lub paszport).
W przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo po-
prosić Licytującego (np. w celu sprawdze-
nia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fał-
szerstwa) o przedstawienie dodatkowych 
dokumentów lub pozyskać dane o Licytu-
jącym od osób trzecich.
Dane osobowe Licytującego są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości Domu Aukcyjnego. 
O ile Licytujący nie zażyczy sobie inaczej, 
rachunek za zawarte umowy zostanie prze-
słany na adres podany przez Licytującego 
w Formularzu rejestracji

4. Osobisty udział w Aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział w Au-
kcji. W tym celu Licytujący powinien przy-
być do siedziby Domu Aukcyjnego w da-
cie Aukcji określonej w Katalogu i pobrać 
tabliczkę z numerem aukcyjnym, którą 
można otrzymać przy stanowisku rejestra-
cyjnym po wypełnieniu Formularza reje-
stracyjnego. Pracownik Domu Aukcyjnego 
dokonujący rejestracji ma prawo poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość Li-
cytującego. Bezpośrednio po zakończeniu 
Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem 
aukcyjnym, a w przypadku złożenia najko-
rzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjo-
nera odebrać potwierdzenie zawartych 
umów.

5.  Licytacja w imieniu Licytującego
Dom Aukcyjny może reprezentować Licy-
tującego na podstawie zlecenia licytacji. 
Formularz rejestracji należy przesłać e-ma-
ilem na adres: galeria@polswissart.pl lub 
zostawić osobiście w siedzibie Domu Au-
kcyjnego najpóźniej na godzinę przed roz-
poczęciem Aukcji. W przypadku złożenia 
zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyj-
ny dokłada starań, by Licytujący zakupił 
Obiekt w możliwie najniższej cenie. 

6. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji 
za pośrednictwem środków bezpośrednie-
go porozumiewania się na odległość, po-
winni przesłać Formularz rejestracji e-ma-
ilem na adres: galeria@polswissart.pl lub 
zostawić osobiście w siedzibie Domu Au-
kcyjnego najpóźniej na jeden dzień przed 
dniem Aukcji. Pracownicy Domu Aukcyj-
nego połączą się z Licytującym przed roz-
poczęciem Aukcji wybranych obiektów. 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzial-
ności za bark możliwości wzięcia udzia-
łu w Aukcji za pośrednictwem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość w przypadku problemów z uzy-
skaniem połączenia z podanym przez Li-
cytującego numerem telefonu. Dom Au-
kcyjny zastrzega, że może rejestrować 
i archiwizować rozmowy telefoniczne 
z klientem, o których mowa powyżej.

7. Przebieg aukcji
Aukcja rozpoczyna się od prezentacji 
Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny 
wywoławczej. Licytujący mają prawo skła-
dać swoje Oferty. O wysokości postąpienia 
decyduje Aukcjoner. Zakończenie Aukcji 
Obiektu następuje w momencie uderze-
nia młotkiem przez Aukcjonera i jest rów-
noznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
lub warunkowej umowy sprzedaży pomię-
dzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, 
który zaoferował najwyższą cenę przyjęta 
przez Aukcjonera. 
Ceny na Aukcji są podawane w złotych 
polskich.
Aukcjoner może w każdym momencie 

Aukcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.
W przypadku powstania błędu bądź zaist-
nienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjo-
ner może ponownie zaoferować Obiekt do 
sprzedaży (również bezpośrednio po ude-
rzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjo-
ner może także podjąć wszelkie inne dzia-
łania, które uzna za racjonalne i stosowne. 

8. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego 
Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem 
Aukcyjnym umowę sprzedaży jest zobo-
wiązany do zapłaty ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie Opła-
tę z tytułu “droit de suite” za zakupio-
ne Obiekty w terminie 7 dni od dnia Au-
kcji. W przypadku zawarcia warunkowych 
umów sprzedaży termin na dokonanie 
płatności biegnie od chwili poinformo-
wania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez wła-
ściciela Obiektu. Dom Aukcyjny jest 
uprawniony do naliczenia odsetek usta-
wowych za opóźnienie w płatności. Dom 
Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności: gotówka, karta płatnicza oraz 
przelew na rachunek bankowy:

Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 
ING Bank Śląski: 
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743 
SWIFT: INGBPLPW

9.  Płatność w walutach innych niż 
polski złoty

Wszystkie płatności są przyjmowane 
w polskich złotych. Na specjalne życze-
nie Licytującego i po wcześniejszym 
uzgodnieniu Dom Aukcyjny dopuszcza 
możliwość dokonania płatności w Euro, 
Dolarach amerykańskich lub funtach 
brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej 
w innej walucie niż polski złoty będzie po-
większona o opłatę manipulacyjną w wy-
sokości 1%. Przewalutowanie zostanie do-
konane po dziennym kursie kupna waluty 
obowiązującym w ING Banku Śląskiem 
w dacie zaksięgowania przelewu na ra-
chunku Domu Aukcyjnego.

10.  Przejście własności Obiektu 
na Nabywcę.

Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę 
z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę 
z tytułu “droit de suite”.

11.  Odbiór obiektów
Odbiór zakupionego na Aukcji Obiektu jest 
możliwy po dokonaniu przez Nabywcę za-
płaty całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite” oraz uregulowaniu innych 
wymagalnych zobowiązań wobec Domu 
Aukcyjnego.
Odbiór Obiektu powinien nastąpić w ter-
minie 7 dni roboczych od daty Aukcji. 
Po tym terminie Dom Aukcyjny przesyła 
wszystkie sprzedane Obiekty do maga-
zynu zewnętrznego, a Nabywca obcią-
żony zostanie kosztami transportu oraz 
magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz 
rodzaju i wielkości Obiektu. Zaakceptowa-
nie niniejszego regulaminu równoznaczne 
jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki 
magazynowej. 
Po upływie 7 dni roboczych od daty Au-
kcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utra-
ty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, 
a także ciężary związane z takim Obiektem, 
w tym koszty jego ubezpieczenia. 

12.  Postępowanie w przypadku 
opóźnienia lub braku płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 7 
dni roboczych od daty Aukcji nie uiści ca-
łej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną 
i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de 
suite” Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla 
innych swoich praw może zastosować 
jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych: 
a)  przechować Obiekt w swojej siedzibie 

lub w innym miejscu na ryzyko i koszt 
Nabywcy;

b)  odstąpić od umowy sprzedaży bez ko-
nieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu i zatrzymać dotychczas otrzy-
mane od Nabywcy środki fi nansowe 
na poczet pokrycia poniesionych szkód 
i utraconych korzyści;

c)  odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszło-
ści lub zrealizować takie zlecenie pod 
warunkiem uiszczenia kaucji;

d)  naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie od dnia wymagalności do dnia za-
płaty całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite”;

e)  sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie 
z estymacjami i ceną minimalną ustalo-
ną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyni-
ku podjęcia powyższych działań Obiekt 
zostanie sprzedany za cenę niższą niż ta 
która została zaoferowana przez Nabyw-
cę i przyjęta przez Aukcjonera na aukcji, 
wówczas będzie on zobowiązany do po-
krycia Domowi Aukcyjnemu wynikającej 
stąd różnicy 

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciw-
ko Nabywcy w celu odzyskania wierzy-
telności;

g)  potrącić wierzytelności Nabywcy wzglę-
dem Domu Aukcyjnego z wierzytel-
nością Domu Aukcyjnego wobec tego 
Nabywcy, 

h)  zastosować prawo zastawu na innych 
Obiektach wstawionych przez takiego 
Nabywcę w komis.

13. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Nabywca będący osobą fi zyczną ma pra-
wo zgłosić reklamację z tytułu niezgodno-
ści towaru z umową w terminie 1 roku od 
daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców 
nie będących konsumentami Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za wady 
fi zyczne oraz wady prawne zakupionych 
Obiektów.

14. Pozwolenie na export
Dom Aukcyjny nie zapewnia jakichkolwiek 
pozwoleń na wywóz Obiektów poza gra-
nice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 
z powyższym Licytujący we własnym za-
kresie powinni się zorientować czy w ra-
zie potrzeby wywozu obiektu poza gra-
nice Polski nie są wymagane dodatkowe 
pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, 
z późn. zm.), wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpo-
wiednich władz; w szczególności dotyczy 
to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zo-
bowiązany do przestrzegania przepisów 
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnie-
nie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstą-
pienia od umowy sprzedaży ani opóźnie-
nia w uiszczeniu całej ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę 
z tytułu “droit de suite”.

15. Dane osobowe Licytujących
Licytujący wyraża zgodę na przetwarza-
nie jego danych osobowych w celu udzia-
łu w Aukcji i w celach marketingowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.).
Administratorem danych osobowych Licy-
tujących jest Dom Aukcyjny.
Licytujący ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich popra-
wiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, na zasadach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie da-
nych osobowych przez Licytujących jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne 
w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.

16. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień 
niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spo-
ry wynikające z umów sprzedaży i warun-
kowych umów sprzedaży zawartych na 
jego podstawie będą rozpatrywane przez 
Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Domu Aukcyjnego.
Licytujący poddają się niniejszym jurys-
dykcji tego sądu. 

17. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu pol-
skiemu i zgodnie z nim będzie interpre-
towany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość 
uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek 
wcześniejszą umowę czy porozumienie 
(czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Do-
mem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą 
materii objętych przedmiotem niniejszego 
Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Re-
gulaminu zostanie uznana przez sąd wła-
ściwy lub inny upoważniony podmiot za 
nieważną, podlegającą unieważnieniu, 
pozbawioną mocy prawnej, nieobowią-
zującą lub niewykonalną, pozostałe czę-
ści niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążą-
ce, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając 
w dobrej wierze zastąpią takie postano-
wienie postanowieniem ważnym i wyko-
nalnym, 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 mu-
zeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. 
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo 
pierwokupu zabytków bezpośrednio na 
aukcji za kwotę wylicytowaną powięk-
szoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie 
o Opłatę z tytułu "droit de suite"

–  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 dziedzictwa narodowe-
go występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej narodowego do-
bra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o prze-
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
fi nansowego wartości majątkowych po-
chodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 
fi nansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r 
Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania 
danych osobowych nabywców dokonu-
jących transakcji w kwocie powyżej 15 
tysięcy euro.
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