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INDEKS ARTYSTÓW



1    WALERY ELJASZ-
RADZIKOWSKI
(Kraków 1841 - Kraków 1905)

KOŚCIÓŁ W SKAWINIE, 1 LIPCA 1867

akwarela, papier, 23,3 x 30 cm (w świetle 
passe-partout)
sygn. p.d.: malował z natury Walery Eljasz 
1867 1/7

na odwrocie kartka maszynopisu informują-
ca o konserwacji obrazu i znajdującej się na 
odwrocie nalepce z napisem: “Kościół Para-
fialny w Skawinie malowany przez Walerego 
Eliasza z natury za bytności miejscowego 
Proboszcza bardzo o dobro tegoż kościoła 
dbałego, Księdza Józefa Oleaczka. - w lip-
cu 1867 r.”; ponadto nalepka galerii sztuki w 
Krakowie. Obraz po konserwacji

4 000 zł    estymacja: 5 000 - 7 000

2   JAN STYKA
(Lwów 1858 - Rzym 1925) 

KOŁYSANKA

ołówek, tusz lawowany, papier żeberkowy 
naklejony na tekturę, 23,6 x 17,5 cm
sygn. p.d.: Jan Styka 

na odwr. numer (ołówkiem): 608 [w kółku]

4 000 zł    estymacja: 6 000 - 12 000



5   PIOTR MICHAŁOWSKI
(Kraków 1800 - Krzysztoforzyce / 
Krzyżtoporzyce 1855)

STRZELCY PIECHOTY
KRÓLESTWA POLSKIEGO

piórko, tusz, papier, 25 x 15,2 cm
podpisany p.d. (ołówkiem): PM
Obraz nie jest oprawiony

3 000 zł    estymacja: 4 000 - 8 000

3   PIOTR MICHAŁOWSKI
(Kraków 1800 - Krzysztoforzyce / 
Krzyżtoporzyce 1855)

KIRASJER NA GALOPUJĄCYM
KONIU - SZKIC DWUSTRONNY

ołówek, papier, 23,3 x 18,2 cm
podpisany p.d. (ołówkiem): PM

na odwrocie szkic kirasjera w paradnej 
pozie
Obraz nie jest oprawiony

3 000 zł    estymacja: 4 000 - 6 000

4   PIOTR MICHAŁOWSKI
(Kraków 1800 - Krzysztoforzyce / 
Krzyżtoporzyce 1855)

BITWA

ołówek, papier, 10,3 x 15,7 cm
podpisany p.d. (ołówkiem): PM
Obraz nie jest oprawiony

1 000 zł     estymacja: 2 000 - 3 000
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7   HIACYNT ALCHIMOWICZ
(Dziembrów na Wileńszczyźnie 1841 - po 1897)

WIDOK PORTU W COLLIOURE 

olej, płótno dublowane, 51,2 x 71,2 cm
sygn. p.d.: H. Alchimowicz

na odwrocie, na górnej listwie krosna słabo 
widoczne napisy ołówkiem; ponadto na 
poprzeczce krosna słabo czytelny napis 
ołówkiem. Obraz nie jest oprawiony

15 000 zł    estymacja: 16 000 - 20 000

6   WACŁAW PAWLISZAK
(Warszawa 1866 - Warszawa 1905) 

POTYCZKA

ołówek, akwarela, papier,  31,8 x 49,2 cm
sygn. l.d.: Wacław Pawliszak
w l.d. narożniku nieczytelny fragment suchej 
pieczęci

16 000 zł    estymacja: 18 000 - 25 000



8   WILHELM WESTEROP
(Poczdam 1876 - Düsseldorf 1954) 

W PODRÓŻY 

olej, płótno, 70,2 x 80 cm
sygn. l.d.: Wilhelm Westerop 

na odwrocie na dolnej listwie krosna stem-
pel składu przyborów malarskich: DR. FR. 
SCHOENFELD & CO. | DÜSSELDORF; po- 
nadto na górnej listwie ramy nalepka auk-
cyjna Agra-Art z 2011 roku.

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 8 000

9   JOSEF WISCHNIOWSKY 
(Freiberg 1856 - Niederndorf  1926)

ZALOTY

olej, deska mahoniowa, 20,9 x 15,8 cm
sygn. l.d.: J. Wischniowsky |  München

na odwrocie stempel: Karl Anwander | Mün- 
chen | Fabrik & Handlung | von | Zeichnen 
& Malutensilen; ponadto na lewej listwie 
ramy fragment nalepki wystawowej (?) w ję- 
zyku niemieckim.

3 500 zł    estymacja: 4 000 - 6 000

10   STANISŁAW EJSMOND
(Dąbrówka 1894 - Lublin 1939)

MIMOZA, PRZED 1925

akwarela, pastel, karton, 67,2 x 48,5 cm
sygn. p.g.: S.EJSMOND.

na odwrocie nalepka Zachęty Sztuk Pięk- 
nych w Warszawie (druk, tusz, pieczęć): 
18987 Autor Ejsmond Stanisław | Tytuł Mi-
moza Rodzaj dzieła akw pastel | Cena 550 
Własność Data nadesł [...] 192

Obraz wystawiany i wymieniany w:
- Przewodnik po wystawie Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, sier-
pień 1925, s. 11 nr 74

8 000 zł    estymacja: 10 000 - 18 000



11   JULIUSZ HOLZMÜLLER
(Bolechów na Ukrainie 1876 - Lwów 1932)

NA KOŃSKIM TARGU, 1918

akwarela, gwasz, papier, 32,5 x 47,4 cm
(w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: Juliusz Holzmüller | 1918

3 000 zł    estymacja: 5 000 - 8 000

12   STANISŁAW BAGIEŃSKI
(Warszawa 1876  - Warszawa 1948)

UŁAN POD OKIENKIEM, 1921

akwarela, gwasz, papier, 49 x 37,2 cm
sygn. l.d.: S. Bagieński | 1921

na odwrocie ramy nalepka galerii z Warsza-
wy; ponadto na tekturowym zaplecku pie- 
częć tej samej galerii. Obraz po konserwacji.

6 000 zł    estymacja: 8 000 - 12 000



13   STANISŁAW
STRASZKIEWICZ
(Warszawa 1870/73 (?) - Warszawa 1925)

STAW W SZARY DZIEŃ

olej, płótno, 24,7 x 34 cm

sygn. p.d. tuszem: ST. STRASZKIEWICZ.
w narożnikach ślady po pinezkach

2 500 zł    estymacja: 3 000 - 5 000

14   FELIKS MICHAŁ 
WYGRZYWALSKI
(Przemyśl 1875 - okolice Rzeszowa 1944) 

PONTYJSKIE BAGNA, OK. 1907

olej, deska, 16,8 x 28 cm
sygn. p.d.: F.M.Wygrzywalski

na odwrocie l.g.: (ołówkiem): Pontyjskie 
bagna; poniżej (niebieską kredką): 13; obok 
(czerwony napis przekreślony niebieską 
kredką): non vendibile per ora; poniżej 
(oł.) inicjały i nazwisko właściciela (?)

Po powrocie z Egiptu Wygrzywalski ma-
lował sceny z życia włoskiego oraz pej- 
zaże Italii. Kilka lat spędził nad morzem
i w górach, całymi miesiącami przesiadu-
jąc w Porto d’Anzio koło Rzymu, gdzie 
znajduje się willa Nerona, w Terracinie 
koło Caserty.  Wygrzywalski malował wów-
czas też okolice, Monte Circeo, bagna pon- 
tyjskie i Lago di Nimfa. Następnie artysta 
ruszył na południe do Neapolu, Capri, 
przez Sorrento, Amalfi, aż po Kalabrię i Mes- 
synę.

5 000 zł    estymacja: 10 000 - 25 000



8 000 zł    estymacja: 10 000 - 18 000

15   KAZIMIERZ SZMYT
(Stankowo 1860 - Poznań 1941)

PASTWISKO NAD RZEKĄ,
PRZED 1920

olej, płótno, 58 x 101 cm
sygn. p.d.: K. Szmyt

na odwrocie na górnej listwie krosna napis 
(ołówkiem): Łąka 150 mk; na górnej listwie 
ramy nalepka Składu Obrazów Nowicki & 
Grünastel w Poznaniu.

2 500 zł    estymacja: 3 000 - 5 000

16   KAZIMIERZ LASOCKI
(Gąbin k. Gostynina 1871 - Warszawa 1952)

KROWA, 1946

olej, płótno, 60,4 x 94,4 cm
sygn. l.d.: K. Lasocki Miłosna 1946



17   MIECZYSŁAW KORWIN 
PIOTROWSKI
(Kamieniec Podolski 1869 - Lwów 1930)

STOGI NA MOKRADŁACH 

olej, płótno, 69,8 x 100,6 cm
sygn. l.d.: M. K. Piotrowski

7 000 zł    estymacja: 8 000 - 12 000

18   KONSTANTY
MACKIEWICZ
(Małoryta koło Brześcia nad Bugiem 1894 
- Łódź 1985)

PEJZAŻ Z JEZIOREM

olej, płótno, 68,5 x 99 cm
sygn. l.d.: K. MACKIEWICZ

na odwrocie na lewej i prawej listwie krosna
wyciśnięte znaki firmy produkującej podob- 
razia Anco Bilt i obok numer 27, ponadto 
na górnej i dolnej listwie ramy znajdują się 
pieczęci z numerem 39

3 500 zł    estymacja: 4 000 - 8 000



19   WIKTOR KORECKI
(Kamieniec Podolski 1890
- Komorów k. Warszawy 1980) 

CHATA W ZIMOWYM PEJZAŻU

olej, płótno, 61,3 x 91,2 cm
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

na odwrocie centralnie napis (kredką):
KORECKI | 227573

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 12 000

20   WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(STACHOWICZ)
(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

WESELNICY KRAKOWSCY 

olej, płótno, 35,5 x 50,4 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński.

na odwrocie na wszystkich listwach krosna 
pieczęci z numerami, odpowiednio, 50 i 35 
odnoszącymi się do wielkości podobrazia.

9 000 zł    estymacja: 10 000 - 15 000



21   STANISŁAW ŻURAWSKI
(Krosno 1889 - Kraków 1976)

KOŚCIÓŁEK MATKI BOSKIEJ CZĘSTO- 
CHOWSKIEJ W ZAKOPANEM 

olej, cienkie płótno naklejone na tekturę, 
34,6 x 24,8 cm
sygn. p.d.: St. Żurawski

na odwrocie słabo czytelny napis (ołów-
kiem): [...] | St. Żu[rawski] | ,,Koś[ciół] | [w 
Zakopa]nym

2 000 zł    estymacja: 3 000 - 5 000

22   WLASTIMIL HOFMAN
(Praga 1881 - Szklarska Poręba 1970) 

MOJŻESZ

olej, sklejka, 23,1 x 25,2 cm
sygn. na dole: Wlastimil | Hofman

na odwrocie l.g.  numer (zieloną kredką): 
23 [w kółku]; centralnie tytuł (farbą): Moj-
żesz

9 000 zł    estymacja: 12 000 - 22 000



23   MAKS HANEMANN
(MAX HANNEMAN) 
(Łódź 1882 - Łódź? 1941/1944?)

HALA KONDRATOWA

olej, tektura, 33,5 x 48 cm
sygn. p.d.: Maks Hanemann

na odwrocie p.g.: Hala Kondratowa | niż-
na; ponadto l.d. (tusz): KL.III-85-1185/60 |
I. Janicka; poniżej nieczytelna pieczęć

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 10 000

24   WIKTOR KORECKI
(Kamieniec Podolski 1890
- Komorów k. Warszawy 1980) 

KRAJOBRAZ ZIMOWY Z RZECZKĄ

olej, płótno, 43,5 x 58,8 cm
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI. 

na odwrocie na górnej listwie krosna nalep- 
ka aukcyjna Agra-Art z 2011 r.

7 000 zł    estymacja: 10 000 - 20 000



25   WŁODZIMIERZ
ZAKRZEWSKI
(Petersburg 1916 - Warszawa 1992)

ŻELAZOWA WOLA, LIPIEC 1975

olej, płótno, 65,3 x 81,2 cm
sygn. l.d.: W. ZAKRZEWSKI 1975

na odwrocie na górnej listwie krosna: W. 
ZAKRZEWSKI 1975 7 ŻELAZOWA WOLA, 
WIERZBY 65 x 81 ol pł; ponadto central-
nie 65 x 81; na lewej listwie krosna nalepka 
zakładu stolarskiego

14 000 zł    estymacja: 15 000 - 20 000

26   WIKTOR KORECKI
(Kamieniec Podolski 1890 
- Komorów k. Warszawy 1980) 

ZACHÓD SŁOŃCA NAD BAŁTYKIEM

olej, płyta pilśniowa, 40,5 x 60,1 cm
sygn. p.d.: WIKTOR KORECKI

na odwrocie notatki ramiarskie?

6 000 zł    estymacja: 8 000 - 20 000



27   NARCISSE HENOCQUE 
(Mont-Saint-Aignan 1879 - Rouen /?/ 1952) 

BUKIET KWIATÓW W WAZONIE

olej, płótno, 73,1 x 59,8 cm
sygn. p.d.: Henocque

na odwrocie, przeciwnie do kompozycji 
numer: 20 | F (odnoszący się do wielkoś-
ci podobrazia); ponadto na dolnej listwie 
krosna odciśnięta okrągła pieczęć składu 
przyborów malarskich - firmy „Lefranc 
et Cie”; - kotwica skrzyżowana z kaduce- 
uszem pomiędzy literami L F.

3 000 zł    estymacja: 4 000 - 6 000

28   LIPÒT ILLENCZ
(LEOPOLD ILLENCZ) 
(Újarad 1882 - Arad 1950)

NA ŁĄCE

olej, płótno, 70,5 x 95,3 cm
sygn. l.d.: Illenz

na odwrocie na górnej listwie krosna napis 
ołówkiem.

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 8 000



29   MIECZYSŁAW REYZNER
(Lwów 1861 - Lwów 1941)

MIECZYKI I DALIE, 1919

olej, tektura, 62,6 x 45,7 cm
sygn. p.d.: Mieczysław Reyzner | 1919

3 800 zł    estymacja: 5 000 - 10 000 10 000 zł    estymacja: 12 000 - 18 000

30   MAURYCY MĘDRZYCKI 
(MENDJIZKY) 
(Łódź 1890 - Saint-Paul-de-Vance 1951)

PEONIE, PRZED 1933

olej, płótno, 46 x 38,2 
sygn. p.g.: Mendjizky
dedykacja p.d.: A Madame Mittelhauser 
| en souvenir de son admirable | accueil. 
Mendjizky | PARIS - 30.X.33

na odwrocie na dolnej listwie krosna pieczęć
z numerem 8 F, odnoszącym się do wiel- 
kości podobrazia.



32   EDWARD WITTIG
(Warszawa 1879 - Warszawa 1941)

NÓŻ DO PAPIERU, XIX/XX W.

brąz odlewany, patynowany, 32,9 x 5,7 x 
1,3 cm
sygn. na ostrzu: E. Wittig
stan zachowania: ślady napraw przy nasa-
dzie ostrza

Literatura: 
- Szczęsny Rutkowski, Edward Wittig, War- 
szawa 1925, s. 16.
- Władysław Kozicki, Edward Wittig. Rozwój 
i twórczość, Warszawa 1932, s. 17.

Zaprojektowany w roku 1898 nóż do rozci-
nania papieru „w formie nimfy siedzącej na 

dużem stylizowanem pawiem piórze”, wy-
mieniany jest w monografiach artysty jako 
jedna z jego najwcześniejszych prac. Dwa 
inne egzemplarze według tego modelu  
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie (dar z roku 1911) oraz 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku (z datą 
1903). 

Władysław Kozicki pisze, że Wittig przed 
wstąpieniem do wiedeńskiej Akademii mu- 
siał podjąć pracę zarobkową: „nauczył się 
rytowania metali i zdobił w ten sposób 
rozmaite drobne przedmioty użytkowe”. 
Dzięki nabytej praktyce rzemieślniczej ar-
tysta posiadł cenne w profesji rzeźbiarza 
umiejętności: „Jak wiadomo - pisze Kozicki - 
są w naszych czasach rzeźbiarze o talen-
cie nawet bardzo wielkim, którzy uważają 
pracę swą za skończoną, gdy ulepią model 

w glinie. Resztę powierzają w zupełności 
rękom robotników, odlewaczy i kamie-
niarzy. Tych artystów nazywał Wittig za-
wsze z pewnem słusznem lekceważeniem 
modelatorami. On sam wyszedł z rzemio- 
sła. Zanim stał się artystą, był przedtem 
rzemieślnikiem. Zaznajomił się najpierw 
w Wiedniu z modelowaniem w twardym 
wosku i z techniką sporządzania odlewów 
brązowych, ze sposobami wykończania 
ich, cyzelowania i patynowania”. Utrzy-
many w stylistyce secesyjnej oferowany 
nóż, odlany i wykończony najpewniej przez 
samego rzeźbiarza, jest niewątpliwie świa- 
dectwem jego wysokich umiejętności w zak- 
resie niełatwej sztuki brązownictwa.

4 000 zł    estymacja: 5 000 - 7 0008 000 zł    estymacja: 10 000 - 15 000

31   EMIL LINDEMAN 
(Warszawa 1864 - Ozorków k. Łodzi 1945 /?/) 

GAŁĄZKA BZU 

olej, tektura, 46,5 x 33,5 cm
sygn. l.d.: Emil Lindeman



33   SIMON GLÜCKLICH 
(Bielsko-Biała 1863 - Monachium 1943) 

AKT WE WNĘTRZU

olej, tektura, 33,5 x 41,7 cm
sygn. l.d.: S. Glücklich

13 000 zł    estymacja: 15 000 - 20 000

34   HENRYK HAYDEN
(Warszawa 1883 - Paryż 1970) 

RÓŻE, LATA 30-TE XX W.

olej, tektura, 32,9 x 22,5 cm
sygn. p.g. (drapana): Hayden

na odwrocie numer 4 odnoszący się do wiel- 
kości podobrazia; ponadto numery (białą 
kredą): 66 [ w kółku]; poniżej D | 433

11 000 zł    estymacja: 12 000 - 25 000



35   SZKOŁA ZAKOPIAŃSKA 
-PRZYPISYWANA
LIS, LATA 30. XX W.

drewno bejcowane, 15,8 x 10 x 7 cm

Szkoła Zakopiańska to jedno z ważniej- 
szych zjawisk w polskiej rzeźbie i sztuce 
dekoracyjnej. Pojęcie to odnosi się nie tylko 
do samej Państwowej Szkoły Przemysłu 
Drzewnego w Zakopanem (PSPD), która
- jak pisze Joanna Hubner-Wojciechowska: 
“przez dziesięciolecia słynęła jako kuźnia 
talentów snycerskich i rzeźbiarskich”.

W szerszym ujęciu określa wypracowaną 
tu konwencję artystyczną, łączącą rodzimą 
tradycję z osiągnięciami formizmu - pier-
wszej polskiej awangardy. Stylistyka prac 
uczniów i artystów reprezentujących ten 
nurt jest dość wyrazista. Motywy zaczer-
pinęte z tradycji podhalańskiej były przez 
nich twórczo przetwarzane w języku kubi-
zmu i formizmu. 

Realizując ambitne cele artystyczne, two- 
rzyli prace interesujące pod względem 
formalnym, lecz jednocześnie dekoracyjne, 
noszące pierwiatek ludowości. Oferowana 
figurka liska niestety nie jest sygnowana 
(mogła, podobnie jak inne prace absol-
wentów PSPD, być podpisana ołówkiem, 
zaś napis mógł zostać starty), co mocno 
utrudnia atrybucję. Niemniej stylistyka oraz 
tematyka pracy skłaniają ku przypuszcze-
niu, że autora pracy należy szukać wśród 
uczniów słynnej zakopiańskiej szkoły.

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 12 000

36   ZDZISŁAW CZERMAŃSKI
(Kraków 1900 - [1890? 1896?]
- Nowy Jork 1970) 

TEKA JÓZEF PIŁSUDSKI, 1935

litografia offsetowa, papier, 47,1 x 32,9 cm
sygn. na płycie l.d.: Czermański. (niektóre 
datowane 35) Wydawnictwo J. Przewor-
skiego, Warszawa 1935 

Teka zawiera 13 plansz przedstawiających 
marszałka Józefa Piłsudskiego
1. Szkic portretowy, 1935
2. Pasjans, 1931
3. Na Wawelu, 1928
4. W okopach, 1914

5. Sulejówek, 1925
6. W Paryżu, 1921
7. Z Beliniakami, 1915
8. 19 Marca: Laurka 
9. Pierwszy Marszałek Polski, 1921
10. Rewja, 1934
11. Studjum portretowe, 1928
12. W Alejach Ujazdowskich, 1934
13. W Krakowie, 1933
oraz planszę z faksymile recenzji teki oraz 
autografem gen. Edwarda Rydza Śmigłego

Teka została podarowana staroście Suche-
ckiemu z okazji imienin w dniu 23 maja 
1936 r. o czym świadczy dedykacja.

1 000 zł    estymacja: 2 000 - 3 000



39   FRANTIŠEK ŠIMON TAVÍK
(Železnice 1877 - Praga 1942) 

TARG ŚW. MIKOŁAJA NA STARO-
MIEJSKIM RYNKU W PRADZE, 1916

akwaforta kolorowa, papier, 32,1 x 39  cm 
(odcisk płyty); 39,5 x 46,5 cm (arkusz)
sygn. pod kompozycją z prawej (ołówk-
iem): T.F. Šimon l.d. oznaczony stemplem 
artysty
na odwrocie numer i napis (ołówkiem): 
15/40 | [...]

Wymieniana i reprodukowana w:

- “Kronika Grafického díla T.F. Šimona”, [w:]     
Kwartalnik Towarzystwa Sztuki Hollar, Pra-
ga 1937, Vol. XIII no. 2;

- Arthur Novak, Seznam Grafických Prací
T.F. Šimona Catalogue Raisonné, Praga 1937,
nr 268 (nakład określony na 225 sztuk);

- C. Bentinck, František Šimon Tavík (1877 
- 1942), Catalogue Raisonné & Biographi-
cal Sketch, 2015.

4 500 zł    estymacja: 5 000 - 8 000

37   EUGENIUSZ ZAK
(Mogilno/Mohylno w dawnej guberni 
mińskiej 1884 - Paryż 1926) 

WĘDROWIEC, (RYCINA PRZY 
STRONIE TYTUŁOWEJ)

miękki werniks, papier, 14,3 x 9,4 cm 
(odcisk płyty), 24,5 x 19,3 cm (arkusz)

Opisana i reprodukowana w katalogu: 
- B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-
1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2004, s. 220, nr kat. IV/1, il.

700 zł        estymacja: 800 - 1 200

38   EUGENIUSZ ZAK
(Mogilno/Mohylno w dawnej guberni 
mińskiej 1884 - Paryż 1926)

MŁODZIENIEC Z KWIATKIEM

miękki werniks, papier, 16 x 9 cm (odcisk 
płyty), 24,5 x 19,3 cm (arkusz)

700 zł       estymacja: 800 - 1 200

Ryciny są ilustracjami do książki La Porte 
Lourde. Poèmes en prose de René Morand, 
dessins hors-texte par Eugene Zak, wy-
danej przez Galerie Zak w Paryżu w ro- 
ku 1929 w nakładzie 300 egz. + 10 egz. 
niesprzedażnych. Książka zawiera dziewięć 
oryginalnych rycin, wykonanych techniką 
miękkiego werniksu. Egzemplarze książki 
znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu oraz w zbiorach prywatnych.



41   MAREK BOJARSKI
(Warszawa 1929 - Warszawa 2018) 

SEJM RP

olej, płótno, 65,2 x 81 cm
sygn. p.d.: Marek Bojarski

na odwrocie na górnej listwie krosna stem-
pel z informacjami o artyście w języku an-
gielskim; obok stempel z opisem obrazu 
i adresem (długopis, stempel): 65 x 81 | 
SEJM | 102 WASZYNGTONA AVE., WAR-
SAW. PO[LAND]; obok nalepka (długopis): 
N 39 | 65 - 81 ; ponadto na dolnej listwie 
krosna pieczęć galerii sztuki w Warszawie.

3 000 zł    estymacja: 4 000 - 6 000

40  CARL JOHAN NIKOLAUS 
PIEPHO
(Frankfurt nad Menem 1869 - Monachium 1920) 

PORCELANOWA FIGURKA
I RODODENDRON

olej, płótno, 51 x 62,8 cm
sygn. p.d.: Carl Piepho

na górnym krośnie napis (oł.): Porzellan-
figur und Rhododendron | Piepho, obok 
(długopisem): Carl Piepho 1869 - 1920 | 
Porzellan Figů ů Rhododendron; na pra- 
wym krośnie wymiary (ołówkiem): 501/2 
/ 63; poniżej nieczytelny napis. Na ramie 
nalepki aukcyjne w tym dwie DA Agra-Art
z 2009 i 2018 roku.

5 000 zł    estymacja: 6 000 - 8 000



43   MARIAN SZCZERBIŃSKI
(1900 [?] - 1981) 

MARTWA NATURA Z MIMOZAMI

pastel, tektura, 35 x 49,8 cm
sygn. p.d.: M.SZCZERBIŃSKI [inicjały 
wiązane]

2 500 zł    estymacja: 3 000 - 5 000

42   WŁADYSŁAW
CHMIELIŃSKI (STACHOWICZ)
(Warszawa 1911 - Warszawa 1979)

WNĘTRZE PAŁACU W WILANOWIE, 
PRZED 1939

kredka, akwarela, gwasz, karton, 48,8 x 34 
cm (w świetle passe-partout) 
sygn. p.d.: Wilanów | Wł. Stachowicz.

2 000 zł    estymacja: 3 000 - 6 000



46   HENRYK HAYDEN
(Warszawa 1883 - Paryż 1970) 

KWIATY W WAZONIE,
LATA 50 -TE XX W.

olej, karton naklejony na płótno, 46 x 33,2 cm
sygn. (dwukrotnie) l.d.: Hayden
na odwrocie (czarnym markerem): HAYDEN | 
FLEURS.

ponadto na krośnie plaster z numerem: 
505279850-; obok (czarnym markerem): 
8.P; na prawej listwie krosna pieczęć: E 
| 4 [w kółku]; na dolnej listwie pieczęć: 
ORGINALE et REPERTORIEE | COPIE IN-
TERDITE | REPRODUCTION CONTROLEE
na odwrocie ramy notatki ramiarskie i na-
lepka zakładu oprawy obrazów w Paryżu.

11 000 zł    estymacja: 12 000 - 18 000

44   ELISABETH RONGET
(Chojnice 1893 - Paryż 1962)

MARTWA NATURA
Z WINOGRONAMI, 1938

gwasz, tektura, 49 x 39 cm (w świetle 
oprawy)
sygn. l.d.: E. RONGET | 38

na odwrocie nalepka domu aukcyjnego w War- 
szawie

2 000 zł    estymacja: 3 000 - 6 000

45   JÓZEF POPCZYK
(Brzeziny koło Krakowa 1890
- Chorzów 1971)

DANDYS

gwasz, niebieski papier, 32,6 x 26,5 cm
sygn. l.g.: J. Popczyk

na odwrocie: J.Popczyk | 24 | „Pan z cy- 
garem”
na passe-partout p.d. (ołówkiem): j aime a 
son amé  | monsieur Guéro.

3 000 zł    estymacja: 4 000 - 8 000



47   HENRYK EPSTEIN
(Łódź 1891 - Oświęcim 1944) 

PEJZAŻ Z ÉPERNON, RUE DE 
GRAND PONT, OK 1941 

akwarela, ołówek, karton, 38,5 x 54,5 cm
sygn. l.d. (ołówek): H. Epstein 

na odwrocie nalepka galerii w Krakowie i do- 
mu aukcyjnego w Sopocie.

4 000 zł    estymacja: 6 000 - 12 000

48   WŁODZIMIERZ
TERLIKOWSKI
(Poraj koło Łodzi 1873 - Paryż 1951) 

PEJZAŻ 

olej, płótno, 38,3 x 55,5 cm

oznaczony faksymile podpisu artysty l.d.:
Terlikowski.

7 000 zł    estymacja: 8 000 - 15 000

49   JOACHIM WEINGART
(Drohobycz 1895 - obóz koncentracyjny 
[Auschwitz?] 1942)

MIŁOŚĆ BABCI

sangwina, kredka, papier, 59 x 48,3 cm (w 
świetle passe-partout)
sygn. p.d. (ołówkiem): weingart 

na odwrocie, na tekturowym zaplecku na-
lepka galerii w Warszawie

4 000 zł    estymacja: 5 000 - 10 000



50   RAFAŁ MALCZEWSKI
(Kraków 1892 - Montreal 1965)  

PEJZAŻ Z BRAZYLII, 1941 - 1942

akwarela, gwasz, papier, 50,6 x 70,7 cm
sygn. p.d. (długopisem): Rafał Malczewski
w p.g. rogu sucha pieczęć: CARL SCHLEICH 
& SCHULL No 144

na odwrocie l.g. numer (ołówkiem): 4; l.d. 
numer (markerem): 360, p.d.: 10837 2003-
M AL39+ AL09
Proweniencja: kolekcja rodziny artysty w Ka- 
nadzie. 

5 000 zł    estymacja: 10 000 - 20 000

51   JERZY KOSSAK
(Kraków 1886 - Kraków 1955) 

KOWBOJ, 1942

olej, karton, 34,9 x 49,6 cm
sygn. l.d.: Jerzy Kossak | 1942

na odwrocie - często stosowane przez ar-
tystę stemple potwierdzające autorstwo: 
- okrągły: w polu środkowym herb “Kos” 
| Nr. .....; w otoku napis: *JERZY KOSSAK* 
Kraków pl. Kossaka 4*;
- faksymile tekstu napisanego ręcznie: “St-
wierdzam autentycz = | ność tego obrazu” 
| Jerzy Kossak.

8 000 zł    estymacja: 12 000 - 25 000*



52   WŁODZIMIERZ
ZAKRZEWSKI
(Petersburg 1916 - Warszawa 1992)

PARYŻ. QUAI DU LOUVRE, 
PAŹDZIERNIK 1970

olej, płótno, 54,2 x 73,1 cm
sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: W. ZAKRZEW-
SKI 1970

na odwrocie: W. ZAKRZEWSKI 1970 | /10 
| 54 x 73 | PARIS | QUAI DU LOUVRE; 
ponadto wzdłuż lewej krawędzi 73 x 54

7 000 zł    estymacja: 10 000 - 20 000

53   MILOSLAVA VRBOVA - 
ŠTEFKOVÁ
(Zinkau / Žinkovy w Czechach 1909
- Freudenstadt 1991)

PRÓBA BALETU

olej, płyta pilśniowa, 100 x 80 cm
sygn. p.d.: M Vrbova

9 000 zł    estymacja: 12 000 - 18 000





   6. Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki.
   7. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opi- 

sanych w katalogu ze stanem faktycznym.
   8. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu 

Aukcyjnego na 10 dni przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. 
Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania 
się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym.

   9. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem * były 
importowane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

      W takim przypadku Premium będzie powiększone o podatek graniczny
     w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie
 opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10.  CENA
   1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają 

Cenę Rezerwową, znaną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się
        w przedziale między Ceną Wywoławczą, a dolną Estymacją.
   2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. 

Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezer-
wowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny 
zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

   3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć 
licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w kata-
logu.

   4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyni- 
ków aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.

§ 11.  PRZEBIEG AUKCJI
   1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, roz-
        strzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.
   2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli: 

                PRZEDZIAŁ CENOWY                    MINIMALNE POSTĄPIENIE

                         do 5 000 zł                                                          100 zł

                    5 000 - 10 000 zł                                                    500 zł

                 10 000 - 100 000 zł                                                 1 000 zł

               100 000 - 200 000 zł                                               2 000 zł 

               200 000 - 500 000 zł                                              5 000 zł

                 powyżej 500 000 zł                                                10 000 zł

    
   3. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.
   4. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem 

internetowym Domu Aukcyjnego.
   5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
   6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę 

wyższą.
   7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić 

przyjęcia oferty, 
 wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji 

do licytacji.
   8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji dzia- 

łając w imieniu jego właściciela.
   9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do po- 

ziomu Ceny Rezerwowej.
   10.  Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie 

zostają sprzedane. 
 Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która 

zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela.

   11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybi-
cia, czyli w momencie 

 uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z za-
warciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 12.  PŁATNOŚĆ
   1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Pre-
         mium) w wysokości 20%, zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2.
   2. W przypadku obiektów, których jest mowa w § 9 ust. 9 (oznaczonych *) 

do wylicytowanej ceny doliczona zostanie dodatkowo kwota VAT-u 
granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych obiektów całkowita kwo-
ta premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 28%.

   3. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych    doliczana będzie dodatkowo 
opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania 
wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (droit de suite).

          Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli: 

                         0 - 50 000 euro                                                  5,00 %

                   50 000,01 - 200 000 euro                                      3,00 %

                 200 000,01 - 350 000 euro                                      1,00 %

                 350 000,01 - 500 000 euro                                      0,50 %

                     powyżej 500 000 euro                    0,25 %, nie więcej niż 12 500 euro

 Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia robocze-
go poprzedzającego aukcję. 

   4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.
   5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność 

za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom 
Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres 
opóźnienia w zapłacie.

   6. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami 
płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płat-
ności kartami Visa, Mastercard / Eurocard, JBC.

   7. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany 
jest w katalogu, na stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu.

   8. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie kosz-
ty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.

   9. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, 
kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank 
prowadzący rachunek bankowy Domu Aukcyjnego.

   10. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
        i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych 

roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży.
   11. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji 

umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.

§ 13.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom 

Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania 
wpłaconej zaliczki.

§ 14.  ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI
   1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej 

kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.
   2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez 

historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.
   3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. 

Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany 
przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpie-

        czenia pokryje Nabywca.
   4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwi-

li odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania 
Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

   5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 
30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 
40 zł dziennie za jeden obiekt.

§ 15.  REKLAMACJE
   1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmio- 

tów Aukcyjnych.
   2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
   3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.
   4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
   5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

§ 16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017.
   2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest 

dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 
1568 ze zm.).

   3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych 
klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro 
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz.  
1216 z późniejszymi zmianami). 

   4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na 
aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z us-

          tawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

REGULAMIN AUKCJI 
DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A.

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w auk- 
cji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powie- 
rzone Domowi Aukcyjnemu Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży. 

§ 2.   DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, 
należy przez nie rozumieć: 

    1.   Dom Aukcyjny - Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wilczej 55/63, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warsza-
wy w Warszawie pod numerem 101181.

   2.  Estymacje - orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku 
aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym 
prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana; wartość ta nie 
uwzględnia kwoty Premium.

   3.  Przedmiot Aukcji - dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, 
powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne 
od wad prawnych.

   4.   Cena Wywoławcza - cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.
 5.  Sprzedający - osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agen-

ta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta).
   6.  Uczestnik - osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.

7.  Nabywca - osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełno-
mocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjo- 
nera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej.

8. Aukcjoner - osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia 
aukcji.

9.  Umowa - umowa kupna - sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym 
a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania 
przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez uderzenie młotkiem (zgod-
nie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego)

10.  Premium - prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawie- 
rająca podatek VAT, kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny 
w przypadku obiektów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej.

 11. Cena Rezerwowa - cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel 
przedmiotu zgodził się go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna es-
tymacja.

   12.  Cena Zakupu - jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem 
z dodanym Premium, lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - uzgodnio-
na cena sprzedaży), która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji.

   13.   Cena Uzyskana - najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera 
przez uderzenie młotkiem.

§ 3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI
    1.  Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 
   2.    Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdol- 

ność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

   3.  Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyj- 
nego, proszone są o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu wery-
fikacji danych osobowych oraz ustalenia warunków ewentualnej płatności.

   4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu 
Aukcyjnego.

   5.   Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest 
zobowiązana do wskazania numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza 
licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego 
zadzwoni do niej w czasie aukcji.

   6.  Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną 
pozytywnie zweryfikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały 
się ze swoich zobowiązań lub osoby, wobec których złożono wiarygodne 
referencje.

   7.  Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfi-
kowania jej tożsamości na podstawie dokumentów.

   8.  Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do ucze-
stnictwa w aukcji bez podania przyczyny.

   9.  Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie 
audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4.  UDZIAŁ OSOBISTY
 1.     Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny  nu-

mer identyfikacyjny. Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestra-
cyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzyma  tabliczkę z tym numerem. 
Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji 
kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Auk-
cjonera.

  2.  Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość 
ważnym dokumentem ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu 
Aukcyjnego dokonującego rejestracji.

  3.    Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić   
tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej.

   4.    Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej   
przez osobę trzecią.

  5.  W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pi- 
semne potwierdzenie zawartych umów. 

§ 5.   LICYTACJA TELEFONICZNA
   1.   Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon    

(licytacja telefoniczna).
   2.  Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia 

udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z nu-   
merem podanym przez Uczestnika.

   3.  Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefo-
       nicznej w języku angielskim francuskim lub niemieckim.

   4.   Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin   
przed terminem aukcji skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem za-
rezerwowania linii telefonicznej.

§ 6.  LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA
   1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych 

Przedmiotów Aukcji w jego imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia for-
mularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub w Internecie pod adre-
sem www.agraart.pl.

   2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty 
maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 

   3.   Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po naj- 
niższej możliwej cenie. 

   4.  Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.
   5.   Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć
         osobiście lub mailem na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin 

przed rozpoczęciem aukcji.

§ 7.  LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM
   1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym 

przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.
   2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, 

jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej www.
agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.

   3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym  w sposób 
opisany pod adresem: www.agraart.pl.

   4.  Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnie-
nia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudności-
ami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza inter-
netowego, z którego korzysta Uczestnik.

§ 8.  ORGANIZACJA AUKCJI
   1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyj- 

ny publikuje ogłoszenie informacyjne na stronie internetowej:
        www.agraart.pl.
   2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa 

termin aukcji, miejsce oraz katalog Przedmiotów Aukcji.
   3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków 

określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny.

§ 9.   PRZEDMIOT AUKCJI
   1.  Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu.
   2.  Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.
   3.  Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i pra- 

wne oferowanych Przedmiotów Aukcji.
   4.  Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty 

oferowane na najbliższej aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość 
składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełnia-
ją opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie 
sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

   5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygoto-  
wywane są przez historyków sztuki posiadających rozległe i udokumen-
towane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową.




