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Aukcja jako instytucja
rynku formalnego
1. Wprowadzenie
Aukcje, znane ju˝ od czasów staro˝ytnego Babilonu, sà instytucjami rynkowymi, bez których trudno wyobraziç sobie wymian´ towarowà we wspó∏czesnym Êwiecie. Mimo ˝e sà starszà ni˝ gie∏dy postacià rynków formalnych, jak
dotàd poÊwi´cono im w literaturze stosunkowo niewiele miejsca. Instytucja aukcji jest zazwyczaj krótko charakteryzowana w literaturze ekonomicznej z zakresu handlu.
W Polsce do poczàtku lat 90. instytucja aukcji praktycznie nie funkcjonowa∏a (wyjàtek stanowi∏y sporadycznie organizowane aukcje koni). Potrzeba
stworzenia i rozwoju instytucji rynkowych, w tym instytucji aukcji, pojawi∏a
si´ wraz z przemianami systemowymi w kraju. Na prze∏omie lat 1988/1989 zacz´∏y funkcjonowaç pierwsze domy aukcyjne i to dzi´ki ich dzia∏alnoÊci mo˝na mówiç o powstaniu rynku aukcyjnego w Polsce.
Celem niniejszego artyku∏u jest zaprezentowanie aukcji jako instytucji rynkowej, a tym samym przybli˝enie jednego z najwa˝niejszych rynków formalnych. W pierwszej cz´Êci podj´ta zostanie kwestia definiowania i klasyfikacji
aukcji, zaÊ nast´pnie omówiona zostanie organizacja i funkcjonowanie tej instytucji.

2. Istota aukcji
W poszukiwaniu wyczerpujàcej odpowiedzi na pytanie dotyczàce znaczenia terminu aukcja przytoczone zostanà wybrane encyklopedyczne eksplikacje
tego poj´cia. Poni˝ej zaprezentowane zostanie zestawienie wybranych definicji w kolejnoÊci chronologicznej.
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1. „Aukcya – z ∏aciƒskiego ma dwojakie znaczenie: a. pomno˝enie, powi´kszenie, przyczynienie np. aukcya wojska, aukcya podatków; b. licytacya publiczna na mocy wyroku sàdowego, to jest przeda˝ wi´cej dajàcemu. Wyraz
ten u˝ywany bywa jedynie w og∏oszeniach urz´dowych W. X. Poznaƒskiego,
gdzie indziej poszed∏ w zapomnienie”1.
2. „Aukcya – Auctio – sprzeda˝ przez licytacy´ publicznà; auctionarius –
odnoszàcy si´ do licytacyi, auctionaria tabula – spis rzeczy na licytacy´ wystawionych, auctionaria album – wykaz odbyç si´ majàcych licytacyj”2.
3. Aukcja (ang. auction) – „sprzeda˝, w czasie której sk∏adane sà oferty
kupna przedmiotów wystawionych na licytacj´; najcz´Êciej sprzedawane na aukcjach obiekty to: artyku∏y gospodarstwa domowego, meble, produkty rolne,
zwierz´ta, dzie∏a sztuki”3.
4. Aukcja – „rodzaj publicznej sprzeda˝y towaru, w której nabywcà staje si´
osoba oferujàca najwy˝szà cen´; przedmiotem aukcji sà produkty niestandaryzowane, np. we∏na, bawe∏na, herbata, futra, zwierz´ta, dzie∏a sztuki”4.
5. „Aukcja – sprzeda˝ zorganizowana w formie licytacji”5.
6. „Aukcja – przetarg publiczny”6.
Studiowanie istniejàcych definicji poj´cia aukcja prowadzi do wniosku
o nieÊcis∏oÊci uj´ç rozwa˝anego terminu w literaturze. W trakcie definiowania
termin aukcja jest niejednokrotnie uto˝samiany z licytacjà, przetargiem publicznym bàdê sprzeda˝à. Tymczasem zasadne jest precyzyjne rozgraniczenie
tych poj´ç oraz unikanie ich zamiennego stosowania.
Przetarg polega na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z punktu
widzenia podmiotu go og∏aszajàcego, niekoniecznie ze wzgl´du na poziom
oferowanej ceny. Do niedawna przetarg nie by∏ uregulowany w polskim prawie
cywilnym i stanowi∏ przede wszystkim podstawowy tryb udzielania zamówieƒ
publicznych7. W 1996 r. dokonane zosta∏y zmiany w kodeksie cywilnym
wprowadzajàce równie˝ regulacje przetargu w dziale dotyczàcym zawarcia
umowy (art. 701–704)8. W 2003 r. dokonano kolejnej normalizacji kodeksu
w zakresie instytucji przetargu oraz wprowadzono zapisy odnoÊnie do aukcji
(art. 701–705)9. Og∏oszenie przetargu obejmuje co najmniej czas, miejsce,
1 Encyklopedia powszechna, Druk S. Orgelbranda Ksi´garza i Topografa, Warszawa 1860,
t. I, s. 452.
2 Wielka encyklopedia powszechna, Nak∏ad i Druk S. Sikorskiego, Warszawa 1891, t. V,
s. 402.
3 The World Book Encyklopedia, Field Enterprises Educational Corporation, New York 1973.
4 Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1983.
5 H. Wojciechowski, J. Dudziƒski, Mi´dzynarodowe rynki zorganizowane, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szko∏y Businessu w Szczecinie, Szczecin 1997, s. 125.
6 Wielka encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2001, s. 470.
7 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. nr 76, poz. 344.
8 Wielka encyklopedia prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Bia∏ystok–Warszawa 2000, s. 814.
9 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. nr 49, poz. 48.
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przedmiot oraz warunki przetargu. W 2004 r. wchodzà w ˝ycie kolejne legislacje dotyczàce przetargu zawarte w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych10.
W przypadku przetargu osoba oferujàca najwy˝szà cen´ towaru niekoniecznie
zostanie jego nabywcà.
Drugim terminem cz´sto uto˝samianym z aukcjà jest poj´cie licytacji. Licytacja polega na zg∏aszaniu coraz wy˝szych ofert cenowych przez osoby zainteresowane nabyciem danego towaru. Nale˝y jà zatem traktowaç jako technik´ czy sposób przeprowadzania sesji aukcyjnej lub przetargu. Licytacja mo˝e
byç uto˝samiana z angielskà technikà ustalania ceny aukcyjnej, nie nale˝y jednak wiàzaç tego poj´cia z innymi technikami aukcyjnymi11.
Przechodzàc do najwa˝niejszego poj´cia z punktu widzenia tematu niniejszego artyku∏u, nale˝y stwierdziç, ˝e aukcja jest instytucjà rynkowà12. Termin instytucja rynkowa posiada dwa aspekty znaczeniowe: mo˝e byç rozwa˝any w aspekcie podmiotowym bàdê prawnym13. Aukcja jako instytucja rynkowa w znaczeniu
podmiotowym oznacza okreÊlonà zorganizowanà jednostk´ majàcà na celu poÊrednictwo w zawieraniu transakcji kupna-sprzeda˝y. Odnoszàc si´ natomiast do
prawnego aspektu znaczeniowego, nale˝y podkreÊliç, ˝e aukcja funkcjonuje
w oparciu o zespó∏ przepisów regulaminowych i norm zwyczajowych. Dzia∏ania
uczestników sà okreÊlone przez regulaminy aukcyjne, które precyzujà ogó∏ warunków, na jakich odbywa si´ wymiana, prawa i obowiàzki uczestników, sposób
rozwiàzywania sporów czy ewentualnych reklamacji. Regulaminy poszczególnych aukcji ró˝nià si´ w zakresie ustalenia przebiegu sesji aukcyjnej, trybu zawierania i rozliczania transakcji kupna-sprzeda˝y. Oprócz przepisów regulaminowych, aukcja funkcjonuje w oparciu o istniejàce zwyczaje handlowe
podkreÊlajàce jej specyfik´ i odmiennoÊç w stosunku do innych instytucji rynkowych. Zwyczaje handlowe wykszta∏ci∏y si´ w trakcie historycznego rozwoju instytucji aukcji. Ich utrwalenie si´ by∏o efektem ich wielokrotnego stosowania
oraz przekazywanej z pokolenia na pokolenie akceptacji spo∏ecznej14. Wszystkie
podmioty rynku aukcyjnego zobowiàzane sà do podporzàdkowania si´ obowiàzujàcym regulaminom oraz panujàcym zwyczajom handlowym.
W podsumowaniu powy˝szych rozwa˝aƒ, i majàc na wzgl´dzie w∏asne
przemyÊlenia w kwestii eksplikacji poj´cia aukcja, zostanie zaproponowana de10

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieƒ publicznych, Dz.U. nr 19, poz. 177.
Na temat technik aukcyjnych zob. szerzej w pracach autorki: J. Bia∏ynicka-Birula, J. Babiarz, Podstawowe techniki aukcyjne i kryteria ich wyboru, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie,
Kraków 2001, nr 558; J. Bia∏ynicka-Birula, Rola technik aukcyjnych w kszta∏towaniu cen licytowanych produktów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 586.
12 Definicj´ aukcji jako instytucji rynkowej mo˝na znaleêç w: The Blackwell Encyklopedia of
Management, vol. V, Managerial Economics, ed. R. McAnliffe, 1997, s. 9–10.
13 Zob. wyjaÊnienie terminu instytucja: S∏ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995,
s. 91. Koncepcja dwuaspektowego pojmowania instytucji rynkowej pojawia si´ w pracy A. Szromnika, który podaje dwa rozumienia poj´cia: pierwsze w aspekcie podmiotowym, a drugie w aspekcie tzw. prawno-funkcjonalnym. Zob. szerzej: A. Szromnik, Instytucje rynkowe jako przedmiot
badaƒ, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 420.
14 Ibidem.
11
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finicja omawianego terminu. Aukcja to instytucja rynku formalnego poÊredniczàca w zawieraniu transakcji kupna-sprzeda˝y niejednorodnych towarów masowych lub towarów jednostkowych, których cena jest ustalana na podstawie
przyj´tej techniki aukcyjnej, a nabywcà towaru zostaje oferent najwy˝szej ceny15. Regulaminy aukcyjne bardzo ÊciÊle okreÊlajà ogó∏ warunków, na których
ma si´ odbywaç wymiana. Warto podkreÊliç kilka charakterystycznych cech
aukcji, które zosta∏y zawarte w definicji:
– przedmiotem transakcji aukcyjnych sà dwie grupy towarów: niejednorodne i nie podlegajàce standaryzacji towary masowe bàdê towary jednostkowe
o cechach wyraênie zindywidualizowanych16,
– nabywca i cena transakcji jest ustalana na podstawie ofert z∏o˝onych przez
uczestników sesji aukcyjnej,
– poziom ceny transakcji jest wyznaczany przez kupujàcych przy zastosowaniu przyj´tego sposobu ustalania ceny, czyli okreÊlonej techniki aukcyjnej,
– oferent najwy˝szej ceny zostaje zawsze nabywcà towaru.
WÊród podstawowych funkcji pe∏nionych przez aukcj´ nale˝y wymieniç:
– funkcj´ kreatora wymiany – aukcja poÊredniczy w zawieraniu transakcji
kupna-sprzeda˝y, zapewniajàc mo˝liwoÊç wymiany mi´dzy podmiotami oferujàcymi towary do sprzeda˝y a podmiotami sk∏onnymi je nabyç,
– funkcj´ wyceny wartoÊci rynkowej towaru – ustalanie rynkowej wartoÊci
sprzedawanych przedmiotów,
– funkcj´ informacyjnà – publikowane przez aukcj´ informacje dotyczàce
zawartych transakcji (tzw. notowania aukcyjne) sà wykorzystywane przy zawieraniu indywidualnych transakcji kupna-sprzeda˝y, stwarzajà mo˝liwoÊç porównywania poziomu cen przez uczestników rynku, oddzia∏ujàc tym samym na
handel pozaaukcyjny.
Warto zaznaczyç, ˝e poj´cie aukcji jest stosowane nie tylko w odniesieniu
do instytucji aukcyjnej, ale równie˝ w znaczeniu w´˝szym – w stosunku do po15 W szczególnym przypadku sprzedajàcy mo˝e byç monopolistà ewentualnie kupujàcy mo˝e
posiadaç wy∏àczne prawo do zakupu, tzn. wyst´powaç w roli monopsonu.
16 Przedmiotem transakcji aukcyjnych sà przewa˝nie te spoÊród towarów masowych, których
pe∏ne ujednolicenie w zakresie jakoÊci i kondycji nie jest mo˝liwe bàdê te˝ wyst´pujà trudnoÊci
ujednolicenia towaru w stopniu pozwalajàcym na nabycie partii towaru bez dok∏adnego poznania
ca∏ej iloÊci. Istnieje wi´c koniecznoÊç z∏o˝enia towaru w siedzibie aukcji w celu umo˝liwienia potencjalnym kupujàcym dok∏adnego zapoznania si´ z jego parametrami. Towary aukcyjne nie sà
jednorodne i podatne na standaryzacj´, jak towary gie∏dowe. Przyk∏adowe towary masowe b´dàce
przedmiotem handlu aukcyjnego to: artyku∏y pochodzenia rolnego (warzywa, owoce, gruszki, jab∏ka, truskawki, kwiaty, herbata, tytoƒ, bawe∏na), leÊnego (drewno), ryby, zwierz´ta (byd∏o, trzoda
chlewna, konie, mu∏y, drób, owce) i produkty pochodzenia zwierz´cego (futra, we∏na, skóry surowe, szczecina) itd. Druga grupa towarów, b´dàcych przedmiotem handlu aukcyjnego, to towary
jednostkowe o wyraênie zindywidualizowanych cechach. W tej grupie mo˝na wymieniç m.in.:
zwierz´ta ˝ywe (np. konie rasowe), bi˝uteri´, diamenty, dzie∏a sztuki, znaczki, stare ksià˝ki, numizmaty, instrumenty muzyczne, porcelan´, srebro sto∏owe, adaptery, zabawki, przedmioty nale˝àce do s∏awnych ludzi. Aukcje we∏ny owczej odbywajà si´ w Sydney, Melbourne, Liverpoolu,
Londynie; herbaty – w Mombasie, Kalkucie, D˝akarcie; skór surowych – w Amsterdamie, Londynie, Nowym Jorku; diamentów – w Amsterdamie, Londynie.
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jedynczej sesji aukcyjnej odbywajàcej si´ w oznaczonym miejscu i czasie.
W tym kontekÊcie aukcja mo˝e byç rozwa˝ana jako gra (niekooperacyjna lub
kooperacyjna) mi´dzy potencjalnymi kupujàcymi, dà˝àcymi do nabycia obiektu po mo˝liwie najni˝szej cenie17.

3. Klasyfikacja aukcji
W celu podkreÊlenia ró˝norodnoÊci i z∏o˝onego charakteru aukcji zostanie
podj´ta próba przeprowadzenia ich klasyfikacji w oparciu o ró˝ne kryteria podzia∏u. Majàc na wzgl´dzie dwa znaczenia terminu aukcja, klasyfikacja b´dzie
przeprowadzona odr´bnie dla ka˝dego ze wskazanych znaczeƒ. Przyjmujàc
pierwsze rozumienie terminu aukcji (aukcja jako instytucja), mo˝na podzieliç
je w nast´pujàcy sposób:
1. Kryterium przedmiotu wymiany. W zale˝noÊci od rodzaju przedmiotów
przeznaczonych do sprzeda˝y aukcyjnej nale˝y wymieniç mi´dzy innymi: aukcje bawe∏ny, herbaty, futer, zwierzàt, ˝ywnoÊci, tekstyliów, numizmatów, instrumentów muzycznych, ksià˝ek, srebra, dzie∏ sztuki itp.
2. Kryterium zasi´gu przestrzennego aukcji:
– aukcje o zasi´gu lokalnym,
– aukcje o zasi´gu krajowym,
– aukcje o zasi´gu mi´dzynarodowym,
– aukcje o zasi´gu globalnym.
Przyjmujàc z kolei drugie rozumienie aukcji (aukcja w znaczeniu konkretnej sesji aukcyjnej), mo˝na zaproponowaç nast´pujàce jej klasyfikacje:
3. Kryterium regularnoÊci organizacji sesji aukcyjnych18:
– aukcje regularne – odbywajà si´ systematycznie w danym miejscu i w ÊciÊle okreÊlonych terminach,
– aukcje nieregularne – organizowane sporadycznie w miar´ zaistnienia potrzeby, np.: w przypadku koniecznoÊci sprzeda˝y nieodebranych przez odbiorc´ towarów; sà organizowane nie tylko przez wyspecjalizowane w tej dzia∏al17 Aukcja jako gra jest rozwa˝ana na gruncie teorii gier. Zob. szerzej w pracach: E. Drabik, Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartoÊciowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia∏ymstoku, Bia∏ystok 2000; M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnkowska, Konkurencja i kooperacja.
Teoria gier w ekonomii i naukach spo∏ecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
18 Klasyfikacja aukcji w oparciu o kryterium regularnoÊci przytaczana jest w nast´pujàcych pracach: M. Gorynia, H. Wojciechowski, Materia∏y do nauczania organizacji i techniki handlu zagranicznego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznaƒ 1990; H. Wojciechowski, Organizacja handlu zagranicznego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznaƒ 1992, s. 119; H. Wojciechowski,
Mi´dzynarodowe rynki towarowe, PWE, Warszawa 1992, s. 49; J. Dudziƒski, Podstawy handlu zagranicznego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zachodniopomorska Szko∏a Samorzàdu Terytorialnego, Szczecin 1996; Handel zagraniczny – organizacja i technika, pod red. J. Rymarczyka,
PWN, Warszawa 1996; H. Wojciechowski, J. Dudziƒski, Mi´dzynarodowe rynki..., s. 126;
S. Urban, A. Olszaƒska, Zorganizowane rynki towarowe, Wydawnictwo AE we Wroc∏awiu, Wroc∏aw 1998, s. 84.
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noÊci przedsi´biorstwa, ale równie˝ przez domy sk∏adowe, spedytorów, przewoêników itp.
4. Kryterium mo˝liwoÊci udzia∏u w sesji aukcyjnej:
– aukcje otwarte – dost´pne dla wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w sesji aukcyjnej,
– aukcje ograniczone – dost´pne dla ograniczonej z góry liczby potencjalnych nabywców; wymagane jest wczeÊniejsze zg∏oszenie udzia∏u,
– aukcje zamkni´te – aukcje „ekskluzywne”, adresowane do wàskiej grupy
zaproszonych goÊci.
5. Kryterium koniecznoÊci organizacji sesji aukcyjnej:
– aukcje dobrowolne – przeprowadzane bez nakazów zewn´trznych przez
instytucje zajmujàce si´ ich organizacjà,
– aukcje przymusowe – organizowane w przypadku koniecznoÊci egzekucji
orzeczenia sàdowego19.
Tabela 1. Klasyfikacja aukcji
Rozumienie
terminu
aukcja
Instytucja

Sesja
aukcyjna

Kryterium podzia∏u

Klasyfikacja aukcji

przedmiot wymiany

aukcje bawe∏ny, herbaty, futer, zwierzàt, ˝ywnoÊci,
tekstyliów, numizmatów, instrumentów muzycznych,
ksià˝ek, srebra, dzie∏ sztuki itp.

zasi´g przestrzenny
aukcji

lokalne
krajowe
mi´dzynarodowe
globalne

regularnoÊç organizacji
sesji aukcyjnych

regularne
nieregularne

mo˝liwoÊç udzia∏u
w sesji aukcyjnej

otwarte
ograniczone
zamkni´te

koniecznoÊç organizacji
sesji aukcyjnej

dobrowolne
przymusowe

èród∏o: opracowanie w∏asne.

19 Przyk∏adem aukcji przymusowych sà organizowane we Francji aukcje administracyjne (fr.
folle enchere), czyli dodatkowe sesje aukcyjne odbywajàce si´ w specjalnych komórkach organizacyjnych administracji paƒstwowej. Organizowane sà one w przypadku stwierdzenia bezprawnej
korzyÊci sprzedajàcego (nieprawe zasady aukcji). JeÊli osiàgni´ta w czasie aukcji dodatkowej cena jest ni˝sza w porównaniu z cenà z pierwszej aukcji, „nieuczciwy” sprzedajàcy zobowiàzany jest
zap∏aciç ró˝nic´. Koszt organizacji dodatkowej sesji aukcyjnej ponosi sprzedajàcy.
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4. Organizacja aukcji
Z uwagi na wieloznacznoÊç terminu organizacja nale˝y zaznaczyç, ˝e w niniejszym artykule organizacja aukcji b´dzie rozumiana jako sposób zorganizowania instytucji20. Zgodnie ze sformu∏owanà definicjà, aukcja jest instytucjà
poÊredniczàcà w zawieraniu transakcji mi´dzy sprzedajàcymi i kupujàcymi.
Z regu∏y aukcja zajmuje si´ poÊrednictwem w handlu jednym rodzajem towaru, np. we∏nà, kwiatami, koƒmi, dzie∏ami sztuki itd. Zasadniczo nie jest przyj´te, aby aukcja wyst´powa∏a w swoim w∏asnym imieniu. Instytucja dzia∏a jako pe∏nomocnik sprzedajàcego (swojego klienta), a ich wspólnym interesem
jest uzyskanie jak najwy˝szego poziomu ceny sprzedawanych przedmiotów.
Za sprzedane towary instytucja aukcji pobiera procentowo ustalonà prowizj´.
Funkcjonowanie aukcji w oparciu o okreÊlone zasady zawierania transakcji
wymaga istnienia szeregu jednostek organizacyjnych (dzia∏ów czy jednoosobowych komórek) o ÊciÊle sprecyzowanym zakresie obowiàzków. Nale˝y zaznaczyç, ˝e organizacja aukcji jest w du˝ej mierze uzale˝niona od rodzaju oferowanego towaru. Niektóre aukcje, zw∏aszcza te, które zajmujà si´ poÊrednictwem
w handlu towarami jednostkowymi, posiadajà dzia∏y, których pracownicy trudnià si´ wyszukiwaniem przedmiotów do sprzeda˝y. Warto zaznaczyç, ˝e
w przypadku towarów masowych istnienie dzia∏ów tego typu jest z regu∏y zb´dne. W takim przypadku aukcja jest cz´sto jedynym miejscem sprzeda˝y dla producenta towaru (np. bawe∏ny, herbaty, tytoniu, skór itd.). Wa˝nà jednostkà organizacyjnà ka˝dej aukcji jest dzia∏ wyceny, udzielajàcy informacji na temat
szacowanej wartoÊci wystawianego na sprzeda˝ towaru. Zatrudnieni w nim eksperci o wysokich kwalifikacjach towaroznawczych dokonujà wyceny towaru
przeznaczonego do sprzeda˝y aukcyjnej. Ponadto nieodzowny dla funkcjonowania aukcji jest dzia∏ katalogów zajmujàcy si´ opracowaniem katalogów aukcyjnych na poszczególne sesje, a tak˝e rozpowszechnianiem katalogów wÊród
osób zainteresowanych. Kolejnà jednostkà organizacyjnà aukcji mo˝e byç dzia∏
zapewniajàcy potencjalnym kupujàcym mo˝liwoÊç udzia∏u w sesji aukcyjnej
bez koniecznoÊci fizycznego w niej uczestnictwa. Warto wspomnieç, ˝e niektóre, zw∏aszcza du˝e aukcje o znaczeniu mi´dzynarodowym, posiadajà dzia∏y odpowiedzialne za za∏atwienie formalnoÊci zwiàzanych z wywozem towaru za
granic´, obejmujàcych sprawy celne, transport i ubezpieczenie towaru w drodze
do miejsca przeznaczenia wskazanego przez kupujàcego.
Jednà z najwa˝niejszych osób uczestniczàcych w aukcji jest aukcjoner, który ponosi odpowiedzialnoÊç za prowadzenie oraz sprawny przebieg sesji aukcyjnej. W niektórych krajach wykonywanie zawodu aukcjonera jest uwarunko20 Termin organizacja jest stosowany w kilku znaczeniach: po pierwsze w uj´ciu rzeczowym
jako rzecz zorganizowana, instytucja; po drugie w uj´ciu atrybutowym jako cecha rzeczy zorganizowanych, sposób zorganizowania; po trzecie w uj´ciu czynnoÊciowym jako organizowanie. Szerzej zob.: A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarzàdzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruƒ 1998, s. 113.
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wane spe∏nieniem okreÊlonych prawem wymogów, np. uzyskaniem odpowiedniego specjalistycznego wykszta∏cenia21. Na marginesie mo˝na wspomnieç, ˝e
na Êwiecie istniejà organizacje zrzeszajàce aukcjonerów, np. Narodowy Zwiàzek Aukcjonerów (National Auctioneers Association), dzia∏ajàcy w USA i Kanadzie czy Towarzystwo Aukcjonerów w Pary˝u (La Companie des Commissaires-Priseurs de Paris). Celem stowarzyszeƒ tego rodzaju jest zapewnienie
profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu aukcjonera poprzez kszta∏cenie
cz∏onków organizacji oraz przestrzeganie kodeksu etycznego aukcjonerów.
Oprócz aukcjonera, wa˝nà rol´ w handlu aukcyjnym odgrywajà maklerzy
(brokerzy), poÊredniczàcy w zawieraniu transakcji22. Posiadajà oni odpowiednie kwalifikacje towaroznawcze, znajomoÊç lokalnych zwyczajów handlowych, a tak˝e ogólnà znajomoÊç rynku w zakresie okreÊlonej grupy towarów.
Warto wspomnieç, ˝e niektóre aukcje wprowadzajà obligatoryjne korzystanie
z us∏ug poÊredników. W wi´kszoÊci krajów maklerzy bioràcy udzia∏ w sprzeda˝y aukcyjnej muszà byç zaprzysi´˝eni. Brokerzy poÊredniczà odp∏atnie w zawieraniu transakcji aukcyjnych w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Broker sprzedajàcy reprezentuje interesy sprzedajàcego (producenta), dzia∏a jako
agent sprzedawcy, nie ponosi jednak odpowiedzialnoÊci za jakoÊç towaru. Broker kupujàcy wyst´puje w imieniu nabywcy, ocenia ka˝dy lot, notuje w katalogu w∏asne oznaczenia jakoÊciowe, gwarantuje dostaw´ zgodnie z fakturowanà iloÊcià. PoÊrednicy pobierajà wynagradzanie prowizyjne ustalane zazwyczaj
w stosunku procentowym do sprzedanej bàdê kupionej wartoÊci towaru. Zasadniczo brokerzy nie odpowiadajà wobec swojego mocodawcy za ocen´ jakoÊciowà towaru. Niemniej umowa mi´dzy stronami mo˝e przewidywaç przej´cie takiej odpowiedzialnoÊci, co wià˝e si´ z wy˝szà prowizjà brokera.
Na zakoƒczenie rozwa˝aƒ nad sposobem zorganizowania aukcji warto
zwróciç uwag´ na odpowiednie zaplecze techniczne niezb´dne dla funkcjonowania instytucji. W zale˝noÊci od rodzaju towaru b´dàcego przedmiotem
sprzeda˝y aukcyjnej konieczne jest zapewnienie stosownego miejsca przeznaczonego do ich przechowywania. Stàd aukcje posiadajà odpowiednio przygotowane magazyny (sk∏ady) aukcyjne, do których sprzedajàcy dostarczajà towar, a kupujàcy mogà go odebraç po okazaniu stosownych dokumentów23.
Ponadto, oprócz magazynów, aukcja musi dysponowaç odpowiednimi pomieszczeniami dla przeprowadzania sesji aukcyjnych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
21 W Stanach Zjednoczonych ka˝dy stan posiada odr´bne regulacje prawne dotyczàce wymogów zwiàzanych z uzyskaniem licencji aukcjonera. Istniejà szko∏y przygotowujàce do wykonywania zawodu aukcjonera zwane Auction School czy Auctioneer Academy. We Francji uzyskanie
uprawnieƒ aukcjonera (commissaire-priseur) wymaga spe∏nienia nast´pujàcych warunków: posiadanie obywatelstwa francuskiego, dwuletniej praktyki, zdanie egzaminu obejmujàcego zagadnienia prawne i artystyczne.
22 W polskiej literaturze lat 60. (Zieleniewski) broker by∏ traktowany jako poÊrednik w sprzeda˝y aukcyjnej, zaÊ makler – gie∏dowej. Poj´cia makler i broker sà niekiedy stosowane zamiennie.
23 Ze wzgl´du na rodzaj towaru sk∏ady aukcyjne mogà posiadaç ró˝ny charakter: pomieszczenia dla zwierzàt, hale sk∏adowania kwiatów itd.
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w przypadku towarów jednostkowych konieczna jest bezpoÊrednia prezentacja
przedmiotu w trakcie sesji (np. konie, dzie∏a sztuki itd.).

5. Funkcjonowanie aukcji – przygotowanie, przebieg
i rozliczenie sesji aukcyjnej
Prezentacja sposobu funkcjonowania aukcji b´dzie obejmowaç omówienie
kwestii zwiàzanych z przygotowaniem sesji aukcyjnej, jej przebiegiem oraz
rozliczeniem stron transakcji. Wszelkie informacje dotyczàce procesu zawierania transakcji aukcyjnych sà umieszczone w regulaminach poszczególnych
aukcji. Warto zaznaczyç, ˝e ró˝nice mi´dzy nimi nie wykluczajà mo˝liwoÊci
nakreÊlenia ogólnej procedury zawierania transakcji aukcyjnych, adekwatnej
w odniesieniu do wszystkich aukcji.
W fazie przygotowaƒ do sesji aukcyjnej sprzedajàcy dokonujà zg∏oszeƒ towaru do sprzeda˝y za poÊrednictwem aukcji oraz dostarczajà go do magazynu
(sk∏adu) aukcyjnego. Towary sà z regu∏y zwyczajowo zapakowane i oznakowane. Kwalifikacja i ocena jakoÊci dostarczonych towarów dokonywana jest przez
odpowiednich ekspertów (np. ustalenie jakoÊci herbaty jest dokonywane przez
kiperów). Towary nie spe∏niajàce stawianych przez instytucj´ wymogów jakoÊciowych nie sà dopuszczane do obrotu aukcyjnego. Jak wczeÊniej wspomniano, towary aukcyjne, ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci standaryzacji, wymagajà
uprzedniego obejrzenia przez potencjalnych kupujàcych. Towary masowe mogà byç wystawione w formie bezpoÊredniej (ca∏a partia towaru w magazynie)
lub w formie poÊredniej (próbki)24. Wystawa próbek jest organizowana przez
aukcj´, choç niekiedy za jej organizacj´ odpowiedzialna jest specjalna komisja
sk∏adajàca si´ z przedstawicieli kupujàcych oraz przedstawicieli instytucji aukcyjnej. Wystawa polega na przedstawieniu próbek z podaniem numeru i cech
partii towaru, z których próbka zosta∏a pobrana25. Warto zaznaczyç, ˝e na niektórych aukcjach potencjalni kupujàcy majà prawo samodzielnego pobrania
próbek z towaru. Towary jednostkowe, w odró˝nieniu od towarów o charakterze masowym, wymagajà poznania wy∏àcznie w formie bezpoÊredniej.
Towary przeznaczone do sprzeda˝y aukcyjnej sà segregowane w partie noszàce nazw´ lotów (ang. lot, fr. le lot), pochodzàce od jednego dostawcy. Partie sà oznaczane odpowiednimi numerami celem umo˝liwienia ∏atwej identyfikacji w sk∏adzie aukcyjnym oraz scharakteryzowania cech jakoÊciowych.
W zasadzie partie sà niepodzielne, zdarza si´ jednak, ˝e kupujàcy oferujàcy
najwy˝szy poziom ceny dokonuje zakupu cz´Êci partii, reszt´ zaÊ proponuje si´
drugiemu kupujàcemu, oferujàcemu nieco ni˝szà cen´. Wszelkie koszty magazynowania i ubezpieczenia towaru do dnia organizacji sesji aukcyjnej ponosi
24 D. Golik, Rynki zorganizowane w obrocie ˝ywnoÊcià, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie,
Kraków 1994, nr 425, s. 21.
25 Szerzej zob.: H. Wojciechowski, J. Dudziƒski, Mi´dzynarodowe rynki..., s. 127.
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sprzedajàcy. Zestawienie wszystkich oznaczonych numerami partii towaru
wraz z podaniem iloÊci i stopnia jakoÊci zawarte jest w katalogu aukcyjnym.
W katalogu umieszczane sà równie˝ cz´sto warunki zawierania transakcji regulujàce stosunki mi´dzy nabywcami towaru i aukcjà.
Z punktu widzenia instytucji aukcyjnej przygotowanie sesji aukcyjnej obejmuje wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci: dokonanie ekspertyzy dotyczàcej
oceny jakoÊci towaru, przyj´cie towarów do sk∏adu aukcyjnego, przygotowanie katalogu oraz organizacja wystawy przedaukcyjnej. Kupujàcy w fazie poprzedzajàcej sesj´ aukcyjnà zapoznajà si´ z jakoÊcià i kondycjà towaru. Potencjalni nabywcy towarów zobowiàzani sà do z∏o˝enia z góry okreÊlonego
wadium, czyli kaucji dla zabezpieczenia zobowiàzaƒ wynikajàcych z ewentualnego zawarcia przysz∏ych transakcji aukcyjnych. Wadium nie zostaje zwrócone w wypadku braku zap∏aty lub nieodebrania zakupionego towaru. Stanowi
wówczas rekompensat´ dla w∏aÊciciela i pokrywa koszt ponownej organizacji
sesji aukcyjnej. W przypadku dokonania zakupu wadium staje si´ zaliczkà.
Termin i miejsce organizacji sesji aukcyjnej podawane sà do wiadomoÊci zainteresowanych stron najcz´Êciej za pomocà og∏oszeƒ w prasie, czasopismach fachowych itp.
Sesja aukcyjna, prowadzona przez aukcjonera, odbywa si´ w oznaczonym
miejscu i czasie. Uprawniona przez w∏adze instytucji osoba kontroluje prawid∏owoÊç zawierania transakcji, co umo˝liwia szybkie rozstrzyganie ewentualnych
sytuacji spornych. Sprzeda˝ prowadzona jest wed∏ug ÊciÊle okreÊlonej kolejnoÊci lotów, z grupowaniem lotów wzgl´dnie jednorodnych (np. po sprzeda˝y
wszystkich lotów jednej odmiany kwiatów przechodzi si´ do sprzeda˝y lotów innej odmiany). Istnieje kilka sposobów ustalania ceny aukcyjnej, a tym samym
prowadzenia sprzeda˝y aukcyjnej26. Regulaminy niektórych aukcji dopuszczajà
mo˝liwoÊç wycofania partii towaru przez w∏aÊciciela, jeÊli nie uzyska∏a ona
okreÊlonego poziomu ceny.
Akt kupna-sprzeda˝y zostaje potwierdzony przez aukcj´ na piÊmie poprzez
wydanie kupujàcemu odpowiedniej noty. Kupujàcy otrzymuje zlecenie wydania towaru z magazynu (delivery order) lub dowód sk∏adowania towaru
(warrant), na podstawie których towar mo˝e byç odebrany ze sk∏adu. Regulamin aukcji wymaga cz´sto wniesienia zaliczki (20–25%) na poczet nale˝noÊci
za towar w momencie zawarcia transakcji. Pozosta∏a cz´Êç sumy jest wp∏acana w momencie odbioru towaru z magazynu aukcji. Z regu∏y odbiór zakupionego towaru powinien mieç miejsce w mo˝liwie najkrótszym terminie od zawarcia transakcji (prompt date), np. w handlu aukcyjnym we∏nà w Australii –
16 dni od daty zawarcia kontraktu27. Niektóre aukcje udost´pniajà kupujàcym
mo˝liwoÊç dokonywania zakupów na kredyt; w takim przypadku sprzedawcy
otrzymujà ca∏à nale˝noÊç mimo braku zap∏aty ze strony kupujàcego. Na uwa26 Na temat technik ustalania cen aukcyjnych zob. szerzej w pracach autorki: J. Bia∏ynicka-Birula, J. Babiarz, Podstawowe techniki aukcyjne..., J. Bia∏ynicka-Birula, op. cit.
27 H. Wojciechowski, J. Dudziƒski, Mi´dzynarodowe rynki..., s. 129.
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Tabela 2. Procedura zawierania transakcji aukcyjnych
CzynnoÊci
Etapy
Przygotowanie

sprzedajàcy
Wybór domu aukcyjnego
Zapoznanie si´
z warunkami zawierania
transakcji
Zg∏oszenie towaru do
sprzeda˝y aukcyjnej

dom aukcyjny
Przyj´cie towaru
Ekspertyza – ocena
jakoÊci towaru i jego
wycena
Przygotowanie katalogu aukcyjnego
Organizacja wystawy
przedaukcyjnej

kupujàcy
Zapoznanie si´ z jakoÊcià
towaru
Wp∏ata wadium
Zg∏oszenie udzia∏u w sesji
aukcyjnej (pobranie tabliczki
licytacyjnej / powiadomienie
o licytacji telefonicznej /
z∏o˝enie oferty pisemnej)

Ustalenie ewentualnej ceny rezerwowej
Uzgodnienie warunków transportu towaru
Omówienie spraw ubezpieczenia, opisów i ew.
fotografii katalogowych
Sesja
aukcyjna

Rozliczenie
stron
transakcji

Przyj´cie zap∏aty (minus
prowizja)

Prowadzenie licytacji / segregacja ofert
pisemnych
Og∏oszenie wyniku
aukcji lub wycofanie
obiektu

Udzia∏ w sesji aukcyjneja

Rozliczenie stron
transakcji
Wydanie przedmiotu
Sporzàdzenie protoko∏u aukcyjnego
Zestawienie i publikacja notowaƒ
aukcyjnych
Rozwiàzywanie
spraw spornych

Zap∏ata za towar (z uwzgl´dnieniem prowizji i op∏at
dodatkowych)
Odbiór towaru z magazynu

Uzgodnienie warunków transportu i ubezpieczenia
towaru
Post´powanie w przypadku wywozu towaru za granic´
Post´powanie w przypadku braku zap∏aty lub
nieodebrania towaru z magazynu
a Dzi´ki rozwojowi technik komunikacji i wprowadzeniu Internetu udzia∏ w sesji aukcyjnej nie
musi mieç charakteru bezpoÊredniego.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

g´ zas∏uguje fakt przyspieszenia procesu rozliczeƒ transakcji aukcyjnych
w ostatnich latach. Dzi´ki zastosowaniu technik komputerowych nast´puje
sporzàdzenie dok∏adnej specyfikacji sprzedanych (nabytych) towarów oraz natychmiastowy rozrachunek stron zawartych transakcji.
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Koszty prowizji aukcjonera, czyli tzw. kurta˝ (courtage) w przypadku towarów masowych ponosi z regu∏y sprzedajàcy (do 2% wartoÊci obrotu). Niekiedy pobiera si´ prowizj´ zarówno od sprzedajàcego, jak i kupujàcego. Wszelkie reklamacje odnoÊnie do jakoÊci sprzedanych towarów w wi´kszoÊci
przypadków nie sà uwzgl´dniane ani przez organizatorów, ani przez by∏ego
w∏aÊciciela. Przyjmuje si´ bowiem domniemanie, ˝e kupujàcy dok∏adnie zapozna∏ si´ z towarem przed zawarciem transakcji. Informacje dotyczàce sprzedanych na aukcji partii towarów, zawierajàce w szczególnoÊci ceny zawartych
transakcji, sà publikowane w biuletynach instytucji aukcyjnych.
W niniejszym artykule zaprezentowany zosta∏ zarys procedury zawierania
transakcji aukcyjnych (tab. 2). Nale˝y jednak wyraênie zaznaczyç, ˝e specyfika rynku aukcyjnego jest kszta∏towana w du˝ym stopniu przez rodzaj oferowanego towaru. Aukcja zajmujàca si´ poÊrednictwem w handlu, np. we∏nà, posiada z gruntu odmienny charakter ni˝ aukcja kwiatów, ksià˝ek czy dzie∏ sztuki28.

6. Podsumowanie
W artykule omówiono kwesti´ organizacji i funkcjonowania aukcji jako instytucji rynku formalnego. W oparciu o wydawnictwa encyklopedyczne dokonano przeglàdu definicji aukcji oraz zwrócono uwag´ na koniecznoÊç precyzyjnego rozgraniczenia poj´ç: aukcja, licytacja, przetarg, sprzeda˝, które sà cz´sto
stosowane zamiennie. W celu podkreÊlenia ró˝norodnoÊci i z∏o˝onego charakteru aukcji dokonano ich klasyfikacji z uwzgl´dnieniem dwóch znaczeƒ terminu aukcja – aukcji jako instytucji rynkowej oraz aukcji jako pojedynczej sesji
aukcyjnej odbywajàcej si´ w okreÊlonym miejscu i czasie. Nast´pnie zaprezentowano organizacj´ aukcji rozumianà jako sposób zorganizowania instytucji,
dzia∏ajàcej w charakterze pe∏nomocnika sprzedajàcego. Warto zaznaczyç, ˝e
organizacja aukcji jest w du˝ej mierze uzale˝niona od rodzaju oferowanego towaru. W ostatniej cz´Êci artyku∏u zaprezentowano sposób funkcjonowania aukcji z uwzgl´dnieniem kwestii zwiàzanych z przygotowaniem sesji aukcyjnej,
jej przebiegiem oraz rozliczeniem stron zawartych transakcji.
Na zakoƒczenie warto wspomnieç, ˝e dzi´ki rozwojowi internetu pojawi∏y
si´ nowe, nieznane wczeÊniej, mo˝liwoÊci organizacji sesji aukcyjnych. Internet umo˝liwi∏ nie tylko uczestnictwo w „rzeczywistych” sesjach aukcyjnych „na
odleg∏oÊç”, ale równie˝ stworzy∏ nowy rodzaj aukcji wirtualnych odbywajàcych
si´ wy∏àcznie w cyberprzestrzeni. Nale˝y oczekiwaç, ˝e w dobie procesów globalizacyjnych handel aukcyjny b´dzie coraz bardziej zyskiwa∏ na znaczeniu.
28 Na temat organizacji aukcji dzie∏ sztuki zob. szerzej w pracy autorki: J. Bia∏ynicka-Birula,
J. Babiarz, Organizacja aukcji dzie∏ sztuki w wielkich domach aukcyjnych, Zeszyty Naukowe AE
w Krakowie, Kraków 1998, nr 513. Na temat aukcji ksià˝ek zob. szerzej: Warszawskie aukcje
ksi´garskie, Sesje Varsavianistyczne, z. 8, Warszawa 1998. Opis funkcjonowania aukcji kwiatów
w Holandii mo˝na znaleêç w pracy: J. Dietl, Handel we wspó∏czesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991. Opis aukcji zwierzàt zawarty jest w pracy: S. Urban, A. Olszaƒska, op. cit., s. 87–88.
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The Auction as a Formal Market Institution
This article discusses the organization and operation of an auction as a market
institution. Based on encyclopaedic publications, the author reviews definitions of an
auction and indicates the need for precise delineation between the concepts of auction,
bidding and tenders, which are frequently used interchangeably. In order to emphasize the
variety and complex character of auctions, the author classifies them according to two
meanings of the term “auction” – the auction as a market institution and the auction as
a separate sales session that takes place at a specific time and place. Next, the article
presents the organization of an auction understood as a method for organizing an institution
operating as a seller’s representative. It is worth emphasising that the organization of an
auction depends to a large extent on the kind of goods offered. The author devotes
particular attention to the role of the auctioneer. The final section of the article presents the
manner in which an auction functions, including issues of preparing an auction session, its
course, and the finalisation of payments between the parties to a transaction.

