
DEPARTAMENT PRAWA 
TWÓRCÓW I RYNKU SZTUKI
KANCELARII RKKW

  „Z nami sztuka jest bezpieczna!”

Kancelaria RKKW łączy bogate doświadczenie doradcze, procesowe oraz transakcyjne z uni-
kalną wiedzą z zakresu rynku sztuki. Ściśle współpracujemy z fundacją Nova Ars Poloniae, 
która zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej na rynkach polskim i zagranicz-
nym. Mamy w swoim zespole  osoby z wykształceniem kierunkowym związanym ze sztuką 
i dziedzinami artystycznymi, co pozwala traktować każdą sprawę w ujęciu kompleksowym, 
uwzględniając wszystkie (nie tylko prawne) aspekty. Już samo prawo jest dla nas sztuką, 
dlatego w pełni rozumiemy pasję związaną właśnie z tą dziedziną i dokładamy wszelkich 
starań, aby zapewnić naszym Klientom pełen komfort w podejmowanych działaniach oraz 
poczucie bezpieczeństwa.

Zakres naszego wsparcia obejmuje w szczególności:

1. Wsparcie marszandów 
oraz kolekcjonerów sztuki

Rynek sztuki cieszy się coraz większą 
popularnością wśród inwestorów. 
Jednocześnie dalej uważany jest po-
wszechnie za trzeci najbardziej mrocz-
ny po rynku narkotykowym i handlu 
bronią. Nasza Kancelaria, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom marszan-
dów oraz kolekcjonerów, oferuje do-
radztwo w zakresie zarówno kupna, 
jak i sprzedaży dzieł sztuki.

Zapewniamy pomoc prawną muze-
om oraz galeriom w zakresie rozwoju 
swoich kolekcji. Ściśle współpracuje-
my z instytucjami ochrony i dziedzic-
twa narodowego. Doradzamy w za-
kresie mecenatu nad artystami oraz 
zakupu dzieł sztuki. Naszym Klientom 
wyjaśniamy, jak nie paść ofiarą oszu-
stwa, ale również, jak chronić własne 
prawa do egzemplarzy dzieł. Docho-
dzimy ich praw na gruncie odpowie-
dzialności cywilnej, ale także karnej.
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2. Ochronę autorskich 
praw majątkowych 
i niemajątkowych

W ostatnim czasie – również ze wzglę-
du na gwałtowny postęp technologicz-
ny – możemy zaobserwować znaczący 
wzrost naruszeń zarówno majątko-
wych, jak i osobistych praw autorskich 
twórców i innych uprawnionych pod-
miotów.

Zapewniamy naszym Klientom wspar-
cie na etapie przenoszenia autorskich 
praw majątkowych, poprzez sporzą-
dzanie umów oraz negocjacje ich po-
szczególnych postanowień. W razie 
dokonanego już naruszenia podej-
mujemy działania ukierunkowane na 
zaniechanie naruszeń oraz uzyskanie 
odszkodowania z tytułu naruszenia. 

Reprezentujemy Klientów na eta-
pie mediacji i rozmów ugodowych. 
W przypadku braku pozasądowego 
porozumienia dochodzimy praw na-
szych Klientów na drodze sądowej. 
Powszechnie sprawy z tytułu tego 
typu naruszeń kojarzą się z procedurą 
cywilną, jednak mamy w swoich szere-
gach również ludzi specjalizujących się 
w procedurze karnej.

3. Obsługę inwestycji 
na rynku sztuki

Dzieła sztuki stają się coraz bardziej 
atrakcyjną lokatą inwestycyjną, a jed-
nocześnie na rynku dochodzi do wie-
lu naruszeń.

Prowadzimy kompleksową obsługę 
związaną z rynkiem sztuki, obejmu-
jącą sporządzanie umów, prowadze-
nie negocjacji, jak i szeroko pojęte 
doradztwo prawne. Cechuje nas pro-
fesjonalizm oraz znajomość perspek-
tywy nie tylko prawnej, ale także do-
tyczącej samej sztuki.

W ostatnim czasie właśnie ten sektor 
inwestycji alternatywnych przechodzi 
rewolucyjne zmiany, które w sposób 
istotny wpłyną na dotychczasowe 
funkcjonowanie rynku sztuki i związa-
ne z nim inwestycje. Warto w trakcie 
uczestniczenia w tego rodzaju trans-
akcjach mieć świadomość o istnieją-
cych prawach, ale i obowiązkach. 

Z nami jest to możliwe.

http://www.rkkw.pl

	www: 
	rkkw: 
	pl: 




