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INFORMACJE SYGNALNE 

25.05.2021 r. Rynek dzieł sztuki i antyków w 2020 r. 
 

W 2020 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków 
wyniosła 418,5 mln zł i w porównaniu z 2019 r. wzrosła  
o 255,9 mln zł. 

 

 

 

 
Najwięcej podmiotów prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków odnotowano 
w województwie mazowieckim (22,6% ogólnej liczby podmiotów), a w dalszej kolejności  
w województwie małopolskim (20,7%). Przeważająca część podmiotów (69,7%) zajmujących 
się sprzedażą dzieł sztuki i antyków działała w stolicach województw. W Warszawie na rynku 
dzieł sztuki i antyków funkcjonowało 40 jednostek, a w Krakowie 38. 

W 2020 r. w województwie mazowieckim odnotowano najwyższą wartość sprzedaży dzieł sztuki 
i antyków, która osiągnęła kwotę 328,5 mln zł, co stanowiło 78,5% łącznej kwoty sprzedaży dzieł 
sztuki i antyków w Polsce. Najczęściej przedmiotem transakcji były obrazy, których sprzedaż 
stanowiła 83,1% łącznej kwoty sprzedaży dzieł sztuki i antyków, z czego 52,6% to sprzedaż dzieł 
malarstwa dawnego (wykonanego przed 1945 r.), a 47,4% sprzedaż malarstwa współczesnego. 

Wykres 1.  Struktura sprzedaży dzieł sztuki i antyków według rodzajów w 2020 r. 

 

W 2020 r. największą część łącznej wartości sprzedaży dzieł sztuki i antyków podmioty uzyskały 
poprzez organizację tradycyjnych aukcji – 266,7 mln zł, co stanowiło 63,7% ogólnej kwoty sprze-
daży. Drugim wybieranym kanałem dystrybucji była sprzedaż w placówkach handlowych  
– 88,7 mln zł (21,2%). Sprzedaż w placówkach handlowych w województwie mazowieckim sta-
nowiła 55,9% wartości sprzedaży dzieł sztuki i antyków w placówkach handlowych w Polsce. 

Za pośrednictwem internetu sprzedano dzieła sztuki i antyki za kwotę 58,4 mln zł, co w porów-
naniu z 2019 r. stanowiło wzrost o 248,5%. 

Wykres 2.  Struktura sprzedaży dzieł sztuki i antyków według kanałów dystrybucji w 2020 r. 

 

 157,5%  
Wzrost wartości sprzedaży 
dzieł sztuki i antyków  
w porównaniu z 2019 r. 

22,6% ogólnej liczby podmio-
tów zajmujących się sprze-
dażą dzieł sztuki i antyków 
funkcjonowało w wojewódz-
twie mazowieckim  

 

Najwięcej dzieł sztuki i antyków 
z dziedziny malarstwa sprze-
dano w województwie mazo-
wieckim (80,6%) 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 
 

Rozpowszechnianie: 
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Powiązane opracowania 

Kultura w 2019 r. 

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2019 r. 
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