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Cytat – czy wielkość ma znaczenie?

Streszczenie:

W artykule autor w sposób zwięzły wskazuje na podstawowe problemy związane z rozmia-
rem cytatu i jego wpływem na prawną dopuszczalność stosowania tej postaci dozwolonego 
użytku w prawie polskim. Po kolei analizując przesłanki występujące w art. 29 pr. aut. do-
chodzi do wniosku, że czynnikiem, który wpływa na prawną dopuszczalność cytatu, jest 
jego funkcja i cel, który pełni w utworze. W podsumowaniu w sposób syntetyczny wskazuje 
na wszystkie problemy i stara się udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Słowa kluczowe: cytat, prawo autorskie, rozmiar cytatu

1. Wstęp

Cytat jest egzemplifikacją dozwolonego użytku, który ma wielkie znaczenie praktycz-
ne. Nie sposób prowadzić działalności naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy 
artystycznej nie korzystając z cytatów. Wielokrotnie posługujemy się cytatem w celu 
wzmocnienia swojej argumentacji czy poparcia wywodów. Tak samo jak inne przeja-
wy dozwolonego użytku, cytat jest ingerencją w sferę wyłączności twórcy. Niewątpliwie 
należy zgodzić się, że „wymiana idei, inspiracji i informacji (wolności wymiany) jest ka-
mieniem węgielnym nie tylko demokracji (umożliwiając monitoring i kontrolę władzy), 
ale i rozwoju kultury. Ta ostatnio bowiem niejako żywi się sama sobą – a to wymaga 
jej wolności, a nie koncesjonowania (zgody na wykorzystywanie jej dóbr)”2. Na gruncie 

1  Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2  E. Łętowska, O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego [w:] Oblicza Prawa Cywilnego – 
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, s. 234.
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych3 kwestie związane z wielkością cytatu, 
jaki autor może przejąć bez konsekwencji prawnych, wywołują wiele wątpliwości. Roz-
poczynając rozważania warto jednak sięgnąć do potocznej definicji cytatu, który może 
być wskazówką interpretacyjną. Cytat to „fragment książki, filmu, utworu muzycznego 
itp., przytoczony w innym utworze lub wypowiedzi”4. Na pierwszy rzut oka widzimy, 
że określenie, które definiuje cytat to słowo: „fragment”. Jest to istotne, ponieważ jak 
wskazuje się powszechnie, cytat musi mieć rolę podrzędną w stosunku do dzieła, w które 
to zostaję wpleciony. Jak słusznie podnosi G. Mania: „Po pierwsze, cytat nie powinien 
zastępować własnej twórczości cytującego. Po drugie zaś, cytat nie powinien prowadzić 
do reprodukcji dzieła”5. Już sama pobieżna analiza prowadzi do wniosku, że rozmiar 
cytatu nie jest bez znaczenia. Truizmem jest stwierdzenie, że abstrakcyjne określenie 
wielkości dopuszczalnego cytatu jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. 
In genere ocena jest także utrudniona z powodu różnych rodzajów dzieł z jakimi stykamy 
się w powszechnym obrocie gospodarczym. 

2. Dopuszczalny rozmiar cytatu

2.1. Konsekwencje określonego zakreślenia ram dozwolonego cytatu

Jak zostało wskazane we wstępie, głównym tematem artykułu jest kwestia dopuszczal-
nego rozmiaru cytatu. Jest to kluczowe i nie są to tylko rozważania czysto teoretyczne 
pozbawione znaczenia praktycznego. Przejęcie zbyt dużego fragmentu czyjegoś dzieła 
może prowadzić do naruszenia autorskich praw majątkowych. Pozwolenie na szero-
ko zakrojone cytowanie prowadziłoby do znaczącego ograniczenia ochrony dzieła. 
Oczywistą konsekwencją byłby brak poszanowania majątkowych interesów twórcy6. 
Nie można zapominać o autorskich prawach osobistych twórców, które to poprzez 
takie działanie mogłoby prowadzić do naruszenia rzetelnego wykorzystania utworu7. 
Pamiętać należy, że „cytat na gruncie art. 29 pr. aut. odnosi się tylko do całości lub 
takiej części cudzego dzieła, która ujmowana samoistnie spełnia cechy indywidualnej 
twórczości w rozumieniu prawa autorskiego”8. Można zauważyć, że w wielu przypad-
kach, gdy cytat będzie niewielki, w ogóle nie dojdzie do potrzeby cytowania, ze względu 
na fakt, że przejmowany fragment nie ma cech utworu. 

Jednakże, nie można pozostać obojętnym na interesy cytującego. Przecież ostre za-
kreślenie i to bardzo wąsko możliwości cytowania powodowałoby naruszenie swobody 
dla działalności naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy artystycznej. Należy za-
uważyć, że konkretne ustalenie ram dozwolonego cytowania jest niemożliwe. Ważenie 

3  Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880), 
dalej jako pr. aut.

4  Por. hasło: Cytat [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2007, s. 264.
5  G. Mania, Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego PPWI 1/2017, s. 63.

6  L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 339.
7  Ibidem.
8  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 236.
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interesów cytującego i cytowanego jest kluczowe. Podkreśla się konieczność brania pod 
uwagę interesów dwóch stron w celu upowszechnienia nauki oraz zapewnienia swobo-
dy wyrażania opinii9. Nie sposób a priori wyznaczyć granicę dopuszczalnej wielkości 
dozwolonego cytatu. 

2.2. Kryterium ilościowe dopuszczalnego rozmiaru cytatu

Przepisy oraz orzecznictwo sądowe nie dostarcza nam żadnych wskazówek dotyczą-
cych dozwolonej wielkości cytatu10. „W orzeczeniach sądów holenderskich przyję-
to m.in. dopuszczalność wykorzystywania w ramach prawa cytatu tekstu 16-stron-
nicowego (cały rozdział) z 386-stronnicowej książki i 4 wierszy z jednego autora”11. 
Moim zdaniem, nie jest to żadna wskazówka naprowadzająca i konkretyzująca, umoż-
liwiająca odnoszenie się do niej przy ocenie czy dany cytat jest zgodny z art. 29 pr. aut. 
Należy wskazać w pierwszej kolejności, że wielkość cytatu rozumiana jako ilość słów 
czy procentowy jego udział w utworze cytującego, nie jest najbardziej szczęśliwym 
kryterium, jakie należy brać pod uwagę. Tak rozumiane kryterium dopuszczalne-
go rozmiaru byłoby pozbawiony sensu i prowadziłby do rozstrzygnięć niezgodnych 
ze zdrowym rozsądkiem. „Budowanie sztywnych ram, odnoszących się do określenia 
procentowego elementów dzieła, które mogą zostać zaczerpnięte w ramach analizo-
wanej formy dozwolonego użytku, byłoby chybione”12. Zgadzam się z tezą, że cytat 
może mieć znaczenie kluczowe dla utworu, co implikuje nieraz bardzo rozbudowany 
cytat, będący centrum danego dzieła13. Analiza orzecznictwa wskazuje, że nawet cały 
utwór może być wtopiony w dzieło, jeżeli pozostaje w takiej proporcji do wkładu 
twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło14. 
Dlatego też, nie jest dozwolone stosowanie „cytatu substytucyjnego”, czyli takiego, 
który powoduje brak własnego wywodu autora15. W art. 29 pr. aut. chodzi o relację 
cytatu do całego dzieła oraz pełnioną przez niego funkcję16. Przeszczepiony cytat 
co do zasady nie może zastępować zapoznania się z całym dziełem. Spowodowanie 
braku konieczności zapoznania się z dziełem cytowanym prowadziłoby do naruszenia 
autorskich praw majątkowych i jako takie nie mieści się w granicach dozwolonego cy-
tatu. Podnosi się, że cytat powinien charakteryzować się incydentalnością rozumianą 

9  Por. S. Ritterman, Komentarz do prawa autorskiego, Kraków 1937, s. 101; S. Stanisławska-Kloc, Zasady 
wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu), http://www.diamet 
ros.iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam19_stanislawskakloc.PDF, 05.05.2017, s. 161; J. Barta, R. Markiewicz, 
Prawo…, s. 417.

10  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 236.
11  Ibidem.
12  K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, 
Warszawa 2011, komentarz do art. 29.

13  S. Stanisławska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stani-
sławska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 454.

14  Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.
15  E. Laskowska, J. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] Prawo autorskie – System Prawa Prywat-
nego, red. J. Barta, t. 13, 2017.

16  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 236.
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jako bodziec, który prowadzi do dalszego rozwinięcia tematu. Jest to związane z za-
kazem stosowania „cytatu substytucyjnego”. Wszystko co zostało powiedziane pro-
wadzi do wniosku, że odrzucanie a limine zbyt obszernego cytatu jest nieuprawnione. 
Badanie, czy dany cytat jest prawnie dozwolony i nie stanowi naruszenia autorskich 
praw majątkowych, powinno być dokonywane in concreto. 

Kwestią wartą zastanowienia się w tym miejscu jest pytanie co oznacza sformuło-
wanie, że cytat powinien pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości wła-
snej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło17. Z jednej strony 
może chodzić o proporcję rozmiaru cytatu do własnego wywodu, z drugiej o wartość 
merytoryczną lub w przypadku takich dziedzin kreacyjnych, jak muzyka czy plasty-
ka, o wartość estetyczną. Uważam, że druga interpretacja jest słuszna. Niewątpliwie 
chodzi o „jakość” własnego utworu, który to może opierać się nawet na niewielkim 
wywodzie, kompozycji czy malunku. Ilustrując ten pogląd można zauważyć, że nawet 
śladowy wywód18, który jest trafny i będący w całej rozciągłości wartościowy i zna-
czący, może prowadzić do wniosku, że proporcje cytatu i własnej twórczości w dziele 
są do zaakceptowania. 

2.3. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych – urywki rozpowszechnionych utworów

W art. 29 pr. aut. ustawodawca pozwala cytującemu na przytaczanie w utworach stano-
wiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów. Rozważając rzeczony 
przepis należy zastanowić się nad językową wykładnią słowa: „urywki”. Niewątpliwie 
należy stwierdzić, że urywek to jakaś część, która to w żadnym wypadku nie może być 
całym dziełem. Urywek to krótki fragment tekstu lub utworu muzycznego19. Prawo-
dawca zmienił tę regulację w porównaniu do ustaw z 1926 r.20 oraz 1952 r.21 W ustawie 
z 1926 r. były to „małe ustępy”, a w ustawie z 1952 r. „krótkie ustępy”. Omawiając re-
dakcję obecnego przepisu można podeprzeć się doktryną i orzecznictwem aktualnym 
pod rządami poprzednich ustaw22. Pogląd najbardziej zbliżony do obecnego orzecz-
nictwa prezentuje R. Markiewicz, który podnosi, że termin „krótkie ustępy utworów” 
należy „określać na podstawie intuicyjnego i powszechnie przyjętego znaczenia tego 
terminu”23. Jak wskazuje L. Małek „można przypuszczać, że R. Markiewicz uważa (choć 
wynika to już tylko pośrednio z zaprezentowanego przez niego rozumowania), że użyte 
tu określenie oznacza obowiązane badania stosunku wielkości urywka do objętości 

17  Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.
18  Ilustruję pogląd na przykładzie literatury, choć oczywiście uwagi poczynione należy odnieść do in-
nych dziedzin kreacyjnych mając na względzie oczywistą konieczność odpowiedniego dostosowania 
wynikającego z cech charakterystycznych dla innych dziedzin sztuki. 

19  https://sjp.pl/urywek, 29.04.2017. 
20  Ustawa z 29.03.1926 r. o prawie autorskim (Dz.U. RP 1935 nr 36 poz. 260), dalej: ustawa z 1926 r.
21  Ustawa z 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U 1952 nr 34 poz. 234), dalej: ustawa z 1952 r. 
22  L. Małek, Cytat…, s. 341.
23  R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984, s. 45.
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całego utworu, z którego pochodzi”24. Nie do końca zgadzam się z takim wyjaśnieniem 
tego sformułowania. Moim zdaniem, w tym miejscu trzeba wziąć inne kryterium pod 
uwagę. Nie chodzi o badanie rozmiaru cytatu, ale o jego funkcję jaką pełni w dziele, 
do którego zostaje inkorporowane. Tak jak wcześniej wspominałem, nie chodzi też 
o rolę podrzędną, w takim rozumieniu, że cytat nie może zajmować miejsca centralne-
go. Cytat jak najbardziej może zajmować miejsce naczelne, a również być klasyfikowany 
jako urywek. Znów wydaje się, że urywek należy rozumieć w kategoriach merytorycz-
nych. Innymi słowy, urywek ma mieć choć w minimalnym stopniu mniejsze znaczenie 
poznawcze. Nie ulega wątpliwości, że może być bardzo wartościowym fragmentem 
utworu, ale nie jedynym. Uważam, że ta niesamodzielność cytatu jest kluczowa. Chodzi 
o to, że wywód obok cytatu musi być tak samo istotny albo choć w stopniu minimal-
nym istotniejszy. 

2.4. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych – drobne utwory w całości

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprócz urywków rozpowszech-
nionych utworów, dopuszcza się zamieszczenie w cytacie drobnych utworów w całości. 
Określenie utworu jako drobny jest nad wyraz nieprecyzyjne. Wydaje się, że chodzi 
o utwory, które są z różnych powodów niepodzielne25. Rzeczywiście jest to jedyne 
uzasadnienie wprowadzania takiej przesłanki do art. 29 pr. aut. Utwory niepodzielne 
to zazwyczaj takie, które nie mogą zostać przekazane w ograniczonej wersji, ponieważ 
prowadziłoby to do nieadekwatnego oddania ich wartości merytorycznej. Mogłoby 
to prowadzić do zarzutu nierzetelnego wykorzystania cytowanego utworu. Można też 
wyobrazić sobie sytuację, w której cytowanie części „drobnego” utworu nie miałoby 
w ogóle większego sensu, ponieważ taka część nie byłaby nośnikiem żadnej treści se-
mantycznej26. Jeżeli chodzi o rozmiar takiego utworu to uważam, że dyskusja na ten 
temat jest w ogóle pozbawiona znaczenia praktycznego. Jak podnosi się w literaturze, 
charakterystyka utworu jako drobnego nie powinna być oceniana przez pryzmat jego 
faktycznej wielkości27. Dochodzę tutaj znowu do wniosku, że kluczowym kryterium, 
które pozwala na zdecydowanie czy cytat jest dozwolony z prawnego punktu widzenia, 
jest wartość merytoryczna tego co „oplata” cytat. Jeżeli drobny utwór ma znaczenie 
kluczowe i cytujący nic nie wnosi twórczego i oryginalnego do utworu, to taki cytat 
jest niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym. 

2.5. Klauzula z art. 35 pr. aut. i jej wpływ na wielkość przejętego cytatu

Przy określaniu rozmiaru cytatu, jaki można inkorporować do własnego dzieła, wiel-
ką rolę odgrywa klauzula generalna zawarta w art. 35 pr. aut. Dozwolony użytek nie 
może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 

24  L. Małek, Cytat…, s. 339.
25  Por. ibidem, s. 349.
26  Ibidem.
27  S. Stanisławska-Kloc [w:] Prawo autorskie…, s. 454.



Cytat – czy wielkość ma znaczenie?

23 

Jak podnosi doktryna: „przez normalne korzystanie z utworu rozumieć należy sytu-
ację, w której eksploatacja dobra niematerialnego niesie ze sobą oczekiwania podmiotu 
uprawnionego uzyskania dochodu”28. W związku z powyższym nie jest dozwolone 
cytowanie takiego fragmentu dzieła, który pozwalałby na zapoznanie się z dziełem 
bez bezpośredniego kontaktu z nim. Innymi słowy, dochodziłoby do reprodukcji 
dzieła. Istotne jest zauważenie pozornej sprzeczności pomiędzy klauzulą generalną 
z art. 35 pr. aut. a przytaczanym orzeczeniem Sądu Najwyższego29. Na pierwszy rzut oka 
wydawać by się mogło, że nie można pogodzić tych dwóch w gruncie rzeczy odmien-
nych stanowisk. Przecież zacytowanie całego dzieła powoduje możliwość zapoznania 
się z nim bez konieczności sięgania do pierwotnego utworu. Zmieniając optykę, należy 
jednak zauważyć, że odbiorca koncentruje się na części utworu, który „oplata” cytat. 
Jego wartość merytoryczna czy estetyczna powinna być tak duża, aby zupełnie zmie-
nić kąt postrzegania cytatu. Powoduje to stan, który doprowadza do obligatoryjnego 
zaznajomienia się odbiorcy z pierwotnym dziełem, jeżeli chce dogłębnie poznać cały 
tok dowodzenia. 

3. Podsumowanie

Skupienie się na relacji wielkości cytatu do całego utworu jest ważnym problemem 
praktycznym, na który to jednak nie można udzielić odpowiedzi ostrej i jednoznacz-
nej. Analizując jaki cytat jest prawnie dopuszczalny, nie można pominąć przesłanek 
występujących w art. 29 pr. aut. Zarówno „urywki rozpowszechnionych utworów”, 
jak i „drobne utwory w całości” muszą zostać poddane gruntownej wykładni, która 
wpływa na zgodne z dozwolonym użytkiem wprowadzanie cytatów do utworu. Klu-
czowe w zrozumieniu czy wielkość cytatu ma znaczenie, jest uświadomienie sobie, 
że w istocie to nie mechanicznie rozumiany rozmiar jest relewantny dla przepisów 
prawnych. Należy przede wszystkim brać pod uwagę cel i funkcję, jaką cytat spełnia 
w utworze. Oczywiście wielkość cytatu pośrednio może wpływać na wrażenie, że jest 
niedopuszczalny, jednakże najważniejsze jest to jak współgra z całością utworu. Jeżeli 
jest tylko przyczynkiem do dalszej dyskusji i prowadzi do istotnych wywodów prowa-
dzonych przez autora, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że taki cytat narusza normy 
wynikające z dozwolonego użytku. Nie można zapominać o klauzuli generalnej, która 
pełni rolę korygującą także w tym przypadku. Sięgnięcie do niej pozwala na prawidłową 
decyzję w zakresie rozmiaru cytatu, który jest pożądany w danym dziele. 

28  K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim…, komentarz do art. 35.
29  Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195
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*  *  *

Quotation – Does Size Matter?

In the article the author succinctly points out the basic problems connected with the size 
of the quotation and its influence on the legal admissibility of using this form of fair use in 
Polish copyright law. In turn, by analyzing the premises of Article 29 polish copyright code it 
concludes that the factor that influences the legal admissibility of a quote is its function and 
purpose, which is fulfilled in the work. In summarizing in a synthetic way, the author point 
out to all the problems and try to answer the previous questions.

Key words: quotation, copyright law, size of quote 


