
AUTORYZACJA 
WYWIADU



Przypomnienie:

Rozmawialiśmy o tym, jak należy po przeprowadzeniu wywiadu, który 
miałby być publikowany w formie drukowanej, opracować tekst.  

Spisując wywiad wybieramy wypowiedzi, które wydają nam się 
istotne dla treści rozmowy, poprawiamy błędy stylistyczne, 
konstrukcję zdań, usuwamy kolokwializmy (zachowując charakter i 
styl wypowiedzi), likwidujemy powtórzenia. 

Tak opracowany wywiad jesteśmy zobowiązani przedstawić 
rozmówcy do   

AUTORYZACJI



Autoryzacja to weryfikacja słów wypowiedzianych przez rozmówcę i 

 zezwolenie na publikację swojej wypowiedzi w danej formie. 

Autor danych słów ma prawo decydować o tym, czy chce, by jego 
wypowiedź była opublikowana czy nie. Nie można nikogo zmusić 
do wywiadu. Bez zgody autora słów nie można zmieniać też treści 

jego wypowiedzi  

W przypadku wywiadów prasowych, autoryzacja polega na 
wspólnym uzgodnieniu ostatecznego tekstu wywiadu przez osobę 

jej udzielającą i dziennikarza, przed jego publikacją.



O konieczności dokonywania autoryzacji stanowi prawo prasowe ( w Polsce 
zapis o autoryzacji pojawił się w 1984 roku). 

Do niedawna przepis ten traktowany był jako prawo rozmówcy, więc 
rozmówca musiał sam poprosić o taką autoryzację. Dziennikarz niekoniecznie 
musiał o tym przypominać. 

W 2017 roku prawo prasowe zostało zmienione i dziennikarz ma obowiązek za 
każdym razem poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji. 



Jest to prawo, które funkcjonuje w Europie praktycznie nie istnieje poza Polską. 
Jedynie w Norwegii i Francji, ale tam reguluje to kodeks etyczny a nie prawo 
prasowe. 



Stanach Zjednoczonych nie do pomyślenia byłoby cofnięcie słów 
wypowiedzianych wcześniej przed dziennikarzem. 

Obowiązuje tam sformułowana przez Sąd Najwyższy zasada iż: Zredagowanie 
cytatu w taki sposób, że nie odpowiada on dosłownie wypowiedzi rozmówcy, nie 
dowodzi złej woli, jeżeli został zachowany sens. Ponadto wolność prasy 
gwarantowana przez I poprawkę do konstytucji USA doprowadziła do tego, że w 
ponad 30 stanach reporterzy mogą wykorzystywać nawet potajemnie wykonane 
nagrania, jeżeli są one tylko prawdziwe. 

W USA już sam fakt udzielenia zgody dziennikarzowi na wywiad jest pozwoleniem 
na jego publikację.



Dla dziennikarstwa autoryzacja jest narzędziem paraliżującym (moim zdaniem i 
większości środowisk dziennikarskich). Rozmówca może przeciągać 
dokonywanie autoryzacji i w ten sposób zablokować publikację, zmieniać 
nagle opinie, wyrażane poglądy, usuwać niewygodne (po przemyśleniu) fakty 
itp. 

„ Uważam, że w Polsce autoryzacja jest fatalnie rozumiana– jako sposób do 
wtłoczenia na siłę treści, o jakich podczas rozmowy nikt się nie zająknął i do 
usunięcia wszystkich atrakcyjnych sformułowań, ostrzejszych stwierdzeń, 
wszystkiego, co nadaje tekstowi smak. Autoryzacja nie temu ma służyć, tylko 
poprawie merytorycznej, żeby „Dziadów” nie napisał Słowacki. A nie, jak mi się 
kiedyś trafiło, by z oceny „Rolnicy to bardzo trudny klient dla banku” zrobić 
„Rolnicy to najważniejszy i dobry klient banków, darzymy ich ogromnym 
szacunkiem - uważa dziennikarka z Rzeczypospolitej.



ZADANIE: 

Zapoznaliście się z pojęciem autoryzacji w dziennikarstwie. Póki co, polskie prawo prasowe 
zobowiązuje nas do dokonywania autoryzacji. 

Waszym zadaniem jest teraz przedstawienie przygotowanych przez Was wywiadów (tych w 
poprawionej formie, według moich ostatnich zaleceń) opatrzonych tytułem i odpowiednio 
sformatowanych (tak, jak w przekazanych Wam przykładach) swoim rozmówcom. Poproście 
ich o zgodę na ich opublikowanie w przygotowanej przez Was wersji. Jeżeli mają uwagi - 
spiszcie je.

Pozdrawiam 

do szybkiego zobaczenia  

Ewa Czerwieniec


