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Czym jest protokół dyplomatyczny?

Protokół dyplomatyczny to zasady postępowania i zachowania stosowane na arenie  

międzynarodowej. Protokół określa reguły i normy obowiązujące w 

międzynarodowych kontaktach urzędowych i biznesowych

● ułatwia zbliżenie i prowadzenie dialogu,

● rozwiązuje wiele formalnych kwestii proceduralnych, które mogą stać się 

przyczyną konfliktów

● jego częścią jest etykieta, reguły dobrego wychowania, powszechnie przyjęte i 

stosowane w kontaktach służbowych i towarzyskich.
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Po co protokół dyplomatyczny?
“Niegdyś bywało tak, że do sali obrad wykuwano tyleż drzwi, ilu było dyplomatów, by 

zapobiec sporom, kto wejdzie pierwszy. Dziś te zawiłe kwestie rozstrzyga protokół 
dyplomatyczny”
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Po co “sztucznie” ujednolicać obyczaje?

Potencjalne problemy:
● różnice kulturowe
● dbanie o wizerunek państwa
● ważne negocjacje
● doniosłe konsekwencje

pozornie nieważnych gestów
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Geneza protokołu
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Geneza protokołu

W 1815 roku, aby uniknąć nieporozumień w czasie trwania Kongresu wiedeńskiego 
(zwłaszcza związanych z domniemaną potęgą czy wielkością reprezentowanego 
państwa) i wprowadzić ład na towarzyszących kongresowi przyjęciach i spotkaniach, 
ustalono zasady pierwszeństwa uczestników związane z kolejnością przybycia na 
Kongres i aby uniknąć pomyłek - po raz pierwszy w historii je zaprotokołowano.
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Zawiłe początki

W 1891r. dyplomaci europejscy składali listy 

uwierzytelniające przed cesarzem Chin, 

negocjacje trwały 5-6 miesięcy na temat tego jak 

będzie wyglądała ceremonia powitania, tzn. czy 

będą to 3 przyklęknięcia i 9 uderzeń czołem o 

ziemię (dyplomaci europejscy nie chcieli się na to 

zgodzić). Poprzestano na 6 głębokich ukłonach i 

cofaniu się przed obliczem cesarza tyłem, tak aby 

ciągle na niego patrzeć. 

7



Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych

Jest to umowa międzynarodowa kodyfikująca prawo dyplomatyczne. Została 
przyjęta 18 kwietnia 1961 r. w Wiedniu na zakończenie konferencji 
międzynarodowej, w której brało udział 81 państw. 

Konwencja reguluje ustanawianie stosunków dyplomatycznych między państwami, 
funkcje misji dyplomatycznych, procedurę mianowania przedstawicieli 
dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, zasady pierwszeństwa 
(precedencji), a także przywileje i immunitety dyplomatyczne.
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Kim jest szef protokołu dyplomatycznego?

• przygotowuje plany i programy wizyt głów państw, szefów rządów i ministrów 
spraw zagranicznych oraz odpowiada za ich realizację,

• przygotowuje audiencje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych u 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i 

Senatu oraz ministra spraw zagranicznych,

• współdziała z właściwymi służbami w sprawach związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów 
konsularnych, rezydencji szefów i członków personelu misji oraz osób 
korzystających z przywilejów i immunitetów
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Irena Lichnerowicz-Augustyn z Prezydentem Andrzejem Dudą
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Organizacja protokołu w Wielkiej Brytanii

Protokół dyplomatyczny znajduje się w strukturze organizacyjnej Zarządu Dworu 
Królewskiego (The Royal Household):

● Urząd Lorda Szambelana (The Lord Chamberlain's Office)
● Departament Mistrza Dworu (The Master of the Household's Department)
● Marszałek Korpusu Dyplomatycznego (Marshall of the Diplomatic Corps)
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Korpus dyplomatyczny

Korpus dyplomatyczny (fr. Corps 
diplomatique, stąd skrót CD), termin ten 
wszedł do powszechnego użytku w XIX 
wieku. Pojęcie korpusu ma dwa znaczenia - 
węższe i szersze: w znaczeniu węższym są 
to szefowie misji dyplomatycznych 
akredytowani przy głowie określonego 
państwa przyjmującego uszeregowani 
zgodnie z zasadami precedencji; w 
znaczeniu szerszym są to wszyscy 
członkowie personelu dyplomatycznego 
misji w określonym kraju wraz z 
małżonkami, ich nazwiska zaś umieszczone 
są w spisie korpusu dyplomatycznego. 
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Flota korpusu dyplomatycznego
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Stopnie dyplomatyczne określają rangę, pozycję w hierarchii i zakres pracy 
dyplomaty.
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Szefowie misji dyplomatycznych

Ranga szefa misji dyplomatycznej wskazuje na bliskość relacji między danymi krajami. 
Kieruje misją dyplomatyczną i od jego decyzji uzależnione są wszystkie podjęte przez 
misję działania. Wypełnia on wszystkie funkcje misji dyplomatycznej.

Dwustopniowa procedura wyboru: agrément i akredytacja

Do szefa placówki państwa obcego (gdy funkcję tę pełni ambasador lub poseł) 
zwracamy się per Wasza Ekscelencjo.
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Jak zostać dyplomatą w Polsce?

Wymagania stawiane kandydatom na aplikację dyplomatyczno-konsularną:

● obywatelstwo polskie

● wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne

● znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie 

zadań w służbie zagranicznej

● dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
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Jak zostać dyplomatą w Polsce?

Główne obowiązki aplikanta:

● ukończenie programu szkoleń

● odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej

● ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej

● udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych 

przewidzianych przez kierownika aplikacji

● przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
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Nuncjusz apostolski

(wł. nunzio apostolico) – legat papieski 
pełniący równocześnie stałą misję 
dyplomatyczną. Stały szef misji 
dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, a 
jednocześnie przedstawiciel dyplomatyczny 
papieża jako głowy Kościoła 
Rzymskokatolickiego w państwie, z którym 
Stolica Apostolska utrzymuje stosunki 
dyplomatyczne. Ranga nuncjusza odpowiada 
randze ambasadora, a w niektórych krajach, 
m.in. w Polsce, nuncjusz jest zwyczajowo 
dziekanem korpusu dyplomatycznego.
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Przywileje ambasadora

Zaliczamy do nich:

• tytułowanie - JE
• prawo używania flagi i godła na pomieszczeniach misji dyplomatycznej
• nietykalność pomieszczeń misji, jej archiwów, dokumentacji i korespondencji 

urzędowej
• zwolnienie od podatków i opłat (z wyjątkiem należnych za świadczenie 

konkretnych usług)
• immunitet jurysdykcyjny, czyli – co do zasady – niepodleganie prawu kraju, w 

którym jest się akredytowanym
• zwolnienie od rewizji osobistej i rewizji bagażu
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Ambasada

Ambasada – stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy 
(ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez 
misję. Jest zasadą, iż ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym 
utrzymywane są stosunki dyplomatyczne lub w mieście będącym siedzibą organizacji 
międzynarodowej. 

W dyplomacji watykańskiej odpowiednikiem ambasady jest nuncjatura apostolska.

Misje dyplomatyczne nie mają pełnego statusu eksterytorialnego i nie są 
suwerennym terytorium reprezentowanego państwa. Pomieszczenia misji 
dyplomatycznych pozostają pod jurysdykcją państwa przyjmującego, mając 
zapewnione specjalne przywileje (takie jak zwolnienie z większości lokalnych 
przepisów) przez konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. 

20

https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_dyplomatyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksterytorialno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_wiede%C5%84ska_o_stosunkach_dyplomatycznych


Zasada precedencji

Pozwala ustalić prawidłową kolejność powitania i prezentacji zaproszonych gości, 
porządkuje wzajemne stosunki w ramach oficjalnych spotkań  i przyjęć, określając 
m.in. kto i gdzie zajmuje miejsce przy stole, kto komu powinien być pierwszy 
przedstawiony i jak wygląda hierarchia miejsc w samochodzie.

zasada pierwszeństwa - pierwszeństwo posiada zawsze szef misji dyplomatycznej 

wyższej rangi (klasy) dyplomatycznej

zasada starszeństwa - w obrębie tej samej rangi o pierwszeństwie decyduje data i 

godzina złożenia listów uwierzytelniających w państwie przyjmującym.
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Savoir-vivre i etykieta

Zasady savoir – vivre w życiu dyplomatycznym są takie same, jak ogólnie przyjęte 
zachowania wynikające z życzliwości i szacunku dla drugiej osoby, np. kobiety lub 
osoby starszej od nas.

● Powitanie i jego kolejność
● Pierwszeństwo przy wchodzeniu

● Przedstawianie

● Wręczanie prezentów i kwiatów

● Zachowania przy stole

Etykieta biznesu wygląda inaczej - pierwszeństwo co do zasady mają osoby wyższe 

rangą, niezależnie od płci.
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Jak się witamy?

Przecież to proste:

● podajemy dłoń energicznie, ściskamy 

wyraźnie, acz krótko

● patrzymy w oczy

● wskazany jest uśmiech

Kto podaje rękę do powitania?

● kobieta - mężczyźnie

● starszy - młodszemu

● gospodarz - gościowi
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Powitania dyplomatyczne

Zwykły uścisk - podstawowa waluta 
polityki. Można uzupełnić go 
znaczącym spojrzeniem partnerowi w 
oczy, przedłużeniem go o sekundę. 
Jest to konwencjonalna poza, 
stosowana na powitanie lub 
pożegnanie a także przy spotkaniu z 
fotoreporterami
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Powitania dyplomatyczne

Podwójny uścisk - na specjalne 
okazje, w ten sposób dajemy do 
zrozumienia, że mamy do czynienia 
nie tylko z politykiem, ale naszym 
osobistym przyjacielem
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Powitania dyplomatyczne

Potrójny uścisk - wymaga trzech 
uczestników więc zdarza się rzadko. 
Uczestnicy wyciągają ku sobie dłonie i 
kładą je jedna na drugiej, tworząc z 
nich duży węzeł. Można nim 
poruszać w górę i w dół, co wyraża 
radość i szczerość. Wyczyn dość 
niebezpieczny.
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Powitania dyplomatyczne

Zwykły dotyk - wynaleziony podobno 
przez Księżnę Dianę, gwiazdę 
światowej dyplomacji. W trakcie 
uścisku jedna dłoń zachowuje się 
przepisowo i oficjalnie, natomiast 
druga wyraża ciepło, współczucie i 
zrozumienie. 
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Powitania dyplomatyczne

Japoński ukłon - prawidłowe 
wykonanie wymaga dokładnej wiedzy 
komu i pod jakim kątem należy się 
pokłonić, a także co zrobić z rękami 
(trzymać prosto, wzdłuż ciała)
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Przyjęcia dyplomatyczne

● Śniadanie - 12.30 - 15.00

● Afternoon tea - 14.30 - 16.30

● Koktajl - 17.00 - 19.30

● Obiad - 20.00 - 22.30
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Zaproszenia

● Godło - symbol gospodarza
● Gospodarz
● Rodzaj przyjęcia
● Okazja
● Gość - tytuł, nazwisko
● Data i miejsce
● Strój
● RSVP, lub

„en cas d'empechement” 
(„regrets only”)
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Rozsadzanie

Zasada precedencji dotyczy również rozsadzania gości przy stole. Obowiązują tutaj 
dwa terminy. 

● Pierwszy to zasada pierwszeństwa prawej ręki, co oznacza, że najważniejsi 
goście zajmują zawsze miejsce po prawej stronie gospodarza i gospodyni. 

● Drugi to zasada alternacji, która oznacza naprzemienne rozsadzanie kobiet i 
mężczyzn, rozsadzanie par małżeńskich oraz usadzanie gości zagranicznych na 
przemian z naszymi obywatelami. 

Gospodarze muszą również zwrócić uwagę na wzajemne relacje zaproszonych 
gości, aby nie usadzić obok siebie osób nie darzących się sympatią. 
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Dwa typy stołów

angielski -

francuski -

32



przećwiczmy to wszystko w grupach!

A teraz….
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