
 
 

Ogólne zasady protokołu dyplomatycznego 
 
 
 
 

Warszawa, 16 grudnia 2017r.                            Jan Wojciech Piekarski 
Ambasador ad personam  



 

Protokół ułatwia wzajemne stosunki: 

 

 - między przedstawicielami suwerennie równych 
państw,  

 - między instytucjami państwowymi,  

 - między osobami funkcjonującymi w życiu 
publicznym. 

 

 



 
Protokół Dyplomatyczny (PD)   

 
• Pełni rolę protokołu państwowego.  
 
• Przygotowuje wizyty i obsługę protokolarną spotkań szefów państw i 

rządów oraz ministrów spraw zagranicznych 
 

• organizuje audiencje przedstawicieli dyplomatycznych państw 
obcych (listy uwierzytelniające) 

   



• pośredniczy w przekazywaniu korespondencji protokolarnej, 
prowadzi sprawy z zakresu akredytacji i exequatur 
przedstawicieli państw obcych w RP i przedstawicieli polskich za 
granicą. 
 

• czuwa nad przestrzeganiem przywilejów i immunitetów 
dyplomatycznych i konsularnych oraz zasady ich wzajemności.  
 

• nadzoruje nadawanie obywatelom państw obcych oraz 
obywatelom zamieszkałym za granicą, polskich orderów i 
odznaczeń.  



 

Precedencja oparta jest na 

zasadzie pierwszeństwa  

zasadzie starszeństwa 

 

Inne ważne zasady protokolarne 

zasada prawej i lewej strony,  

zasada alternatu.  



Precedencja Zasada pierwszeństwa 

Miejsce na drabinie hierarchicznej 



Zasada starszeństwa 

Miejsce na tym samym szczeblu drabiny 



Zasady opracowywania precedencji w Polsce i za 
granicą (Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone) 

 

Precedencja najwyższych stanowisk w Polsce 

 

Prezydent 

 

Kto jest w RP numerem „2”? 

 



Zasady ogólne 
 
 
 

Władze terenowe państwowe przed samorządowymi 
 

Przedstawiciele władzy wykonawczej przed członkami władz 
przedstawicielskich  

 
Władza świecka przed duchowną 

 
Władza cywilna przed mundurową 



Precedencja kierowniczych stanowisk  
w Rzeczypospolitej Polskiej  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu RP 
3. Marszałek Senatu RP 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Wiceprezesi Rady Ministrów 
6. Wicemarszałkowie Sejmu RP 
7. Wicemarszałkowie Senatu RP 
8. Ministrowie – członkowie Rady Ministrów 
9. Ministrowie Stanu 
10.Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
11.Przewodniczący Trybunału Stanu – pierwszy prezes Sądu Najwyższego 
12.Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
13.Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
14.Rzecznik Praw Obywatelskich 



15. Prezesi/przewodniczący urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje  
 naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej 
16. Przewodniczący komisji sejmowych 
17. Przewodniczący komisji senackich 
18. Posłowie na Sejm RP 
19. Senatorowie RP 
20. Sekretarze Stanu 
21. Szef Kancelarii Prezydenta RP  
22. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
23. Szef Kancelarii Sejmu RP i Senatu RP 
24. Prezesi Sądu Najwyższego 
25. Wojsko – szef Sztabu Generalnego, dowódcy wojsk 
26. Ambasadorowie RP 
27. Podsekretarze stanu 
28. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego 
29. Zastępcy prezesów/przewodniczących urzędów, komitetów i komisji 
sprawujących funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej 
30. Dyrektorzy generalni 



 
Precedencja w województwie 

 
• wojewoda 
• marszałek województwa 
• przewodniczący sejmiku województwa 
• Wicewojewoda 
• prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 
• przewodniczący Samorządowego kolegium Odwoławczego 
• wicemarszałek województwa 
• wiceprzewodniczący sejmiku województwa 
• członek Zarządu Województwa 
• radny województwa 
• dyrektor generalny województwa 
• skarbnik Województwa 

 
 
 



 
 

Precedencja w powiecie 
•    Starosta  
•      Przewodniczący rady powiatu 
•      Wicestarosta 
•      Wiceprzewodniczący rady powiatu 
•      Członek zarządu 
•      Radny powiatu 

 
Precedencja w gminie 

 

• Burmistrz, prezydent miasta 
• Przewodniczący rady gminy (miasta) 
• Zastępcy w/w, członek zarządu 
• Radny gminy 
• Sekretarz, skarbnik 
• Sołtys, przewodniczący zarządu dzielnicy 

 

 
 

 



Posłom i senatorom,  
jako „przedstawicielom narodu”,  

winna przysługiwać 
 w województwach, powiatach, gminach  
precedencja przed wszystkimi lokalnymi  

stanowiskami administracji rządowej i samorządowej 
 
 Miejsce osobistości z  

innych struktur hierarchicznych   
(wojskowych, duchownych, uczelnianych) 

Dyplomaci obcy i polscy 
Osobistości ze świata kultury, nauki, mediów, biznesu, sportu, 

kombatanci 



Precedencja wśród duchowieństwa - 
 

W kościele katolickim o precedencji decyduje godność, a nie 
sprawowany urząd kościelny.  

  
W przypadku równej godności rozstrzyga  

pierwszeństwo nadania godności 
 
1. prymas Polski; 
2. kardynałowie; 
3. arcybiskupi i biskupi; 
 
Zwierzchnicy krajowi niekatolickich kościołów i wyznań (np. 
protestanckie, prawosławne, mojżeszowe, muzułmańskie etc.) 



Precedencja w biznesie 

W firmie – wg organigramu 

W gronie firm 

Wobec administracji państwowej 

Wobec organizacji biznesowych 

Rola i znaczenie układu właścicielskiego 
Właściciel; rada nadzorcza; zarząd 

Zasada własnego interesu 

 



 

Korpus dyplomatyczny i konsularny (CD, CC) 

 

Wizyty dyplomatów akredytowanych w Polsce 

 

Korpus konsularny, konsulowie honorowi 

 

 Rola placówek zagranicznych w czasie wizyt delegacji 
krajowych. 



Stopnie dyplomatyczne 
Ambasador tytularny 

 

Radca minister 

I Radca (Radca Handlowy, Ekonomiczny, 
Kulturalny, Attache Obrony) 

Radca 

 

I Sekretarz (Attache Handlowy,  
Ekonomiczny,  Kulturalny, Z-ca 

Attache Obrony) 

II Sekretarz 

III Sekretarz 

 

Attache 

 

Konsul Generalny 

 

 

 

Konsul  (Konsul Honorowy) 

 

Wicekonsul 

 

 

Attache konsularny 



• Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny 

• Ambasador 

• Stały Przedstawiciel 

 

• Chargé d’affaires (en pied, en titre) 

 

• Chargé d’affaires a.i.– dyplomata pełniący czasowo 

obowiązki szefa misji 

 



Tytuły dyplomatyczne c.d. 

Radca minister – tytułujemy go ministrem 

 

Do radcy, sekretarzy, attaché – zwracamy się tytułami 

jakie posiadają 

 

Do attaché obrony – zwracamy się jego stopniem 

wojskowym, jak np. pułkownik, generał 
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Precedencja państw 
 
•   Reguła alfabetu (jaki język?) 

 
•   Kolejność siedzenia (wg alfabetu, w UE wg prezydencji) 

 
•   Kolejność zabierania głosu 

 
•   Precedencja flag (wg alfabetu) 
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Precedencja instytucji europejskich 

•   Parlament Europejski 
•   Rada Europejska 
•   Rada Unii Europejskiej  
•   Komisja Europejska 
•   Trybunał Sprawiedliwości 
•   Trybunał Obrachunkowy 
•   Trybunał Pierwszej Instancji 
•   Europejski Bank Inwestycyjny 
•   Komitet Gospodarczy i Społeczny 
•   Komitet Regionów 



  
Precedencja osób w UE 

 
Szefowie państw i rządów krajów członkowskich  
 
Szefowie w/w instytucji europejskich 
 
Ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich 
 
Ministrowie, członkowie Rady Unii Europejskiej w innych 
konfiguracjach 

 



Precedencja w Komisji Europejskiej 
 

 Przewodniczący Komisji Europejskiej 
 

 Wiceprzewodnicząca KE, Wysoki Przedstawiciel UE ds. ZiPB 
 

 I Wiceprzewodniczący i Wiceprzewodniczący (5 osób) wg 
stażu w poprzedniej Komisji lub wieku 
 

 Członkowie KE (Komisarze – 20 osób) wg stażu w 
poprzedniej Komisji lub wieku  
 



Precedencja w Parlamencie Europejskim 
 

 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
 Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (14 osób) 

wg. liczby głosów lub wieku przy równej ilości 
 Kwestorzy 
 Przewodniczący 9 ugrupowań politycznych (wg. liczebności) 
 Przewodniczący komisji parlamentarnych 
 Przewodniczący różnych delegacji PE 
 Parlamentarzyści wg. starszeństwa wieku 
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Tytuły europejskie 
• Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
• President of the European Parliament 
• Le President du Parlement europeen 

 
• Przewodniczący Rady Europejskiej 
• The President of the European Council 
• President du Conseil europeen 

 
• Przewodniczacy Komisji Europejskiej 
• President of the European Commission 
• President de la Commission Europeen 



 

Wystąpienia państwowe i oficjalne 
 

• Panie Prezydencie – Mr  President 
• Panie Marszałku - Mr Speaker 
• Pani Premier -  Madame  Prime Minister 

 
Ale 

 
• Panie Prezydencie Duda – President Duda;  
• Panie Marszałku Kuchciński -  Speaker Kuchciński 
• Pani Premier Szydło - Prime Minister Szydło 
• Panie Senatorze Borowski –Senator Borowski  



•   Wizyty w UE 
 

•   Uczestnictwo w spotkania unijnych (szczyty, spotkania 
robocze) 
 

•   Symbole Unii: flaga, godło, hymn 
 

•   Precedencja w Brukseli 
 

•   Unijna służba zagraniczna  

Protokół w Unii Europejskiej 



 
 
 
 
 
 
 

Kraje członkowskie UE 

Artykuł 52 
Traktaty stosuje się do 

  

1.Królestwa Belgii, 
2.Republiki Bułgarii,  
3.Republiki Czeskiej, 
4.Królestwa Danii,  
5.Republiki Federalnej Niemiec, 
6.Republiki Estońskiej, 
7.Irlandii, 
8.Republiki Greckiej,  
9.Królestwa Hiszpanii, 
10.Republiki Francuskiej, 
11.Republiki Chorwackiej 
12.Republiki Włoskiej, 
13.Republiki Cypryjskiej,  
14.Republiki Łotewskiej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15.Republiki Litewskiej, 
16.Wielkiego Księstwa Luksemburga, 
17.Republiki Węgierskiej, 
18.Republiki Malty, 
19.Królestwa Niderlandów, 
20.Republiki Austrii, 
 21.Rzeczypospolitej Polskiej, 
 22.Republiki Portugalskiej, 
 23.Rumunii, 
 24.Republiki Słowenii, 
 25.Republiki Słowackiej, 
 26.Republiki Finlandii, 
 27.Królestwa Szwecji   
 28.Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 

 



 
 

 
 
 

Prezydencje Unii Europejskiej 
2006  Austria  Finlandia 

2007  Niemcy  Portugalia 

2008  Słowenia  Francja 

2009  Czechy  Szwecja 

2010  Hiszpania  Belgia 

2011  Węgry  Polska 

2012  Dania  Cypr 

2013  Irlandia  Litwa 

2014  Grecja  Włochy 

2015  Łotwa  Luksemburg 

2016  Holandia  Słowacja 

2017  Malta  Wielka Brytania 

2018  Estonia  Bułgaria 

2019  Austria  Rumunia 

2020  Finlandia 



 
 

 
 
 

Języki dyplomacji 
 

Grecki, łacina, francuski, angielski 
 
Równouprawnienie języków 
 
Języki  (światowe – art. 111 Karty NZ : angielski, francuski, rosyjski, 
hiszpański, chiński) konferencyjne, urzędowe w organizacjach 
międzynarodowych. 
 
Tłumaczenia: tekstowe, konferencyjne (symultaniczne), konsekutywne  
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

Języki Unii Europejskiej  
Artykuł 55 

Niniejszy Traktat został sporządzony w jednym oryginalnym 
egzemplarzu w językach: 

teksty w każdym z tych języków  
są na równi autentyczne.  



 
 

 
 
 

•   1.angielskim,  

•   2.bułgarskim, 

•   3.chorwackim  

•   4.czeskim,  

•   5.duńskim,  

•   6.estońskim,  

•   7.fińskim,  

•   8.francuskim,  

•   9.greckim,  

• 10.hiszpańskim, 

• 11.irlandzkim,  

• 12.litewskim,  

• 13.łotewskim,  

• 14.maltańskim,  

• 15.niderlandzkim,  

• 16.niemieckim,  

• 17.polskim,  

• 18.portugalskim, 

• 19.rumuńskim,  

• 20.słowackim,  

• 21.słoweńskim,  

• 21.szwedzkim,  

• 23.węgierskim i  

• 24.włoskim,  



Precedencja flag 
1) Flaga Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Flaga innego państwa 
3) Flaga województwa 

4) Flaga powiatu 
5) Flaga gminy 

6) Flaga Unii Europejskiej 
7) Flaga organizacji ogólnopolskiej 

8) Flaga organizacji międzynarodowej (flaga NATO) 
9) Flaga służbowa (policji, straży miejskiej, pożarnej, poczty) 

10) Flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu 
sportowego itp.) 

11) Flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą) 



Flagi 
 

3 flagi - państwowa w środku 
4 – 5 flag państwowa po prawicy (heraldycznej) 
 
Ponad 5 flaga państwowa na obu krańcach 
 
W półkolu flaga państwowa w środku,  
w kręgu wg wskazówek zegara 
 
Na podium – w zasadzie po prawej ręce mówcy  



Etykieta flagowa 
• Flaga Polski zajmuje miejsce honorowe wśród innych. 
•  Nie należy umieszczać polskiej flagi na maszcie wyższym od 

masztów, na których zawieszone zostały flagi innych państw.  
 

• Flaga państwowa nie może być zawieszona na jednym 
maszcie z żadną inną.  
 

•  Flagę państwową podnosi się jedynie w ciągu dnia, do 
zachodu słońca. (lub, gdy jest podświetlona).  
 

•  Ceremonialnie flagę podnosi się na maszt szybko, natomiast 
opuszcza się ją powoli. Flaga nie może dotknąć ziemi ani 
wody. 
 



Flaga polska ma kształt prostokąta i jej ustawowy stosunek 
szerokości (wysokości) do długości wynosi 5:8.  

 
Najwięcej krajów ma flagi, których stosunek boków 

 wynosi 2:3 lub 1:2. 



http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:D20052000_Page_08.png


 
 

 
 
 

Flaga europejska. 
 

Jest to symbol  (Rady) Europy od 1955 roku.  
 

Krąg  12 złotych gwiazd reprezentuje  
solidarność i harmonię między narodami Europy. 

Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą państw członkowskich.  
12 jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności.  
Jest także liczbą miesięcy w roku i godzin na tarczy zegara.  

 
Krąg jest między innymi symbolem jedności.  

 
W 1985r. flaga została przyjęta jako emblemat Unii Europejskiej - 
wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi. 



 
 

 
 
 

Hymn europejski 
Jest to hymn nie tyle samej Unii Europejskiej co Europy .  
 
Pochodzi z Dziewiątej Symfonii Ludwiga Van Beethovena. 
 
W końcowym fragmencie  symfonii, Beethoven umieszcza "Odę do 
radości" napisaną w 1785 roku przez Friedricha von Schillera.  
 
W 1972 roku, Rada Europy przyjęła fragment symfonii Beethovena 
zatytułowany "Oda do radości" jako swój hymn. Znany dyrygent 
Herbert Von Karajan napisał trzy instrumentalne aranżacje - na 
fortepian, na instrumenty dęte oraz dla orkiestry symfonicznej.  
 
W 1985, został on także przyjęty jako hymn Unii Europejskiej.  
 
 



 

Deklaracja w sprawie symboli Unii Europejskiej 
 

Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, 
Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i 

Słowacja (16 państw) 
 oświadczają, że  

 
• flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, 
• hymn pochodzący z „Ody do Radości” z IX Symfonii Ludwiga van 
   Beethovena,  
• dewiza „Zjednoczona w różnorodności”,  
• euro będące walutą Unii Europejskiej oraz  
• Dzień Europy obchodzony 9 maja  
pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty 
obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią. 
 



Nie przyłączyły się do deklaracji: 
 

Republika Czeska, Dania, Estonia, Irlandia, 
 

 Francja, Łotwa, Holandia, Polska, Finlandia, 
 

 Szwecja, Wlk. Brytania (11 państw) 



Przywileje i immunitety dyplomatyczne 
 

• Wiedeńska Konwencja o stosunkach dyplomatycznych  
z 18 kwietnia 1961 roku 
• Zasada nietykalności misji i dyplomatów 
• Immunitety osobiste i rzeczowe 
• Prawo do łączności i nietykalności korespondencji 
• Przywileje podatkowe 
• Obowiązek przestrzegania prawa kraju urzędowania 

 
• Przywileje i immunitety instytucji i pracowników organizacji 

miedzynarodowych 



Paszporty dyplomatyczne 
Ustawa o dokumentach paszportowych (13/07/2006r.) 

 
• Przysługują  

• osobom sprawującym najwyższe funkcje państwowe, rządowe i 
sądowe 

• pracownikom służby zagranicznej posiadającym status 
dyplomatyczny 

• członkom rodzin  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iL69IjVPsFuxiM&tbnid=EnZhLy_zVpILOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bibula.com/?p=815&ei=Bp2hUu7PHJSX0QXm1IHgAw&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNGWNtEVvnO-wI8icreIVkxgRU4jfQ&ust=1386409589562732
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iL69IjVPsFuxiM&tbnid=EnZhLy_zVpILOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bibula.com/?p=815&ei=Bp2hUu7PHJSX0QXm1IHgAw&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNGWNtEVvnO-wI8icreIVkxgRU4jfQ&ust=1386409589562732


 
 

 
 
 

Przywileje i immunitety delegacji rządowych 
 
 

Delegacja na międzynarodową konferencję rządową  
lub sesję ONZ  

korzysta z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych 
 tj. nietykalności osobistej i immunitetu jurysdykcyjnego  

na terenie państwa, gdzie odbywa się konferencja.  



 
 

 
 
 

Przedstawiciele Państw Członkowskich biorący udział w 
pracach instytucji Unii, ich doradcy i eksperci techniczni, 

korzystają 
  

w czasie wykonywania swoich funkcji  
i w czasie podróży do i z miejsca obrad, 

  
ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i udogodnień. 

 
Stosuje się to również do  

członków organów doradczych Unii. 



 
 

 
 
 

• Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajduje 
się siedziba Unii, udziela zwyczajowych immunitetów 
dyplomatycznych i przywilejów placówkom 
dyplomatycznym państw trzecich akredytowanych przy 
Unii. 

•   
• Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje się 

urzędnikom i innym pracownikom Unii wyłącznie w 
interesie Unii. 
 



 
 

 
 
 

 Każda instytucja Unii 
  

powinna uchylić immunitet 
  

udzielony urzędnikowi lub innemu pracownikowi, 
  

kiedy uzna, że uchylenie takiego immunitetu 
 

 nie jest sprzeczne z interesami Unii. 
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