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Julian Sutor – doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador 
tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, 
z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia 
MSZ uczest niczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzyna-
rodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, 
wykładając na wyższych uczelniach i w instytucjach rządowych 
oraz pisząc podręczniki akademickie, prace naukowe i artykuły, 
głównie z dziedziny prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz 
protokółu dyplomatycznego. Obecnie jest wykładowcą na jednej 
z prywatnych wyższych uczelni warszawskich.

Publikacja, będąca w polskiej literaturze przedmiotu pierwszym opracowaniem na temat 
etykiety dyplomatycznej, obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej etykiety 
dyplomatycznej oraz niektóre łączące się z nią elementy protokółu dyplomatycznego i ceremo-
niałów. Prezentuje ogólne zasady etykiety dyplomatycznej, obowiązujące zwłaszcza podczas 
o� cjalnych kontaktów z przedstawicielami obcych państw, organizacji międzynarodowych 
i zagranicznego biznesu, udziela też wskazówek dotyczących reguł zachowań w określonych 
sytuacjach. Szczegółowo omówiono w niej następujące zagadnienia:
•   pojęcia etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów i savoir-vivre’u, które w praktyce 

są często mylone,
•   podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego,
•   ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych państw,
•   aspekty etykietalno-protokólarne wizyt o� cjalnych przedstawicieli państw,
•   przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne,
•   aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją 

wielostronną,
•   etykietę ubraniową, � agową, orderową i żałobną,
•   etykietę w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi, zasady korespon-

dencji dyplomatycznej oraz jej styl, formy i rodzaje.

Książka przeznaczona jest zarówno dla dyplomatów, konsulów, funkcjonariuszy między-
narodowych oraz adeptów dyplomacji, studentów wyższych uczelni zamierzających pracować 
w służbie zagranicznej, organizacjach międzynarodowych lub zagranicznym biznesie, jak 
i dla osób reprezentujących wobec zagranicy różne organy i instytucje państwowe oraz koła 
gospodarcze.
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Słowo wstępne

Państwa, od początku swego istnienia, za pośrednictwem swoich przedsta-
wicieli, utrzymują różnego rodzaju sporadyczne kontakty lub nawiązują 
trwalsze stosunki. Kontakty te podtrzymywano najpierw za pośrednictwem 
misji specjalnych, czyli tzw. dyplomacji ad hoc, a następnie stałych przed-
stawicielstw dyplomatycznych, zwanych początkowo stałymi poselstwami, 
a później ambasadami. Współcześnie stosunki te realizowane są także poprzez 
spotkania (wizyty) przedstawicieli państw najwyższego szczebla oraz wymianę 
korespondencji dyplomatycznej.

Stosunki i kontakty między państwami nawiązywane są i podtrzymywane 
również na forum konferencji i organizacji międzynarodowych, czyli w ramach 
tzw. dyplomacji wielostronnej. 

Od niepamiętnych czasów suwerenne państwa są szczególnie wrażliwe 
na punkcie swego prestiżu, dbając o poszanowanie prawa do wzajemnego 
szacunku. Znajduje to szczególny wyraz w  kurtuazyjnym traktowaniu ich 
przedstawicieli za granicą, zgodnie z ukształtowanymi przez wieki regułami 
etykiety, protokółu1 i  ceremoniałów oraz prawa dyplomatycznego. Mimo 
upływu czasu i następujących zmian w stosunkach między państwami, utrwa-
lania się demokratycznych zasad w  tych stosunkach, prowadzących także 
do odstępowania od niekiedy zbyt sztywnych i przestarzałych form oprawy 
protokólarno-ceremonialnej i etykietalnej w oficjalnych kontaktach między 
przedstawicielami państw, reguły te wciąż odgrywają ważną rolę w praktyce 
państw i nic nie wskazuje na to, by państwa miały z nich rezygnować. Porządkują 

1 Aby uniknąć zdarzających się pomyłek przy odmianie rzeczownika „protokół” w znaczeniu 
protokółu dyplomatycznego z  protokołem, jako sporządzonym na piśmie dokumentem, 
w niniejszej książce rzeczownik „protokół”, oznaczający protokół dyplomatyczny, odmieniany 
będzie przez literę „ó”, a nie przez „o” (obie odmiany dopuszcza słownik języka polskiego).
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bowiem delikatne i w gruncie rzeczy ważne kwestie, bo sprzyjające wytwarzaniu 
się dobrej, przyjaznej atmosfery i wzajemnego szacunku w stosunkach między 
oficjalnymi przedstawicielami państw, a tym samym ułatwiają nawiązywanie 
i  podtrzymywanie kontaktów i współpracy między państwami. Szczególnie 
zasady kurtuazji i dobre maniery w ogóle są cenione praktycznie wszędzie, 
a więc nie tylko wśród dyplomatów i urzędników państwowych. Dlatego też 
znajomość i stosowanie reguł etykiety i protokółu nie jest sprawą snobizmu czy 
też sztucznego rytuału, lecz pożytecznym instrumentem rozwoju stosunków 
między państwami i zbliżenia między narodami. Warto zaznaczyć, że w Polsce 
reguły etykiety i protokółu dyplomatycznego nabrały dodatkowego znacze-
nia, szczególnie po zmianach systemowych i otwarciu się na świat. Pojawiły 
się wtedy szerokie możliwości kontaktowania się nie tylko z akredytowanymi 
w Polsce dyplomatami i konsulami innych państw oraz funkcjonariuszami or-
ganizacji międzynarodowych, lecz także z przedstawicielami różnych szczebli 
administracji państwowej, rządowej i samorządowej obcych państw, zwłaszcza 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, i wielu innych organizacji między-
narodowych oraz nawiązaniu stosunków dyplomatycznych ze zdecydowaną 
większością państw świata. Warto też pamiętać o  tym, że reguły etykiety 
mają faktycznie charakter ponadnarodowy, uniwersalny i  ponadczasowy2. 
Niezależnie od ustrojów państwowych, położenia geograficznego i  innych 
czynników, zarówno dyplomaci, jak i  inni przedstawiciele władz państwo-
wych, upoważnieni do reprezentowania państwa w stosunkach międzynaro-
dowych, w kontaktach z przedstawicielami innych państw powinni stosować 
się do standardowych reguł etykiety i protokółu dyplomatycznego, przyjętych 
i przestrzeganych w skali światowej. Ta potrzeba i powszechność stosowania 
wspomnianych reguł wynika z poczucia obowiązku godnego reprezentowania 
swego państwa wobec zagranicy, dbałości o jego dobre imię i prestiż. Dlatego 
też w regułach etykiety i protokółu dyplomatycznego, mimo niekiedy pewnej 
teatralności, jaka towarzyszy zwłaszcza oficjalnym wizytom, należy upatrywać 
przede wszystkim określonego znaczenia dla rozwoju stosunków i współpracy 
między państwami i narodami.

2 W odróżnieniu od reguł protokółu, które ukształtowały się dopiero w XIX wieku, reguły 
etykiety mają wymiar ponadczasowy, gdyż stosowane są od zamierzchłych czasów. Na przy-
kład przed dwoma tysiącami lat Konfucjusz, jeden z największych filozofów wszechczasów, 
wskazywał na znaczenie etykiety, stwierdzając: „Człowiek, któremu obce są rytuały i uprzejme 
gesty, nie może liczyć na powodzenie w życiu”. 
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Szczególnie po drugiej wojnie światowej obserwuje się zmiany prowadzące 
do pragmatycznego upraszczania i swoistej „demokratyzacji” reguł etykiety 
i protokółu dyplomatycznego, zwłaszcza w stosunkach między państwami na-
leżącymi do Unii Europejskiej. Świadczy o tym coraz częstsze rezygnowanie 
z czasochłonnych procedur ceremonialno-protokólarnych dzięki zastępowaniu 
wizyt oficjalnych wizytami roboczymi, trwającymi niekiedy tylko kilka godzin, 
którym nie towarzyszy oprawa ceremonialna, a jedynie obsługa organizacyj-
na. Świadczy o tym także odchodzenie, w niektórych sytuacjach, od klasycz-
nych strojów dyplomatycznych na rzecz strojów praktycznych, spacerowych, 
sportowych („dyplomacja bez krawatów”) oraz rezygnacja w korespondencji 
dyplomatycznej, szczególnie w  ramach organizacji międzynarodowych, ze 
stosowania tradycyjnych, częściowo już przestarzałych i przydługich formuł 
grzecznościowych, tytułów itd.

Jak już wspomniano, konieczność zachowania, także w naszych czasach, 
w stosunkach międzynarodowych reguł etykiety, protokółu i ceremoniałów 
wynika głównie z tego, że reguły te, zwłaszcza kurtuazja, nienaganne maniery 
i należyta organizacja coraz liczniejszych wizyt delegacji zagranicznych, nie 
są „sztuką dla sztuki”, celem samym w sobie, lecz służą zbliżeniu nie tylko 
między pojedynczymi ludźmi, ale także między państwami i narodami oraz 
podkreśleniu zasady suwerennej równości państw i ich prawa do wzajemnego 
szacunku, bez dzielenia ich na wielkie i małe, bogate i biedne itp. Sprzyja to 
kształtowaniu się przyjaznej atmosfery, ułatwiającej harmonijny rozwój sto-
sunków między państwami, nierzadko geograficznie i kulturowo oddalonych 
od siebie, bowiem omawiane reguły etykietalno-protokólarne, mimo niekiedy 
pewnej specyfiki, są akceptowane i respektowane faktycznie przez wszystkie 
państwa świata i inne podmioty uczestniczące w obrocie międzynarodowym.

Etykieta dyplomatyczna jest pojęciem wieloaspektowym, odnoszącym się 
do różnych kwestii i zachowań, w tym różnic kulturowych, obyczajowych (np. 
statusu kobiet w świecie muzułmańskim), religijnych itd. Znajomość tych różnic 
i uwarunkowań jest niejako wpisana w kompendium wiedzy zawodowej dyplo-
maty, w jego kontakty z przedstawicielami obcych państw, reprezentującymi 
różne ustroje, kultury i tradycje. Należy przy tym mieć na uwadze, że wszelkie 
uchybienia w zakresie etykiety i protokółu wobec oficjalnych przedstawicieli 
państw obcych mogą negatywnie wpływać na ich nastawienie do państwa, 
w którym dopuszczono się takiego uchybienia, i rzutować na stosunki między 
tymi państwami, tym bardziej, że przedstawiciele państw korzystają, na pod-
stawie prawa międzynarodowego (zwłaszcza dyplomatycznego) z  równych 
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praw i obowiązków, z takich samych przywilejów i immunitetów, z równego, 
wolnego od dyskryminacyjnego traktowania także w  aspekcie etykietalno-
-protokólarnym i ceremonialnym3.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że omawiane zasady, kiedyś rozbu-
dowane i nierzadko pompatyczne, zwłaszcza reguły ceremoniału dworskiego 
i państwowego, w dzisiejszych czasach sprowadzone zostały do nieodzowne-
go minimum, służąc podkreśleniu znaczenia, jakie państwa przywiązują do 
swych wzajemnych stosunków, do kreowania pozytywnego obrazu państwa 
i społeczeństwa, głównie przez ich godne i kompetentne reprezentowanie na 
forum międzynarodowym. Zasady te stanowią też ważny element osobistego 
dobrego samopoczucia, dając pewność, że nie będzie się popełniać mniej czy 
bardziej rażących gaf, nietaktów, niezręczności i innych faux pas w stosunkach 
z przedstawicielami obcych państw. 

Znajomość etykiety dodaje więc pewności siebie, wzmacnia poczucie 
własnej wartości i powoduje, że czujemy się komfortowo także w środowisku 
międzynarodowym, zwłaszcza w sferach dyplomatycznych, rządowych i biz-
nesowych4. Należy przy tym pamiętać, że chodzi nie tylko o prestiż państwa, 
o godne reprezentowanie go za granicą, lecz także o prestiż swej służby oraz 
godność i prestiż własnej osoby, bowiem także w dzisiejszych czasach dyplo-
maci obojga płci uchodzą za osoby dystyngowane, wyróżniające się erudycją, 
kurtuazją, elegancją, nienagannymi manierami oraz umiejętnością sterowania 
własnymi emocjami.

Podsumowując, można stwierdzić, że znajomość reguł etykiety i niekiedy 
zazębiających się z nimi reguł protokółu i ceremoniałów nie tylko pozwala na 
uniknięcie faux pas, lecz także służy tworzeniu dobrej, przyjaznej i kulturalnej 
atmosfery, pozyskiwaniu sympatii w  stosunkach między przedstawicielami 
państw, służąc również nawiązywaniu między nimi bliższych kontaktów i tym 
samym sprzyjając rozwojowi współpracy między państwami. Wbrew pewnym 
opiniom, etykieta, a ściślej znajomość i przestrzeganie zasad kurtuazji, dobrych 
manier i taktu, nie jest ani przeżytkiem, ani domeną tylko bywalców salonów 
dyplomatycznych, arystokratycznych czy tzw. wyższych i bogatszych sfer. Nie-

3 Zob. na ten temat: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012, wyd. XII.
4 Oto, co napisał Marek Bieńczyk na temat znaczenia znajomości etykiety, nawiązując do znanego 

dzieła G. Flauberta Pani Bovary: „Możesz być samotnym wilkiem, Latającym Holendrem, 
mizantropem – jeśli nie znasz etykiety, jesteś bezradny, wpatrujesz się z rozpaczą w gesty 
innych i powtarzasz jak małpa, choćbyś był o innych najgorszego zdania” – por. „Kultura”, 
tygodniowy dodatek gazety „Dziennik” z 19 maja 2006 r. 
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naganne maniery, uprzejmość, takt, umiar, dyskretna elegancja, wrażliwość 
na estetykę to walory dostępne niemal każdemu i cenione wszędzie, zwłasz-
cza obecnie, kiedy następuje pewna brutalizacja życia przejawiająca się m.in. 
w  nagannym zachowaniu nawet w  miejscach publicznych, braku szacunku 
i uprzejmości dla współobywateli, cudzoziemców itp.5 Dlatego w obecnej sy-
tuacji, kiedy Polska utrzymuje coraz szersze kontakty niemal z całym światem, 
znajomość reguł etykiety i protokółu dyplomatycznego to bardzo ważny składnik 
dobrego przygotowania zawodowego koniecznego do skutecznego pełnienia 
funkcji i wykonywania zadań polskiego dyplomaty6, konsula, funkcjonariusza 
międzynarodowego itd., ale także osoby utrzymującej urzędowe czy bizneso-
we kontakty z przedstawicielami obcych państw. W przypadku etykiety nie 
chodzi przy tym o jakieś sztuczne, wyuczone gesty, lecz naturalny, kulturalny 
i dystyngowany styl bycia i życia7, o to, by dyplomata nadal uchodził nie tylko 
za wzór inteligencji i elastyczności, lecz także elegancji i dobrych manier.

Mimo upływu czasu, od średniowiecza po czasy dzisiejsze, i zmiany oko-
liczności historycznych, zasady etykiety wiążące się z kurtuazją, eleganckimi 
manierami, estetyką i poczuciem dobrego smaku zachowują wciąż swą aktu-
alność i znaczenie, szczególnie w życiu sfer rządowych i dyplomatycznych8. 

Etykieta dyplomatyczna, szczególnie omówione w rozdziale 2 zasady, sta-
nowi niejako znak rozpoznawczy zawodu dyplomaty, chroniąc jego tożsamość 
przed biurokratycznym uniformizmem, w dzisiejszym globalizującym się świecie.

Oddając do rąk Czytelnika pierwszy w  Polsce podręcznik poświęcony 
w całości etykiecie dyplomatycznej, będący efektem wieloletnich wykładów 

5 Zwracał na to uwagę m.in. prof. Jacek Hołówka, pisząc: „Etykieta, dobre wychowanie, par-
lamentarny język są dla życia publicznego sprawą podstawową. Przez wulgarne słowa nie 
przebije się żadna jasna myśl. Popularyzowanie prymitywizmu w sposobie bycia prowadzi do 
tego, że zdania są coraz krótsze, myśli coraz bardziej trywialne...”, „Rzeczpospolita”, 11–12 
lipca 2009 r.

6 Na konieczność przestrzegania przez dyplomatów reguł etykiety już pod koniec XVI wieku 
wskazywał Krzysztof Warszewicki w swej wybitnej pracy O pośle i poselstwach (Kraków 1595), 
pisząc, iż „dyplomacie nie wolno zrywać z ustaloną przez tradycję etykietą i popełniać czynów, 
które by można piętnować, jako wypływające z braku kultury” (s. 141). 

7 Dlatego też zachowują swą aktualność słowa francuskiego dyplomaty, Paula Cambona, z przełomu  
XIX i XX w., według którego, „w świecie polityki nie wystarczy mieć rację, trzeba się jeszcze 
podobać i umieć zachować”.

8 W związku z tendencją do podciągania reguł etykiety pod pojęcia: protokółu dyplomatycz-
nego i savoir-vivre’u w niniejszym podręczniku cały rozdział 1 poświęcono objaśnieniu tych 
odrębnych, aczkolwiek czasami zahaczających o siebie pojęć.
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na ten temat oraz długoletniej praktyki w służbie dyplomatycznej, autor żywi 
nadzieję, że będzie on stanowił użyteczny niezbędnik, adresowany zarówno 
do dyplomatów, konsulów, funkcjonariuszy międzynarodowych i przygoto-
wujących się na różnych uczelniach i kursach adeptów dyplomacji, jak i osób 
reprezentujących różne organy i instytucje państwowe oraz koła gospodarcze, 
w ich kontaktach z przedstawicielami obcych państw, organizacji międzyna-
rodowych i zagranicznego biznesu.
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1

Pojęcie etykiety dyplomatycznej, protokółu, 
ceremoniałów oraz savoir-vivre’u

1.1. Uwagi ogólne

Jeśli chodzi o korzenie historyczne etykiety, protokółu i ceremoniałów oraz 
podstawy prawne ich funkcjonowania, to najkrócej rzecz ujmując, można po-
wiedzieć, że poszczególne reguły łączące się z tymi pojęciami istniały i rozwijały 
się od początków cywilizacji ludzkiej jako normy obyczajowe przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. W  interesującym nas aspekcie dyplomatycznym 
wiązały się z etykietą i ceremoniałami stosowanymi na dworach monarszych 
i arystokracji, służąc umacnianiu autorytetu i władzy panujących. Reguły te 
znajdowały zastosowanie szczególnie przy okazji wizyt przedstawicieli (de-
legacji) obcych państw, dodając władcy splendoru i prestiżu w  środowisku 
międzynarodowym. Dlatego też reguły etykiety i ceremoniałów dworskich były 
rozbudowywane. Na przykład w średniowieczu szczególną wagę do ich wręcz 
pompatyczności przywiązywano na dworze bizantyńskim. Poszczególne ele-
menty bizantyńskiego przepychu, zwłaszcza te mocno podkreślające autorytet 
władcy, znalazły naśladowców nie tylko na dworze otomańskim, lecz także na 
wielu dworach europejskich. O wadze, jaką przywiązywano do omawianych 
reguł, świadczy fakt, że nierzadko nadawano im charakter obowiązujących  
regulaminów1, które mieściły się w  szerzej przyjętej praktyce międzynaro-

1 Według obszernej pracy na temat historii dyplomacji polskiej, „Ceremoniał dyplomatyczny 
odgrywał w  czasach nowożytnych ogromną rolę, przestrzegano go bardzo skrupulatnie, 
naruszenie zaś traktowano jako obrazę monarchy, który wysyłał lub przyjmował poselstwa. 
W sprawach ceremoniału dyplomatycznego zaczęto z biegiem czasu wydawać regulaminy. 
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dowej, w  zgodzie z  zasadą kurtuazji międzynarodowej (comitas gentium), 
traktowanej nierzadko jako reguły międzynarodowego prawa zwyczajowego. 
Ich naruszenie spotykało się przeważnie z negatywną reakcją państw, a nawet 
z retorsjami. Niemniej jednak reguły te mają do dziś przeważnie charakter 
przepisów wewnętrznych, a tylko nieliczne składniki tych reguł, jak na przykład 
kwestia precedencji między szefami misji dyplomatycznych, którą uregulo-
wano w Regulaminie wiedeńskim z 1815 r., znalazły wyraz we współczesnych 
aktach prawnomiędzynarodowych, głównie z zakresu prawa dyplomatycznego 
i konsularnego. Nie zostały jednak kompleksowo ujęte w jednej wielostronnej 
umowie międzynarodowej. W  ten sposób współcześnie każde państwo ma 
swoje reguły protokólarno-ceremonialne dotyczące zwłaszcza wizyt najwyż-
szych przedstawicieli obcych państw, składania listów uwierzytelniających 
przez nowo mianowanych ambasadorów tychże państw itp. Jedynie niektóre 
aspekty etykietalno-protokólarne oraz bardzo istotny podział szefów misji dy-
plomatycznych na klasy i rangi, a także prawo do eksponowania flagi własnego 
państwa można znaleźć w aktach prawnomiędzynarodowych, czyli głównie 
w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencji 
wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r., których stronami są niemal 
wszystkie państwa świata. Dlatego też przyjęcie tych konwencji doprowadziło 
do ujednolicenia klas i stopni dyplomatycznych i konsularnych oraz tytulatury 
z omawianego zakresu w skali międzynarodowej. 

To nowe demokratyczne podejście – zwłaszcza eliminujące uprzywilejowa-
ną pozycję ambasadorów zaliczanych do pierwszej klasy szefów misji, którym 
Regulamin wiedeński przyznawał jako jedynym „reprezentacyjny charakter” 
i faktycznie dawał prawo do ich wysyłania tylko wielkim mocarstwom – znalazło 
potwierdzenie w art. 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 
z 1961 r., według którego „poza sprawami pierwszeństwa i etykiety nie będzie 
się czyniło żadnych różnic między szefami misji, w zależności od ich klasy”.

W ten sposób pozycja (precedencja) etykietalno-protokólarna szefów misji 
dyplomatycznych została ostatecznie i formalnie uniezależniona od tego, czy 
reprezentują oni państwa wielkie, czy małe, bogate czy biedne, a  także od 
„związków pokrewieństwa lub małżeństwa między dworami” oraz od „przy-
mierzy politycznych”, na co zwracał uwagę Regulamin wiedeński z 1815 r.

W  Europie Zachodniej najbardziej miarodajny i  obowiązujący w  drugiej połowie XVII 
stulecia był zwłaszcza ceremoniał francuski” (Historia dyplomacji polskiej X–XX w., red.  
G. Labuda, W. Michowicz, Warszawa 2002, s. 209).
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Oprócz powyższych kwestii precedencji obie Konwencje wiedeńskie (i inne, 
zob. rozdział 8) uregulowały także sprawę prawa do używania flagi i godła 
państwa wysyłającego na pomieszczeniach misji dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych, łącznie z rezydencją szefa i na jego środkach transportu. Wiele 
kwestii ustalają same państwa, biorąc jednak pod uwagę powszechną praktykę 
państw mającą charakter zwyczaju międzynarodowego. Chodzi głównie o cere-
moniały, m.in. przy składaniu listów uwierzytelniających, organizację oficjalnych 
wizyt państwowych, wizytowanie przez najwyższych przedstawicieli państwa 
oraz ambasadorów i  konsulów okrętów wojennych, używanie flagi i  godła 
państwowego oraz sporządzanie i wymianę korespondencji dyplomatycznej. 

Potwierdza to praktyka państw, które w swych przepisach i instrukcjach 
wewnętrznych regulują niekiedy szczegółowo różne aspekty etykiety, m.in. 
flagowej, orderowej, protokółu dyplomatycznego i ceremoniałów, zwłaszcza 
w odniesieniu do wspomnianych wizyt głów państw, szefów rządów i innych 
najwyższych przedstawicieli obcych państw itd.

Jak wynika z powyższego, obowiązujące akty prawnomiędzynarodowe do-
tykają jedynie niektórych spraw z zakresu etykiety, protokółu dyplomatycznego 
i ceremoniałów, pozostawiając szczegółowe uregulowania państwom. Uregu-
lowania te są jednak oparte na mocno utrwalonej praktyce międzynarodowej.

Co się tyczy stosowania w praktyce dyplomatycznych reguł etykietalno-
-protokólarnych, obecnie mają one w zasadzie uniwersalny charakter, gdyż 
z niewielkimi wyjątkami są powszechnie stosowane.

Na koniec warto zaznaczyć, że współcześnie mass media dosyć rygory-
stycznie odnotowują wszelkie potknięcia (faux pas) w przestrzeganiu reguł 
etykietalno-protokólarnych2.

1.2. Etykieta dyplomatyczna

1.2.1. Historyczne korzenie 

Etykieta, jako obowiązujący sposób zachowania się w życiu publicznym, towarzy-
szy człowiekowi od początków cywilizacji, mając określony wpływ na jej rozwój. 

2 Np. światowe mass media, w tym polskie, natychmiast odnotowały, że w czasie audiencji 
u królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II, w kwietniu 2009 r. małżonka prezydenta USA po-
pełniła etykietalne faux pas, obejmując na powitanie brytyjską monarchinię. Według mediów, 
uścisk ten miał wywołać w Wielkiej Brytanii „burzę” („Rzeczpospolita”, 3 kwietnia 2009 r.).
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Julian Sutor – doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador 
tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, 
z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia 
MSZ uczest niczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzyna-
rodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, 
wykładając na wyższych uczelniach i w instytucjach rządowych 
oraz pisząc podręczniki akademickie, prace naukowe i artykuły, 
głównie z dziedziny prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz 
protokółu dyplomatycznego. Obecnie jest wykładowcą na jednej 
z prywatnych wyższych uczelni warszawskich.

Publikacja, będąca w polskiej literaturze przedmiotu pierwszym opracowaniem na temat 
etykiety dyplomatycznej, obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej etykiety 
dyplomatycznej oraz niektóre łączące się z nią elementy protokółu dyplomatycznego i ceremo-
niałów. Prezentuje ogólne zasady etykiety dyplomatycznej, obowiązujące zwłaszcza podczas 
o� cjalnych kontaktów z przedstawicielami obcych państw, organizacji międzynarodowych 
i zagranicznego biznesu, udziela też wskazówek dotyczących reguł zachowań w określonych 
sytuacjach. Szczegółowo omówiono w niej następujące zagadnienia:
•   pojęcia etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów i savoir-vivre’u, które w praktyce 

są często mylone,
•   podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego,
•   ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych państw,
•   aspekty etykietalno-protokólarne wizyt o� cjalnych przedstawicieli państw,
•   przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne,
•   aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją 

wielostronną,
•   etykietę ubraniową, � agową, orderową i żałobną,
•   etykietę w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi, zasady korespon-

dencji dyplomatycznej oraz jej styl, formy i rodzaje.

Książka przeznaczona jest zarówno dla dyplomatów, konsulów, funkcjonariuszy między-
narodowych oraz adeptów dyplomacji, studentów wyższych uczelni zamierzających pracować 
w służbie zagranicznej, organizacjach międzynarodowych lub zagranicznym biznesie, jak 
i dla osób reprezentujących wobec zagranicy różne organy i instytucje państwowe oraz koła 
gospodarcze.
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