Zmiany w nazewnictwie państw i terytoriów niesamodzielnych
Data zmiany
Nazwa dotychczasowa
11.07.2018
Suazi; Królestwo Suazi
(101. posiedzenie)

Nazwa po zmianie
Eswatini / Suazi; Królestwo Eswatini

29.11.2017
(99. posiedzenie)

Wyspy Spratly

–

27.09.2017
(98. posiedzenie)
29.03.2017
(97. posiedzenie)
24.02.2016
(92. posiedzenie)
04.11.2015
(90. posiedzenie)
13.02.2013
(77. posiedzenie)

Saint-Pierre i Miquelon; Wspólnota
Terytorialna Saint-Pierre i Miquelon
Gambia; Islamska Republika Gambii

Saint-Pierre i Miquelon; Wspólnota
Saint-Pierre i Miquelon
Gambia; Republika Gambii

Gambia; Republika Gambii

Gambia; Islamska Republika Gambii

Republika Południowej Afryki
Somalia; Republika Somalijska

Południowa Afryka; Republika Południowej
Afryki
Somalia; Federalna Republika Somalii

13.02.2013
(77. posiedzenie)

Libia

Libia; Państwo Libia

20.06.2012
(72. posiedzenie)

Wielka Brytania; Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

20.06.2012
(72. posiedzenie)

Midway; Wyspy Midway

Wielka Brytania / Zjednoczone Królestwo;
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej
Midway

20.06.2012
(72. posiedzenie)

Turks i Caicos; Wyspy Turks i Caicos

Turks i Caicos
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Uwagi
nazwy zmienione w wyniku zmiany oryginalnej nazwy
państwa (zmiana nazwy oryginalnej państwa
wprowadzona została 19 kwietnia 2018 r.)
W lipcu 2016 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze,
działając na podstawie Aneksu VII do Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, wydał wyrok
w sporze wytoczonym przez Filipiny przeciwko
Chinom. W wyroku tym uznał m.in., że żaden z
obiektów tworzących Wyspy Spratly nie jest wyspą – są
to skały, rafy, łachy, czyli obiekty nieterytorialne. Z tego
powodu nie ma obecnie uzasadnienia do traktowania
tych raf i skał jako terytorium.
ujednolicenie długiej (oficjalnej) nazwy z innymi
nazwami francuskich wspólnot zamorskich
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
wprowadzona krótka nazwa państwa; dotychczas
zalecana była wyłącznie nazwa długa (oficjalna)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 17.04.2002 (6. posiedzenie)
wprowadzona długa (oficjalna) nazwa w wyniku
ustalenia nowej oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 29.09.2011 (63. posiedzenie)
nazwa dodana jako krótka wariantowa nazwa państwa,
główną krótką nazwą pozostaje Wielka Brytania
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę

21.03.2012
(69. posiedzenie)

Birma; Republika Związku Mjanmy

Mjanma / Birma; Republika Związku Mjanmy

25.01.2012
(67. posiedzenie)

Węgry; Republika Węgierska

Węgry

29.09.2011
(63. posiedzenie)

Libia; Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Libia
Ludowo-Socjalistyczna

29.09.2011
(63. posiedzenie)

–

Sudan Południowy; Republika Sudanu
Południowego

29.09.2011
(63. posiedzenie)

Watykan; Państwo Watykańskie

Watykan; Państwo Watykańskie / Stolica
Apostolska
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dodana krótka główna nazwa państwa, wariantową
krótką nazwą pozostaje Birma
por. zmiany wprowadzone 17.04.2002 (6. posiedzenie),
15.12.2010 (56. posiedzenie) oraz 30.03.2011 (59.
posiedzenie)
skasowana długa (oficjalna) nazwa państwa, w użyciu
pozostaje wyłącznie nazwa krótka; zgodnie z nową
konstytucją, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.,
państwo posiada tylko krótką nazwę
skasowana długa (oficjalna) nazwa państwa, w użyciu
pozostaje wyłącznie nazwa krótka; w połowie roku
Polska uznała libijską Przejściową Radę Narodową jako
prawowitego przedstawiciela władz Libii, we wrześniu
uczyniła tak również społeczność międzynarodowa
(Rada została uznana na forum ONZ), 16 września
2011 r. Rada wystąpiła do ONZ o zmianę dotychczas
stosowanych nazw – jako nazwa krótka oraz długa
(oficjalna) ma funkcjonować tylko nazwa Libia
por. zmianę wprowadzoną 13.02.2013 (77. posiedzenie)
nazwy wprowadzone dla nowopowstałego państwa;
nazwa krótka została przeniesiona na nazwę państwa
z nazwy dotychczasowej jednostki administracyjnej
Sudanu
dodana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa; formalnie Państwo Watykańskie i Stolica
Apostolska to dwa różne podmioty (Stolica Apostolska
obejmuje urząd papieski i Kurię Rzymską, które rządzą
Państwem Watykańskim), jednak uznano, że wykazy
Komisji to nie miejsce na uwzględnianie niuansów
prawnych; nazwę przywrócono na wniosek MSZ
por. zmiany wprowadzone 17.04.2002 (6. posiedzenie)
oraz 06.05.2009 (44. posiedzenie)

20.04.2011
(60. posiedzenie)

Majotta; Wspólnota Departamentalna
Majotty

Majotta

30.03.2011
(59. posiedzenie)

Birma

Birma; Republika Związku Mjanmy

30.03.2011
(59. posiedzenie)

Fidżi; Republika Wysp Fidżi

Fidżi; Republika Fidżi

30.03.2011
(59. posiedzenie)

Macedonia; Republika Macedonii

Macedonia; Republika Macedonii / Była
Jugosłowiańska Republika Macedonii

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Birma; Związek Birmański

Birma

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Antyle Holenderskie

–

15.12.2010
(56. posiedzenie)

–

Bonaire

15.12.2010
(56. posiedzenie)

–

Curaçao; Kraj Curaçao
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skasowana długa nazwa terytorium, w użyciu pozostaje
wyłącznie nazwa krótka; 31 marca 2011 r. zmienił się
status Majotty – z dotychczasowej wspólnoty zamorskiej
(departamentalnej) została przekształcona w piąty
departament zamorski Francji, a dla departamentów
Komisja nie tworzy egzonimów od ich nazw długich,
stosując polskie nazwy tylko dla ich form krótkich
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
dodana długa (oficjalna) nazwa państwa (nowa długa
nazwa zastępuje wcześniej skasowaną nazwę Związek
Birmański)
por. zmiany wprowadzone 17.04.2002 (6. posiedzenie),
15.12.2010 (56. posiedzenie) oraz 21.03.2012 (69.
posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)
dodana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa; dodana nazwa stosowana jest oficjalnie przez
rząd Rzeczypospolitej Polskiej na forum
międzynarodowym
skasowana długa (oficjalna) nazwa państwa; w wyniku
zmiany oryginalnej długiej nazwy państwa skasowano
nazwę dotychczasową; nowa długa nazwa przyjęta
będzie po ustaleniach z MSZ
por. zmiany wprowadzone 17.04.2002 (6. posiedzenie),
30.03.2011 (59. posiedzenie) oraz 21.03.2012 (69.
posiedzenie)
nazwa skasowana w związku z likwidacją
10 października 2010 r. Antyli Holenderskich
i zastąpieniem ich pięcioma osobnymi terytoriami
nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Holandii (powstałego w wyniku likwidacji
Antyli Holenderskich)
nazwy dodane dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Holandii (powstałego w wyniku likwidacji
Antyli Holenderskich)

15.12.2010
(56. posiedzenie)

–

Saba

15.12.2010
(56. posiedzenie)

–

Sint Eustatius

15.12.2010
(56. posiedzenie)

–

Sint Maarten

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Majotta

Majotta; Wspólnota Departamentalna Majotty

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy; Wspólnota Saint-Barthélemy

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Saint-Martin

Saint-Martin; Wspólnota Saint-Martin

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Saint-Pierre i Miquelon

Saint-Pierre i Miquelon; Wspólnota
Terytorialna Saint-Pierre i Miquelon

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Wallis i Futuna

Wallis i Futuna; Terytorium Wysp Wallis
i Futuna

15.12.2010
(56. posiedzenie)

Pitcairn; Wyspy Pitcairn

Pitcairn; Wyspy Pitcairn, Henderson, Ducie
i Oeno

15.12.2010
(56. posiedzenie)
07.04.2010
(49. posiedzenie)

Sahara Zachodnia

Sahara Zachodnia; Saharyjska Arabska
Republika Demokratyczna
Wyspa Clippertona

24.02.2010
(48. posiedzenie)

Święta Helena

Clipperton

Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
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nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Holandii (powstałego w wyniku likwidacji
Antyli Holenderskich)
nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Holandii (powstałego w wyniku likwidacji
Antyli Holenderskich)
nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Holandii (powstałego w wyniku likwidacji
Antyli Holenderskich)
dodana długa nazwa terytorium; nazwa wprowadzona
w wyniku ustalenia nowej oryginalnej długiej nazwy
terytorium
por. zmianę wprowadzoną 20.04.2011 (60. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
por. zmianę wprowadzoną 21.03.2007 (31. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
por. zmianę wprowadzoną 21.03.2007 (31. posiedzenie)
dodana długa nazwa terytorium; nazwa wprowadzona
w wyniku ustalenia nowej oryginalnej długiej nazwy
terytorium
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)
dodana długa nazwa terytorium; nazwa wprowadzona
w wyniku ustalenia nowej oryginalnej długiej nazwy
terytorium
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)
zmieniona oficjalna nazwa terytorium, obecnie polska
długa nazwa odpowiada długiej nazwie angielskiej
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
nazwa terytorium zmieniona, gdyż dotychczas różniła
się od nazwy wyspy stanowiącej to terytorium
por. zmianę wprowadzoną 21.03.2007 (31. posiedzenie)
nazwa zmieniona w wyniku zmiany oryginalnej nazwy
terytorium (1 września 2009 r. weszła w życie nowa
konstytucja terytorium, wprowadzająca nowa nazwę)
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)

04.11.2009
(46. posiedzenie)
06.05.2009
(44. posiedzenie)

Boliwia; Republika Boliwii

Boliwia; Wielonarodowe Państwo Boliwia

Watykan; Stolica Apostolska / Państwo
Watykańskie

Watykan; Państwo Watykańskie

10.12.2008
(42. posiedzenie)

Nepal

Nepal; Federalna Demokratyczna Republika
Nepalu

12.03.2008
(40. posiedzenie)

–

Kosowo; Republika Kosowa

13.02.2008
(39. posiedzenie)

Czarnogóra; Republika Czarnogóry

Czarnogóra

21.03.2007
(31. posiedzenie)

Nepal; Królestwo Nepalu

Nepal

21.03.2007
(31. posiedzenie)

–

Clipperton

21.03.2007
(31. posiedzenie)

–

Saint-Barthélemy

21.03.2007
(31. posiedzenie)

–

Saint-Martin

28.02.2007
(30. posiedzenie)

Afganistan; Islamskie Państwo Afganistanu

Afganistan; Islamska Republika Afganistanu
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długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
skasowana nazwa Stolica Apostolska – nazwa Watykan
(Państwo Watykańskie) nie jest tożsama z nazwą Stolica
Apostolska (Stolica Apostolska obejmuje urząd papieski
i Kurię Rzymską, które rządzą Państwem Watykańskim)
por. zmiany wprowadzone 17.04.2002 (6. posiedzenie)
oraz 29.09.2011 (63. posiedzenie)
wprowadzona długa (oficjalna) nazwa w wyniku
ustalenia nowej oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 21.03.2007 (31. posiedzenie)
nazwy wprowadzone dla nowopowstałego państwa,
uznanego przez Polskę 26 lutego 2008 r.; nazwa krótka
została przeniesiona na nazwę państwa z nazwy
dotychczasowej jednostki administracyjnej Serbii
skasowana długa (oficjalna) nazwa państwa, w użyciu
pozostaje wyłącznie nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku zniesienia długiej oryginalnej nazwy
państwa, co nastąpiło w październiku 2007 roku po
wprowadzeniu nowej konstytucji
por. zmianę wprowadzoną 05.06.2006 (24. posiedzenie)
skasowana długa (oficjalna) nazwa państwa, w użyciu
pozostaje wyłącznie nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku zniesienia przez tymczasową konstytucję Nepalu z 15 stycznia 2007 r. długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 10.12.2008 (42. posiedzenie)
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Francji w Oceanii
por. zmianę wprowadzoną 07.04.2010 (49. posiedzenie)
nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Francji (wydzielonego z Gwadelupy)
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
nazwa dodana dla nowoutworzonego terytorium
zależnego Francji (wydzielonego z Gwadelupy)
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 17.04.2002 (6. posiedzenie)

28.02.2007
(30. posiedzenie)

Falklandy (Malwiny)

Falklandy

28.02.2007
(30. posiedzenie)
28.02.2007
(30. posiedzenie)
28.02.2007
(30. posiedzenie)
03.10.2006
(26. posiedzenie)

Guernsey

Guernsey; Baliwat Guernsey

Jersey

Jersey; Baliwat Jersey

Wyspy Kokosowe / Wyspy Keelinga;
Terytorium Wysp Kokosowych (Keelinga)
Serbia

Wyspy Kokosowe; Terytorium Wysp
Kokosowych (Keelinga)
Serbia; Republika Serbii

03.10.2006
(26. posiedzenie)
30.06.2006
(25. posiedzenie)

–

Wyspy Spratly

Serbia i Czarnogóra

–

30.06.2006
(25. posiedzenie)

–

Serbia

05.06.2006
(24. posiedzenie)

–

Czarnogóra; Republika Czarnogóry

23.02.2005
(19. posiedzenie)
23.02.2005
(19. posiedzenie)

Syria; Arabska Republika Syryjska

Syria; Syryjska Republika Arabska

–

Akrotiri
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nazwa terytorium zmieniona, gdyż jest ono zależne od
Wielkiej Brytanii i nie należy dla niego stosować formy
wywodzącej się z nazwy hiszpańskiej stosowanej
w Argentynie – dla innych terytoriów spornych nie jest
stosowane podwójne nazewnictwo
por. zmianę wprowadzoną 13.03.2002 (5. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
skasowana krótka nazwa wariantowa jako zbędna
dodana długa (oficjalna) nazwa państwa; nazwa została
przeniesiona na nazwę państwa z długiej nazwy
jednostki administracyjnej Serbii i Czarnogóry, która
stała się osobnym państwem w wyniku odłączenia się
Czarnogóry
por. zmianę wprowadzoną 30.06.2006 (25. posiedzenie)
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym
nazwa skasowana dla państwa, które przestało istnieć
w wyniku podziału na Czarnogórę i Serbię
por. zmianę wprowadzoną 26.02.2003 (8. posiedzenie)
nazwa wprowadzona dla nowopowstałego państwa;
nazwa krótka została przeniesiona na nazwę państwa
z nazwy dotychczasowej jednostki administracyjnej
Serbii i Czarnogóry, która stała się osobnym państwem
w wyniku odłączenia się Czarnogóry
por. zmianę wprowadzoną 03.10.2006 (26. posiedzenie)
nazwy wprowadzone dla nowopowstałego państwa;
nazwy wprowadzone jako przeniesienie na nazwę
państwa krótkiej i długiej nazwy jednostki administracyjnej Serbii i Czarnogóry, która uzyskała niepodległość
por. zmianę wprowadzoną 13.02.2008 (39. posiedzenie)
zmieniona długa (oficjalna) nazwa, gdyż tak brzmi
poprawne tłumaczenie nazwy państwa
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Wielkiej Brytanii w Azji (na
Cyprze)

23.02.2005
(19. posiedzenie)

–

Dhekelia

29.10.2003
(14. posiedzenie)

Rwanda; Republika Rwandyjska

Rwanda; Republika Rwandy

26.02.2003
(8. posiedzenie)
26.02.2003
(8. posiedzenie)

Irak; Republika Iracka

Irak; Republika Iraku

Jugosławia; Federalna Republika Jugosławii

Serbia i Czarnogóra

11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)

Bahrajn; Państwo Bahrajnu

Bahrajn; Królestwo Bahrajnu

Erytrea; Państwo Erytrei

Erytrea; Państwo Erytrea

11.12.2002
(7. posiedzenie)

Katar; Państwo Kataru

Katar; Państwo Katar

11.12.2002
(7. posiedzenie)

Kuwejt; Państwo Kuwejtu

Kuwejt; Państwo Kuwejt

11.12.2002
(7. posiedzenie)

Komory; Federalna Islamska Republika
Komorów

Komory; Związek Komorów

11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)

Nigeria; Federacyjna Republika Nigerii

Nigeria; Federalna Republika Nigerii

Timor Wschodni

Timor Wschodni; Demokratyczna Republika
Timoru Wschodniego

11.12.2002
(7. posiedzenie)

–

Baker
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nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Wielkiej Brytanii w Azji (na
Cyprze)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 13.03.2002 (5. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
nazwy zmienione w wyniku zmiany oryginalnej nazwy
państwa
por. zmianę wprowadzoną 30.06.2006 (25. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
długa (oficjalna) nazwa zmieniona, gdyż zgodne
z zasadami języka polskiego nazwy krajów, które
w wersji długiej mają dwuwyrazową formę „Państwo” +
rzeczownik powinny mieć formę „Państwo” + nazwa w
mianowniku (a nie „Państwo” + nazwa w dopełniaczu)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona, gdyż zgodne
z zasadami języka polskiego nazwy krajów, które
w wersji długiej mają dwuwyrazową formę „Państwo” +
rzeczownik powinny mieć formę „Państwo” + nazwa w
mianowniku (a nie „Państwo” + nazwa w dopełniaczu)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona, gdyż zgodne
z zasadami języka polskiego nazwy krajów, które
w wersji długiej mają dwuwyrazową formę „Państwo” +
rzeczownik powinny mieć formę „Państwo” + nazwa w
mianowniku (a nie „Państwo” + nazwa w dopełniaczu)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 17.04.2002 (6. posiedzenie)
zmieniona długa (oficjalna) nazwa, gdyż tak brzmi
poprawne tłumaczenie nazwy tego państwa
dodana dotychczas nieuwzględniana długa (oficjalna)
nazwa państwa
por. zmianę wprowadzoną 20.02.2002 (4. posiedzenie)
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych w Oceanii

11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)

–

Howland

–

Jarvis

Johnston; Atol Johnston

Johnston

11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)
11.12.2002
(7. posiedzenie)

–

Kingman

–

Palmyra

Wake; Wyspa Wake

Wake

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Afganistan; Islamskie Państwo Afganistanu / Afganistan; Islamskie Państwo Afganistanu
Muzułmańskie Państwo Afganistanu

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Birma / Mianma; Związek Mianma /
Związek Birmański

Birma; Związek Birmański

17.04.2002
(6. posiedzenie)
17.04.2002
(6. posiedzenie)

Brunei; Państwo Brunei

Brunei; Państwo Brunei Darussalam

Iran; Islamska Republika Iranu /
Muzułmańska Republika Iranu

Iran; Islamska Republika Iranu

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Izrael; Państwo Izraela

Izrael; Państwo Izrael
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nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych w Oceanii
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych w Oceanii
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych w Oceanii
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Stanów Zjednoczonych w Oceanii
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę
skasowana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa jako zbędna; w języku polskim przymiotniki
„islamski” i „muzułmański” są synonimiczne, jednak
w odniesieniu do ustrojów państw należy stosować
termin „islamski”
por. zmianę wprowadzoną 28.02.2007 (30. posiedzenie)
skasowane nazwy wariantowe – krótka i długa; formy
Mianma oraz Związek Mianma zostały wprowadzone
jako spolszczenia nazwy zalecanej przez władze
birmańskie lecz nazwy te nie przyjęły się
por. zmiany wprowadzone 15.12.2010 (56. posiedzenie),
30.03.2011 (59. posiedzenie) oraz 21.03.2012 (69.
posiedzenie)
zmieniona długa (oficjalna) nazwa, gdyż oryginalnie
w nazwie długiej występuje człon Darussalam
skasowana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa jako zbędna; w języku polskim przymiotniki
„islamski” i „muzułmański” są synonimiczne, jednak
w odniesieniu do ustrojów państw należy stosować
termin „islamski”
długa (oficjalna) nazwa zmieniona, gdyż zgodne
z zasadami języka polskiego nazwy krajów, które
w wersji długiej mają dwuwyrazową formę „Państwo” +
rzeczownik powinny mieć formę „Państwo” + nazwa w
mianowniku (a nie „Państwo” + nazwa w dopełniaczu)

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Komory; Federalna Islamska Republika
Komorów / Federalna Muzułmańska
Republika Komorów

Komory; Federalna Islamska Republika
Komorów

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Mauretania; Islamska Republika
Mauretańska / Muzułmańska Republika
Mauretańska

Mauretania; Islamska Republika Mauretańska

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Pakistan; Islamska Republika Pakistanu /
Muzułmańska Republika Pakistanu

Pakistan; Islamska Republika Pakistanu

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Palau / Belau; Republika Palau / Republika
Belau

Palau; Republika Palau

17.04.2002
(6. posiedzenie)
17.04.2002
(6. posiedzenie)

Papua-Nowa Gwinea

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Papua-Nowa Gwinea; Niezależne Państwo
Papui-Nowej Gwinei
Saint Christopher i Nevis / Saint Kitts
Saint Kitts i Nevis; Federacja Saint Kitts
i Nevis; Federacja Saint Christopher i Nevis / i Nevis
Federacja Saint Kitts i Nevis
Somalia; Somalijska Republika
Somalia; Republika Somalijska
Demokratyczna

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Watykan; Państwo Watykańskie / Stolica
Apostolska

Watykan; Stolica Apostolska / Państwo
Watykańskie

17.04.2002
(6. posiedzenie)

Zjednoczone Emiraty Arabskie / Emiraty
Arabskie; Federacja Zjednoczonych
Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie; Państwo
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
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skasowana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa jako zbędna; w języku polskim przymiotniki
„islamski” i „muzułmański” są synonimiczne, jednak
w odniesieniu do ustrojów państw należy stosować
termin „islamski”
por. zmianę wprowadzoną 11.12.2002 (7. posiedzenie)
skasowana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa jako zbędna; w języku polskim przymiotniki
„islamski” i „muzułmański” są synonimiczne, jednak
w odniesieniu do ustrojów państw należy stosować
termin „islamski”
skasowana wariantowa forma długiej (oficjalnej) nazwy
państwa jako zbędna; w języku polskim przymiotniki
„islamski” i „muzułmański” są synonimiczne, jednak
w odniesieniu do ustrojów państw należy stosować
termin „islamski”
skasowano wariantowe nazwy pochodzące od nazwy
państwa w języku palau – nie są często stosowane,
a państwo to jest powszechnie znane pod jego nazwą
angielską
dodana dotychczas nieuwzględniana długa (oficjalna)
nazwa państwa
skasowano formy nazwy krótkiej i długiej uznane za
zbędne, zachowano formy powszechniej stosowane
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 13.02.2013 (77. posiedzenie)
ustalono, że nazwa Stolica Apostolska będzie główną
długą (oficjalną) nazwą państwa zaś Państwo
Watykańskie będzie długą nazwą wariantową –
dotychczas nazwą główną była Państwo Watykańskie
a wariantową Stolica Apostolska
por. zmiany wprowadzone 06.05.2009 (44. posiedzenie)
oraz 29.09.2011 (63. posiedzenie)
zmieniona długa (oficjalna) nazwa, gdyż tak brzmi
poprawne tłumaczenie nazwy państwa; pominięta
wariantowa nazwa krótka, gdyż nie odpowiadała nazwie
oryginalnej – pozostawiono formę częściej stosowaną

13.03.2002
(5. posiedzenie)

Kongo; Demokratyczna Republika Konga

Demokratyczna Republika Konga

13.03.2002
(5. posiedzenie)

Kirgistan / Kirgizja; Republika Kirgiska

Kirgistan; Republika Kirgiska

13.03.2002
(5. posiedzenie)

Ruanda / Rwanda; Republika Ruandyjska /
Republika Rwandyjska

Rwanda; Republika Rwandyjska

13.03.2002
(5. posiedzenie)

Turkmenistan / Turkmenia

Turkmenistan

13.03.2002
(5. posiedzenie)

Falklandy / Malwiny; Wyspy Falklandzkie

Falklandy (Malwiny)

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Fidżi; Republika Fidżi

Fidżi; Republika Wysp Fidżi

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Sri Lanka; Republika Sri Lanki

Sri Lanka; Demokratyczno-Socjalistyczna
Republika Sri Lanki
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pominięta krótka nazwa państwa – zalecono stosowanie
wyłącznie nazwy długiej; państwo to nie ma oryginalnej
krótkiej nazwy, ponadto dotychczas dla dwóch
sąsiadujących ze sobą państw zalecano skróconą nazwę
Kongo, co było mylące; kraj ten alfabetycznie powinien
być stawiany pod literą D (analogicznie jak Republika
Południowej Afryki pod literą R)
skasowana krótka nazwa wariantowa, która była
stosowana jeszcze za czasów ZSRR jako skrócona
nazwa dla Kirgiskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej, po uzyskaniu niepodległości zmieniono
skróconą oryginalną nazwę państwa z formy Киргизия
na Кыргызстан, analogicznie wprowadzono również
nową polską nazwę – Kirgistan
skasowano formy nazwy krótkiej i długiej nawiązujące
do zapisu stosowanego za czasów panowania belgijskiego, jako przestarzałe – po uzyskaniu niepodległości
pisownia nazwy kraju została zmieniona na Rwanda
por. zmianę wprowadzoną 29.10.2003 (14. posiedzenie)
skasowana nazwa wariantowa, która była stosowana
jeszcze za czasów ZSRR jako skrócona nazwa dla
Turkmeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, po
uzyskaniu niepodległości zmieniono skróconą nazwę
państwa z formy rosyjskiej Туркмения na formę turkmeńską Түркменистан (obecnie zapisywaną w alfabecie łacińskim jako Türkmenistan), analogicznie wprowadzono również nową polską nazwę – Turkmenistan
zamiast dwóch alternatywnych nazw krótkich wprowadzono zapis nazwy oddający sporny charakter terytorium; skasowana długa nazwa, zmiana wprowadzona,
gdyż terytorium posiada wyłącznie krótką nazwę
por. zmianę wprowadzoną 28.02.2007 (30. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
por. zmianę wprowadzoną 30.03.2011 (59. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa

20.02.2002
(4. posiedzenie)

–

Timor Wschodni

20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)

Wenezuela; Republika Wenezueli
–

Wenezuela; Boliwariańska Republika
Wenezueli
Australijskie Terytorium Antarktyczne

Bermudy; Wyspy Bermudzkie

Bermudy

20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)

–

Dependencja Rossa

Niue; Wyspa Niue

Niue

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Nowa Kaledonia; Terytorium Zamorskie
Nowa Kaledonia i Dependencje

Nowa Kaledonia

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Pitcairn; Wyspa Pitcairn

Pitcairn; Wyspy Pitcairn

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Polinezja Francuska; Terytorium Zamorskie
Polinezji Francuskiej

Polinezja Francuska

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Saint-Pierre i Miquelon; Terytorium Wysp
Saint-Pierre i Miquelon

Saint-Pierre i Miquelon

20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)

Samoa Amerykańskie

Samoa Amerykańskie; Terytorium Samoa
Amerykańskiego
Święta Helena

Wyspa Świętej Heleny; Święta Helena
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nazwa wprowadzona dla nowopowstałego państwa;
nazwa została przeniesiona na nazwę państwa z nazwy
dotychczasowej jednostki administracyjnej Indonezji,
która uzyskała niepodległość
por. zmianę wprowadzoną 11.12.2002 (7. posiedzenie)
długa (oficjalna) nazwa zmieniona w wyniku zmiany
oryginalnej długiej nazwy państwa
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Nowej Zelandii w Antarktyce
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona, gdyż terytorium
posiada wyłącznie krótką nazwę
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku
zniesienia długiej oryginalnej nazwy terytorium
zmieniona długa nazwa w celu rozróżnienia wyspy od
terytorium zależnego obejmującego również inne wyspy
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku
zniesienia długiej oryginalnej nazwy terytorium
skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku
zniesienia długiej oryginalnej nazwy terytorium
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
nazwa zmieniona w celu rozróżnienia wyspy, nazywanej
po polsku Wyspa Świętej Heleny, od terytorium
zależnego obejmującego również inne wyspy
por. zmianę wprowadzoną 24.02.2010 (48. posiedzenie)

20.02.2002
(4. posiedzenie)

Wallis i Futuna; Terytorium Zamorskie
Wallis i Futuna

Wallis i Futuna

20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)
20.02.2002
(4. posiedzenie)

Wyspy Heard i McDonalda
–

Wyspy Heard i McDonalda; Terytorium Wysp
Heard i McDonalda
Ziemia Królowej Maud

Autonomia Palestyńska

Palestyna
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skasowana długa nazwa, w użyciu pozostaje wyłącznie
nazwa krótka; zmiana wprowadzona w wyniku
zniesienia długiej oryginalnej nazwy terytorium
por. zmianę wprowadzoną 15.12.2010 (56. posiedzenie)
dodana dotychczas nieuwzględniana długa nazwa
terytorium
nazwa dodana dla dotychczas nieuwzględnianego
terytorium zależnego Norwegii w Antarktyce
Autonomia Palestyńska (właściwie: Palestyńskie Władze
Narodowe) to tymczasowa struktura administracyjna
zarządzająca obszarem Palestyny (Strefy Gazy
i Zachodniego Brzegu), a nie nazwa samej Palestyny

