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str. 107, trzeci paragraf, pod drugą tabelą:  

-  jest:   W pierwszej turze wyborów, która jedyny raz w historii III RP odbyła się tego samego 
dnia co wybory parlamentarne, nieznacznie zwyciężył kandydat PO, 

- powinno być:  W pierwszej turze wyborów, która jedyny raz w historii III RP odbyła się 
w zbliżonym czasie co wybory parlamentarne, nieznacznie zwyciężył kandydat PO, 

str. 114,  podpis pod zdjęciem  
- jest :  Mary Robinson – pierwsza w historii kobieta sprawująca urząd prezydenta Irlandii  

(1997–2004) 
- powinno być :  Mary Robinson – pierwsza w historii kobieta sprawująca urząd prezydenta 

Irlandii (1990-1997) 
str. 142  pierwsza linia tekstu w ramce  

- jest :    Amerykański politolog Josep M. Colomer zaproponował w roku 2004  
- powinno być :  Katalońsko-hiszpański politolog Josep M. Colomer zaproponował w roku 2004  

str. 201  rys 5.2,  ostatnia data po prawej stronie osi poziomej rysunku 
- jest :    2001  
- powinno być :  2011  

str. 213,  Tabela 6.1, podpis do Tabeli 6.1 oraz drugi paragraf 
- jest :  Liczba europosłów (mandatów)  105 
- powinno być :  Liczba europosłów (mandatów)  110 

str. 213,  Tabela 6.2, podpis do Tabeli 6.2, trzeci oraz czwarty paragraf 
- jest :   Liczba europosłów (mandatów)  106 
- powinno być :  Liczba europosłów (mandatów)   111 

str. 232  drugie zdanie tekstu w ramce  
- jest :   10 win białych (cztery francuskie Bordeaux i sześć kalifornijskich Cabernet Sauvignon) 

i czerwonych (cztery francuskie i sześć kalifornijskich Chardonnays). 
- powinno być :  10 win czerwonych (cztery francuskie Bordeaux i sześć kalifornijskich Cabernet 

Sauvignon) i białych (cztery francuskie i sześć kalifornijskich Chardonnays). 
str. 383, koniec drugiego paragrafu   

- jest :  Analiza danych z wyborów w roku 2003, przed dojściem do władzy Władimira Putina, 
pozwala szacować odsetek komisji naciągających wyniki na poziomie zaledwie jednego 
procenta. 

- powinno być :  Analiza danych z wyborów w roku 2003, przed ugruntowaniem się władzy 
Władimira Putina, pozwala szacować odsetek komisji naciągających wyniki na poziomie 
zaledwie jednego procenta. 
 

Bardzo dziękujemy wszystkim uważnym czytelnikom za konstruktywne uwagi prowadzące do identyfikacji 
błędów i niedociągnięć w naszej książce. Uprzejmie prosimy czytelników, którzy spostrzegli w tekście usterki nie 
ujęte w tej erracie,  o przesłanie nam  wiadomości poczta elektroniczną na adres:    karol at cft.edu.pl 
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