




























Errata 

Strona Jest Powinno być 
27 (ostatni wiersz w tabeli) Boluding Boulding 

72 (drugi akapit – wiersze jedenasty i piętnasty) 2800 3333 

72 (drugi akapit – wiersz piętnasty) 2200 1667 

73 (trzeci wiersz od góry) 800 1333 

73 (trzeci wiersz od góry) 3000 1667 

74 (pierwszy kontynuowany akapit - przedostatni wiersz) 2800 3333 

74 (pierwszy kontynuowany akapit - ostatni wiersz, drugi akapit –  
trzeci wiersz od góry i czwarty wiersz od dołu) 

800 1333 

74 (drugi akapit - drugi i trzeci wiersz) straci je zatrudniający zatrudniający straci 1333 zł 

74 (drugi akapit – trzeci wiersz od dołu) 400 933 

97 (pierwszy wiersz) w pismach w swoich pismach 
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