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Publikacja zawiera polsko-angielski słownik pojęć i inicjatyw 
związanych ze społeczną odpowiedzialnością i rozwojem 
zrównoważonym. 
 
 
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników, w tym praktyków i teoretyków zarządzania, 
zainteresowanych przemianami w zakresie postrzegania roli biznesu we współczesnym społeczeństwie. Autorzy 
przedstawiają w niej obecny stan debaty na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate 

social responsibility – CSR) oraz rozwoju zrównoważonego (ang. sustainable development).  
 
Część słownikowa książki zawiera omówienie 100 pojęć i inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
organizacji i rozwojem zrównoważonym. Doskonale zatem nadaje się również jako materiał dydaktyczny zwłaszcza dla 
studentów. W tym celu każde z pojęć i inicjatyw przedstawione w słowniku zaopatrzone zostały w zadania do 
samodzielnego wykonania. Dzięki nim czytelnik ma możliwość poszerzyć swoje rozumienie przedstawionych 
zagadnień a nauczyciel pokierować procesem zdobywania wiedzy przez studenta.  
 
Książkę napisali znakomici eksperci z omawianej problematyki: profesor Jan Jonker z Uniwersytetu Radboud z 
Nijmegen w Holandii oraz doktor Agata Rudnicka i doktor Janusz Reichel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
 
Dzięki zastosowaniu formuły non-profit w procesie opracowania i wydania publikacji można było utrzymać jej cenę na 
przystępnym poziomie. Zapraszamy do zakupu i zapoznania się z publikacją oraz polecania jej szczególnie studentom. 
 
W celu zamówienia publikacji należy wypełnić przelew na konto Centrum Strategii i Rozwoju Impact: 

 
ALIOR BANK: 17 2490 0005 0000 4500 2929 6012 

 
Na przelewie należy wpisać liczbę zamawianych egzemplarzy i tytuł „Nowe horyzonty”. Na przelewie należy umieścić 
adres, na który należy przesłać publikację. W celu szybszej odpowiedzi prosimy równocześnie o kontakt mailowy 
(biuro@csri.org.pl). 
 
Cena jednego egzemplarza wynosi: 27,50 zł 
 
W przypadku zamówień indywidualnych (1-2 egzemplarzy) koszt przesyłki listowej ekonomicznej pokrywa fundacja. 
W przypadku zainteresowania inną formą przesyłki oraz w przypadku zamówień instytucjonalnych i/lub większej 
liczby egzemplarzy prosimy o kontakt mailowy (biuro@csri.org.pl) w celu ustalenia warunków przesyłki i jej kosztów.  
 

Zapraszamy do kontaktu: Centrum Strategii i Rozwoju Impact, ul. Zielona 27, Łódź 90-602.  
Tel.: (+48) 666344233; www.csri.org.pl; biuro@csri.org.pl 
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