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Szanowni Państwo, 
 
 
w ramach sierpniowego wydania Perspektyw HR oddajemy w Państwa ręce e-book 

#HRwChmurze 2.0. To zbiór praktycznych komentarzy poświęconych digitalizacji procesów 

HR i zarządzaniu procesami HR online. Komentujemy m.in. takie zagadnienia, jak: 

 

• digitalizacja dokumentacji pracowniczej 

• kiedy dokumenty w formie pisemnej, a kiedy online 

• jak rozwiązać umowę o pracę na odległość 

• wykorzystanie chatbotów w rekrutacji 

• kody QR w praktyce HR 

 

i wiele innych. 

 

Teksty powstawały na bazie wyzwań i doświadczeń związanych z pandemią COVID-19, 

lockdownem oraz upowszechnianiem się pracy zdalnej i hybrydowej. Były regularnie 

publikowane na profilu PCS na LinkedIn. Pomysłodawcą i współautorem cyklu jest jeden  

z naszych prawników - Michał Bodziony. 

 

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie cyklem, w odpowiedzi na Państwa prośby 

zdecydowaliśmy się za zebranie wszystkich komentarzy w jednym miejscu. 

 

Życzymy przyjemnej lektury.  

 

Sławomir Paruch,  

Robert Stępień 

 

 

http://www.pcslegal.pl/
https://pcslegal.pl/zespol/michal-bodziony/
https://pcslegal.pl/zespol/slawomir-paruch/
https://pcslegal.pl/zespol/robert-stepien/
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https://pcslegal.pl/wp-content/uploads/2021/08/e-book.-HRwChmurze_2.0_2021-07-15.pdf
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PCS | MeetUp: Oczekiwanie ciągłej dostępności na pracy zdalnej a mobbing i dyżur 
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu PCS | MeetUp adresowane wyłącznie do Klientów 

PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global. 

 

Termin: 3 sierpnia br., godz. 11:00-11:30, online. 

Prelegenci: r. pr. Karolina Kanclerz. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl | Więcej: tutaj. 

 

Webinar: Media społecznościowe po pracy 
 
Termin: 5 sierpnia br., godz. 11:00-11:45, online. 

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl | Więcej: tutaj. 

 
PCS | MeetUp: Zachowanie reguł compliance w relacjach ze związkami zawodowymi 
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu PCS | MeetUp adresowane wyłącznie do Klientów 

PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global. 

 

Termin: 10 sierpnia br., godz. 11:00-11:30, online. 

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl | Więcej: tutaj. 

 
Warsztat: Strategia HR w czasie pandemii 
 
Zapraszamy do udziału w warsztacie organizowanym przez PCS Paruch Chruściel Schiffter | 
Littler Global wspólnie z Proability. 
 
Termin: 9 września br., godz. 9:00 – 14:40. 
Prelegenci: adw. Bartosz Wszeborowski oraz apl. adw. Piotr Kozłowski. 

Rejestracja oraz szczegółowa agenda tutaj | Więcej: tutaj. 

 

O związkach ze związkami: Zasady współdziałania ze związkiem zawodowym – zakres 

uprawnień i przywilejów 

 

Zapraszamy do udziału w cyklu O związkach ze związkami, poświęconym zarządzaniu 

relacjami ze związkami zawodowymi. 

 

Termin: 16 września br., godz. 11:00 – 11:45, online. 

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl | Więcej: tutaj. 

 

http://www.pcslegal.pl/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/pcs-meetup-oczekiwanie-ciaglej-dostepnosci-na-pracy-zdalnej-a-mobbing-i-dyzur/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/webinar-media-spolecznosciowe-po-pracy/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/pcs-meetup-zachowanie-regul-compliance-w-relacjach-ze-zwiazkami-zawodowymi/
http://proability.pl/wydarzenie/24109/
https://pcslegal.pl/warsztat-strategia-hr-w-czasie-pandemii/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/cykl-o-zwiazkach-ze-zwiazkami/
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Webinar: Praca zdalna – propozycje nowych rozwiązań i ich skutki dla pracodawców 

 

Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global wspólnie z Polskim Związkiem 

Zarządzania Wierzytelnościami zapraszają na webinar. 

 

Termin: 22 września br., godz. 11:00 – 12:00, online. 

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, partner oraz r. pr. Robert Stępień, partner. 

Moderator spotkania: Rafał Hermański, członek Zarządu PZZW. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: perspektywyhr@pcslegal.pl | Więcej: tutaj. 

 

http://www.pcslegal.pl/
mailto:perspektywyhr@pcslegal.pl
https://pcslegal.pl/webinar-praca-zdalna-propozycje-nowych-rozwiazan-i-ich-skutki-dla-pracodawcow/

