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On-site construction employees’ occupational
safety in Europe the enhancement and
strengthening of their Health and Safety skills
development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with
the use of contemporary devices.

SERIO project No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 On-site
construction employees’ occupational safety in Europe
the enhancement and strengthening of their Health and
Safety skills development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with the use of
contemporary devices, a two year project started in
March 2014, will develop a mobile application for H&S
rules. The SERIO application will be available for mobile
devices such as tablets and smartphones (Android OS).

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org
The aim of the SERIO is to train in an active way. SERIO
will include practical examples taken from the
construction industry based on case studies, interactive
tasks and quizzes, etc.

www.erbilproje.com

This SERIO project is designed for all stakeholders in the
construction industry. The aim is to promote occupational
health and safety standards across the industry and to
build a safer, healthier and more productive working
environment.

www.mps-aquitaine.org

PROJECT AIMS

www.ciape.it

The SERIO project addresses the following objectives:

CONTACT

-

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Contact person: Maciej Siemiątkowski

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

PARTNERS

-

the creation of an application allowing quick and easy
understanding of H&S issues
the creation of a training methodology adapted for
the application including e.g. pictures, voices,
animations and short movies
the improvement of H&S practice on building sites
across Europe
the enhanced mobility of the labor force in the
European Union.

Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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Wzmocnienie umiejętności pracowników
budowlanych w ramach BHP przy użyciu
multimedialnego szkolenia opartego na przykładach
zaczerpniętych z życia codziennego.

Projekt SERIO 2013-1-PL1-LEO05- Wzmocnienie
umiejętności pracowników budowlanych w ramach BHP
przy użyciu multimedialnego szkolenia opartego na
przykładach zaczerpniętych z życia codziennego rozpoczął
się 1marca 2014. Celem projektu jest stworzenie aplikacji
dotyczącej szkolenia z zakresu BHP. Aplikacja będzie
dostępna na urządzenia mobilne – tablety, smartfony
(Android OS).

PARTNERZY

SERIO skierowane jest na aktywną metodę uczenia się.
Aplikacja SERIO będzie zawierać praktyczne przykłady
reakcji na niebezpieczeństwa, prezentować niebezpieczne
sytuacje, ostrzegać przed zagrożeniami, uczyć reagowania
i bezpiecznego myślenia.

www.ciob.org

www.il.pw.edu.pl

www.erbilproje.com

Aplikacja SERIO skierowana jest do wszystkich osób
pracujących w branży budowlanej, a szczególnie dla
pracowników budowlanych pracujących bezpośrednio na
placach budów.

www.mps-aquitaine.org

Aplikacja SERIO ma się przyczynić do poprawy i promocji
bezpieczeństwa i zasad BHP na budowach i
zoptymalizowania pracy.

www.ciape.it

Cele projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

www.pzpb.com.pl



Aplikacja SERIO – poziom A2 EQF



Zakres kursu – cztery moduły podzielone na
piętnaście lekcji



Dzięki aplikacji użytkownicy będą mogli w
„bezpieczny” sposób zmierzyć się z
problematycznymi sytuacjami i rozwiązać podane
zadania.

KONTAKT
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warszawa
Polska
Osoba do kontaktu: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Strona projektu: www.serio.mobi
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

