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W dniach 26-26 maja 2019 r. w Janowie Podlaskim odbyła się XVIII Międzynarodowa 
Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2019. Jej organizatorami byli: Komitet Akustyki 
Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. 
Konferencja została objęta Honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz patronatem medialnym: 
miesięczników „Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka”, „ATEST” i „Promotor BHP” oraz 
portalu „Rzecznicy Nauki”. Sponsorami konferencji byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. 

Celem konferencji była popularyzacja najnowszych osiągnięć z zakresu ochrony człowieka 
przed zagrożeniem hałasem i drganiami mechanicznymi, monitoringu akustycznego 
środowiska przemysłowego i naturalnego, a także  projektowania rozwiązań i urządzeń 
ograniczających wpływ hałasu i drgań na środowisko pracy oraz środowisko naturalne. 

W Konferencji uczestniczyło 106 osób. Byli to specjaliści z Polski oraz z: Kanady, Niemiec, 
Rumunii, Słowacji i Włoch, zajmujący się zagadnieniami ograniczania wpływu hałasu i drgań 
na człowieka i środowisko. W większości byli to pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji 
kontroli warunków pracy i środowiska. Dużą grupę uczestników konferencji stanowili także 
przedstawiciele producentów i dystrybutorów aparatury i środków redukcji hałasu, a także 
przedstawiciele przedsiębiorstw, poszukujący nowoczesnych rozwiązań z zakresu ograniczania 
wibracji i hałasu w środowisku pracy.  
 
Na konferencji zaprezentowano w sumie 65 referatów, prezentujących wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych dotyczących wpływu hałasu na organizm człowieka, 
właściwości środków ochrony indywidualnej, działania z zakresu edukacji, kierunki prac 
normalizacyjnych oraz realizacja konkretnych rozwiązań technicznych służących walce z 
hałasem. Referaty dotyczące tych zagadnień zostały wygłoszone przez wybitnych naukowców, 
zarówno zagranicznych, jak i polskich. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której wiodące 
firmy prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju aparatury pomiarowej 
oraz rozwiązań technicznych służących ograniczaniu hałasu.  
 
 
Więcej informacji o konferencji: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 
tel. 22 623 36 86, e-mail: noise19@ciop.pl 
www.ciop.pl/noise_19 
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