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AN DRZEJ
D¥ BROW SKI
An drzej D¹ brow ski uro dzi³ siê 8 kwiet nia 1947
ro ku w K¹ tach Wro c³aw skich. Szko ³ê pod sta -
wo w¹ oraz li ceum ogól no kszta³ c¹ ce ukoñ czy³
w Sie dl cach. Jest ab sol wen tem Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie uzy s -
ka³ ty tu ³y i stop nie: ma gi stra in ¿y nie ra (1971),
dok to ra na uk tech nicz nych (1978), dok to ra ha -
bi li to wa ne go na uk tech nicz nych (1989) i ty -
tu³ pro fe so ra (2008). W la tach 1973–1976
stu dio wa³ ma te ma ty kê na Uni wer sy te cie
War szaw skim.

Od 1971 ro ku jest pra cow ni kiem In sty tu tu
Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej,
od 1995 ro ku na sta no wi sku pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go. Od 1991 ro ku jest kie row ni kiem
Za k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj nych. W la -
tach 2002–2008 by³ dy rek to rem In sty tu tu Te -
le ko mu ni ka cji. W la tach 1971–1978 An drzej
D¹ brow ski by³ za an ga ¿o wa ny w sze re gu pra -
cach dla pol skie go prze my s³u, w szcze gól no -
œci przy pro jek to wa niu mo de mów z odbior ni -
ka mi ad ap ta cyj ny mi. By³ w tym okre sie miê dzy
in ny mi au to rem in no wa cyj nej, opa ten to wa nej
i spraw dzo nej eks pe ry men tal nie, ta bli co wej
me to dy ad ap ta cyj nej kom pen sa cji echa. 

W la tach 1982–1989 bra³ udział w ba da -
niach nad no w¹ w tym cza sie, g³ów nie w za -
sto so wa niach mi li tar nych, tech ni k¹ wid ma roz -
pro szo ne go (Spre ad Spec trum). By³ au to rem
kil ku kon struk cji sprzê tu, wie lu pu bli ka cji do -
ty cz¹ cych tych sy ste mów oraz pa ten tu do ty -
cz¹ ce go ich syn chro ni za cji.

W la tach 1991–1999, ja ko kie row nik
Za k³a du Sy ste mów Te le tran smi syj nych, wspó³ -
pra co wa³ z Te le ko mu ni ka cj¹ Pol sk¹ SA, w ra -

mach której po wsta ³o miê dzy in ny mi sze reg
pro jek tów sie ci TP SA. Po wsta ³y pro jek ty sie ci
SDH dla Pol ski oraz War sza wy, pro jek ty sie ci
syn chro ni za cyj nej dla Pol ski, sie ci WDM dla
Pol ski oraz do ku ment kon cep cyj ny roz wo ju
In ter ne tu w Pol sce. Wy ni ki ba dañ oraz pro jek -
ty ze spo ³u ZST z te go okre su zo sta ³y za war te
w 5 podrêcz ni kach, po nad 50 pu bli ka cjach
oraz po nad 50 ra por tach tech nicz nych. 

W Za k³a dzie pro wa dzo ne by ³y po nad to
pra ce na u ko wo-ba daw cze do ty cz¹ ce ta kich
za ga dnieñ, jak: sy ste my do stê po we ka blo we
i ra dio we, sie ci ko mór ko we trze ciej ge ne ra cji
UMTS, sy ste my sa te li tar ne VSAT, te le fo nia in -
ter ne to wa (Vo IP), tech ni ki mul ti me dial ne w te -
le nau cza niu oraz me to dy ko do wa nia, syn te zy
i roz po zna wa nia mo wy. An drzej D¹ brow ski
kie ro wa³ tak ¿e udzia ³em ze spo ³ów z In sty tu -
tu Te le ko mu ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej
w wie lu pra cach pro wa dzo nych w ra mach
pro gra mów eu ro pej skich: Co de net, Eu ro pa ce,
Eu ro sat, Eu ro step, TEN i Twi ster oraz odby³ kil -
ka sta ¿y za gra nicz nych, m.in. w Uni ver si ty of
Sur rey, École Na tio na le Su pér ie re de Te le co -
mu ni ca tion (Evry) i Uni ver si te de Po i tiers). 



prze wo dni cz¹ cym ko mi te tu pro gra mo we go
KSTiT. By³ kon sul tan tem w wie lu in sty tu cjach
pañ stwo wych i fir mach pry wat nych. Ostat nio
wspó³ pra cu je, na czê œci eta tu, z ame ry kañ sk¹
fir m¹ Tel cor dia, bê d¹ c¹ spad ko bier c¹ tra dy cji
Bel labs. By³ wie lo krot nie na gra dza ny, m.in.
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi.

An drzej D¹ brow ski jest ¿o na ty (¿o na, An -
na Ma ria D¹ brow ska jest le ka rzem), ma tro je
dzie ci (syn Pa we³ jest in ¿y nie rem in for ma ty -
kiem i magistrem in¿ynierem te le ko mu ni ka cji,
cór ka An na Zo fia jest le ka rzem sto ma to lo giem
i dok to ran tem, syn Piotr — dok to ran tem w dzie -
dzi nie ochro ny œro do wi ska).

W ra mach swo jej dzia ³al no œci dy dak tycz -
nej An drzej D¹ brow ski pro wa dzi ostat nio wy -
k³a dy „Pod sta wy trans mi sji cy fro wej” oraz
„Sy s te my sze ro ko pa smo we z roz pra sza niem
wid ma”. By³ pro mo to rem 7 prac dok tor skich
oraz po nad 50 prac ma gi ster skich. Re cen zo wa³
oko ³o 30 prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych.

Jest cz³on kiem: Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le -
ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, Pol skie -
go To wa rzy stwa Za sto so wañ Elek tro ma gne -
ty z mu Pol skiej Aka de mii Na uk, IE EE; by³/jest
cz³on kiem rad na u ko wych wie lu in sty tu cji,
cz³on kiem kil ku rad pro gra mo wych kon fe ren -
cji na u ko wo-tech nicz nych, w tym wie lo let nim
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