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Jan Gib ki uro dzi³ siê 8 ma ja 1951 ro ku w Zgie -
rzu, gdzie ukoñ czy³ I Li ceum Ogól nokszta³ c¹ -
ce im. Sta ni s³a wa Sta szi ca. W 1969 ro ku roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W cza sie stu diów odby³
6-ty go dnio w¹ prak ty kê w In sty tu cie Ra dio tech -
ni ki w Mo skwie. W 1974 ro ku uzy ska³ sto pieñ
ma gi stra elek tro ni ki, spe cjal noœæ Au to ma ty ka.
Po odby ciu szko le nia woj sko we go w 1975 ro -
ku zo sta³ mia no wa ny na pod po rucz ni ka re zer -
wy. W la tach 1975–1982 pra co wa³ w Woj -
sko wej Aka de mii Tech nicz nej na sta no wi sku
star sze go asy sten ta na u ko wo-ba daw cze go,
pro   wa dz¹c za jê cia dy dak tycz ne, pro jek tu j¹c
sub na no se kun do we mier ni ki cza su i mi ni kom -
pu te ry z wy ko rzy sta niem uk³a dów se rii 6800.
W tym cza sie pro wa dzi³ rów nie¿ pra ce o cha -
rak te rze te o re tycz nym zwi¹ za ne z ana li z¹
wra¿ li wo œci uk³a dów elek tro nicz nych, efek -
tyw nym ca³ ko wa niem rów nañ ró¿ nicz ko wych
i prze twa rza niem ma cie rzy rzad kich z wy -
ko rzy sta niem ma szyn cy fro wych. Wspó³ pra ca
z Woj sko w¹ Aka de mi¹ Tech nicz n¹ trwa ³¹ do
1990 ro ku i po le ga ³a na wspó³ u dzia le w pro -
jek to wa niu i opro gra mo wy wa niu au to ma tycz -
nych sy ste mów po mia ro wych, zna ko wa rek la -
se ro wych i me dycz nych urz¹ dzeñ la se ro wych.
W la tach 1982–1983 w Na u ko wo-Pro duk cyj -
nym Cen trum Pó³ prze wo dni ków „CE MI” kie -
ro wa³ po mia ra mi kwa li fi ka cyj ny mi uk³a dów
sca lo nych. Od 1983 ro ku by³ za tru dnio ny na
sta no wi sku kon struk to ra w Za k³a dzie Opra -
co wa nia i Pro duk cji Apa ra tu ry Po mia ro wej
„ZO PAN”, pro jek tu j¹c ge ne ra to ry im pul so -

we i ste row ni ki mi kro pro ce so ro we. W la tach
1986–1998 pra co wa³ w In sty tu cie Tech no lo -
gii Elek tro no wej, zaj mu j¹c siê mo de lo wa niem
i dia gno sty k¹ ele men tów elek tro nicz nych.
W 1997 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych (spe cjal noœæ Elek tro ni ka Pó³ prze -
wo dni ko wa). Od 1998 ro ku pra cu je w Po li -
tech ni ce War szaw skiej na sta no wi sku star -
sze go wy k³a dow cy, pro wa dz¹c la bo ra to ria
w Ze spo le La bo ra to riów „Przy rz¹ dy pó³ prze -
wo d ni ko we” i wy k³a dy z przedmio tu „Me to -
dy dia gno sty ki ele men tów elek tro nicz nych”
na Wy dzia le Za rz¹ dza nia Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

Jest wspó³ au to rem czte rech pa ten tów i au -
to rem lub wspó³ au to rem oko ³o czter dzie stu
pu bli ka cji z dzie dzi ny wra¿ li wo œci uk³a dów
elek tro nicz nych, za sto so wañ ste row ni ków
mi kro kom pu te ro wych, eks trak cji pa ra me trów
i dia gno sty ki ele men tów elek tro nicz nych.
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