
Prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska jest wieloletnim, zasłużonym członkiem Polskiego 

Towarzystwa Mikrobiologów. W 2000 r. z Jej inicjatywy rozpoczęły się starania o powołanie Oddziału 

Terenowego PTM w Bydgoszczy. Wynikiem tych działań było utworzenie tego Oddziału, który 

zainaugurował swoją działalność pierwszym spotkaniem w styczniu 2001 r. Prof. dr. hab. Eugenia 

Gospodarek-Komkowska została pierwszą Przewodniczącą PTM Oddziału w Bydgoszczy i pełniła tę funkcję 

przez dwie kadencje (2001-2004, 2004-2008). W okresie tym zorganizowała kilkadziesiąt spotkań naukowo-

szkoleniowych. Inicjowała również spotkania naukowe z innymi towarzystwami naukowymi łącząc wiedzę  

z mikrobiologii z pokrewnymi dziedzinami nauki. W latach 2008-2012 była Członkiem Zarządu PTM,  

a następnie Prezesem PTM (2012-2016). Jest też Członkiem kilku innych towarzystwa naukowych 

powiązanych z mikrobiologią medyczną. Jako prezes PTM była zapraszana na wiele konferencji naukowych. 

Była kierownikiem naukowym trzech konferencji, patronowała konferencjom naukowym a także 

wydarzeniom organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych. Powierzono Jej 

organizację dwóch Zjazdów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z uczestnictwem gości zagranicznych, 

które odbyły się w Bydgoszczy (2004, 2016). Ponadto była też organizatorem czterech ogólnopolskich 

konferencji naukowych oraz czterech międzynarodowych. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem  

i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Propagowała wymianę wiedzy z różnych obszarów 

mikrobiologii jako członek Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2015), 

zarówno na terenie kraju, jak i poza nim. Służyła również rozwojowi mikrobiologii jako członek zespołów 

redakcyjnych kilku czasopism naukowych i recenzent manuskryptów do publikacji.  

Jest Autorką ponad 640 prac o łącznej wartości współczynnika IF 306,769 i punktów MEiN 7217. 

Dotychczas wygłosiła wykłady na ponad 100 konferencjach i spotkaniach naukowych dzieląc się wynikami 

badań oraz wiedzą z zakresu mikrobiologii medycznej. Przewodniczyła ponad 50. sesjom podczas krajowych 

i międzynarodowych konferencji naukowych. Była przewodniczącą lub członkiem komitetów naukowych 

kilkudziesięciu konferencji. Współpracuje też z przedsiębiorstwami gospodarczymi z całej Polski. 

Wiedzę i zachętę do pracy badawczej z zakresu mikrobiologii medycznej propaguje wśród 

studentów (założycielka i początkowo opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Mikrobiologii, 

2001 r.). Stwarza też warunki do rozwoju zawodowego zarówno pracowników naukowych, jak  

i realizujących diagnostykę mikrobiologiczną. Była promotorem 30 zakończonych rozpraw doktorskich.  

W Zespole, którym kieruje dwie Osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Ponadto była 

recenzentem 32. rozpraw doktorskich, 24. postępowań habilitacyjnych i trzech postępowań o nadanie 

tytułu profesora.  

Jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii medycznej (2002-2014) tworzyła warunki 

do realizacji programu specjalizacji z mikrobiologii medycznej, zorganizowała z Zespołem 47 kursów dla 122 

diagnostów laboratoryjnych z kraju. Od 2004 r. wielokrotnie uczestniczyła w pracach komisji 

egzaminacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w mikrobiologii medycznej oraz  

w higienie i epidemiologii.  



Prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska była i jest członkiem bądź przewodniczącą różnych komisji 

na poziomie Wydziału, Uczelni, Szpitala, przy Ministerstwie Zdrowia. W 2005 r. utworzyła Stowarzyszenia 

„Rozwój Mikrobiologii” przy Katedrze Mikrobiologii CM UMK i objęła w nim funkcję prezesa, którą pełni do 

chwili obecnej. Była również Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (2012-16, 2016-2020). 

Wielokrotnie nagradzana (indywidualnie i zespołowo) za szczególne osiągnięcia w pracy 

zawodowej, duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań na rzecz Uczelni i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 

im. dra Antoniego Jurasza, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, naukowo-badawczej  

i organizacyjnej. Otrzymywała też nagrody i wyróżnienia za wyniki badań przedstawiane na konferencjach 

naukowych.  

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska została odznaczona Medalem z okazji XX-lecia 

kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Odznaką Honorową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymała też Dyplom Wiceprezesa Rady Ministrów, 

Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei  

i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.  

 


