
Marcin Szumowski:  

Pan Marcin Szumowski ukończył magisterium i doktorat na University of Illinois w USA oraz uzyskał tytuł MBA z zakresu 
zarządzania. 

Marcin Szumowski ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami badawczymi i inwestycyjnymi w branży 
biotechnologicznej oraz diagnostyki medycznej (ang. Life Science). Łącznie prowadził ponad 40 projektów B+R o łącznym 
budżecie ponad 200 mln euro. Współtworzył lub zarządzał szeregiem start-upów technologicznych w obszarze Life Science, 
m.in. Medicalgorithmics SA, gdzie pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu w okresie 2005-2010. W tym okresie pozyskał dla 
firmy prawie 10 mln środków prywatnych i publicznych na rozwój technologii PocketECG. Był również odpowiedzialny za 
rozwój biznesu i nadzorował wprowadzenie na rynek pierwszych produktów w Europie (CE 2008, 2009) i w USA (FDA 510k, 
2009).  

Marcin Szumowski współtworzył platformę transferu technologii dla klastra bio-tech-med w województwie Mazowieckim 
(BTM Mazovia i BTM Innovations) utworzonego wokół inwestycji w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) 
o wartości ponad 100 milionów Euro. Klaster zrzesza trzy największe warszawskie uniwersytety, wiodące instytuty PAN 
oraz kilkanaście firm i funduszy z branży Life Science. Był również członkiem międzynarodowej sieci eksperckiej – GLG 
Institute. Od 2012 roku Marcin Szumowskim uczestniczy w niezależnych panelach eksperckich, wspierających Komisję 
Europejską w ocenie największego na świecie programu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w badaniach bio-
farmaceutycznych – Inicjatywy Leków Innowacyjnych (ang. Innovative Medicines Initiative – IMI). 

Marcin Szumowski od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu OncoArendi Therapeutics SA. 

Sławomir Broniarek 

Sławomir Broniarek od 2000 do 2008 roku zatrudniony w Pocztylion-Arka PTE S.A. na stanowiskach, Kontrolera 
Finansowego a następnie Dyrektora Biura Finansów. 

Od czerwca 2008 roku do marca 2011 roku zatrudniony w OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA 
Domu Maklerskim Sp. z o.o. oraz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. jako Dyrektor Departamentu Księgowości 
Finansowej. Pełnił też funkcję Dyrektora Finansowego w Domu Brokerskim TMS Brokers S.A oraz w FIT Dom Maklerski. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania, studiów podyplomowych w zakresie 
zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz kursu Management 2008® i Strategic 
Leadership Academy™ 2019 prowadzonego przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School 
Publishing. 

Sławomir Broniarek od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu OncoArendi Therapeutics SA 

Rafał Kamiński 

Dr Rafał Kamiński posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków 
drobnocząsteczkowych. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w 
Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (Narodowe Instytuty Zdrowia) oraz 
ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia).  

Rafał Kamiński od ponad 12 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, 
Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię 
rozwoju, portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów klinicznych. Dwa z jego projektów z sukcesem 
zakończyły badania Fazy I/II, a jeden z leków jest w Fazie III rozwoju klinicznego.  

Dr Rafał Kamiński ma także doświadczenie w koordynacji i nadzorze projektów rozwoju leków prowadzonych we 
współpracy z zewnętrznymi firmami biotechnologicznym oraz CRO. Był członkiem rad naukowych oraz komitetów 
doradczych (7PR UE; Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym z grupy Nature), a jego prace 
były cytowanie ponad 2500 razy (Google Scholar). Jest także twórca lub współtwórca 6 wynalazków objętych zgłoszeniami 
patentowymi. 

Rafał Kamiński pełni funkcję Członka Zarządu OncoArendi Therapeutics SA od 7 kwietnia 2020 r. 


