
 
 

ŻYCIORYSY NOWYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ONCOARENDI THERAPEUTICS SA 
 
Dr Zbigniew Zasłona 
 
Dr Zbigniew Zasłona obronił doktorat w 2010 na Uniwersytecie Giessen i Marburg Lung Center w Niemczech, 
badając mechanizmy modulujące odporność wrodzoną w kontekście zapalenia płuc. Po uzyskaniu doktoratu, 
kontynuował prace na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Michigan w USA, gdzie skupił się na badaniach 
farmakologicznych receptorów GPCR, a w szczególności lipidowych mediatorów zapalenia. Na swoje badania 
otrzymał amerykańskie i niemieckie granty z Deutsche Forschungsgemeinschaft i American Lung Association. Od 
2015 roku był pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin (Irlandia) na wydziale Biochemii i Immunologii, 
a także w nowo powstałej firmie biotechnologicznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za programy opracowania 
leków przeciwzapalnych. W swoich badaniach zgłębiał mechanizmy hamowania aktywacji inflamasomu 
(złożonego układu molekularnego reagującego na czynniki wywołujące zapalenie, mającego kluczowe znaczenie 
przy zwalczaniu infekcji) i regulacji immunometabolizmu. Prowadził też program INsTRuCT, finansowany z 
funduszy Unii Europejskiej Horyzont 2020, który ukierunkowany jest na terapię opartą na mieloidalnych 
komórkach regulatorowych (MRC). Dr Zasłona jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji w najlepszych 
czasopismach naukowych, takich jak Nature, Blood, Journal of Experimental Medicine i Journal of Allergy and 
Clinical Immunology. Jego prace były cytowane ponad 2000 razy (h–23). Jest także częstym recenzentem w 
czasopismach immunologicznych i pulmonologicznych. Dr Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem 
w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych 
konferencjach naukowych. 
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Dr Adam Gołębiowski 
 
Dr Adam Gołębiowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami badawczo-rozwojowymi z 
udokumentowanymi sukcesami w projektowaniu nowych leków. W roku 1987 ukończył doktorat w Instytucie 
Chemii Organicznej PAN a następnie staż podoktorski na Wayne State University, Michigan, USA. Posiada ponad 
20-letnie doświadczenie w kierowaniu grupami chemicznymi prowadzącymi badania nad nowymi lekami (drug 
discovery). 

W latach 1989-2006 kierował grupami chemików medycznych i programami badawczymi w Procter & Gamble 
Pharmaceuticals a następnie w latach 2006-2012 w Institutes for Pharmaceutical Discovery (IPD) w Connecticut, 
USA. Autor ponad 30 patentów, 100 prac oryginalnych, artykułów przeglądowych i książek.  

Jest jednym z założycieli OncoArendi Therapeutics. 

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska 
 
Agnieszka ma ponad 25 lat doświadczenia w obszarze HR, w tym ponad 10 lat na stanowiskach menedżerskich. 
Jako Dyrektor HR odpowiadała między innymi za procesy rekrutacji, on-boardingu, motywacji, szkoleń i rozwoju 
pracowników, oceny kompetencji i zarządzania rozwojem talentów, zarządzania efektywnością pracy czy 
budowania zaangażowania pracowników. Ściśle współpracując z Zarządami i kadrą menedżerską, tworzyła i 
realizowała ustaloną strategię personalną oraz wprowadzała zmiany służące budowaniu wartości firm, w których 
pracowała. Agnieszka łączy orientację biznesową z dbałością o ludzi i nastawieniem na ich rozwój. Od kilku lat 
prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa personalnego współpracując z firmami jako Interim HR, trener 
i mentor kadry kierowniczej oraz doświadczony asesor w badaniach potencjału metodą AC&DC. 

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia o specjalności organizacja i 
zarządzanie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania kadrami oraz prawa pracy na 
Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kompetencje podnosiła podczas wielu szkoleń, a w ostatnich latach 
ukończyła Szkołę Team Coachingu oraz Akademię Proaktywnego Przywództwa. Jest współzałożycielką Polskiego 
Stowarzyszenia HR w Polsce. 
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