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TEkr Alerł GiEnoŃ
Foroqnnfie Tłdeusz Poźnink

est j edną z naj starszych i mjbar dzie1 rozpoznawalnych
firm w Rzeszowię. obecna ICN Polfa Rzeszów S.A.'
zadomowiona w j ednym z najładniej szych budynków
nowoczesnej architektury w mieście, zaczynała swój

żywot ponad 60 lat temu jako mała spółdzielnia produkują-
ca ledwię kilka parafarmaceutyków na lokalny rynek. Za-
częło się na ul. Śniadeckich, potem wraz zrozwojem firmy
część produkcji przeniesiono do Kraczkowej, w końcu uli-
ca Przemysłowa, a od 1'999 r. siedzibą firmy jest nowoczę-
sny budynek górujący nad ulicą Przemysłową i aleją Bata-
lionów Chłopskich w Rzeszowie. Zmieniły się też możli-
wości. Dziś to już nie jest ledwie kilka, ale ponad 150 ro-
dzajow preparatów produkowanych na rynek polski i do
ponad 50 krajów na świecie, zaśroczna liczbawyproduko-
wanych opakowań ze specyfikamiprzekłacza 55 milionów
sztuk. Do najpopularniej szych leków wychodzących z rze-
szowskiej PolĘ należą m.in': bisocard z grupy beta-blo-
kerów powoduj ący zmniejszenie częstotliwości rytmu ser-
ca i siły jego skurczu oraz obrtiżęnie ciśnięnia tętniczego;
klarmin, stosowany przy zakażeniach bakteryjnych; aclo-
tin, podawany pacjentom zagroŻonym powikłaniami za-
krzepowo-zatorowymi po przebytym zasł,aIe sęrca lub mó-
zgir, oraz mestinon, stosowany w leczeniu choroby zwanej
miastenią, czyli niedowładem mięśni szkieletowych.

Kiedy w t985 r. zaczyttałem pracę w Polfie, przy-
gotowywaliśmy zaledwie 40 rodzajów lekarstw, ale wte-
dy i dziś nięzniennie popularnymi specyfikami pozosta-
ją: chlorchinaldin i asprocol - uśmiecha się prezes Tade-
usz Pietrasz.

Zwtązek prezesa Piętrasza z ICN Polfa Rzeszów S.A.
wcale nie był taki oczywisty. Wprawdzie z chemią zwią-
zał się już jako kilkuletni mieszkaniec Brzozowa, zafascy-
nowany cher-nicznymi eksperymentami autorstwa starsze-
go kolegi, aIę z czasem było Ęle innych ciekawych rzeczy
dookoła, że kto by całymi dniami śIęczał nad kolbami w la-
boratorium.

AKAD E IV A WYC I] CWAN I A'IZYCZN EGO
przegroło z Politechnikq Rzeszowskq

- Po podstawówcę trafiłęm do technikum chemiczne-
go w Jaśle, ale nię była tojakaś dokładnie przemyślana de-
cyzja, raczej doradztwo nauczycieli, bo uczniem byłem
średnim - opowiada Tadeusz Pietrasz. I zaczęło się: po-
nad cztery lata spędzone na grze w siatkówkę w Liwoczu
Jasło, miłość do sportu w ogóle' zainteresowanie fotogra-
fią, pierwszyrni wędrówkami w góry' W końcu nadeszła >
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matura i młody Pietrasz był pewny, że kolejnych pięć lat
spędzi na Akademii Wychorł'ania Fizycznego \\' Krakori'ie.
ZłoŻył nawet dokumenty na ucze1nię' Zanirn jednak rr rje-
chał do Krakowa, dał się namówić kolegom i postanorr ił
zdawac na chemię na Politechnice Rzeszorr'skiej.

Broń Boże nie miałem wtedy długofaloli'ego planu
swojej przyszłej kariery - Żartlje Tadeusz Pietrasz. - Kil-
kadziesiąt lat ternu nikt nie myślał w ten sposób, byĘ różne
szczęśliwe przypadki, a ja w ogóle mam w życiu szczęście.
Właściwie do wszystkiego, do domu' pracy' Żony. Z Jolą
poznaliśmy się na studiach i tak już jesteśmy ze sobą kilka-
dziesiąt lat. Żona czasem się śmieje, że w życiu przegrała
tylko z jedną rywalką, Pol1Ę. Gdybym jednak dziś miał do-
konywac wyborów sprzed lat, to pewnie zdecydowałbym
się na nredycynę - daje duże spełnienie w pracy.

Sam zaczynał w sanockim Stonrilu. Na studiach korzy-
stał ze stypendium tej filmy' a po dyplomie miał obowiązek
w niej pracować. To były kolorowe czasy, miał juz wtedy
zonę, ajedyną Szansą na mieszkanie był kwaterunek w sa-
nockirn hotelu robotniczym, każde w innym pokoju na roż-
nych piętrach. Nic dziwnego, ze szybko wystarał się o pra-
cę w rzęSzowskiej WSK, w sekcji pokryć i konserwacji
lv dzialę głównego metalurga. Jędnak siedzenie za biur'
kiem i przepisywanie formułek po polsku i rosyjsku trudno
naZ\\ ac pasjonującym zajęciem.

- Coraz częściej wtedy myślałem, by znależc pracę
rv zgodzie z moinr chenricznym wykształceniem - opowia-
da Tadeusz Pietrasz. 'Zanim zostałęm zatrudniony w Pol-
fie, trzy razy przychodziłem tam na rozmowy o pracę. Po-
czątkowo starałem się o miejsce mistrza na produkcji, nie
udało się. Za trzectm razem dostałem propozycję pracy
rv dziale badawczo-rozwojowym na oddziale syntez jako
aparatowy syntezy leków. Po etapie pracy w biurze zosta-
łem zwykłym pracownikienr fizycznym, ale z dwukrotnie
wyższą pensją niż w WSK, co bardzo mnie wtedy ucieszy-
ło. W dodatku to był bardzo fajny, rozwojowy okres. I tyl-
ko żona nie podzielała mojego zachwytu. Zapachy substan-
cji chemicznych' jakie ciągnęły się za mną do domu, ze-
bym nie wiem co robił, były naprawdę dużym testeln jej
cierp1iwości.

Kariera zawodowa prezesa Pietrasza nie przypomina
rvspółczesnych, nierzadkich w korporacjach karier mło-
dych menedzerów, którzy, bywa że juŻ po kilku latach pra-
cy, są członkami zarządow albo prezesami. Jego awansę'
choć szybkie, to jednak pozwoliły mu przejść od najniż-
szego do najwyższego szczęb\a kariery w firmie. Jakprzy-
znaje Pietrasz, fakt, że zaczynał jako pracownik fizycz-
ny, nauczył go pokory, szacunku dla innych pracowników
oraz dystansu do wszystkich i wszystkiego. Po roku pra-
cy jako aparatowy syntezy leków został mistrzem na od-
dziale produkcji leków. Wtedy teŻ stał się bohatereln moze
i zabawnej z perspektywy lat historii, a jlŻ na pewno pfo-
roczej. W tamtym czasie Piętrasz był jedynym mistrzem

- męŻczyzną na oddziale produkcji i gdy pewnego dnia
przyjechał Szwajcar, by uruchomić nową maszynę, młody
mistrz mu pomagał. Metodyczny Szwajcar nie lubił mar-
nować czasu i uparł się, ze nie wyjdzie z zakładu, zanim
nie uruchomi urządzenla. Co było robić, TadeuszPiętrasz

tkwił przy nim przeszło trzy dni dzień i noc. Gdy na ko_
rriec przypomniał sobie, by zadzwontć do zony do donu,
ta już zdąŻyła obdzwonić pogotowie ratunkowe, straż po-
Żarną i policję. Pracowity chemik w końcu slę znalazł, ale
lr kolą'nych latach rodzina musiała się przyzwyczaic, że
\\ pracv. jeś1i jest potrzeba, prezes Pietrasz zostaje caĘ-
rrli dniarni. Zlvłaszcza ze na kolejne wysokie stanowiska
nie czekał długo. Po czasie bycia mistrzem, został prze-
niesionr na technologa dzlału Syntez, w l99l roku awan-
sorr'ał na ełórlnego technologa rzeszowskiej Polfy. Cztery
lata pózniej Tadeusz Pietrasz został dyrektorem produkcyj-
nynr. a \\ lqq6 I po raz pienr szy prezesem.

KU t SY PRYWATYZAOI
Rzeszowskich Zokłodów Formoceulycznych,,Polfo"

Lata 90. to cZaS dużr ch zmian w samej Polfie. Po
l989 r. załamuje się r1nek rr schodni. Jest więc oczywiste,
że w ciągu kolejnych lat konieczne będzie znalezienie in-
westora, który zagwarar-rtuje nie ty1ko dopływ gotówki, ale
tez najnowszyclr technologii niezbędnych do rozwoju fir-
my produkującej leki. W tamq,ch latach bardzo ZaWanSo-
wane Są rozmowy z Janssen Phan-naceutica. Pod przyszłe
wymogi tej właśnie finrry polł'staje nowy budynek tak do-
brzę dzis Znany W Rzeszowie. Wsz.vstko rvskazuje r'ato,Że
w Rzeszowie powstanie jedna z najrriększych w Europie
Środkowej wytwómia maści i kremórr. Współpraca jest tak
Zaawansowana, Że w zal<ładzie stoją gotowe do pracy ma-
szyny, procesor, brakuje tylko technologii. I ... przychodzi
krach, Janssen Pharmaceutica dołącza do Johnson&John-
son Poland Sp. z o.o., a umowy zostają ZeI\Vane. Rzeszow-
ska Polfa, by przetrwać, szybko musi przestawic cały za-
kład na technologie, do których wtedy rna dostęp albo któ-
re moze szybko kupić i jak najszybciej znaleźc solidnego
inwestora. W 1995 r. firma zostaje przekształcona w jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa. Zaczynają się intensyw-
ne poszukiwania, negocjacje i analizowanie potencjalnych
inwestorów, zwłaszcza ze frrm chętnych na kupno Pol-
fy nie brakowało.

Pracowałem przy całym procesie prywatyzacyjnym
wspomina Pietrasz. Niekiedy Żartuję, że za kilkana-

ście lat, gdy będę już na emeryturze i osoby biorące udział
w tamtej prywatyzacji już nie będą aktywne w życiu pu-
blicznym' wydam książkę uj awniaj ącą kulisy przedsięwzię-
cia. Dość powiedzieć, Żę dobrze się stało, iż nie trafiliśrny do
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych albo w ręce duże-
go, europejskiego koncernu farmaceutycznęgo, bo dziś po
Polfie zostałyby już tylko magazyny. Bardzo mocno wspie-
rali nas wtedy lokalni parlanentarzyści i ówczesny woje-
woda rzeszowski, Kazimierz Surowiec. Wprawdzie w tam-
tym czasie Ministęrstwo Przekształceń Własnościowych
miało swojego kandydata na inwestora, my jednak jako za-
kład optowaiiśmy za ICN Pharmacęuticals i z perspekty-
wy kilkunastu lat oraz zmian na rynku widać, ze to był do-
bry wybór. W l997 r. Polfa stała się własnością amerykali-
skiego koncernu. Ten zapowiadał rocznę inwestycje na po-
ziomie 4-5 milionów dolarów, co nie było ani najgol'sze. >
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ani najlepsze. Ale korzyść z amerykańskiego wsparcia Pol-
fa doceniła rcjbardziej w 1998 r. W Rosji nastąpiła wtedy
dewaluacja rubla i nagle wszystkie transakcje okazały się
nieopłacalne, rzeszowska firma w jeden dzień straciła ry-
nek zbytu na 60 proc. swoich produktów. Została z  l-proc'
rynkiem polskim i 40 mln zł kredytu na budowę nowej sie-
dziby, która powoli dobiegała końca' Nagle okazało się, że
w takiej sytuacji firmy nie będzie nawet stać na obsługę kre-
dytu' a co dopiero wypłatę wynagrodzeń.

- Korporacja zdecydowała, że spłaca kredyt w cało-
ści - wspomina Tadeusz Pietrasz' To nas uchroniło przed
bankr'rrctwem. W kolejnych kilku latach wypełniliśmy
t jeszcze nadrobiliśmy wyniki, jakie gwarantował nam ry-
nek rosyjski. Byliśmy w tamtym czasie jedną z pierwszych
w Polsce firm famaceuĘcztlych, które bardzo mocno po-
stawiĘ na marketing' Mieliśmy także ten przywilej, żę mo-
gliśmy korzystać z powiązai i rynków od iat wypracowa-
nych przez koncęm ICN Pharmaceuticals.

Tadeusz Pietrasz zostaje też pierwszym prezesem ICN
Polfa Rzęszów S.A. Na stanowisku jest do 2000 r., potem
przez kolejnych 11 lat w strukturze zajmuje stanowisko dy-
rektora zakładu, by od stycznia2012 r. znów być prezesem
ICN Polfa Rzeszów S'A'

Nowy właścicięl to nię tylko dopływ gotówki, zakup
licencji i możliwość technologicznego rozwoju' to przede
wszystkim rewolucyjny sposób zarządzania. Zwłaszcza 15

lat temu.

- Zmienlła się diametralnie struktura organizacyjna za-
kładu, ważna stała się umiejętność poruszania wewnąffZ
korporacji. Inacze1 układa się podległość merytoryczno-
-służbowa, inaczej przebiega raportowanie, które odbywa
się na dwóch poziomach i choć korporacja gwarantowała
i gwaranfuje sporą autonomię, to jednak oczekuje wyrazi-
stych ekonomicznie rozwiązań, nieustannego rozwoju i co-
raz Iepszych wyników, nie tylko f,nansowych nrówi Ta-

deusz Pietrasz. - Człowiek albo chce się uczyć inadąŻac za
zmianami, albo nie. Ja w pewnym momencie. już jako doj-
rzały człowlek, musiałęm dopracować znajomość angiel-
skiego do takiego poziomu, by być częścią międzynarodo-
wych meetingów w korporacji. Umiejętności, wiedza, do-
świadczenie w danej branŻy są bardzo waŻne, ale tak samo
istotna jest umiejętność ich wyraŻania na międzynarodo-
wym forum.

Kilka lat temu ICN Polfa Rzęszów przeszła znaczflą
restrukturyzację. Z firrną pożegnało się prawie l00 osób,
większość odeszła na wcześniejsze emerytury inni sko-
rzystali zbardzo dobrego pakietu osłonowego' część osób
na pewno żałowała, że musi odejśó. Rzeszowska Polfa jest
jednym z najlepiej płacących i najstabilniejszych praco-
dawców w Rzeszowie. Gdy firma wchodziła do korporacji,
była jedną znajmłodszych firm w strukturze' dziś średnia
wieku jej pracowników jest jedną znajwyższych w korpo-
racji. To potwierdza, Że rotacja pracowników w firmie jest
niewielka.

Co roku Stafamy się zatrudniać co najmniej kilka no-
wych, młodych osób. To niezbędne w rozwoju fitmy - do-
daje prezes Piętrasz. - Niekiedy Żartuję, że mam swój
udział w powrocie Polaków z Irlandii i Wielkiej Brytanii

do Polski. Kilka lat temu parę takich osób przesłało do nas
swoje CV z zagranicy i na koiejne rozmowy kwalifikacyj-
ne zdecydowało się juz przyjechać do Rzęszowa. Wszyscy
oni wrócili do Polski i na stałe fu osiedli. Pracują u nas do
dziś. Sporo wśród nowo przyjmowanych pracowników jest
absolrventów wydziału chemii na Politęchnice Rzeszow-
skiej; zrvanych czasem,,mafią'' z Politęchniki śrrrieje się
prezes Pietrasz.

POLITYKA B ZNESOWA
nie wykluczo polilyki kulturolnei

Z młodymi osobami sąteŻzwiązanę dzlałaua CSR-owę
ICN Polfu Rzeszów. odpowiedzialność społeczna w bizne-
sie jest juz powszechnie stosowana w międzynarodowych
korporacjach, Qoraz więcej i głośniej mówi się o niej tak-
że w Polscę, takŻę na Podkaryaciu. Wspieranie utalentowa-
nej młodzieży, sztuki' kultury i spor1u przezbizrrcs staje się
coraz popularniejsze. Szkodamożę tylko, że jak doĘchczas
najwięcej pieniędzy idzię na spofi, bo szfuka nie jest już tak
spektakrrlarna i masowa jak imprezy spońowe. Ale jakby na
przekór tej modzie lCN Polfa jest wierna kulturze' od lat jest
mecenasęm rzeszowskiego BWA, wspiera Teatr im. Wandy
Siemaszkowej, od kilku lat organizuje Firmowe Spotkania
ze Sztuką wernisaze w siedzibie firmy.

Na pewno ogromna w tym zasługa takŻę mojej żony

- mówi Tadeusz Pietrasz. - To ona od zawsze interesuje się
teatrem, jej mama' a moja teściowa, grała w amatorskim
teatfzę i tak sam wciągnąłem się w ten świat. Z domu ro-
dzinnego mojej żony odziedztczyltśmy również niewielką
kolekcję prac różnych artystów i od tego zaczęła się nasza
wieloletnia pasja kolekcjonęrska'

Na tyle ważna, że w domu państwa Pietraszów jest już
około 100 prac w większości podkarpackich twórców' Zde-
cydowana ich większość pochodzi z aukcji charytatyw-
nych. oboje Są wyznawcami teorii, ze skoro oni mają w ży-
ciu szczęście, to war1o się nim podzielić także z innymi.
Sam zaś pomysł na wemisaże organizowanę w siedzibie
rzeszowskiej Polfu w duzym stopniu jest autorstwa Maria-
na Burdy, prezęsa Elektromontażu Rzeszów' który w tejże
firmie już jakiś czas temu zapoczątkował Firmowe Spot-
kania ze Sztuką w Galerii na Najwyzszym Poziomie .Teraz
imprezy odbywają się cyklicznie w Polfie albo w Elektro-
montażu właśnie.

Wiąże się z Ęm nieco zaba:wna historia opowiada
Tadeusz Pietrasz. - Pierwsza wystawaprzez nas zorganizo-
wana miała pokazać prace prof' Stanisława Białogłowicza.
Dokładnie pamiętam to spotkanie w moim biurze z profe-
Sorem, jego żoną i Marianem Burdą. I słowa pana profeso-
ra, który zerkając na ściany, tyłko chrząknął i szepnął, czy
aby na pęWno jego prace będą pasowaĘ do Ęch wnętrz.
Szczerzę powiedziawszy. w tamtym czasie nie znałem jego
twórczości. Goście się pożegnali, ja szybko sprawdziłem
w Internecie, jaka jest tematyka i okazało się, że dominu-
je sakralna. W dzień węmisażu otwieramy drzwi sali kon-
ferencyjnej i kompletne zaskoczęnię... na ścianach niepre-
Zentowanę wcześniej pejzaŻe prof. Białogłowicza. Dziś



jesteśmy przyjaciółmi i często żartujemy z tego debiutu
w naszej galerii' Ale to, co początkowo wydawało się fa-
naberią, powoli Zaczyna drąŻyć skałę. Po pierwsze, wszy-
scy pracownicy firmy mogą ZawSZe wejść do sali i bezpłat-
nie obejrzeó prace, po drugie,już kilku pracowników Poify
zaraziło się pasją zbierania prac podkarpackich ańystów.

Gdy jakiś czas temu pojawiĘ się w fi.rmie głosy, by
moze w ramach oszczędności zrezygnować z wernisaży or-
ganizowanych przez ICN Polfa, prezes Piętrasz lrriał szyb-
ką odpowiedź. Robimy nadal, choćbym miał dopłacać ze
swoich pieniędzy - powiedział.

W tym roku Tadeusz Piętrasz otrzymał także po raz
pierwszy przyznawaną przez Podkarpacki Klub Bizne-
su statuetkę dla mecenasa kultury i sztuki. ICN Polfa Rze-

szów S.A. co roku na cele charytatywne przęznaczasporo
ponad milion złotych.40 proc. tej sumy stanowią lękarstwa
bezpłatnie przekazyw ane do Szpitali.

Nie samą pracą człowiek zryję. Zawszę powtarzam to

moim współpracownikom. Sam też wyznaję filozofię' że ni-
gdy do krzesła prezesa w fitmie się nie przy'rviązę. Nikt z nas

nie jest niezastąpiony. Niekiedy się śmieję, Że ja już powoli
przygotowuję sobie zajęcia na cZaS emęrytury. od jakiegoś
czasu mieszkamy z żoną w Krzemienicy' ziemi mamy dość,
rvięc postaraliśrny się o niewielką winnicę, za kilka lat będę

robił pielwsze wino. W łm roku po raz pier'wszy zbięrałem
miód z własnych uli. .la man, z tego ogromną frajdę, w oko-
licy kilka osób może sobie dorobić. Same korzyści' l jak tu

nie wierzyć, Ze mam w zyciu szczęście. r
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