
O
d 1997 r. ICN Polfa Rze-
szów S.A. jest częścią
międzynarodowego
koncernu Valeant Phar-
maceuticals Internatio-

nal, Inc, który pracuje na rzecz ochro-
ny zdrowia ludzi na całym świecie.
Na czele firmy stoi Prezes Zarządu
Tadeusz Pietrasz, związany z produk-
cją leków od ponad 30 lat. Jego kie-
rowniczy talent zaowocował zakoń-
czoną z sukcesem restrukturyzacją
i prywatyzacją firmy oraz dokończe-
niem budowanego od podstaw nie-
zwykle nowoczesnego obiektu, który
spełnia międzynarodowe standardy

produkcji leków GMP. Decyzją
kierownictwa korporacji od-

powiada on także za
procesy bizneso-

we w innych

polskich firmach, które należą do Va-
leant Pharmaceuticals International.
Rzeszowska Fabryka Leków wytwa-
rza produkty lecznicze dostępne w bar-
dzo wielu formach. Są one stosowane
m.in. w leczeniu chorób kardiologicz-
nych, psychiatrycznych, urologicznych,
zakażeniach, alergiach, okulistyce,
dermatologii. Około 50 mln opakowań
leków i suplementów wytwarzanych
rocznie w Rzeszowie trafia na rynek
polski, do krajów europejskich, a tak-
że do Australii, Nowej Zelandii, Japonii,
Brazylii oraz na Bliski Wschód. Stoso-
wany w firmie system zapewnienia
jakości, udokumentowany certyfika-
tami, daje odbiorcom pełną gwarancję,
że produkowane w Rzeszowie pro-
dukty lecznicze odpowiadają między-
narodowym standardom, a ich jakość
oraz bezpieczeństwo pacjentów są
dla producenta najważniejsze. Stra-
tegia funkcjonowania spółki opiera
się na zasadzie zrównoważonego roz-

woju w opar-
ciu o czynniki eko-
nomiczne i społeczne. Or-
ganizacja działa prężnie na
rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
angażuje się w ochronę środowiska na-
turalnego, rozwój nauki. Jest stałym
sponsorem kilku instytucji kulturalnych
i sportowych (m.in. Teatru im. Wandy
Siemaszkowej, Biura Wystaw Arty-
stycznych, 1-ligowej drużyny Piłki Siat-
kowej Asseco Resovia), wspiera także
liczne akcje prospołeczne i charyta-
tywne. Inicjatorem wielu z nich – cho-
ciażby Firmowych Spotkań ze Sztuką,
promujących artystów z Podkarpacia
– jest sam Prezes. Jego działania nie
przechodzą niezauważone, został za
nie uhonorowany Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Tytułem Mecenas Sztuki oraz
wieloma innymi prestiżowymi nagro-
dami przyznanymi za osobiste działa-
nia. �

ICN Polfa Rzeszów S.A.
należy do grona wiodących
wytwórców produktów leczniczych
w Polsce. Jest nowoczesną organizacją 
z blisko 65-letnim doświadczeniem 
w produkcji leków.
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Około 50 mln opakowań leków i suplementów 
wytwarzanych rocznie w Rzeszowie trafia na

rynek polski, do krajów europejskich, 
a także do Australii, Nowej 

Zelandii, Japonii, Brazylii
oraz na Bliski

Wschód.

Tadeusz Pietrasz, 
Prezes Zarządu 
ICN Polfa Rzeszów S.A.

– Jednym z naszych sztandarowych produktów jest lek „Bisocard”. Technologię jego wytwa-
rzania zakupiliśmy pod koniec lat 90. – była ona oparta na chlorku metylenu, co nie służyło środowi-
sku. Postanowiliśmy uczynić ją bardziej przyjazną, co też się nam udało, poprzez zastąpienie tej substancji
wodą. Uzyskaliśmy przy tym lepszą farmakokinetykę. Opracowaliśmy także własną metodę syntezy substancji
czynnej – fumaran bisoprololu – dla tego leku. Uzyskana według niej substancja jest konkurencyjna pod względem czy-
stości, czyli bardzo niskiego poziomu dodatkowych zanieczyszczeń. Najmniejszą dawkę 2,5 mg produkujemy w oparciu o tech-
nologię bezpośredniego tabletkowania. „Bisocard” jest więc nie tylko bardzo dobrym terapeutycznie lekiem, lecz także produktem
wytwarzanym w oparciu o bardzo przyjazną dla środowiska metodę technologiczną.
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