
Tadeusz Pietrasz, Prezes Zarządu ICN Polfa Rzeszów S.A. 
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej związany z produkcją leków od 
blisko trzydziestu lat. Wybitny specjalista w zakresie farmaceutycznych procesów 
technologicznych, produkcyjnych oraz zarządzania. Pod Jego kierownictwem zakończono 
budowę i oddano do użytku w Rzeszowie najnowocześniejszy obiekt spełniający 
międzynarodowe standardy produkcji leków GMP, wybudowany w Polsce od podstaw.  
ICN Polfa Rzeszów S.A., którą kieruje od 1996 roku, działa prężnie na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej, angażuje się w ochronę środowiska naturalnego człowieka, w rozwój 
wiedzy i nauki. Z jego inicjatywy organizowane są liczne imprezy sportowe np. rozgrywany od 
piętnastu lat Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ICN Polfa Rzeszów S.A. czy Firmowe 
Spotkania ze Sztuką obejmujące pomocą artystów z Podkarpacia. Swoim autorytetem wspiera 
i propaguje liczne działania związane z rozwojem nauki oraz kształceniem nowych kadr, a także 
cały szereg działań charytatywnych. Pomaga Fundacji „Bliźniemu swemu” działającej na rzecz 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, która zajmuje się przeciwdziałaniem bezdomności 
na Podkarpaciu. Został uhonorowany odznaczeniem Państwowym Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz wieloma innymi prestiżowymi nagrodami przyznanymi za osobiste działania. 
ICN Polfa od wielu lat współpracuje z zespołami badawczymi Politechniki Rzeszowskiej, 
głównie Wydziału Chemicznego, w zakresie technologii wytwarzania produktów farmaceu-
tycznych, charakteryzowania substancji czynnych i pomocniczych (m.in. wykorzystaniem 
techniki magnetycznego rezonansu jądrowego NMR, skaningowej kalorymetrii różnicowej 
DSC, chromatografii cieczowej HPLC, metod analizy substancji w formie proszkowej) oraz 
optymalizacji procesów produkcyjnych. 
Tadeusz Pietrasz znany jest z zaangażowania i aktywności w zakresie rozwoju kształcenia 
studentów. Z inicjatywy Prezesa uruchomiono specjalność technologia produktów leczniczych 
na kierunku technologia chemiczna. Studenci tej specjalności uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę z przemysłu; zajęcia praktyczne 
odbywają się na terenie kilku zakładów farmaceutycznych, w tym w laboratoriach i halach 
produkcyjnych ICN Polfa, co pozwala na nabycie umiejętności cenionych na rynku pracy. 
Studenci Wydziału Chemicznego są chętnie przyjmowani na praktyki zawodowe i staże w ICN 
Polfa. Umożliwia się im również realizację prac dyplomowych w zakładowych laboratoriach, 
pod opieką pracowników ICN Polfa. Wśród nowo przyjmowanych pracowników, sporo jest 
absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. 
Tadeusz Pietrasz jest członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego. 
 


