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27 września 2018r. decyzją XXXI Walnego 

Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego obradującego  

w Ustroniu – Jaszowcu, został wybrany na 

prezesa Zarządu Głównego SITPChem  

w kadencji 2018-2022. Pan J. Klimczak jest 

absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzyskał 

tytuł magistra inżyniera na Wydziale Zarządzania 

i Marketingu. Doświadczenie zawodowe: od 

2015 r. jest prezesem zarządu Spółki Madonis  

w Wieruszowie, która specjalizuje się  

w produkcji nowoczesnych i innowacyjnych 

produktów chemii gospodarczej, kosmetyków  

i suplementów diety. Spółka Madonis pozyskała 

szereg środków z UE na inwestycje, które 

związane są głównie z wprowadzaniem na rynek 

innowacyjnych produktów. Szczególnym 

obszarem działalności Spółki są prowadzone badania rozwojowe w nowoczesnym Centrum 

Badań i Rozwoju przy współpracy z licznymi jednostkami naukowymi w kraju, w szczególności 

z Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, Instytutem 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz z Instytutem Nowych Syntez 

Chemicznych w Puławach i Oddziałem INS „IChN” w Gliwicach. W latach 2015 – 2017 

pracował na stanowiskach dyrektora naczelnego i dyrektora operacyjnego w firmach należących 

do Grupy Agrecol Corporation w Wieruszowie, lidera na rynku polskim w produkcji nawozów 

granulowanych i płynnych, dedykowanych dla segmentu hobby, a także konfekcjonera środków 

ochrony roślin i producenta środków biotechnicznych. Spółka MADONIS, również należy do 

Grupy Agrecol Corporation.  W latach 2014-2015 Jerzy Klimczak był dyrektorem generalnym w 

firmie MOKATE Czech w Republice Czeskiej z siedzibą w Pradze, zajmującej się produkcją 

kawy i słodyczy. Firma należała do dużej międzynarodowej firmy z branży spożywczej Grupy 

MOKATE, która sprzedaje swoje produkty do ponad 70. krajów na całym świecie. W latach 

2005 – 2013 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu w firmie LAKMA Strefa w Żorach, 

należącej do Grupy LAKMA – znanego producenta chemii gospodarczej, farb, lakierów, 

tynków, silikonów i klejów. Swoją karierę zawodową zaczynał w 1993 r. w Dziale Marketingu 

największego w Polsce producenta farb i lakierów - firmie „Polifarb Cieszyn” S.A., a po fuzji  

z drugim co do wielkości producentem w tej branży „Polifarb Wrocław” S.A. we Wrocławiu;  

w 1997 r. przeniósł się do siedziby nowej firmy „Polifarb Cieszyn – Wrocław” we Wrocławiu, 

gdzie pracował jako dyrektor sprzedaży ds. wyrobów dekoracyjnych i profesjonalnych.  

Jerzy Klimczak od 20 lat jest aktywnym członkiem SITPChem, przez ostatnie 16 lat 

nieprzerwanie jest członkiem Zarządu Oddziału SITPChem w Cieszynie. W latach 2010-2018 

był wybierany do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a w latach 2010-2014 do Prezydium 

Zarządu Głównego. J. Klimczak jest współautorem kilku zgłoszeń patentowych i kierownikiem 

wielu projektów inwestycyjnych mających ścisły związek z pracami badawczo - rozwojowymi. 

Angażuje się w promocję Stowarzyszenia i przemysłu chemicznego oraz podejmuje działania 

prowadzące do integracji „świata nauki i biznesu”. 


