TADEUSZ KARCZMARCZYK
Komunikatywny i niezwykle ambitny pasjonat swojej pracy. Z nowych wyzwań czerpie energię do
działania. Urodził się w 1953 roku w Puławach. Pochodzi z miejscowości Łopatki położonej na terenie
Krajobrazowego Parku Kazimierskiego. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie studiował na
kierunku Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej. W branży elektroenergetycznej pracuje od
zawsze i podkreśla, że robi to z pasją. Po ukończeniu studiów w 1979 roku, rozpoczął pracę w Lubelskich
Zakładach Energetycznych, w których spędził niemal 30 lat. Od początku zajmował stanowiska
specjalistyczne. Zaczynał jako Specjalista do spraw Zabezpieczeń i Automatyki Elektroenergetycznej.
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Specjalistycznego, a potem dyrektorem Zakładu Usług Technicznych. W 1998 roku został powołany na
członka zarządu Dyrektora do spraw Techniki i Rozwoju, a po przekształceniu stanowiska, na Dyrektora
do spraw Dystrybucji, które zajmował prawie 10 lat. Obecnie jest prezesem zarządu elektrociepłowni
Megatem EC-Lublin spółka z o.o. Swoją funkcję sprawuje od 1 stycznia 2007 roku. Elektrociepłownia
zasila 1/3 Lublina w energię cieplną i posiada 24 megawaty mocy energii elektrycznej. Jest dumny z roli
jaką Megatem odgrywa na rynku energetycznym oraz poczytuje sobie za sukces jej rozwój i
unowocześnianie. Jego wyzwaniem i osobistym dążeniem, jak sam twierdzi, jest umacnianie
dotychczasowej pozycji firmy. Chce, żeby Megatem stanowił istotne ogniwo w bezpieczeństwie
energetycznym dla miasta i regionu.
Pierwsze znaczące kroki w biznesie stawiał w latach 1994-96, kiedy został szefem rejonu Zakładu Usług
Technicznych w Lubelskich Zakładach Energetycznych. Podejmował wtedy decyzje dotyczące
bezpieczeństwa energetycznego Lubelszczyzny. To doświadczenie uświadomiło mu jak ważne w
biznesie jest trafne wyczucie koniunktury i istniejących uwarunkowań, a później bardzo szybkie oraz
właściwe wdrażanie rozwiązań, by nie zostawać w tyle. W biznesie trzeba być przewidywalnym,
otwartym i przede wszystkim komunikatywnym w relacjach z innymi uczestnikami rynku. I taki właśnie
jest prezes Karczmarczyk, otwarty i komunikatywny, jak mówi o sobie. Lubi współpracować z ludźmi i
podejmować wszelkie wyzwania. Najciekawsze dla niego w pracy są nowe sytuacje, które zdarzają się
w branży, i które trzeba rozwiązywać. Pomimo wielu obowiązków i aktywnego działania w wielu
stowarzyszeniach, potrafi swój czas zaplanować bardzo precyzyjnie, by znaleźć chwilę odpoczynku na
łonie natury. Uwielbia przyrodę. Jego hobby to piłka siatkowa. W wolnym czasie słucha muzyki
rockowej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Żona Irena jest lekarzem medycyny, córka Ania, po
skończeniu studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej jest Radcą Prawnym. Dla prezesa
Karczmarczyka źródłem życiowego spełnienia i zadowolenia jest fakt, że robi to, co lubi.

