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Władze spółki 

 

Marek Piechocki – Prezes Zarządu  

Twórca i współzałożyciel LPP, obecnie Prezes Zarządu spółki. Od początku swojej kariery 

zawodowej skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, z branżą odzieżową 

związany od 1989 roku. W 1991 roku wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, 

które w 1995 roku zostało przekształcone w spółkę LPP.  

 

Jako Prezes Zarządu, Marek Piechocki jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty funkcjonowania 

firmy – od zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi w Polsce i za granicą, poprzez 

udział w pracach związanych z powstawaniem nowych marek. Jako doświadczony praktyk 

pozostaje również aktywny na polu negocjacji warunków najmu powierzchni handlowych, 

uczestnicząc w rozmowach z największymi firmami deweloperskimi na rynku. W 2013 roku 

uznany przez prestiżowy magazyn Harward Business Review za najskuteczniejszego CEO w Polsce. 

 

Marek Piechocki urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego 

Politechniki Gdańskiej. 

 

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Pachla pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu LPP od 2000 roku. Odpowiada za obszar 

finansów firmy,  w tym controlling i księgowość, a także finansowanie realizowanych inwestycji 

oraz proces rozliczania sieci detalicznej liczącej obecnie 1400 salonów. W 2001 roku był 

odpowiedzialny za debiut spółki LPP na warszawskiej GPW. Obecnie osobiście nadzoruje obszar 

relacji inwestorskich, osiągając na tym polu liczne sukcesy. Regularnie prowadzona przez LPP 

transparentna i otwarta komunikacja z przedstawicielami rynku kapitałowego została 

niejednokrotnie doceniona zarówno przez media, jak i ośrodki eksperckie zajmujące się oceną 

jakości relacji inwestorskich spółek notowanych  na warszawskiej GPW.   

 

Dariusz Pachla jest związany z LPP od 23 lat, wcześniej  w strukturach firmy zajmował m.in. 

stanowisko Dyrektora Handlowego i Dyrektora Finansowego. Urodził się w 1961 roku, jest 

absolwentem Wydziału Mechaniki Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych w 

obszarze zarządzania i finansów na Uniwersytecie Szczecińskim 
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Piotr Dyka – Wiceprezes Zarządu  

Piotr Dyka jest związany z LPP od 6 lat. Początkowo zajmował stanowisko  Dyrektora 

Merchandisingu Reserved, zarządzał produktem i jego sprzedażą w Polsce i na rynkach 

zagranicznych. Od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiada za funkcjonowanie i 

rozwój flagowej marki LPP – Reserved. Był także odpowiedzialny za stworzenie od podstaw marki 

Sinsay, najmłodszej w portfolio LPP oraz rozwój internetowych kanałów sprzedaży spółki LPP. 

 

W latach 2000-2007 Piotr Dyka pracował w spółce Accenture, specjalizując się w sektorze firm 

handlu detalicznego. Urodził się w 1976 roku, jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki 

Gdańskiej. 

 

 

Hubert Komorowski – Wiceprezes Zarządu  

Hubert Komorowski urodził się w 1977 roku, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i 

Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie oraz studiów doktoranckich w 

warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Z firmą LPP jest związany od 2000 roku, a od września 

2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pracował m.in. na stanowisku 

Kierownika Regionalnego i Dyrektora Handlowego marki RESERVED. Od połowy 2008 roku jako 

Dyrektor Generalny Artman S.A . (ówczesny właściciel marek MOHITO i House) zajmował się 

nadzorowaniem pracy przejmowanej spółki, uczestnicząc w procesie łączenia jej ze strukturami 

LPP. 

 

Jako Wiceprezes Zarządu LPP Hubert Komorowski jest odpowiedzialny m.in. za całokształt zadań 

związanych  z funkcjonowaniem i rozwojem marek Cropp i House  w Polsce i na rynkach 

zagranicznych. 

 

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu  

Jacek Kujawa jest związany z firmą od 10 lat, początkowo pełnił funkcję Dyrektora ds. IT. Obecne 

stanowisko zajmuje od 2009 r roku. Jako Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa jest odpowiedzialny za 

nadzór obszaru administracyjnego spółki, odpowiada za kwestie logistyczne oraz informatyczne. 

Do jego kluczowych zadań należy także koordynacja projektu rozbudowy Centrum 

Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim w oparciu o najlepsze światowe standardy  

i rozwiązania logistyczne. 

 

 Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Jacek Kujawa zdobył m. in. pracując w grupie Wirtualna 

Polska. Urodził się w 1974 roku, jest absolwentem Wydziału Informatyki na Politechnice 

Gdańskiej. 

 


