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Za nami pierwsza odsłona konkursu „Znam to mam!”. 
Znamy już zwycięzców. Autorzy pierwszych pięciu 
zgłoszeń otrzymali wspaniałe nagrody!

Przypominamy, że uczestnicy konkursu mieli za zadanie od-
powiedzieć na 5 pytań na temat mechanizmów gospodarczych, 
o których pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Dobrego Tygodnika 
Wiedzy o Gospodarce”. 
Z listy nadesłanych zgłoszeń pięć pierwszych odpowiedzi na-
grodziliśmy Sądeckimi Bonami Zakupowymi o wartości 50 zł.
Bony otrzymały: 
1. Pani Dominika z Nowego Sącza
2. Pani Agnieszka z Nowego Sącza
3. Pani Anna z Nowego Sącza
4. Pani Marcelina z Rytra
5. Pani Magdalena z Nowego Sącza
Gratulujemy!
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za na-
desłane zgłoszenia. 
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu. Tym razem do wygra-
nia aż 10 bonów o wartości 20 zł każdy. Szczegóły na stronie 4.

W cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, 
dzisiaj prezentujemy inspirujący wywiad z prezesem fir-
my Duda Holding - Maciejem Dudą.

Rozmowa o początkach firmy, konkurowaniu na rynku, 
trudnych momentach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed 
firmą w kolejnych latach. 

Niezwykła historia ludzi, którzy od zera, ciężką pracą 
i poświęceniem zbudowali potężną firmę z branży mięsnej.

W tej chwili firma przechodzi duże zmiany, które mają 
pomóc otworzyć się na nowe branże.

Jak mówi prezes, inwestowanie w nowe technologie, 
cierpliwa praca, współpraca, dobra atmosfera, to czyn-
niki decydujące o sukcesie firmy. W jej historii było dużo 
trudnych momentów, z którymi trzeba było sobie pora-
dzić i wyjść mocniejszym. Jak potoczyły się losy firmy? Ja-
kie dzisiaj stoją przed nią wyzwania i czy ciężko pogodzić 
życie prywatne z zawodowym? O tym wszystkim w wy-
wiadzie z prezesem Maciejem Dudą. 

 Zapraszamy do lektury.
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Wywiad z Prezesem firmy Duda Holding  MACIEJEM DUDĄ 

oraz Panią Prezes BOGNĄ DUDA–JANKOWIAK 

– o początkach firmy, życiu prywatnym  i czasie wolnym

Dlaczego Państwo zdecydowali się na sprzedaż akcji firmy rodzinnej?
PKM Duda już dawno przestał być firmą rodzinną, zatrudnialiśmy 

ponad 2 000 osób. Mała firma stała się dużą korporacją i już w mo-
mencie wejścia firmy na giełdę trudno było mówić o firmie rodzin-
nej. Przez lata poświęcaliśmy firmie bardzo dużo czasu, którego 
zawsze brakowało nam dla rodziny, a także na rozwijanie nowych 
projektów.  Od dłuższego czasu zależało nam, aby spółka trafiła w 
ręce polskiego inwestora, więc decyzja o sprzedaży była już pod-
jęta wcześniej – czekaliśmy na właściwy moment i dobrego part-
nera. Misja została zrealizowana a my trzymaliśmy się wcześniej 
wytyczonych założeń.

 
Z jakimi największymi problemami spotkała się Państwa firma PKM 
Duda?

Jednym z najtrudniejszych momentów był kryzys w 2008 r. zwią-
zany z opcjami walutowymi. Jestem przekonany, że to był celowy 
atak spekulacyjny na nasz rynek finansowy, na którym straciła też 
bardzo nasza firma. To był trudny moment, jednakże plan podję-
cia rozmów z bankami i otwarcia pierwszego w Polsce postępo-
wania naprawczego sprawdził się idealnie. Dzięki dobremu zarzą-
dzaniu oraz  zrozumieniu i zaangażowaniu ze strony banków, cały 
projekt szczęśliwie został doprowadzony do końca z satysfakcją 
dla obu stron.

Panie Prezesie, z pozyskanych informacji widać, że działacie Pań-
stwo w różnych sektorach: zaczynaliście Państwo od mięsa, teraz fi-
nanse, nieruchomości,  motoryzacja i Fundacja. Skąd takie rozległe 
zainteresowania?

Zawsze mieliśmy szerokie spectrum własnych zainteresowań, 
każdy z nas miał i ma swoje pasje, które dziś rozwija w innych, no-
wych projektach biznesowych.  Obecnie główne nasze kierunki 
to finanse, nieruchomości, motoryzacja,  rolnictwo, czy tez kon-
strukcje stalowe, jednakże nie byłoby nowych biznesów bez PKM 
DUDA - tam wiele się nauczyłem. Dzisiaj cała nasza rodzina z bran-
żą mięsną nie ma nic wspólnego. W połowie 2015 roku wszystkie 
akcje PKM Duda zostały sprzedane dużemu koncernowi z pol-
skim kapitałem. 

Skąd pomysł inwestowania w tak wiele branż?
Wiele z tych projektów funkcjonuje od lat. W branży motoryza-

cyjnej działamy już 11 rok i to zdecydowanie jest biznes, w którym 
łączy się wielka pasja do motoryzacji z umiejętnościami zarząd-
czymi. Nasz rodzinny fundusz inwestycyjny Opoka TFI powołany 
został do życia w 2007 roku jako jeden z pierwszych na rynku bę-
dących własnością osób prywatnych.
Dziś w naszym TFI mamy doskonały zespół zarządzający aktywa-
mi rodziny i wielu klientów, którzy nam zaufali. Te spółki rozwija-
ły się równolegle z PKM DUDA, jednakże zawsze brakowało nam 
czasu, żeby dbać o ich szybki rozwój.

Są Państwo społecznikami? Jak się rozwija Wasza Fundacja?
Pomoc i wspieranie innych zawsze miało miejsce w naszej ro-

dzinie. Rodzice mieli nas pięcioro i małe ciągłe rozwijające się go-
spodarstwo rolne, jednakże zawsze starali się pomagać innym 
ucząc nas przy tym wrażliwości na drugiego człowieka i tego jak 
pomagać mądrze. 12 lat temu, podjęliśmy decyzję, żeby tę pomoc 
sformalizować i tak powstała fundacja Rodziny Duda im. Maksy-
miliana Dudy.

Jak funkcjonuje Fundacja? Co udało się Państwu osiągnąć?
Obecnie fundacja działa w wielu projektach prorozwojowych. Głów-

nym programem funkcjonującym od 10 lat jest program stypendialny, 
którego wsparciem aktualnie objętych jest 30 młodych ludzi, a w całej 
historii fundacji skorzystało już z niego ponad 300 młodych ambitnych 
ludzi. Dołączenie do drużyny stypendystów daje możliwość udziału 
w innych projektach rozwojowych prowadzonych przez Akademię 
Duda w ramach fundacji - są to miedzy innymi warsztaty rozwojowe 
„Otwórz oczy, zobacz siebie”, warsztaty Centrum Edukacji Hewe-
liusz pozwalające odkrywać świat wybranych zawodów np.: archi-
tekta, biotechnologa i innych, a także kolonie językowe dające moż-
liwość  nauki języka angielskiego z międzynarodową kadrą lektorów

Przejdźmy trochę do Państwa życia prywatnego, jak udaje się go-
dzić życie służbowe, bycie Prezesem z życiem rodziny?

Jestem przekonany, że coraz lepiej. Znalazłem właściwy spo-
sób na łączenie pracy z życiem rodzinnym i muszę przyznać, że 
to budujące uczucie, znać granicę miedzy tymi sferami i świado-
mie nią zarządzać, znajdując przy tym czas dla rodziny ale i też 
dla siebie. 

Jaki był dla Państwa decydujący moment w Państwa firmie? 
Było ich wiele, dla mnie najbardziej kluczowym momentem był 

rok 2002 i wejście PKM Duda na warszawską giełdę papierów 
wartościowych. To był przełomowy moment dla dalszego rozwo-
ju  koncernu dający wiele szans, które wykorzystaliśmy w budo-
waniu całej grupy kapitałowej.

Z jakimi największymi barierami spotkali się Państwo w swojej 
branży?

To zdecydowanie zawsze był nadmiar biurokracji, który nie-
zmiernie ogranicza przedsiębiorczość w naszym kraju oraz sądy 
gospodarcze w naszym kraju, którym często brakuje wiedzy me-
rytorycznej pomagającej rozstrzygać sprawy w tym zakresie.

Jak Państwo widzą swoje biznesy za 10 lat?
Będą dalej rozwijane przez  naszych menadżerów, którzy po-

siadają dużą swobodę pracy i nasze wsparcie. Być może część 
obecnych biznesów zastąpią inne, nowe? Kto wie – w biznesie 

Prezes Duda Holding - Maciej Duda
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tak już jest, czasem warto zamknąć jedne drzwi, by móc otwo-
rzyć kolejne – dające jeszcze więcej radości i satysfakcji. 

Czym dla Państwa jest patriotyzm gospodarczy?
To przede wszystkim wspieranie polskich, rodzimych firm. 

Uczciwe wynagradzanie pracowników, płacenie podatków 
a także kupowanie dobrych polskich produktów. Ważną rolę 
odgrywa także  edukowanie i uświadamianie młodego poko-
lenia, w tym im pomagamy, aby wybrali dobrą drogę i budo-
wali lepszą Polskę.

Jak Państwo spędzają czas wolny?
Chętnie wspólnie wszyscy spędzamy czas, od lat wspólnie 

wyjeżdżamy na narty całą naszą rodzinną drużyną. Planujemy 
też czas na spędzanie go tylko z naszymi dziećmi. Nasze naj-
większe hobby to rodzina.

Jaka według Pana jest recepta na sukces?
Dla mnie niezmiennie są to praca, praca, praca. Szukanie no-

wych rozwiązań, przebojowość. Stawianie na swoim. Obser-
wacja i rozwaga.

Skąd Pana pomysł na firmę?
Pomysł  na biznes narodził się naturalnie przy rodzinny sto-

le, rozmowach - prowadziliśmy gospodarstwo rolne, skupio-
ne na hodowli trzody chlewnej, uznaliśmy, że  warto wykorzy-
stać szansę rynkową i stworzyć coś większego.

Jakie były początki firmy PKM Duda, kiedy Pan zaczynał swo-
ją działalność, czy początki działalności to były bardzo trudne 
momenty? 

Początki były trudne, brakowało nam znajomości branży, kon-
taktów, które trzeba było budować, szybko trafiliśmy na nie-
uczciwych kontrahentów, lecz dzięki współpracy i wsparciu ca-
łej rodziny przezwyciężyliśmy wszystkie przeciwności.

Z jakimi innymi utrudnieniami spotkał się Pan podczas prowa-
dzenia swojej firmy?

Było ich wiele, skomplikowane przepisy, nieżyczliwi urzęd-
nicy, działająca nieetycznie konkurencja i wiele innych. Dzisiaj 
kiedy widzę to z perspektywy ponad 25 lat to wiem,  że to do-
świadczenia,  które nas wzmocniły i zahartowały.

Czy trudniej konkurować na rynku polskim, czy międzynarodo-
wym i dlaczego?

To  pytanie, na  które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ry-
nek polski z jednej strony jest łatwiejszy, bo go znamy, lecz jeżeli 
ma się dobry produkt  i pomysł na jego dystrybucję to na ryn-
ku międzynarodowym  też można osiągnąć sukces. Kilka razy 
udało się nam być pionierem w branży np. na  rynku azjatyckim.

Z czego wynika tak silna pozycja branży mięsnej w Polsce? 
Silna  pozycja branży  mięsnej wynika z tradycji rodzinnych, 

które są kultywowane w Polsce od wielu pokoleń. Branża mię-
sna zbudowała dobre relacje z producentami żywca oraz w 
ogromnym stopniu skorzystała z funduszy unijnych, które dały 
możliwość budowy nowoczesnych zakładów.

Duda Holding się rozwija - ile Państwo zatrudniają dziś osób?
W grupie jest nas już całkiem sporo – to ponad 400 osób. 

Jak prowadzi się działalność gospodarczą dzisiaj, a jak to było 
wówczas kiedy Pan zaczynał?

To ogromna różnica, na początku wszystko było pionierskie, 
działało się trochę jak saper na polu minowym, każdy błąd mógł 
być ostatnim.

Dzisiaj jest trochę łatwiej, bo przepisy są stabilniejsze, łatwiej 
można uzyskać informacje, ale z drugiej strony są ograniczenia 
związane z brakiem kapitału szczególnie w nowych rozwijających 
się projektach.

Prowadzenie firmy rodzinnej to więcej plusów czy minusów?
To zależy od rodziny, ale w  dobrej rodzinie uważam, że  ma zde-

cydowanie więcej plusów. Z naszego doświadczenia wynika, że 
RAZEM możemy więcej.

Czy jest Pan typem człowieka, który potrafi pogodzić  życie prywat-
ne i obowiązki służbowe będąc Prezesem firmy?

To wyzwanie dla każdego managera. Wydaje mi się, że do eta-
pu pewnej równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a pracą trze-
ba dojrzeć i wydaje mi  się, że powoli ten stan osiągam.

Jak układają się relacje rodzinne ?
Trudno zbudować dobrą rodzinną firmę bez stabilnych i moc-

nych fundamentów. Jestem przekonany , że nam udało się dzię-
ki naszym cudownym rodzicom, którzy  zawsze dbali o rela-
cje rodzinne, wrażliwość i nasze wychowanie i do dziś nad tym 
czuwają.

Jakie są Pana pasje, zamiłowania?
Moja pasja to sport, który uprawiam rekreacyjnie oraz  jestem 

aktywnym kibicem.

Co dla Pana jest w życiu najważniejsze? 
Najważniejsza w życiu jest rodzina, każda chwila spędzona z 

dziećmi i rodziną jest bezcenna.

Czy jest Pan wymagającym ojcem, prezesem?
Jestem wymagającym ojcem i szefem, jednak najwięcej wyma-

gam od siebie.

Czym najbardziej Pan się martwi?
Martwi mnie wiele rzeczy. Czasami mam takie wrażenie, że ten 

świat, szczególnie Europa, zmierza w złym kierunku.

Należy Pan do wielu organizacji, jest Pan osobą społeczną? Lubi się 
Pan angażować w takie działania?

Należę do kilku organizacji, lubię wspierać konkretne działania, 
które pomagają rozwiązywać taktyczne problemy  lub są nakiero-
wane na pomom ludziom, którzy tej pomocy naprawdę  potrzebują.

Co by Pan doradził młodym ludziom, którzy chcą prowadzić własną 
działalność?

Pamiętajcie, że warto mieć marzenia.  One jednak nie spełniają się 
same, trzeba je spełniać, często ciężko i wytrwale na to pracując!!!

Które rynki są najbardziej dochodowe?
Dzisiaj najłatwiej o sukces na rynku nowych technologii, dlatego 

warto interesować  się tym.

Czy interesuje się Pan polityką? Jak wygląda współpraca z rządem?
Polityką się interesuję, śledzę na co dzień wydarzenia politycz-

ne, czasami mam okazję w węższym gronie porozmawiać z poli-
tykami różnych opcji, przekazać swoje uwagi i przemyślenia.

Jakie są Pana plany na przyszłość? Przewiduje Pan nowe inwestycje?
Nasze spółki w grupie Duda Holding ciągle inwestują i rozwijają 

się. W każdej z nich wyznaczamy sobie ambitne cele.
Nowe pomysły i projekty rozwijamy w Opoka Ventures, którego 

ideą jest wsparcie finansowe rozwoju najlepszych polskich firm, 
które mają stać się liderami w swoich branżach. Pracy i wyzwań 
na pewno nam nie zabraknie.
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ZNAM TO MAM
Zapraszamy do II edycji konkursu!!!

Tym razem publikujemy trzy pytania, 

i trzy warianty odpowiedzi, z których 

tylko jedna jest poprawna.

Wskaż ją i wygraj Sądecki Bon

Zakupowy o wartości 20 zł.

Nagrody ufundowała TRADYCJA Fabryka Okien

Odpowiedzi na te pytania znajdą
Państwo w raporcie Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości pt. „Wspólnie budujemy 
naszą zamożność”. Raport dostępny 
jest na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org 

Pierwsze 10 osób, które prześle
do Biura Fundacji poprawne
odpowiedzi otrzyma Sądecki Bon
Zakupowy o wartości 20 zł.
Odpowiedzi należy przesłać
poprzez formularz
na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org. 

Odpowiedzi na pytania konkursowe 
przyjmowane będą od godz. 0800

w dniu 17 marca 2016 r.

1. Polska wartość dodana w produkcie:

a) Jest większa w produkcie zaprojektowanym
     i wytworzonym w Polsce
b) Jest większa w produkcie jedynie
     zmontowanym w Polsce
c) Nie jest określona

2. Do długotrwałych i stabilnych czynników  

     rozwoju gospodarczego zaliczamy:

a) Napływ środków od osób przebywających
     na emigracji zarobkowej
b) Rozwój rodzimych przedsiębiorstw globalnych
c) Kredyty konsumpcyjne

3. Wartość pracy w centrach zarządzania

     firm globalnych:

a) Jest usługą importowaną do kraju pochodzenia   
     firmy globalnej
b) Jest usługą eksportowaną z kraju pochodzenia
     firmy globalnej
c) Żadna z w/w odpowiedzi nie jest poprawna

Nagrody ufundowała TRADYCJA Fabryka Okien


