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Nadzieja i przyszłość 

 
Dnia 5 sierpnia 2004 największy deweloper stolicy, J.W. Construction Holding S.A. i 
największa polska organizacja społeczna: Stowarzyszenie Monar zaprezentowały 
wspólne projekty, wspierające wychodzenie z bezdomności przez samotne matki, 
podopieczne Monaru. 
 

Celowi temu służy przede wszystkim podpisanie długofalowego porozumienia o współpracy 

pomiędzy Stowarzyszeniem Monar , a Fundacją J.W. Construction „Nadzieja i Przyszłość”, 

powołaną przez dewelopera do wspierania i realizacji wartościowych inicjatyw społecznych.  

Porozumienie podpisali: Jolanta Łazuga-Koczurowska – przewodnicząca Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Monar oraz Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction Holding S.A i 

prezes Fundacji „Nadzieja i Przyszłość”. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem współpraca obu stron polegać będzie między innymi 

na: 

-aktywizacji zawodowej osób bezdomnych i bezrobotnych;  

-organizowaniu miejsc pracy dla wskazanych przez Monar osób potrzebujących wsparcia;  

-zapewnieniu warunków do odbywania praktyk zawodowych i zdobywania nowych 

kwalifikacji;  

-kreowaniu nowych rozwiązań, umożliwiających osobom bezdomnym i bezrobotnym powrót 

do aktywności społecznej. 

Bliska współpraca pomiędzy Monarem a J.W. Construction nie narodziła się w momencie 

podpisania powyższego porozumienia. Ma swoją historię i oparta jest na trwałych 

dokonaniach. W roku doszło do spotkania Józefa Wojciechowskiego z nieodżałowanym 

Markiem Kotańskim.  

W wyniku podjętych wtedy ustaleń i zobowiązań firma J.W. Construction przekazała 

nieodpłatnie wszystkie materiały budowlane i wyposażenie, niezbędne do odbudowy 

spalonego, w wyniku tragicznego pożaru, Domu Samotnej Matki „Bajka”, przy ul. Czajki w 

Warszawie. W przestronnym budynku o pow. 1000 m2 znalazło swój prawdziwy dom blisko 

80 matek z dziećmi. 
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Obecne porozumienie pomiędzy Monarem a JWC jest więc tylko kolejnym etapem w tym 

oryginalnym mariażu, jaki łączy dużego prywatnego przedsiębiorcę z wiodącą w Polsce 

organizacją społeczną. 

 

-Bardzo się cieszę, że mamy do czynienia z kontynuacją tej dobrej współpracy z J.W. 

Construction, zapoczątkowanej jeszcze przez Marka Kotańskiego – zwłaszcza, że 

umawiamy się nie na jednorazowe przedsięwzięcie, a na długofalowe współdziałanie – 

podkreśla Jolanta Łazuga – Koczurowska.  

Ważne, że już na początku pojawiają się konkrety: od początku sierpnia br. grupa 15 

naszych podopiecznych– rozpoczęła pracę na budowach prowadzonych przez J.W. 

Construction. To dla nas naprawdę wielka sprawa.  

 

Rekomendowane przez Monar matki, samotnie wychowujące dzieci – wykonują prace 

porządkowe i sprzątają lokale mieszkalne w kompleksach przy ul. Łuckiej i przy ul. 

Ostrobramskiej. Mają zapewniony bezpłatny dojazd do i z pracy. Zatrudnione są na 

podstawie standardowych umów o pracę. 

 

- Jesteśmy dużą firmą. Wiele już osiągnęliśmy. Dojrzeliśmy do tego, aby pomóc innym – ale 

tylko tym, którzy tego naprawdę tego chcą i – w co wierzę – nie zmarnują danej im szansy – 

mówi Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction. – Nie zamierzamy rozdawać 

pieniędzy – wolimy dać wędkę i stworzyć tym paniom szansę na godziwe życie. A sami 

liczymy na sumiennych, rzetelnych pracowników. Co równie ważne – wysyłamy w ten 

sposób czytelny sygnał do innych przedsiębiorców: przerzucajmy mosty i kładki, każdy na 

miarę swoich możliwości, pomiędzy tymi, którym się udało, a tymi, którzy często nie z 

własnej woli, pozostali w tyle. 

 

Drugim aktem prawnym sankcjonującym nawiązanie współpracy pomiędzy Monarem a J.W. 

Construction jest podpisanie przez Ryszarda Matkowskiego, prezesa zarządu J.W. 

Construction, listu intencyjnego, potwierdzającego wolę współpracy J.W. Construction w 

realizacji zgłoszonego przez Monar projektu „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 

Socjalnej”.  

Program ten, przygotowywany w ramach Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju, bazować będzie 

na środkach pochodzących z unijnego funduszu EFS, programu EQUAL. 

Założenia programu realizowane będą poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych przez 

PPR spółdzielniach socjalnych. Będą one funkcjonowały w różnych obszarach gospodarki 

(usługowy, produkcyjny, rolny) na terenie województwa mazowieckiego.  
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Właśnie w tej materii J.W.C będzie współdziałać z Monarem. 

 

-Zamierzamy w ten sposób nie tylko dopomóc Monarowi w realizacji wartościowego 

programu, łamiącego stereotypy społeczne i dającego szansę wielu ludziom, wykluczonym 

społecznie, na powrót do normalnego życia – powiedział prezes Ryszard Matkowski.– 

Wskazujemy także na możliwości, jakie – dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej– 

można wykorzystać poprzez mądre współdziałanie biznesu i organizacji społecznej. 

 

                             *** 

Zaprezentowane podczas konferencji wspólne przedsięwzięcia z Monarem – są tylko 

fragmentem szerszego i bardziej kompleksowego programu wspierania i inicjowania 

wartościowych inicjatyw społecznych – na rzecz Warszawy, jego mieszkańców, a także 

środowisk szczególnie potrzebujących pomocy – z jakim wystąpiła ostatnio firma J.W. 

Construction. 

 

1. Od początku sierpnia br., do końca miesiąca, w Hotelach 500, należących do 

J.W.Construction, (położonych w Zegrzu k. Warszawy, Tarnowie Podgórnym k. 

Poznania, Św. Lipce, Strykowie k. Łodzi oraz Cieszynie) wypoczywają 

zorganizowane grupy dzieci z całego kraju. J.W. Construction zapewnia dzieciom 

bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas tygodniowych turnusów. Dzięki tej 

inicjatywie wakacyjny wypoczynek zapewniamy 300 dzieciom, przysłanym miedzy 

innymi przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Rotarac, Dom Dziecka w Gdańsku i 

inne. 

2. Z inicjatywy J.W. Construction jeszcze w sierpniu rozpocznie działalność Kapituła 

Konkursu „Bezpieczne Osiedle”. Zaproszeni architekci, przedstawiciele policji i 

straży miejskiej, deweloperzy, urzędnicy samorządowi, reprezentanci firm 

ubezpieczeniowych i wytwórców sprzętu antywłamywaniowego – opracują zestaw 

warunków, które powinny być uwzględniane już na etapie projektowania – aby 

dane osiedle czy kompleks mieszkaniowy mogło pretendować do miana 

bezpiecznego osiedla. Powodzenie tego przedsięwzięcia powinno w wymierny 

sposób podnieść na wyższy poziom komfort życia i poczucie bezpieczeństwa 

wśród warszawiaków. 

3. Pod koniec września J.W. Construction – w porozumieniu z władzami Ostrołęki 

obejmie patronat nad Zespołem Szkół Zawodowych w Ostrołęce. W pierwszej 

fazie patronat polegać będzie na udzielaniu szkole pomocy rzeczowej, 

umożliwieniu odbywania praktyk w JWC, zapewnieniu absolwentom zatrudnienia 



  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji: ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki 

tel.: 22 – 77-17-700   fax: 22 – 77-77-908 
 

 

 

w strukturach JWC. W fazie drugiej – we współpracy z Politechniką Warszawską 

– ufundujemy stypendia dla najlepszych absolwentów szkoły, którzy dostaną się 

na studia na Politechnice i im również zagwarantujemy pracę w JWC. 

Oprac. dział marketingu  
J..W. Construction Holding S. A 

 
J.W. Construction działa na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie ponad 10 lat oddała do użytkowania 
blisko 14 000 mieszkań oraz 300 domów jednorodzinnych w Warszawie i aglomeracji stołecznej. W ubiegłym 
roku firma sprzedała rekordową ilość 2510 mieszkań. W trakcie realizacji posiada obecnie ponad 3 tys. 
mieszkań. Firma jest aktywnym członkiem Business Center Club, Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych 
Domów, Krajowej Izby Budownictwa, Polskiego Klubu Biznesu, Klubu "Teraz Polska", odgrywa wiodącą role 
w działalności Stowarzyszenia Deweloperów Polskich. Opinie J.W Construction w sprawach budownictwa są 
uwzględniane w procesie legislacyjnym. Firma jest laureatem XI edycji Konkursu "Teraz Polska" (2001r.) w 
kategorii najlepsze usługi oraz XIX edycji (2004) „ Teraz Polska za „ autorski system sprzedaży mieszkań 
dostępnych”. Jest także zdobywcą Medalu Europejskiego, laureatką konkursu Lider Polskiego Biznesu, 
zdobywczynią nagród wydawnictwa "Murator" i wyróżnień Ministra Gospodarki. W 2003 roku J.W. 
Construction uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2001 za „kompleksowy system zarządzania 
procesem deweloperskim, obejmujący przygotowanie i realizację inwestycji wraz z przed i posprzedażną 
obsługą klienta”. 
Więcej informacji na stronie www.jwconstruction.com.pl 
 
 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: 
 
 
Krzysztof Bochus                                                                             tel.(022)77 17 715,  
doradca ds. mediów                                                                          tel.kom. 0 502 259 192 
J.W. Construction Holding S.A.                                                      e-mail: k.bochus@jwconstruction.com.pl 
 
 

 
Ryszard Marciniak                                                               tel: (22) 77 17 700 ; 77 17 614 
rzecznik prasowy                                                                  tel kom: 0508 083 478 
J.W. Construction Holding S.A.                                                       e- mail: r.marciniak@jwconstruction.com.pl 
 


