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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Jana Filipa Libickiego podczas 

15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sporu pomiędzy Fundacją 

Sue Ryder w Warszawie a Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, proszę o przyjęcie poniższego.

Znajdujący się na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Narodowego 

Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

w Warszawie (dalej: NIGRR lub Instytut), położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. 

Piasta 10, pawilon rehabilitacyjny określany mianem „Domu Sue Ryder” wybudowany 

został m.in. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki 

Społecznej, a Fundacją Sue Ryder z siedzibą w Wielkiej Brytanii w ramach trwającej 

(w latach 70-tych ubiegłego wieku) szerszej współpracy między ww. podmiotami 

w przedmiocie budowy na terenie kraju pawilonów dla osób chorych i inwalidów.

Należy podkreślić, że zawarta w ramach powyższej współpracy umowa z dnia 16 lipca 

1977 r. między Fundacją Sue Ryder z Cavendish, Suffolk, Anglia a Ministerstwem 

Zdrowia i Opieki Społecznej „o współpracy przy budowie Domów dla Chorych 

i inwalidów” wyraźnie regulowała kwestię własności budowanych pawilonów, 

przewidując, że „stanowią własność państwa polskiego”. Prawo własności NIGRR do 

przedmiotowego pawilonu potwierdzają również przepisy Kodeksu cywilnego (zgodnie 
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z którymi własność budynków posadowionych na gruncie będącym w użytkowaniu 

wieczystym, przysługuje użytkownikowi wieczystemu).

Pomoc w wybudowaniu ww. pawilonu świadczyła fundacja zagraniczna z siedzibą 

w Wielkiej Brytanii, tj. Fundacja Sue Ryder z Cavendish, Suffolk, Anglia, nie zaś 

Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie (utworzona w 1991 r. w reżimie prawa 

polskiego). Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie nie jest następcą prawnym ani 

podmiotem powiązanym strukturalnie z Fundacją Sue Ryder z Cavendish, Suffolk, 

Anglia, elementem łączącym obydwie fundacje jest osoba fundatora, jednakże fakt ten 

ma wyłącznie charakter historyczny i nie rodzi jakichkolwiek więzi prawnych pomiędzy 

obydwoma fundacjami. 

W powyższym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że ww. fundacja polska nigdy nie 

była stroną ww. umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej 

a fundacją brytyjską. W konsekwencji powyższego wysuwanie przez fundację polską 

(występującą we własnym imieniu) jakichkolwiek roszczeń związanych z ww. umową nie 

znajduje prawnego i faktycznego uzasadnienia.

Ww. umowa została wypowiedziana przez Ministerstwo Zdrowia ze skutkiem od dnia 2 

lipca 2014 r., a wypowiedzenie zostało przesłane do brytyjskiej fundacji (będącej 

następcą prawnym fundacji, z którą została zawarta ww. umowa z dnia 16 lipca 1977 r.).

Informacje o rozwiązaniu powyższej umowy zostały przekazane Fundacji Sue Ryder 

w Warszawie na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, NIGRR w 

maju 2019 r. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że od września 2010 r. na nieruchomości 

posadowionej przy ul. Piasta 10 w Konstancinie-Jeziornie, nie funkcjonuje Oddział 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny NIGRiR, w tej lokalizacji nie funkcjonuje również tzw. 

„Dom Sue Ryder”.

Z wyjaśnień przedłożonych w przedmiotowej sprawie przez Dyrektora NIGRR – 

dra n. med. Marka Tombarkiewicza wynika, że nie jest prawdą, iż Instytut toczy 

jakikolwiek spór z Fundacją Sue Ryder w Warszawie. Niemniej jednak od wielu lat 

Fundacja próbuje wpływać na zmianę aktualnego stanu prawnego nieruchomości 

posadowionej przy ul. Piasta 10 w Konstancinie-Jeziornie, ograniczając się w istocie do 

kierowania wystąpień i żądań związanych z nieruchomością, przy jednoczesnym braku 

faktycznych starań o utrzymanie i realne wsparcie Pań zamieszkujących przedmiotowy 

budynek.
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Obecnie koszty utrzymania nieruchomości oraz ostatniej Pensjonariuszki z ówczesnego 

Domu Sue Rider, pokrywa ze środków własnych NIGRR. Koszty te, jak wskazał Dyrektor 

NIGRR, są znacznie wyższe niż przychody uzyskiwane z okresowego najmu 

pomieszczeń, a pawilony posadowione na nieruchomości wymagają przeprowadzenia 

remontu. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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