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Grzegorz Jędrejek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW,  
W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI PRAWO  

DO KWATERY ŻOŁNIERSKIEJ

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki podziału majątku wspólne-
go małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej. Opracowa-
nie składa się z trzech części, w których kolejno omówiono: przynależność prawa do 
kwatery stałej do majątków małżonków, rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie 
art. 41 a Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, rozliczenie rozwiedzionych małżonków z tytułu przynależności do 
majątku wspólnego prawa do kwatery stałej. Całość zamykają zwięzłe wnioski. 

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, majątek wspólny małżonków, kwatera żołnierska, 
rozwód

Wprowadzenie 

Zagadnienie poruszone w opracowaniu budzi poważne wątpliwości 
w orzecznictwie. O powyższym może świadczyć znaczna liczba zagadnień 
prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego przez sądy drugiej instancji na 
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podstawie art. 390 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Ich przed-
miotem jest problem przynależności do majątków małżonków oraz rozliczenie 
w toku postępowania działowego prawa do kwatery1. Źródłem wątpliwości są 
przede wszystkim przepisy regulujące zakwaterowanie, a mianowicie Ustawa 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw3 nie tylko 
zgodnie z tytułem zmieniła przepisy ustawy podstawowej, ale wprowadziła tak-
że przepisy własne, w tym odnoszące się do prawa do kwatery rozwiedzionych 
małżonków. Kolejne ustawy, w tym przede wszystkim z 2010 r.4, wprowadzały 
daleko idące zmiany w ustawie z 1995 r.5

Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących uwzględnienia 
prawa do kwatery w podziale majątku wspólnego małżonków. O ile za utrwalo-
ny w orzecznictwie Sądu Najwyższego należy uznać pogląd, zgodnie z którym 
przedmiotowe prawo stanowi składnik majątku wspólnego, o tyle brakuje wy-
powiedzi tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie co do sposobu uwzględnienia 
prawa do kwatery w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków. 
Zagadnienie jest skomplikowane, albowiem sąd działowy nie może przyznać 
przedmiotowego prawa jednemu z małżonków, co należy do wyłącznej kompe-
tencji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, która wydaje 
w tym przedmiocie decyzję.

Analizowany problem dotyczy nie tylko małżonków pozostających w ustro-
ju wspólności ustawowej, ale także wspólności umownej, albowiem na podstawie 
art. 48 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) stosuje się do niej odpo-
wiednio przepisy o wspólności ustawowej. Z uwagi na przedmiot opracowania, 

1 Jedno z ostatnich zagadnień przedstawionych w Postanowieniu SO w Olsztynie 
z dn. 28.11.2013 r. brzmi: „czy były małżonek żołnierza zawodowego jest osobą uprawnioną, 
w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 24 maja 2004 r.), 
do zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu po ustaniu wspólności majątkowej 
małżeńskiej”.

2 Dz.U. 1995, nr 86, poz. 433. Dalej, dla uproszczenia, „ustawa z 1995 r.”
3 Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1203. Dalej: „ustawa z 2004 r.” 
4 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 28, poz. 143. 
5 Zmiany te omówił SN w uzasadnieniu postanowienia z dn. 7.02.2014 r. (III CZP 120/13, 

LEX nr 1448742). 
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niektóre zagadnienia zostały potraktowane w sposób zwięzły. Przykładowo, po-
minięto szczegółowe przedstawienie przebiegu postępowania działowego.  

Przed przejściem do rozważań szczegółowych należy wyjaśnić kwestie ter-
minologiczne. W tytule pracy jest mowa o „prawie do kwatery żołnierskiej”. 
Termin „prawo do kwatery stałej”, która przysługiwała żołnierzom zawodo-
wym, występował w ustawie z 1995 r. przed nowelizacją z 2004 r. Nowelizacja 
wprowadziła termin „prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, będącym 
w dyspozycji Agencji”6. De lege lata w art. 21 ust. 1 ustawy z 1995 r. jest mowa 
o „prawie do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej”. Jak trafnie 
podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 
8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110), należy uwzględnić stan prawny z chwili naby-
cia lokalu, dlatego też można w większości przypadków mówić o przynależności 
do majątków małżonków prawa do kwatery stałej.  

Przynależność prawa do kwatery stałej do majątków małżonków

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 1995 r.: „Żołnierzowi zawodowemu od 
dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czyn-
nej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia 
służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miej-
scowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości”. Nabycie powyż-
szego prawa uregulował ustawodawca w art. 24 ust. 1 ustawy z 1995 r., zgodnie 
z którym: „Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek poświadczony przez 
dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dy-
rektor oddziału regionalnego właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz peł-
ni służbę wojskową, wydaje decyzję o przydziale kwatery albo innego lokalu 
mieszkalnego”. 

Na pełną aprobatę zasługuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie 
z którym prawo do kwatery stałej przydzielonej w trakcie trwania małżeństwa 
żołnierzowi zawodowemu stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. 

6 Na konieczność rozróżnienia „prawa do kwatery” od „prawo do zamieszkania w lokalu 
mieszkalnym” zwrócił uwagę SN w wyroku z dn. 11.03.2009 r. (I CSK 355/08, LEX nr 560508), 
podkreślając, że: „Żołnierzowi służby stałej na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 116, 
poz. 1203) przysługuje prawo zamieszkania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w dyspozycji 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a nie »prawo do kwatery«”. Zob. także Uzasadnienie wyroku 
SN z dn. 28.05.2008 r., II CSK 22/08, LEX nr 494145. 
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Powyższy pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 21 grudnia 2006 r. 
(III CZP 131/06, LEX nr 204962). Został on następnie przyjęty, a przede wszyst-
kim w sposób gruntowny uzasadniony w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, 
OSNC 2012, nr 9, poz. 110) oraz w postanowieniach z 21 czerwca 2013 r. (I CSK 
597/12, LEX nr 1360161) i z 7 lutego 2014 r. (III CZP 120/13, LEX nr 1448742)7. 
Zyskał także aprobatę w piśmiennictwie8. 

Trudności z zakwalifikowaniem prawa do kwatery do majątków małżon-
ków wynikały z tego, że art. 28 ustawy z 22 czerwca 1995 r., zgodnie z którym: 
„w razie orzeczenia rozwodu małżonków zajmujących kwaterę, mogą oni za-
mieszkiwać w tej kwaterze, z wyjątkiem kwater w budynkach, o których mowa 
w art. 55 ust. 2 pkt 1–3”, został uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z 2004 r. 
Powstała zatem wątpliwość, czy rozwiedziony małżonek żołnierza zawodowego 
miał tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze, co wiąże się z przynależno-
ścią tego prawa do majątków małżonków. 

Argumenty podniesione w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do przy-
należności prawa do kwatery do majątków małżonków należy uznać za przeko-
nujące. Wykładnia systemowa przepisów ustawy z 1995 r. oraz ustawy z 2004 r. 
może prowadzić do wniosku, że prawo do kwatery stałej stanowi składnik ma-
jątku wspólnego małżonków. 

Po pierwsze, przepisy art. 26 ust. 1 ustawy z 1995 r. uzależniają powierzch-
nię kwatery od liczby członków rodziny, w tym małżonka. Trafnie Sąd Naj-
wyższy w uzasadnieniu uchwały z 21 grudnia 2006 r. (III CZP 131/06, LEX 
nr 204962) podkreślił, że: „przydział kwatery dokonywany na rzecz jednej osoby 
kwalifikowanej rodzajem służby w rzeczywistości zaspokajał potrzeby całej ro-
dziny, tj. każdego – odpowiednio bliskiego – jej członka”. 

Po drugie, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 2004 r.: „Osoby, którym do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy przydzielono osobną kwaterę stałą zachowują 

7 Również we wcześniejszym orzecznictwie pojawił się pogląd, zgodnie z którym prawo do 
zamieszkiwania w kwaterze stałej stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Powyższą 
koncepcję wyrażono przede wszystkim w Uzasadnieniu uchwały SN z dn. 28.06.2000 r. (III CZP 
15/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 2), w którym stwierdzono, że uprawnienie rozwiedzionego 
małżonka do korzystania z osobnej kwatery stałej przydzielonej drugiemu z rozwiedzionych 
małżonków wywodzi się ze stosunku rodzinnego, a nie bezpośrednio z decyzji o przydziale 
kwatery żołnierzowi zawodowemu. Można zatem uznać, że prawo rozwiedzionego małżonka 
jest w powyższym przypadku „uprawnieniem pochodnym” w stosunku do prawa legitymującego 
się przydziałem kwatery żołnierza zawodowego. 

8 Zob. szerzej: G. Jędrejek, Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu 
a stosunki majątkowe małżonków, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3, s. 37 i n. 
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nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery”. W wyroku 
z 7 października 2011 r. (II CSK 694/10, LEX nr 1027175), Sąd Najwyższy pod-
kreślił, że na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2004 r. „dotychczasowe decy-
zje o przydziale osobnej kwatery stałej zachowały swój walor prawny”. Należy 
w pełni podzielić pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku z 4 kwietnia 2012 r. 
(I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110), zgodnie z którym przez osoby, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 2004 r., należy rozumieć: „wszystkie osoby 
brane pod uwagę przy przydziale kwatery, a więc także małżonka żołnierza”. 

Przede wszystkim jednak na przynależność do majątku wspólnego prawa 
do kwatery stałej wskazują ogólne zasady przynależności składników do ma-
jątków małżonków w ustroju ustawowym. Nie budzi wątpliwości, że przepisy 
art. 31 i 33 k.r.o. mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), a skład 
majątków małżonków może zostać zmieniony, bez zmiany ustroju, wyłącznie 
przez przepis szczególny. Należy zatem zbadać, czy przepisy regulujące zakwa-
terowanie żołnierzy nie zawierają regulacji szczególnej, lex specialis, wobec 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Taką analizę przeprowadził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 czerwca 
2013 r. (I CSK 597/12, LEX nr 1360161) oraz w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. 
(I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110). W pierwszym z orzeczeń sąd podkre-
ślił między innymi, że: „Rozważając, czy prawo do kwatery stałej przydzielonej 
żołnierzowi zawodowemu w czasie trwania małżeństwa wchodzi do majątku 
wspólnego, trzeba stwierdzić, że ponieważ żaden z przepisów ustawy o zakwa-
terowaniu Sił Zbrojnych RP nie przesądza wprost tej kwestii, mają w tym wzglę-
dzie zastosowanie ogólne zasady przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym dotyczące przynależności prawa do majątku wspólnego lub osobistego 
(odrębnego)”. Powyższe stanowisko zajął wcześniej Sąd Najwyższy w wyroku 
z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110). 

Kolejna wątpliwość związana jest z tym, czy przedmiotowe prawo jest pra-
wem niezbywalnym, o którym mowa w art. 33 pkt 5 k.r.o. (w art. 33 pkt 6 k.r.o. 
sprzed nowelizacji z 17 czerwca 2004 r.9). 

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, OSNC 2012, 
nr 9, poz. 110) oraz postanowieniu z 21 czerwca 2013 r. (I CSK 597/12, LEX 
nr 1360161) przyjął, że nie sposób zaliczyć prawa do kwatery do kategorii praw 
niezbywalnych, skoro prawo to nie wygasa ze śmiercią żołnierza. Powyższe 

9 Dz.U. nr 162, poz. 1691. 
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stanowisko poparł również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z 7 lu-
tego 2014 r. (III CZP 120/13, LEX nr 1448742), wskazując że: „wypłacane żoł-
nierzowi świadczenia pieniężne będące równoważnikiem prawa do przydziału 
kwatery uwzględniały jego sytuację rodzinną, a ich zużycie zgodnie z przezna-
czeniem prowadziło, co do zasady, do uzyskania przez oboje małżonków tytułu 
do lokalu umożliwiającego zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, ale 
i wzgląd na to, że w razie śmierci żołnierza osoby wspólnie z nim zamieszkujące 
mogły zajmować kwaterę w dalszym ciągu”.

Należy podkreślić, że za przynależnością prawa do kwatery do majątku 
osobistego żołnierza nie przemawia to, że osobą uprawnioną do otrzymania 
kwatery jest wyłącznie jeden z małżonków będący żołnierzem zawodowym10. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, że należy wyróżnić domniemanie 
faktyczne przynależności do majątków małżonków składnika nabytego w trak-
cie trwania wspólności przez jednego z nich11, oraz że w skład majątku wspólne-
go wchodzą składniki niezależnie od podstawy prawnej nabycia12.

Rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r.

Uchylenie art. 28 ustawy z 1995 r. doprowadziło do powstania wątpliwości 
co do sytuacji prawnej rozwiedzionych małżonków, z których jeden, będący żoł-
nierzem zawodowym, otrzymał kwaterę stałą. 

Podjęto prace legislacyjne, które doprowadziły do dodania po art. 41 usta-
wy z 1995 r. art. 41 a13. W uzasadnieniu projektu ustawy z 2010 r. podkreślono, 
że: „Brak regulacji w zakresie postępowania w przypadku orzeczenia rozwodu 
małżonków zajmujących lokal mieszkalny znajdujący się w dyspozycji WAM, 
przydzielony żołnierzowi i jego rodzinie na podstawie decyzji o prawie zamiesz-
kiwania w lokalu mieszkalnym, powoduje zajmowanie lokali mieszkalnych 
przez osoby nieuprawnione”14. Sąd rozpoznający sprawy działowe wszczęte po 

10 Taki skutek podkreśla orzecznictwo sądów administracyjnych. Por. m.in. Wyrok NSA 
z dn. 8.05.2007 r., I OSK 439/06, LEX nr 342495. 

11 Por. np. Postanowienie SN z dn. 17.10.2003 r., IV CK 283/02, LEX nr 602280. 
12 Por. np. Uchwała SN z dn. 7.03.1969 r., III CZP 10/69, OSNC 1970, nr 4, poz. 53. 
13 Zob. art. 1 pkt 38 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 28, poz. 143. 
14 Druk Sejmowy nr 1945, VI kadencja Sejmu. 
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wejściu w życie nowelizacji z 2010 r. będzie z reguły musiał uwzględnić brzmie-
nie przepisów art. 41 a ustawy z 1995 r.15  

Dla prowadzonych rozważań znaczenie mają przepisy zawarte w art. 41 a  
ust. 1 ustawy z 1995 r., zgodnie z którymi: „W przypadku rozwodu żołnierza 
zawodowego posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, dyrektor 
oddziału regionalnego właściwy ze względu na położenie lokalu mieszkalnego 
dotychczas wspólnie zajmowanego przez żołnierza zawodowego i jego małżon-
ka, dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wy-
roku orzekającego rozwód, w ten sposób, że uchyla decyzję o przydziale lokalu 
mieszkalnego i: 

1)  żołnierzowi zawodowemu wydaje decyzję o przydziale lokalu mieszkal-
nego z uwzględnieniem uprawnień określonych w art. 26, posiadanych 
w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód; 

2)  z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, 
który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu miesz-
kalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawnio-
ny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę 
najmu lokalu mieszkalnego położonego: 
a)  w tej samej miejscowości albo 
b)  w miejscowości pobliskiej albo 
c)  za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny 

zasób mieszkaniowy i internatowy; 
3)  byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka 

wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapew-
nienia lokalu ze strony Agencji, i stosuje odpowiednio przepisy art. 41 
ust. 4–7”.

Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika, że nową kwaterę na pod-
stawie decyzji może otrzymać wyłącznie rozwiedziony małżonek będący żoł-
nierzem zawodowym. Powyższa regulacja nie może dziwić, albowiem zgodnie 

15 Należy wskazać przepisy intertemporalne zawarte w ustawie z 2010 r. o zakwaterowa-
niu Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 20 tej ustawy: „Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2010 r. z wy-
jątkiem: 1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art. 1 
pkt 54 lit. a i b, który wchodzi w życie z 1 stycznia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy do 
spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczny-
mi decyzjami administracyjnymi lub zawarciem umowy stosuje się przepisy ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.
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z definicją ustawową przez kwaterę należy rozumieć: „lokal mieszkalny prze-
znaczony do zakwaterowania żołnierza zawodowego i ujęty w wykazie kwater” 
(art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy z 1995 r.). Ustawodawca wprowadził jednocześnie 
obowiązek zawarcia z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowują-
cym dziecko umowy najmu lokalu. W uzasadnieniu projektu ustawy z 2010 r.16 
podkreślono, że: „Wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu miesz-
kalnym rozwiedzionemu żołnierzowi wiąże się jednocześnie z obowiązkiem 
zwolnienia lokalu mieszkalnego przez osoby nieuprawnione. Taki stan regulacji 
stawia byłą żonę, a także często małoletnie dzieci, w trudnej sytuacji z punktu 
widzenia zasad współżycia społecznego. Nie zawsze osoby te mają tytuły praw-
ne do zajmowania innych lokali, z których mogłyby w tym przypadku skorzy-
stać”.  

Przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. regulują zatem sposób rozkwaterowania 
rozwiedzionych małżonków. Mogą być zastosowane po uprawomocnieniu się 
wyroku orzekającego rozwód. Nie ma przeszkód, ażeby były stosowane także 
do małżonków, wobec których orzeczono separację. 

Należy podkreślić, że przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. stanowią lex spe-
cialis wobec przepisów regulujących sposób podziału majątku wspólnego mał-
żonków, a nie przepisów regulujących skład majątków małżonków w ustroju 
ustawowym. Nie wprowadzają także zmian co do zasad rozliczeń między mał-
żonkami z tytułu podziału majątku wspólnego, a w szczególności zasady, zgod-
nie z którą sąd uwzględnia składniki istniejące w chwili ustania wspólności. Sąd 
działowy nie może naturalnie przydzielić kwatery jednemu z małżonków, gdyż 
dysponowanie kwaterami należy do wyłącznej kompetencji Agencji. 

Rozliczenie rozwiedzionych małżonków z tytułu przynależności  
do majątku wspólnego prawa do kwatery stałej 

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy podział będzie 
dokonywany przez sąd rozwodowy, czy też nastąpi w postępowaniu nieproce-
sowym po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego (art. 566–567 k.p.c.). 
Jeżeli sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków w postępowaniu 
rozwodowym, należy przyjąć, że powinien zwrócić się do Agencji, a ściślej – 
do dyrektora oddziału regionalnego właściwego ze względu na położenie lokalu 

16 Druk Sejmowy nr 1945, VI kadencja Sejmu. 
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mieszkalnego, o wyrażenie stanowiska co do lokalu zajmowanego przez małżon-
ków. Należy podkreślić, że rozkwaterowanie byłych małżonków na podstawie 
art. 41 a ustawy z 1995 r. jest możliwe, ale po uprawomocnieniu się wyroku 
rozwodowego. W szczególności Agencja powinna odpowiedzieć na pytanie, czy 
planuje sprzedaż lokalu, który straci tym samym status kwatery, czy też plano-
wane jest rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
W pierwszym przypadku sąd uwzględnia ekspektatywę prawa własności lokalu. 
W drugiej sytuacji ustalenie wartości prawa do kwatery powinno nastąpić zgod-
nie z regułami wskazanymi w dalszej części opracowania. 

Można przypuszczać, że podział majątku wspólnego małżonków, w skład 
którego wchodzi prawo do kwatery, będzie w procesie rozwodowym należał do 
rzadkości. Po pierwsze, zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. sąd rozwodowy może na 
wniosek jednego z małżonków przeprowadzić podział majątku wspólnego, ale 
jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Po drugie, małżo-
nek będący żołnierzem zawodowym może przypuszczać, na podstawie treści 
art. 41 a ustawy z 1995 r., że przyznanie jemu nowej kwatery oraz zawarcie 
umowy najmu z drugim małżonkiem zakończy rozliczenia byłych małżonków. 
Tak jednak nie jest, albowiem przepisy ustawy z 1995 r. nie uchyliły przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących wzajemne rozliczenia mał-
żonków z tytułu podziału majątku wspólnego.  

Jeżeli podział jest dokonywany w toku postępowania o podział majątku 
wspólnego małżonków, możemy wyróżnić dwie sytuacje: 1) sprawę, w której po-
dział wszczęto przed rozkwaterowaniem małżonków; 2) sprawę, którą wszczę-
to po rozkwaterowaniu małżonków dokonanym na podstawie art. 41 a ustawy 
z 1995 r.17 

W pierwszym przypadku sąd powinien zwrócić się do Agencji o wyrażenie 
stanowiska co do przyszłości zajmowanej kwatery. Sąd działowy powinien roz-
ważyć zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd może 
zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzed-
niej decyzji organu administracji publicznej. 

Przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. są lex specialis wobec przepisów re-
gulujących podział majątku wspólnego małżonków. Sąd rozpoznający sprawę 

17 Poza zakresem rozważań pozostaje sytuacja podziału majątku wspólnego w trakcie 
trwania małżeństwa. Przykładowo, małżonkowie zawarli intercyzę wprowadzającą rozdzielność 
majątkową. Z chwilą zawarcia umowy ustała wspólność, ale pozostał majątek wspólny objęty 
wspólnością ułamkową. Do sytuacji takiej znajdą odpowiednie zastosowanie rozważania doty-
czące podziału majątku wspólnego przed rozkwaterowaniem w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
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o podział majątku wspólnego małżonków nie może przyznać kwatery jednemu 
z nich. W powyższym kontekście należy przywołać Wyrok SN z dn. 15 stycznia 
2010 r. (I CSK 228/09, LEX nr 564752), w którym stwierdzono, że: „W przed-
miocie zachowania lub nabycia uprawnień do kwatery nie może orzekać sąd po-
wszechny”. 

Dysponentem mieszkań jest Agencja, która może de lege lata: 1) sprzedać 
mieszkanie każdemu z małżonków; 2) wydać decyzję o przyznaniu kwatery żoł-
nierzowi zawodowemu. Kluczowe jest rozstrzygnięcie tego, jaki charakter ma 
lokal, to znaczy, czy jest kwaterą, zgodnie z art. 1 a pkt. 3 ustawy z 1995 r., czy 
też lokalem mieszkalnym, o którym mowa w art. 1 a pkt 1 tej ustawy. Jeżeli 
Agencja chce sprzedać lokal jednemu z byłych małżonków, w tym niekoniecznie 
żołnierzowi zawodowemu, to powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o podział 
majątku wspólnego małżonków18. Zgodnie z przepisem art. 510 § 1 k.p.c. zainte-
resowanym, a więc ewentualnym uczestnikiem postępowania nieprocesowego, 
jest każdy, czyich praw dotyczy wynik sprawy. Biorąc pod uwagę dotychczaso-
we orzecznictwo Sądu Najwyższego19, nie budzi wątpliwości, że Agencja może 
być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego byłych małżon-
ków, z których jeden jest żołnierzem zawodowym, któremu przyznana została 
kwatera stała.

Sąd przy podziale majątku wspólnego uwzględni ekspektatywę prawa 
własności lokalu20. Problematyka dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych na 
preferencyjnych warunkach została uregulowana w rozdziale szóstym ustawy 
z 1995 r. Najważniejszy dla prowadzonych rozważań jest art. 55 ustawy z 1995 r., 
wyłączający możliwość nabycia od Agencji kwatery. Możliwe jest natomiast na-
bycie lokalu mieszkalnego. W art. 58 ust. 2 ustawy z 1995 r. ustawodawca wska-
zał zniżki przysługujące przy nabyciu lokalu. Jeżeli natomiast Agencja nie za-
mierza sprzedać lokalu, a dokonać rozkwaterowania, sąd będzie musiał dokonać 

18 Z wnioskiem powinien wystąpić dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze względu 
na położenie lokalu mieszkalnego, ażeby wiedzieć, któremu z byłych małżonków, i to niekoniecz-
nie żołnierzowi zawodowemu, należy mieszkanie sprzedać. 

19 Por. Uchwała SN z dn. 12.04.1995 r., III CZP 34/95, OSNC 1995, nr 7, poz. 109; Po-
stanowienie SN z dn. 26.11.2009 r., III CZP 103/09; Uchwała SN z dn. 24.09.2003 r., III CZP 
56/03; Uchwała SN z dn. 13.06.2003 r., III CZP 36/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 52; Uchwała SN 
z dn. 13.06.2003 r., III CZP 40/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 89. 

20 Co do pojęcia „ekspektatywa”, zob. w szczególności uwagi zawarte w Uzasadnieniu 
uchwały SN z dn. 11.09.2003 r., III CZP 52/03, LEX nr 80361. 
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rozliczenia małżonków stosownie do reguł wskazanych w dalszej części opraco-
wania. 

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której przed wszczęciem postępo-
wania działowego nastąpiło rozkwaterowanie w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
Brzmienie przepisu wskazuje, że powinno ono nastąpić „po uprawomocnieniu 
się wyroku orzekającego rozwód”. 

Zgodnie z zasadami postępowania działowego podział obejmuje jedynie te 
składniki, które były objęte wspólnością majątkową w chwili jej ustania oraz po-
zostają w majątku wspólnym w chwili podziału21. Podziałem naturalnie nie może 
zostać objęty lokal, który rozwiedziony małżonek żołnierz zawodowy otrzyma 
na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r. 

Powstaje zatem pytanie, co dzieje się z prawem do kwatery, które wchodzi-
ło w skład majątku wspólnego. Należy uznać, że z chwilą wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r., na rzecz żołnierza zawodowego 
oraz zawarcia umowy najmu z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wy-
chowującym dziecko (art. 41 a ust. 1 pkt 2 ustawy), prawo do kwatery wyga-
sło, a oboje byli małżonkowie zajmują kwaterę bez tytułu prawnego. Powyższe 
stwierdzenie nie oznacza, że prawo do kwatery nie będzie podlegało rozliczeniu. 

Tak w doktrynie22, jak i w orzecznictwie23 panuje zgodność co do tego, że 
sąd działowy powinien uwzględnić przedmioty zbyte w sposób sprzeczny z pra-
wem przez jednego z małżonków przed i po ustaniu wspólności. Różnica doty-
czy tego, czy podstawę rozliczenia stanowi art. 415 k.c., czyli wyrządzenie szko-
dy drugiemu małżonkowi, czy też przedmioty takie powinny zostać rozliczone 
„rachunkowo” przez zaliczenie na udział małżonka. Powyższe stanowisko nie 
może jednak uzasadniać konieczności rozliczenia prawa do kwatery. Po pierw-
sze, małżonek-żołnierz zawodowy nie zbywa kwatery. Po drugie, ustawodawca 
w art. 41 a uregulował sposób rozkwaterowania małżonków, nie można zatem 
mówić o bezprawności rozporządzeń dotyczących składników majątku wspól-
nego. 

21 Por. m.in. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
Warszawa 2009, s. 294. 

22 Por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 513; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 482. 

23 Por. m.in. Postanowienie SN z dn. 9.05.2008 r., III CZP 26/08, LEX nr 449897; Postano-
wienie SN z dn. 19.06.2009 r., V CSK 485/08, LEX nr 537040. 
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W artykule przyjęto pogląd, że rozliczenie jest możliwe przy zastosowaniu 
– w drodze analogii – art. 45 § 1 k.r.o., zgodnie z którym: „Każdy z małżonków 
powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego 
majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmio-
ty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, 
które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie moż-
na żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb 
rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”. 
Powyższe przepisy nie mogą być stosowane wprost, a wyłącznie w drodze ana-
logii legis. Trudno jest uznać, iż nowy lokal przyznany żołnierzowi zawodowe-
mu na podstawie art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r. stanowi nakład na jego 
majątek osobisty. Lokal taki nie pochodzi z majątku wspólnego małżonków, ale 
z zasobów Agencji. W opracowaniu przyjęto, że analogia z art. 45 k.r.o. jest 
uzasadniona z uwagi na brak regulacji dotyczącej rozliczenia prawa do kwatery 
wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. 

Jeżeli małżonek-żołnierz zawodowy, pozostający kilkanaście lub kilkadzie-
siąt lat w związku małżeńskim, uzyskał przydział kwatery, której powierzchnia 
zależała od liczby członków rodziny, to trudno jest zaakceptować możliwość 
nabycia wyłącznie przez niego lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warun-
kach, bez obowiązku rozliczenia się z drugim małżonkiem. Zgodnie z założenia-
mi ustroju ustawowego małżonkowie powinni razem partycypować w majątku 
nabytym po zawarciu małżeństwa. Za przyjętym w artykule stanowiskiem prze-
mawia także szczególna ochrona, jakiej podlega prawo do mieszkania (art. 75 
Konstytucji RP) oraz ochrona praw majątkowych, których przedmiotem jest lo-
kal mieszkalny (art. 64 ust. 1 Konstytucji RP)24. 

Należy podkreślić, że orzecznictwo Sądu Najwyższego opowiada się za 
stosowaniem w drodze analogii art. 45 k.r.o. dla wzajemnych rozliczeń małżon-
ków w sytuacji, w której nie można mówić wprost o nakładzie na dany mają-
tek małżonków. Przykładowo, w razie wniesienia przez jednego z małżonków 
wkładu z majątku wspólnego do spółki cywilnej wkład traktowany jest jak 

24 Na konieczność uwzględnienia interesów mieszkaniowych rozwiedzionego małżonka, 
gwarantowanych przez art. 75 Konstytucji RP, po uchyleniu art. 28 ustawy z 1995 r., zwrócił 
uwagę SN w Uzasadnieniu uchwały z dn. 24.11.2006 r. (III CZP 107/06, LEX nr 198921). 
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nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka (zob. Uchwała SN 
z dn. 15 września 2004 r., III CZP 46/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 152)25. 

Większe trudności sprawi ustalenie wartości prawa do kwatery. Sąd działo-
wy powinien uwzględnić ekspektatywę prawa własności lokalu, która – tak jak 
prawo do kwatery – stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. 

Sąd Najwyższy stwierdził w postanowieniu z 16 września 2010 r. (III CZP 
48/10, Lex nr 599798), że uprawnienie do bonifikaty nie może podlegać podzia-
łowi w sprawie o podział majątku wspólnego, gdyż nie jest to prawo samodziel-
ne26. Zdaniem sądu: „Należy zwrócić uwagę, że w razie przyjęcia, iż w skład 
majątku wspólnego wchodziło prawo do korzystania z lokalu, ustalenie warto-
ści tego prawa powinno nastąpić przy wzięciu pod uwagę, że wnioskodawczyni 
i uczestnikowi postępowania przysługiwało prawo nabycia lokalu za cenę po-
mniejszoną o przysługującą im bonifikatę (art. 58 ust. 2 u.z.S.Z.R.P.)”.

Przy ustalaniu prawa do kwatery, jeżeli były małżonek-żołnierz zawodo-
wy otrzymał nową kwaterę na podstawie art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r., 
sąd powinien ustalić, czy można mówić o ekspektatywie nabycia lokalu przez 
żołnierza zawodowego. W razie odpowiedzi negatywnej, podstawę do ustalenia 
wartości prawa do kwatery stanowi wartość prawa do „nowej” kwatery otrzy-
manej przez rozwiedzionego żołnierza zawodowego. Dla ustalenia wartości tego 
prawa pomocna może się okazać teza Uchwały SN z dn. 24 maja 2002 r. (III CZP 
28/02, LEX nr 53270), zgodnie z którą: „Wartość prawa najmu lokalu komu-
nalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czyn-
szem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych 
okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu”27. 
A zatem sąd działowy powinien ustalić różnicę pomiędzy opłatą za kwaterę 

25 Zgodnie z tezą uchwały: „Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków 
w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie 
art. 45 k.r.o., stosowanego w drodze analogii”.

26 Zdaniem SN: „Uprawnienie do bonifikaty przysługującej przy nabyciu lokalu miesz-
kalnego nie jest samodzielnym prawem majątkowym. Bonifikata przewidziana w art. 58 ust. 2 
u.z.S.Z.R.P. przysługuje jedynie w razie nabycia lokalu. Uprawnienie do bonifikaty, jako pra-
wo oderwane od prawa do nabycia lokalu, nie może stanowić przedmiotu majątku wspólnego 
małżonków, podlegającego podziałowi w sprawie o podział tego majątku. Nie podlega też w tej 
sprawie »rozliczeniu« w przypadku skorzystania przez jednego z małżonków z uprawnienia do 
nabycia lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warunkach, przysługującego przed ustaniem 
wspólności majątkowej, i nabyciu lokalu po ustaniu wspólności”.

27 Por. także Uchwała SN z dn. 9.05.2008 r., III CZP 33/08, LEX nr 383007. 
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a opłatą rynkową za porównywalny lokal, a także przypuszczalny czas korzy-
stania z kwatery. 

Wnioski 

Podmiotem prawa do kwatery otrzymanej w trakcie trwania ustroju usta-
wowego jest również współmałżonek żołnierza, a w konsekwencji – stanowi ono 
składnik majątku wspólnego małżonków (por. Uzasadnienie uchwały SN z dn. 
21 grudnia 2006 r., III CZP 131/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 152 oraz Postano-
wienie SN z dn. 26 listopada 2009 r., III CZP 96/09, LEX nr 560491; Wyrok SN 
z dn. 4 kwietnia 2012 r., I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110; Postanowienie 
SN z dn. 21 czerwca 2013 r., I CSK 597/12, LEX nr 1360161; Postanowienie SN 
z dn. 7 lutego 2014 r., III CZP 120/13, LEX nr 1448742). Uchylenie art. 28 ustawy 
z 1995 r. nie wprowadziło zmian w zakresie przynależności prawa do kwatery 
do majątków małżonków. 

Przynależność w ustroju ustawowym przedmiotów majątkowych jest okre-
ślona przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o charakterze bez-
względnie obowiązującym (ius cogens). Możliwe jest wprowadzenie przepisu 
o charakterze lex specialis, jednak  przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych RP z 1995 r. nie zawierają takiej regulacji.

Za przyjętym stanowiskiem przemawia także wykładnia systemowa prze-
pisów ustaw z lat 1995 i 2004. W szczególności, przez osoby, o których mowa 
w art. 23 ustawy z 2004 r., należy rozumieć tak żołnierza zawodowego, jak i jego 
małżonka (por. Uzasadnienie wyroku SN z dn. 4 kwietnia 2012 r., I CSK 8/12, 
OSNC 2012, nr 9, poz. 110).   

Analiza przepisów ustawy z 1995 r. pozwala wyciągnąć wniosek, że po roz-
wodzie Agencja, a ściślej – dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze wzglę-
du na położenie lokalu mieszkalnego, może dokonać rozkwaterowania w try-
bie art. 41 a ustawy z 1995 r. lub też sprzedać na warunkach preferencyjnych, 
określonych w rozdziale szóstym ustawy z 1995 r., lokal mieszkalny. O tym, 
któremu z byłych małżonków lokal zostanie sprzedany, powinien zadecydować 
sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi 
ekspektatywa własności lokalu. Agencja może naturalnie, jako podmiot zainte-
resowany, wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania działowego. Jeżeli 
Agencja sprzedała na warunkach preferencyjnych lokal mieszkalny wyłącznie 
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żołnierzowi zawodowemu, wówczas jego małżonek (jeżeli kwatera została na-
byta w trakcie trwania małżeństwa) może wystąpić z powództwem z art. 189 
k.p.c. o ustalenie nieważności umowy sprzedaży lokalu. Jeżeli po rozwodzie do-
szło do rozkwaterowania byłych małżonków, sąd działowy uwzględni prawo do 
kwatery, biorąc pod uwagę ekspektatywę nabycia lokalu przez byłego małżonka, 
będącego żołnierzem zawodowym, któremu została przyznana nowa kwatera, 
a w przypadku stwierdzenia, iż nie można mówić o ekspektatywie, ustali war-
tość prawa, posiłkując się zaaprobowanym w orzecznictwie sposobem ustale-
nia wartości prawa najmu lokalu komunalnego. Podstawę do rozliczeń stanowi 
art. 45 k.r.o. stosowany w drodze analogii legis.  
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THE DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES,  
WHICH INCLUDES ALSO THE RIGHT TO A BILLET

Summary

The aim of the article is to present problematic aspects of a division of the property 
of the spouses, which includes also the right to a billet. The article consists of three parts, 
which discuss the following aspects: legal affiliation to a billet to spouses’ property, 
quartering of ex-spouses according to the art. 41a of the Accommodation of Armed 
Forces of the Republic of Poland Act from the 22nd of June 1995, settlement of divorced 
spouses regarding the affiliation to common property and the right to a billet. Concise 
conclusions are presented at the end of the article. 
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