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Ariel Mucha1

Odpowiedzialność uczestników konsorcjum

Abstract

The occurrence of consortium agreements in business transactions is a manifestation of 
freedom of contract and has not been widely considered in the decisions of the court 
and legal doctrine in Poland. The growing interest in the consortium institution also 
increases the importance of the issue of members’ liability to third parties for obliga-
tion resulting from consortium running. Therefore, it is needed to answer the question 
whether, in relation to the consortium agreement, it is possible to apply, by analogy, ar-
ticle 864 of the Civil Code, forming joint and several liability for the obligations of the 
private company. It seems that such option is allowed only to the consortium known as 
external and centralized, which in its legal structure is the most similar to the model of 
the civil law partnership. This solution does not unduly restrict individuals freedom and 
on the other hand – takes into account the contractors’ interests, concluding contracts 
with the participants of the consortium.

I.  Wprowadzenie

Problematyka instytucji konsorcjum, choć nie jest powszechnie dyskutowana na grun-
cie doktryny prawniczej w  Polsce, stanowi warty uwagi przedmiot analizy. Pewne 

1 Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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ożywienie w zakresie wykorzystywania omawianej formy współpracy podmiotów go-
spodarczych spowodowało zmiany w ramach prawa zamówień publicznych2. W prak-
tyce jednak zdecydowanie częściej wybierane są instytucje posiadające szczegółowe 
uregulowania ustawowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., wśród 3 975 334 
podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w Polsce3, najczęś-
ciej spotykanymi formami prawnymi funkcjonowania przedsiębiorców są: spółka z o.o. 
(290 291) oraz spółka cywilna (279 732). Ponadto, 2 917 272 podmiotów stanowiły osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez szczególnej formy prawnej. Duże roz-
proszenie mniejszych jednostek gospodarczych utrudnia im pełne uczestnictwo w rea-
lizacji działań na większą skalę, wymagających określonego poziomu zaangażowania 
majątkowego i personalnego4. Oznaczać to może ostatecznie wzrost popytu jednostek 
na instytucje prawne umożliwiające im sprawną kooperację. Tego rodzaju działanie sił 
popytu i podaży w odniesieniu do instytucji prawnych można zauważyć na tle Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej jako: p.z.p.), wskazującej 
na możliwość wspólnego ubiegania się o  udzielanie zamówienia przez wykonawców 
(art. 23 p.z.p.). Mimo, że ustawodawca nie określa dokładnie, jaki rodzaj kooperacji mię-
dzy podmiotami powinien wystąpić, to w praktyce najczęstszą formą działań gospodar-
czych w tym zakresie okazało się konsorcjum. Doprowadziło to wręcz do utożsamiania 
ustawowego określenia wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne z  instytucją 
konsorcjum6.

Z uwagi na brak reżimu prawnego wprost odnoszącego się do umowy konsorcjalnej 
(umowa nienazwana w ramach polskiego systemu prawa prywatnego7) istnieją wąt-
pliwości, w jakim stopniu strony mogą swobodnie określić jej treść. W szczególności  
 

2 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ustawodawca przyznał możliwość wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia przez wykonawców; w tym przypadku celem utworzenia konsorcjum jest 
złożenie oferty w ramach przetargu dotyczącego realizacji zamówień publicznych.

3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, szczegóły w  dokumencie: Podmioty gospodarki narodowej we-
dług sekcji i działów polskiej klasyfikacji działalności (pkd), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_
zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_2012.pdf [dostęp: 30.03.2013]. 

4 Zob. dokument zawierający badanie polskiego sektora budowlanego w pierwszej połowie 2011 r., 
przygotowany przez CEEC Research we współpracy z firmą doradczą KPMG oraz agencją badaw-
czą Norstat, Budownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2011 roku; http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAn-
dInsights/ArticlesPublications/Documents/Raport-KPMG-Budownictwo-w-Polsce-2011PL-online.
pdf [dostęp: 30.03.2013].

5 Tekst jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.
6 Zob. M. Stachowiak, Komentarz do art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX 2012.
7 Por. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 27.9.2007 r., V Ga 88/07, niepubl.
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dotyczy to odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania w obszarze wspólnego 
przedsięwzięcia8.

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie dotychczasowych poglądów 
na temat odpowiedzialności cywilnej członków konsorcjum wobec osób trzecich za 
zobowiązania związane z działalnością konsorcjum, a przede wszystkim odniesienie się 
do kwestii możliwości stosowania w tym zakresie art. 864 k.c., stanowiącego o tym, że 
za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Ponadto, ze względu 
na objętość niniejszej pracy, rozważania zostały ograniczone wyłącznie do zobowiązań 
wynikłych z czynności prawnych.

II.  Pojęcie konsorcjum

Analizę należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia konsorcjum, dokonując rozróżnienia 
między jego ekonomicznym i prawnym znaczeniem. Z tym pierwszym będziemy mieć 
do czynienia w sytuacji koncentracji czynników produkcji przez podmioty dotychczas 
prowadzące swoją działalność odrębnie w celu promocji lub realizacji określonego za-
dania gospodarczego9. Idea kooperacji, będąca niejako uniwersalnym elementem funk-
cjonowania każdego rozwiniętego systemu gospodarczego pozwala stwierdzić, że do 
tworzenia konsorcjum może dochodzić w  ramach grupy dowolnych przedsiębiorstw, 
właściwie bez żadnych ograniczeń podmiotowych. Z założenia współpraca ta ma cha-
rakter tymczasowy i kończy się wraz z wykonaniem danego projektu. Niemniej nazwa 
konsorcjum używana jest również przez podmioty prowadzące swoją działalność w spo-
sób ciągły i trwały. Z tego punktu widzenia istotne jest wyłącznie połączenie wspólnych 
sił ekonomicznych. Zatem w znaczeniu ekonomicznym, najistotniejszy element stanowi 
koncentracja zasobów, a sama forma prawna będzie miała charakter drugorzędny. Dla-
tego też w praktyce spotkać możemy chociażby używanie nazwy konsorcjum w ramach 
firmy spółek prawa handlowego10.

8 Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest art. 141 p.z.p., który stanowi o ponoszeniu solidarnej odpo-
wiedzialność przez członków konsorcjum za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy.

9 Zob. L. Stecki, Konsorcjum, Toruń 1994, s. 22. 
10 Przykładem może być występujące na rynku turystycznym Konsorcjum Polskich Biur Podróży  – 

Trade&Travel Company sp. z o.o., a ponadto Konsorcjum Autostrada Śląsk S.A.
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Z prawnego punktu widzenia znaczenie pojęcia konsorcjum w sposób trafny ujął 
L. Stecki stwierdzając, że:

Przez umowę konsorcjalną należy rozumieć umowę pomiędzy przedsiębiorcami, w której zobowiązują 
się oni do wspólnego działania celem urzeczywistnienia określonego przedsięwzięcia gospodarczego, 
na zasadzie wspólnego odnoszenia korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka11.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w sensie jurydycznym w zasadzie nie po-
winniśmy mówić o konsorcjum, lecz o umowie konsorcjalnej. Wynika to z faktu braku 
nadania podmiotowości prawnej tej jednostce organizacyjnej w polskim prawie. Stąd 
ewentualne powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zawarli umowę konsorcjalną, 
tworząc określone struktury, organy12, będą miały głównie walor organizacyjny, gdyż 
w sensie prawnym nie dojdzie do powstania odrębnego podmiotu, ale do utrzymania 
przez wspólników niezależności prawnej. Istotny na omawianej płaszczyźnie jest także cel, 
dla którego konsorcjum zostało ustanowione, a dokładnie jego jednostkowy charakter13. 
Co do zasady przedsiębiorcy zrealizują oznaczone przedsięwzięcie, dzieląc je w umowie 
na konkretne zadania, wykonywane przez poszczególnych konsorcjantów.

Ponadto konsorcjum nie podlega obowiązkowi rejestrowemu, a aktem je konstytu-
ującym jest umowa podpisana przez uczestników konsorcjum. Wypada w tym miejscu 
zaznaczyć, że wciąż zdarza się łączyć skutki prawne umowy konsorcjalnej z porozumie-
niem zawartym przez członków konsorcjum z osobami trzecimi. Wskazane porozumienia 
cechuje odrębność, a ich względny charakter powodować będzie ograniczoną możliwość 
wpływania na sytuację prawną osób, które nie brały udziału w zawarciu określonej umo-
wy. Zatem trzeba odróżnić umowę o wykonanie zadania powierzonego konsorcjum od 
samej umowy konsorcjalnej.

Dalsze precyzowanie pojęcia konsorcjum zdaje się być niemożliwe ze względu na 
różnorodne wykorzystanie tej instytucji w praktyce gospodarczej. Tak szerokie pojmo-
wanie omawianej instytucji będzie rodziło dwojakiego rodzaju problemy. Po pierwsze 
trudności wywoła rozróżnienie umowy konsorcjum spośród innych, podobnych form 
prawnych, np. spółki cywilnej lub cichej. Po drugie kłopotliwe stanie się jednorodne 
traktowanie umowy konsorcjalnej oraz skutków prawnych związanych z tego rodzaju 
porozumieniem.

11 L. Stecki, op.cit., s. 138, za: T. Niepytalski, Konsorcjum Umowa o współpracy gospodarczej, Warszawa 2011, 
s. 19. 

12 Na możliwość tworzenia organów w ramach konstrukcji konsorcjum wskazał L. Stecki, op.cit., s. 32. 
13 Por. A. Opalski [w:] W. J. Katner (red.), System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy niena-

zwane, Warszawa 2010, s. 883.
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Kluczowe zatem jest przedstawienie niektórych klasyfikacji konsorcjum, które pozwolą 
na dalszą analizę problemu odpowiedzialności jego członków14. Podstawowe znaczenie 
będzie miał podział na konsorcja zewnętrzne ( jawne) i wewnętrzne (ukryte, 
c iche)15. Z tymi pierwszymi spotkamy się, gdy ich uczestnicy w sposób w pełni jawny 
występują w obrocie gospodarczym, utożsamiając się z innymi członkami konsorcjum. 
Nie jest konieczne, aby podejmowali oni zobowiązania we wspólnym imieniu. Szczególną 
rolę w tym przypadku może pełnić powołany przez konsorcjantów przedstawiciel zwany 
liderem, posiadający odpowiednie umocowania do działania w imieniu lub na rachunek 
wszystkich uczestników. Z kolei w przypadku konsorcjum wewnętrznego, niektórzy jego 
członkowie pozostawać będą w ukryciu wobec osób postronnych.

W niektórych sytuacjach transparentność funkcjonowania konsorcjum będzie stanowić 
warunek konieczny możliwości realizacji przedsięwzięcia przez jego uczestników. 
Sytuacja taka ma miejsce chociażby we wspomnianym już przypadku prawa zamówień 
publicznych w związku z art. 23 p.z.p.

Istotne jest również rozróżnienie konsorcjów scentral izowanych i zdecentra -
l izowanych, wyróżnionych z punktu widzenia struktury organizacyjnej. W konsor-
cjach scentralizowanych kluczową rolę odgrywa lider, który najczęściej jest inicjatorem 
utworzenia konsorcjum, a następnie zajmuje się bieżącym zarządzaniem jego działal-
nością. Przede wszystkim jednak posiada on umocowanie do występowania w imieniu 
pozostałych konsorcjantów na zewnątrz, czyli zawierania we wspólnym imieniu stosow-
nych porozumień. W konsorcjum zdecentralizowanym w zasadzie każdy z uczestników 
w stosunkach zewnętrznych występuje samodzielnie, we własnym imieniu, a jedynie na 
rachunek konsorcjum16.

Powyższe klasyfikacje oczywiście mają charakter uproszczony i  nie wykluczają 
występowania w praktyce form pośrednich konsorcjum.

III.  Umowa konsorcjalna

Zawieranie w  obrocie gospodarczym umów konsorcjalnych jest przejawem zasady 
swobody umów (art. 3531 k.c.). Do pojęcia konsorcjum ustawodawca nawiązał jedynie 

14 Na obszerne opracowanie kryteriów klasyfikacji konsorcjum zwrócił uwagę A. Opalski [w:] W. J. Kat-
ner (red.), op.cit., s. 917 i przywołana tam literatura. 

15 Zob. L. Stecki, op.cit., s. 60–64. 
16 Ibidem, s. 64–65.
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w art 73 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe17, który odnosi się do modelu 
konsorcjum kredytowego18. Ustawa ta nie zawiera jednak regulacji, które przesądzałyby 
o charakterze prawnym tej instytucji. Ze względu na brak nadania przez polskiego usta-
wodawcę nazwy przedmiotowej umowie i określenia jej elementów istotnych (essentiala 
negotii) w akcie powszechnie obowiązującego prawa, stanowi ona umowę nienazwaną19.

W konsekwencji powstaje problem dotyczący niemal każdej umowy nienazwanej, czyli 
ewentualnego stosowania w odniesieniu do niej przepisów właściwych dla umów nazwa-
nych. Dominujący w tym zakresie jest pogląd aprobujący taką możliwość, z zastrzeżeniem 
zachowania przy tego rodzaju czynnościach odpowiedniego poziomu ostrożności. Ocena 
prawna umowy nienazwanej poprzez odwołanie się do regulacji umów nazwanych od-
bywa się w drodze zastosowania wnioskowania per analogiam. Jest to implikacja założenia 
o istnieniu niezamierzonej przez racjonalnego ustawodawcę luki prawnej w odniesieniu 
do stosunku obligacyjnego ustanowionego przez jednostki20. Trafnie zauważa się przy 
tym, że metoda ta w istocie ogranicza autonomię woli podmiotów, co powinno mieć miej-
sce jedynie wyjątkowo, np. w przypadku naruszenia bądź próby obejścia bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa21.

W odniesieniu do umowy konsorcjum za najbardziej zbliżoną konstrukcję prawną 
uznaje się umowę spółki cywilnej22. L. Stecki kwalifikuje konsorcjum za sui generis spółkę 
prawa cywilnego i w konsekwencji proponuje stosowanie w sposób odpowiedni prze-
pisów Kodeksu cywilnego (art. 860–875)23. Podobnie jak wspólnicy spółki cywilnej zobo-
wiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony24 (art. 860 § 1 k.c.), tak konsorcjanci wzajemnie zobowiązują się do wspólnej 
realizacji określonego przedsięwzięcia. W podobnym tonie wypowiada się na ten temat 

17 Dz.U. z 2002, Nr 72, poz. 665, z późn. zm.
18 Por. A. Herbet [w:] A. Szajkowski (red.), System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, War-

szawa 2008, s. 606 i n.
19 Przedstawione kryteria umowy nazwanej wskazane zostały [w:] M. Romanowski, Czy należy 

regulować umowy nienazwane?, „Studia Prawa Prywatnego” 2009, nr 2, s. 121 i przywołana tam 
literatura. 

20 Nie wydaje się jednak za zasadne w takiej sytuacji ograniczenie się do ustalenia podobieństwa po-
między umową nazwaną i badaną umową nienazwaną; na takie błędne podejście wskazuje M. Ro-
manowski, op.cit., s. 124.

21 Ibidem, s. 123 i n. i przywołana tam literatura.
22 Por. A. Opalski [w:] W. J. Katner (red.), op.cit., s. 883; wskazując jednocześnie, że w praktyce często 

pojawiają się trudności z oznaczeniem wspólności celu w ramach konsorcjów, co ma przesądzać 
o braku możliwości uznania umowy konsorcjalnej za umowę spółki cywilnej w rozumieniu kodek-
su cywilnego.

23 L. Stecki, op.cit., s. 140.
24 Ibidem, s. 141
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S. Włodyka, uznając umowę konsorcjalną za „wzbogaconą” umowę spółki prawa cywil-
nego (ewentualnie – spółkę jawną)25. Nie sposób jednak pominąć, że zwłaszcza pierwszy 
z powołanych autorów zwraca uwagę na głębokie różnice zachodzące pomiędzy spółką 
prawa cywilnego i konsorcjum. W głównej mierze dotyczyć to będzie ponoszenia soli-
darnej odpowiedzialności za zobowiązania oraz uregulowania uczestnictwa w zyskach 
i stratach w ramach konsorcjum26.

IV.  Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

Przedstawione powyżej uwagi pozwalają na rozważenie sytuacji, w  której jednostki 
poprzez dokonanie czynności prawnych „na zewnątrz”, ale w zakresie funkcjonujące-
go konsorcjum, doprowadzają do powstania stosunków zobowiązaniowych z osobami 
trzecimi. Wielopodmiotowy i efemeryczny charakter konsorcjum oraz względność sto-
sunków obligacyjnych komplikować będą klarowny opis wiązki uprawnień i obowiąz-
ków istniejących na całej płaszczyźnie zewnętrznej przedmiotowej instytucji.

Podobne problemy istnieją na gruncie spółki cywilnej, pomimo regulacji kwestii od-
powiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w art. 864 k.c.27 Przepis ten stanowi, 
że „za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie”. Trafnie wskazuje się 
w doktrynie, iż w żadnym wypadku powołanego artykułu nie można uznać za podstawę 
do nadania spółce podmiotowości prawnej28. W istocie przez zobowiązania spółki rozu-
mieć należy stosunek prawny kreujący zobowiązanie wspólników, czyli grupy podmiotów 
działających w ramach struktur organizacyjnych spółki cywilnej, który ponadto pozostaje 
w związku z jej działalnością29. Nieistotne jest przy tym źródło powstania tych zobowią-
zań. Zatem dla ukształtowania się tak rozumianego zobowiązania spółki, stanowiącego 
pewien skrót myślowy, konieczne będzie: istnienie określonego związku pomiędzy tym 
zobowiązaniem a działalnością spółki (element przedmiotowy) oraz istnienie jednostek 
posiadających status wspólników, na rzecz i w imieniu których podjęta została czynność 
prawna (element podmiotowy).

W ramach struktury zobowiązania wyróżnić możemy pojęcie długu, które oznacza 
obowiązek spełnienia ustalonego świadczenia. W przypadku naruszenia tej powinności, 

25 Por. S. Włodyka, M. Spyra [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlo-
wych, Warszawa 2011, s. 618.

26 Por. J. Hilla, Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum, „Radca Prawny” 2005, nr 5, s. 36. 
27 Por. A. Herbet [w:] A. Szajkowski (red.), op.cit., s. 684 i n.
28 Por. J. Jezioro [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1362.
29 Por. wyrok SN z dnia 5 czerwca 1997 r., I CKN 70/97, OSN 1997, Nr 11 poz. 179.
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dłużnik poniesie negatywne konsekwencje prawne, określone zbiorczo mianem odpo-
wiedzialności sensu largo30. Nie czyniąc dalszych wyjaśnień, wystarczy stwierdzić, że na 
płaszczyźnie spółki cywilnej ustawodawca postanowił nadać odpowiedzialności wspól-
ników charakter solidarny. Zatem wierzyciele spółki pozostawać będą w sytuacji okre-
ślonej w art. 366 k.c., posiadając uprawnienie do żądania całości lub części świadczenia 
od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Stan ten trwa 
aż do pełnego zaspokojenia wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników. Ponadto po-
dzielić należy pogląd, zgodnie z którym istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności 
solidarnej wspólników w drodze porozumienia z osobą trzecią31.

W tym miejscu należy się zastanowić, czy art. 864 k.c. rzeczywiście może mieć analogicz-
ne zastosowanie do zobowiązań powstałych w związku z funkcjonowaniem konsorcjum 
i mających charakter zewnętrzny wobec samej umowy konsorcjalnej32. Dotychczasowe 
stanowisko doktryny prawniczej i orzecznictwa wydaje się w tym zakresie jednolite i op-
tuje przeciwko uznaniu, iż odpowiedzialność konsorcjantów ma charakter solidarny na 
podstawie art. 864 k.c.33 Stanowczo i obszernie w tym kierunku wypowiedział się L. Stecki, 
uznając, że: „(…) pochopny transfer zasady inkorporowanej w tym przepisie na grunt kon-
sorcjum nie byłby zabiegiem usprawiedliwionym”34. W ramach uzasadnienia tego poglądu 
wskazał na bardziej luźne więzi, istniejące pomiędzy konsorcjantami, aniżeli ma to miejsce 
w przypadku spółki cywilnej. Dodatkowo w konsorcjum nie tworzy się odrębnego majątku 
wspólnego, co stanowić ma negatywną przesłankę ponoszenia przez jego uczestników 
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania. Ostatecznie autor ten uznaje, że przyjęcie 
odpowiedzialności solidarnej byłoby zaprzeczeniem jurydycznej istoty konsorcjum.

Trudno w pełni zgodzić się z takim stanowiskiem. Punktem odniesienia dla określe-
nia charakteru prawnego odpowiedzialności konsorcjantów nie powinna być wyłącznie 

30 Por. E. Łętowska [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Warszawa 2013, s. 19–20.

31 Por. J. Jezioro [w:] E. Gniewek (red.), op.cit., s. 1362.
32 Poszukiwanie w  tym właśnie przepisie ewentualnej solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów 

wynika z  istnienia na gruncie prawa polskiego formalnego źródła solidarności (z ustawy lub na 
podstawie porozumienia stron – art. 369 k.c.); o istocie solidarności w prawie polskim zob. E. Łętow-
ska, op.cit, s. 317 i n.

33 Por. L. Stecki, op.cit., s. 350–353; podobnie w tym zakresie: A. Opalski [w:] W. J. Katner (red.), op.cit., 
s. 881, który stwierdza, iż uznanie solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum byłoby 
sprzeczne z gospodarczą funkcją umowy konsorcjalnej; w orzecznictwie: wyrok SN z 15.01.2011 r., 
I CSK 197/09, niepubl.; odmienne stanowisko w tej kwestii, lecz bez szerszego uzasadnienia wyraził: 
S. Włodyka, M. Spyra [w:] S. Włodyka (red.), op.cit., s. 623 stwierdzając, że w stosunkach zewnętrz-
nych obowiązuje art. 864 k.c., czyli każdy z konsorcjantów odpowiada bezpośrednio i  solidarnie 
z innymi.

34 L. Stecki, op.cit., s. 350.
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natura relacji między podmiotami, a w szczególności stwierdzenie, że więź ta jest mniej 
ścisła niż w przypadku spółki cywilnej. L. Stecki dużą wagę przywiązuje do samej kon-
strukcji konsorcjum. Takie podejście wydaje się nie do końca trafne. Stosowanie do umów 
nienazwanych przepisów obowiązujących na gruncie ustawowym jest dopuszczalne 
w zasadzie wówczas, gdy uznamy, że porozumienie stron w tym zakresie jest sprzeczne 
z powszechnie obowiązującymi normami prawa lub strony w ogóle nie uwzględniły 
pewnych kwestii w ramach zawartego porozumienia. Dopiero wtedy istnieje możliwość 
poszukiwania instytucji prawnych, które w swojej konstrukcji są analogiczne do rozwią-
zań przyjętych przez strony w konkretnym przypadku. Zatem dla rozważań dotyczących 
solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów, kluczowe będzie udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy funkcjonowanie konsorcjum może nieść ze sobą określone zagrożenia 
dla osób wchodzących z jego uczestnikami w interakcje i czy będą one na tyle istotne, 
iż konieczne stanie się ograniczenie swobody jednostek w tym zakresie i rozszerzenie 
odpowiedzialności uczestników konsorcjum poprzez nadanie jej charakteru solidarnego. 
Stwierdzić bowiem trzeba, że ewentualna funkcja solidarności konsorcjantów byłaby 
związana z ochroną osoby wierzyciela35, który uzyskiwałby wobec dłużnika dodatkowe 
prawo zabezpieczające jego wierzytelność (tzw. solidarność gwarancyjna). W następnej 
kolejności dopiero konieczne stanie się rozważenie, czy konstrukcja konsorcjum pozwala 
na uznanie, iż sytuację jej uczestników można określić jako wspólną lub jednakową. Ten 
drugi warunek odnosi się do głównego motywu wprowadzenia na gruncie spółki cywil-
nej solidarnej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania36.

Podstawową wadę dotychczas przeprowadzonych analiz odpowiedzialności za zo-
bowiązania konsorcjum stanowi przyjmowanie w tym zakresie jednolitego charakteru 
tej instytucji37. Jak już to zostało na wstępie zaznaczone, nie można mówić o pewnym 
wzorcu konsorcjum, a jedynie o typach konstrukcji prawnych, które będą bazowały na 
idei kooperacji w zakresie wspólnego przedsięwzięcia. W ślad za tym powinno się in-
dywidualnie podchodzić do każdego z typów konsorcjum i odrębnie ustalać charakter 
prawny i zakres odpowiedzialności jego uczestników za zobowiązania związane z funk-
cjonowaniem konsorcjum wobec osób trzecich.

35 Por. teza wyroku SA w Katowicach z 28 lutego 1992 r., I ACr 42/92, OSA 1993, Nr 4, poz. 23: „istotą 
każdej solidarności, a solidarności biernej w szczególności, jest umocnienie pozycji wierzyciela”.

36 Por. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Konstrukcja solidarności biernej w  kodeksie cywilnym, „Studia 
Prawno-Ekonomiczne” 1974, t. XII, s. 66–67. 

37 Co prawda L. Stecki rozróżnia na tej płaszczyźnie różne formy konsorcjów, lecz nie uznaje, iż ma 
to ostatecznie wpływ na wniosek o  dopuszczalności zastosowania solidarnej odpowiedzialności 
wobec konsorcjantów; por. L. Stecki, op.cit., s. 353. 
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1. Konsorcjum wewnętrzne
Zasadniczo przy uznaniu solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów na podstawie 
analogicznego zastosowania art. 864 k.c., wykluczyć należy sytuacje, w których mamy 
do czynienia z konsorcjum cichym. Z jego istoty wynika bowiem, że w stosunkach ze-
wnętrznych występuje wyłącznie podmiot ujawniony, a pozostali uczestnicy pozostają 
bierni poza konsorcjum. Z uwagi na brak zarówno stosunku obligacyjnego pomiędzy 
uczestnikami cichymi a osobami trzecimi, jak i podstaw do uznania, iż doszło do naru-
szenia zaufania tych ostatnich, odpowiedzialność w takim przypadku istnieje jedynie 
w relacji osoba trzecia a przedstawiciel (lider) konsorcjum. Natomiast pozostali uczest-
nicy konsorcjum odpowiadają do wysokości majątku, jaki zobowiązali się wnieść w celu 
realizacji danego przedsięwzięcia38. Wynika to ze stosunku wewnętrznego, a więc pozo-
staje poza zakresem zainteresowań niniejszego opracowania. W charakterze uzupełnie-
nia można wskazać jedynie, że ewentualne obciążenie uczestnika cichego przez osoby 
trzecie pojawi się w przypadku zaistnienia czynności fraudacyjnych z jego strony39.

2. Konsorcjum zewnętrzne i zdecentralizowane
W dalszej kolejności zwrócić należy uwagę na sytuacje związane z  funkcjonowaniem 
konsorcjum zewnętrznego. Z jednej strony konsorcjanci mogą działać w nim w oparciu 
o zasadę decentralizacji, zgodnie z którą w konsorcjum nie występuje osoba posiadają-
ca ogólne umocowania do działania w imieniu pozostałych członków, ale każdy z nich 
działa indywidualnie w  ramach zasobów utworzonych na podstawie umowy konsor-
cjalnej. Istota stosunków obligacyjnych implikuje, że uczestnicy konsorcjum zawierają 
odrębne od siebie umowy, a zatem świadczenie każdego z nich wynika z różnych pod-
staw, choć mogą one faktycznie składać się z tych samych obowiązków-świadczeń. Sy-
tuacja ta zdaje się zasadniczo nie różnić od sytuacji, w której poszczególne podmioty, 
przy braku funkcjonowania w otoczeniu konsorcjalnym, wchodzą w relacje obligacyjne 
z osobą trzecią. Niemniej, w przeciwieństwie do konsorcjum cichego, z jakichś powodów 
mogą oni ujawniać wzajemne powiązania wynikające z umowy konsorcjum, zwłaszcza 
ze względu na chęć wzbudzenia większego zaufania u osoby trzeciej. Uczestnicy mogą 
być zainteresowani ujawnieniem łączącej ich więzi konsorcjalnej, ponieważ renoma jego 

38 Ibidem.
39 Jednym z takich działań jest drenaż majątku lidera, powodujący jego niewypłacalność; uzasadniać 

to może odpowiedzialność uczestnika cichego konsorcjum m.in. na podstawie art. 527 i n. (skarga 
pauliańska), 59 k.c. (actio in rei); ponadto odpowiedzialność może wyniknąć m.in. z deliktu (art. 415 
i n. w zw. z 441 § 1 k.c.) lub bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 w zw. z 407 k.c.).
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członków rozstrzyga o wiarygodności samego konsorcjum. Stwarza to niejako gwaran-
cję prawidłowego wykonania zobowiązania przez uczestników konsorcjum w oczach 
ich wspólnego kontrahenta. To jednak on bierze na siebie ryzyko powodzenia wspól-
nego przedsięwzięcia konsorcjantów, czyniąc to poprzez zawarcie odrębnych umów 
z każdym z nich. Można stwierdzić, że poprzez taką konstrukcję więzi obligacyjnych 
wyłączona zostaje ich solidarna odpowiedzialność kontraktowa.

Natomiast jeżeli szkoda po stronie wierzyciela powstanie na skutek niewłaściwego 
wykonania umów przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum, co najwyżej będzie 
można mówić o odpowiedzialności in solidum40. Precyzując, szkoda ta wyniknie z kilku 
przyczyn, z których każda wpłynie istotnie na jej powstanie. Przykładem tego może 
być niewłaściwe wykończenie budowli przez dwóch przedsiębiorców, co kumulatywnie 
(niepodzielność przyczyny) doprowadziło do całkowitej utraty wartości użytkowej tego 
obiektu41.

3. Konsorcjum zewnętrzne i zcentralizowane
W końcu należy skupić się na odpowiedzialności za zobowiązania konsorcjum zewnętrz-
nego i  zcentralizowanego. Jak już zaznaczono, w  tym przypadku konsorcjanci wystę-
pują wobec osoby trzeciej wspólnie bądź przez wyznaczonego przedstawiciela (lidera). 
Zdarza się często, iż w umowie z osobą trzecią, jako strona oznaczone jest konsorcjum, 
w imieniu którego działa lider. Z prawnego punktu widzenia jest on przedstawicielem 
pozostałych uczestników konsorcjum, gdyż nie posiada ono w chwili obecnej odrębnej 
podmiotowości prawnej. Przedmiotowe umocowanie może wynikać zarówno z wyraź-
nego pisemnego oświadczenia konsorcjantów, jak i z okoliczności danej sprawy42. Zatem 
stronami umowy zawartej przez lidera są z  jednej strony uczestnicy konsorcjum jako 
dłużnicy, a z drugiej osoba trzecia. W konsekwencji można przyjąć, że po stronie biernej 
występuje wielość podmiotów. Z uwagi na powyższe rozważyć trzeba, jak może kształ-
tować się w takich warunkach ich odpowiedzialność.

40 Odpowiedzialność in solidum (solidarność nieprawidłowa) definiuje się jako sytuację, w której przy 
braku przepisu stanowiącego o odpowiedzialności solidarnej kilku osób, są one zobowiązane na 
podstawie odrębnych stosunków prawnych do spełnienia w całości tego samego świadczenia wo-
bec jednego podmiotu; por. W. Dubis [w:] E. Gniewek (red.), op.cit., s. 592.

41 W odniesieniu do umowy o roboty budowlane; por. J. Strzępka [w:] J. Rajski (red.), System prawa 
prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 549 i n.

42 Nawiązać w tym miejscu należy do obowiązującej na gruncie Kodeksu cywilnego zasady dowolno-
ści formy oświadczenia woli (art. 60 k.c.) oraz jego interpretacji zgodnie z zasadą zaufania uczestni-
ków obrotu (art. 65 § 1 k.c.).
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Sprawa wydaje się oczywista, gdy strony same zamieszczą w umowie postanowienie 
o odpowiedzialności solidarnej biernej (art. 369 k.c.) lub ich świadczenie będzie miało 
charakter niepodzielny (380 § 1 k.c.). Bardziej interesująca i skomplikowana jest jednak 
sytuacja, w której strony nie regulują wskazanych kwestii w umowie albo czynią to od-
miennie niż stanowi ustawa. Dopuszczalność analogicznego stosowania art. 864 k.c. zależy 
w drugim z wymienionych przypadków od charakteru normy prawnej wynikającej z tego 
przepisu. Jeżeli przyjmiemy, że ma on charakter dyspozytywny43, to przy wyraźnym 
wyłączeniu solidarności, odpowiedzialność uczestników konsorcjum nie będzie kształto-
wała się w oparciu o tę zasadę. Ewentualnie tego rodzaju wyłączenie może być następczo 
rozpatrywane z perspektywy naruszenia określonych zasad prawa cywilnego, takich jak: 
zgodność z zasadą autonomii woli, zasadami współżycia społecznego albo stosowania tzw. 
klauzul abuzywnych (art. 3851 § 1 k.c.). W szczególności należy wymagać, aby konsor-
cjanci w fazie przedkontraktowej poinformowali kontrahenta o wyłączeniu solidarności 
biernej w stosunkach „na zewnątrz” konsorcjum, np. w razie zamieszczenia stosownego 
postanowienia w ramach wykorzystywanego przez nich wzorca umownego. W takiej 
sytuacji nie będzie można postawić im zarzutu nielojalnego zachowania się wobec dru-
giej strony umowy poprzez chęć zatajenia okoliczności, której strona ta nie spodziewała 
się ze względu na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez konsorcjantów 
zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Brak porozumienia stron co do kwestii odpowiedzialności solidarnej uczestników kon-
sorcjów zewnętrznego i zcentralizowanego oraz założenie, iż instytucja ta najbardziej 
zbliżona jest do spółki cywilnej44, prowadzi do ostatecznego rozważenia możliwości ana-
logicznego zastosowania art. 864 k.c.

Pomocne w tym zakresie może okazać się odwołanie do art. 23 i 141 p.z.p. Celem 
pierwszego z przepisów jest umożliwienie wielu podmiotom składania ofert i uzyski-
wania zamówień w trybie przetargu publicznego w sytuacji, gdy razem posiadają one 
zasoby ludzkie, odpowiednie uprawnienia, technologie i doświadczenie, pozwalające 

43 Tak K. Zawada [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz, Warszawa 2005, s. 942, 
który wylicza art. 864 k.c. wśród norm względnie obowiązujących; w tym kierunku także K. Pie-
trzykowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz, Warszawa 2005, s. 742, 
formułując tezę o  semiimperatywnym charakterze art. 864 k.c. oraz J. Jezioro [w:] E. Gniewek 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1362; za dopuszczalnością zwolnienia z długu, 
zarówno ze skutkiem generalnym (wobec spółki), jak też indywidualnym (wobec konkretnego 
wspólnika) opowiedział się SA w Katowicach w wyroku z 22.11.1994 r., I ACr 676/94, PG 1995, Nr 9, 
poz. 22; odmiennie m.in. M. Pyziak-Szafnicka [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. 5, 
Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006, s. 288 oraz przywołana tam literatura.

44 Na gruncie niniejszego opracowania konsorcjum i spółka cywilna traktowane są jako dwie odrębne 
instytucje prawne. 
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łącznie na prawidłowe zrealizowanie zadania. Wspólne działanie istotnie wpływa na ich 
szanse uzyskania określonego zamówienia bądź nawet stanowi przesłankę konieczną 
ubiegania się o to, gdy żaden z tych podmiotów indywidualnie nie spełniałby stawianych 
przez zamawiającego warunków. Z kolei zgodnie z art. 141 p.z.p. wykonawcy, o których 
mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy za-
wartej w wyniku zamówienia publicznego i za wniesienie zabezpieczenia jej należytego 
wykonania.

Ustawodawca polski uznał wobec tego, że ustanowienie art. 141 p.z.p., wprowadzają-
cego bezwzględnie obowiązującą odpowiedzialność solidarną po stronie wykonawców45, 
jest instrumentem potrzebnym i lepszym (zgodnie z zasadą proporcjonalności) niż swo-
bodne porozumienie zamawiającego i wykonawców w tym zakresie.

Powyższe zdaje się być analogiczne do pozostającej poza trybem zamówień pub-
licznych sytuacji, w której uczestnicy konsorcjum zewnętrznego i scentralizowanego 
wspólnie zobowiązują się do wykonania określonego świadczenia wobec osoby trzeciej. 
Zatem brak regulacji tej kwestii przez ustawodawcę w sposób tożsamy do regulacji pra-
wa zamówień publicznych można określić jako lukę prawną, której wypełnienie analo-
gicznym zastosowaniem art. 864 k.c. pozwoli na przyjęcie solidarnej odpowiedzialności 
uczestników konsorcjum. Z tą jednak różnicą, iż zachowany zostanie dyspozytywny 
charakter przepisu, co w konsekwencji nie wyłączy całkowicie swobody decyzji jednostek 
w zakresie treści zawieranych umów. Jak to bowiem trafnie ujął Andrzej S. Nartowski: 
„Sztuka legislacji polega na tym, by prawo zręcznie ujęło ten żywioł [tj. rynek] w ramy, 
lecz nie w karby”46.

Tego rodzaju rozwiązanie można uznać za optymalne. Skoro grupa podmiotów wzbu-
dza u osoby trzeciej przekonanie o wykonaniu określonego zadania i celem tego jest 
uzyskanie korzyści z realizacji przedsięwzięcia, to równoważyć je powinna ich solidarna 
odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie. Można taki stan opisać przy pomocy 
potocznego określenia: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego47. Zakładając bowiem, 
iż konsorcja co do zasady tworzone są w celu wykonania zadań, które swoim rozmiarem 
przewyższają możliwości pojedynczych członków tej instytucji, to ewentualne naprawie-
nie szkód spowodowanych działaniem jednego z podmiotów mogłoby stać się niemożliwe 

45 Por. J. Jerzykowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz do art. 141, teza 1., LEX 2012; wyrok KIO 
z 8 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 357/10.

46 A.S. Nartowski, Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa? 
[w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Warszawa 2011, s. 330.

47 Takim sformułowaniem posłużył się ustawodawca austriacki – § 891 ABGB w ramach regulacji od-
powiedzialności solidarnej: „(…) Einer für Alle, und Alle für Einen ausdrücklich verbinden”.
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ze względu na stosunkowe niewielkie zasoby, przez niego posiadane. W tym obszarze 
można upatrywać zagrożenia dla obrotu gospodarczego, które zdaje się uzasadniać ogra-
niczenie swobodnej decyzji stron co do treści zawieranej przez nie umowy.

Kolejnym argumentem przemawiającym za nałożeniem solidarnej odpowiedzialno-
ści członków za działania konsorcjum jest fakt, iż najlepszą wiedzę o możliwościach 
i aktualnej kondycji jej uczestników posiadają oni sami. To zatem na nich powinien spo-
czywać obowiązek przekonania potencjalnego partnera do zawarcia umowy z konsor-
cjum, w której znajdzie się postanowienie wyłączające zastosowanie odpowiedzialności 
solidarnej. Jednakże do tego momentu optować należy za odmiennym rozwiązaniem. 
Wprowadzenie „domniemania” odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów dodatkowo 
ułatwi rozpatrywanie spraw, w których została ona wyłączona w wyniku narzucenia 
tego rozwiązania drugiej stronie umowy (np. w ramach stosowanego wzorca umowne-
go). Konieczne wtedy stanie się zbadanie, czy istniały do tego odpowiednie podstawy, 
którym nie przeczą okoliczności wskazujące na chęć nieuzasadnionego ograniczenia 
odpowiedzialności przez konsorcjantów.

Przedstawione rozwiązanie sprzyjać będzie ujawnianiu informacji o swojej sytuacji 
przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum. Ponadto odpowiedzialność pozostałych 
konsorcjantów za działanie jednego z nich wpłynie motywująco na wzajemną, wewnętrz-
ną kontrolę w ramach konsorcjum. Stwierdzić należy w końcu, że uznanie w zakresie 
działania konsorcjum zewnętrznego i scentralizowanego odpowiedzialności solidarnej 
jego uczestników, nie tylko poprawia sytuację wierzycieli, ale również konsorcjów, które 
w oczach rynku będą postrzegane jako instytucje godne zaufania. Dzięki temu ich szanse 
na pozyskanie potencjalnych kontrahentów wzrosną.

V.  Podsumowanie

Istotą fenomenu ekonomicznego konsorcjum jest zachowanie samodzielności podmio-
tów przy jednoczesnej kumulacji doświadczenia, kapitału, potencjału ludzkiego oraz 
technicznego, przesądzającej o  możliwości uczestniczenia tego podmiotu w  szeregu 
przedsięwzięć gospodarczych, o czym może świadczyć jej szerokie wykorzystanie w po-
stępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Złożoność i wielość rozwiązań, ja-
kie pojawiają się w praktyce funkcjonowania instytucji konsorcjum powodują, iż ta z po-
zoru prosta konstrukcja może wywołać wiele wątpliwości na gruncie prawnym. Należy 
jednocześnie pamiętać, że konsorcjum jest instytucją służącą realizacji słusznych intere-
sów gospodarczych. Niemniej w pewnych sytuacjach działania członków konsorcjum 
mogą odbiegać od standardów lojalności kontraktowej i  dobrych obyczajów. Stąd za-
sadny jest postulat wprowadzenia, w stosunkowo wąskim zakresie, odpowiedzialności 
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solidarnej uczestników konsorcjum za zobowiązania podjęte w  związku z  funkcjono-
waniem tej instytucji. W takiej sytuacji do niewątpliwych mankamentów i ryzyka zwią-
zanego z działalnością w ramach konsorcjum należy zagrożenie przejęcia na siebie od-
powiedzialności za zachowanie współkonsorcjantów. Tak określone ryzyko powinno 
jednak co do zasady spoczywać na członkach konsorcjum, którzy posiadają najlepszą 
wiedzę o nich samych i w ich najlepszym interesie jest dbanie o wiarygodność całego 
konsorcjum, jak i jego pojedynczych uczestników. Ponadto podmioty budujące zaufanie 
wobec osób trzecich na podstawie istniejącej między nimi relacji konsorcjum, powinny 
nie tylko czerpać z tego określone korzyści, ale również ponosić odpowiedzialność.

W związku z całością powyższych rozważań, najbardziej prawidłowe okazuje się zasto-
sowanie art. 864 k.c. per analogiam, w przypadku orzekania o solidarnej odpowiedzialności 
uczestników konsorcjów zewnętrznych i zcentralizowanych. Rozwiązanie to zdaje się 
poprawne z punktu widzenia zarówno konstrukcji solidarności biernej w prawie pol-
skim (art. 864 k.c. stanowi formalne źródło solidarności zgodnie z art. 369 k.c.) jak i opinii 
doktryny prawniczej na temat możliwości stosowania norm prawnych właściwych dla 
umów nazwanych wobec umów nienazwanych (w niniejszym przypadku umowy spół-
ki cywilnej do umowy konsorcjalnej). Przede wszystkim jednak takie rozwiązanie nie 
ogranicza nadmiernie autonomii woli jednostek, pozwalając im w sposób najbardziej 
dla nich dogodny i efektywny uregulować wzajemne relacje. Wynika to m.in. z istotnego 
zawężenia kategorii konsorcjów, w których w ogóle będziemy mogli mówić o solidarnej 
odpowiedzialności jego uczestników. Pewną wadą tego rozwiązania jest brak możliwości 
jednoznacznego stwierdzenia w każdym przypadku, iż mamy do czynienia z konsor-
cjum zewnętrznym i scentralizowanym. Jednakże wątpliwościom zapobiec mogą sami 
uczestnicy obrotu poprzez uregulowanie w umowie kwestii solidarnej odpowiedzialności 
uczestników konsorcjum, gdyż zezwala im na to dyspozytywny charakter art. 864 k.c.




