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Wstęp 

Chociaż formalnie brak jest przepisów regulujących wprost 

instytucję konsorcjum, to w obrocie gospodarczym ta prawno-

organizacyjna konstrukcja cieszy się coraz większą popularnością. 

Jej zalety zostały docenione szczególnie w branży budowlanej oraz 

finansowej.  

 

Jednak konsorcjum można powołać dla każdego celu, który jest 

prawnie dopuszczalny. Ten cel oraz wspólne dążenie do niego przez 

zrzeszone podmioty, czyli konsorcjantów, są podstawowym 

elementem umowy konsorcjum. Atrakcyjność tej formy wynika ze 

znacznego odformalizowania oraz wysokiej autonomii stron w 

zakresie konstruowania postanowień umowy. 

 

Istota i przeznaczenie konsorcjum  

Konsorcjum jest jednym z rodzajów zrzeszeń przedsiębiorców, np. 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, określanych zbiorczą 
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nazwą joint-venture (wspólne przedsięwzięcie). W swojej klasycznej 

postaci jest umową nienazwaną prawa cywilnego. Oznacza to, że nie 

posiada kompleksowej definicji ani regulacji w przepisach Kodeksu 

cywilnego bądź innych ustaw.  

 

Niekiedy umowa taka zostaje ukształtowana jako umowa spółki 

cywilnej, a nawet spółki jawnej. Warto pamiętać, że w takich 

przypadkach zgrupowanie to należy rozpatrywać jako rodzaj spółki, 

nie zaś konsorcjum.  

 

Podstawowymi różnicami pomiędzy obiema grupami struktur 

organizacyjnych są: 

 brak konieczności rejestracji konsorcjum w ewidencjach bądź 

rejestrach – co odróżnia je od spółek prawa handlowego (np. 

spółki jawnej), 

 brak możliwości nadania konsorcjum odrębnego NIP oraz 

REGON – co odróżnia je od spółki cywilnej, 

 brak określonego katalogu postanowień, które powinna 

zawierać umowa konsorcjum – co odróżnia je od innych 

jednostek organizacyjnych. 

 

Niezwykle istotne jest to, że termin „konsorcjum” nie określa 

podmiotu prawa, lecz grupę niezależnych podmiotów. Są to strony 

umowy konsorcjum.  
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