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RYZYKO WYNIKAJ CE Z UMOWY  
O UTWORZENIU KONSORCJUM BANKOWEGO

Streszczenie 

Konsorcjum jest form  koncentracji kapita u, form  kooperacji przedsi biorców 

oraz partycypacji w okre lonym przedsi wzi ciu gospodarczym. Konsorcja bankowe s

tworzone m.in. w celu udzielania kredytów przez banki w wysoko ci przekraczaj cej

limit zaanga owania przypadaj cy na jednego kredytobiorc . Maj  one za zadanie 

udost pni rodki finansowe, które pozwalaj  efektywnie zaspokoi  potrzeby klientów. 

Kluczow  zasad  konsorcjum jest wspólne ponoszenie ryzyka, które jest zwi zane ze 

wspólnym przedsi wzi ciem. Oznacza to zarówno udzia  w wygospodarowanych 

zyskach, jak i wspólne pokrywanie kosztów oraz ewentualnych strat. Tworzenie 

konsorcjum sprzyja mobilizacji kapita u, a tak e wykorzystaniu posiadanych zaso- 

bów materialnych oraz niematerialnych b d cych w posiadaniu poszczególnych kon-

sorcjantów. 

S owa kluczowe: konsorcjum bankowe, ryzyko bankowe, umowa konsorcjalna,  

dzia alno  bankowa 
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Istotn  kwesti , która wymaga rozwa enia, jest ryzyko ponoszone 

w zwi zku z zawarciem umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego. Ryzyko 

jako nieod czny element dzia alno ci bankowej mo e si  przyczyni  do nie-

zrealizowania zamierzonych celów i wp yn  niekorzystnie na sytuacj  finan-

sow  banku. Ryzyka bankowego nie mo na ca kowicie wyeliminowa , ale ist-

nieje mo liwo  jego ograniczenia poprzez ustanowienie odpowiednich zabez-

piecze .

Konsorcjum stanowi form  wspó dzia ania prawnie niezale nych od siebie 

podmiotów, które d  do osi gni cia wspólnego celu1. Konsorcjum jest form

koncentracji kapita u, form  kooperacji przedsi biorców oraz partycypacji 

w okre lonym przedsi wzi ciu gospodarczym2. G ównym motywem utworzenia 

konsorcjum jest du y rozmiar oraz wysokie koszty przedsi wzi cia gospo-

darczego. Niemniej jednak nie oznacza to warunku, e adna ze stron konsor-

cjum nie jest w stanie samodzielnie zrealizowa  danego przedsi wzi cia. Klu-

czow  zasad  konsorcjum jest wspólne ponoszenie ryzyka, które jest zwi zane

ze wspólnym przedsi wzi ciem. Oznacza to zarówno udzia  w wygospodaro-

wanych zyskach, jak i wspólne pokrywanie kosztów oraz ewentualnych strat3.

Tworzenie konsorcjum sprzyja mobilizacji kapita u, jak równie  wykorzystaniu 

posiadanych zasobów materialnych oraz niematerialnych b d cych w posiada-

niu poszczególnych konsorcjantów4.

1. Rodzaje konsorcjów 

Bior c pod uwag  kwalifikacj  podmiotow  stron umowy konsorcjalnej, 

mo na wyró ni  konsorcja zrzeszaj ce instytucje finansowe, w tym konsorcja 

bankowe i ubezpieczeniowe w znaczeniu podmiotowym, oraz konsorcja przed-

si biorstw produkcyjnych, budowlanych czy te  us ugowych. W przypadku 

wi kszych projektów inwestycyjnych istnieje mo liwo  utworzenia konsor-

                                                          
1  Por. M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, w: Polskie prawo bankowe, red. L. Gó-

ral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Warszawa 2006, s. 186. 
2  Por. P. Gumi ski, Wspólna hipoteka (1), „Gazeta Bankowa” 2009, nr 13, s. 36. 
3  Por. S. W odyka, Strategiczne umowy przedsi biorców, Warszawa 2000, s. 259. 
4  Por. O. Kowalewski, Konsorcjum, „Prawo Przedsi biorcy” 2000, nr 39, s. 33. 
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cjum mieszanego, grupuj cego zarówno przedsi biorstwa produkcyjne, jak  

i us ugowe o zró nicowanym przedmiocie dzia alno ci oraz instytucje finansowe5.

Ze wzgl du na rodzaj wspólnego przedsi wzi cia, dla którego realizacji 

zosta o powo ane konsorcjum, mo na wyró ni  konsorcja inwestycyjne oraz 

finansowe. Konsorcjum inwestycyjne jest zawi zywane w celu zrealizowania 

du ych projektów strukturalnych, takich jak na przyk ad drogi, linie kolejowe, 

b d  komercyjnych, to jest obiektów przemys owych, budynków biurowych.  

Z kolei konsorcja finansowe maj  za zadanie udost pni  szeroko poj ty kapita

inwestycyjny b d  zabezpieczy  transakcje handlowe zarówno w stosunkach 

krajowych, jak i mi dzynarodowych. Konsorcja finansowe mo na pogrupowa

zgodnie z normatywn  systematyk  segmentów rynku finansowego na konsor-

cja bankowe, ubezpieczeniowe oraz rynku kapita owego6.

Poza tym wyró nia si  konsorcja udzia owe oraz g osowe, które polegaj

na wspólnym wykonywaniu praw z udzia ów spó ki znajduj cych si  w r kach

uczestników konsorcjum. Tego typu porozumienia okre la si  równie  zamien-

nie mianem umów pool. Nale  one do szczególnych typów porozumie

wspólników (akcjonariuszy), w tym porozumie  co do wykonywania prawa 

g osu. Ponadto wymieni  mo na tak e konsorcja sanacyjne, które s  powo y-

wane w celu wdro enia programu restrukturyzacyjnego w zad u onym podmio-

cie. Bior  w nim udzia  banki, które finansuj  d u nika, oraz pozostali wierzy-

ciele. Zbli on  funkcj  pe ni  tak e konsorcja moratoryjne, w których konsor-

cjanci wyra aj  zgod  na opó nion  sp at  wierzytelno ci przez d u nika, okre-

laj  harmonogram sp at, jak równie  kolejno  zaspokojenia uczestników7.

Bior c pod uwag  kryterium prawnej relewantno ci stosunku konsorcjum 

wobec osób trzecich, w szczególno ci kontrahentów konsorcjantów, ze stosun-

ków prawnych zwi zanych z realizacj  wspólnego przedsi wzi cia mo na wy-

mieni  konsorcja wewn trzne, to jest ciche, ukryte, oraz konsorcja zewn trzne,

czyli jawne. W przypadku konsorcjum zewn trznego konsorcjanci wyst puj

wobec osób trzecich we wspólnym imieniu oraz na wspólny rachunek. Z kolei 

w przypadku konsorcjum wewn trznego ka dy z konsorcjantów wyst puje

wobec osób trzecich w imieniu w asnym i ze skutkiem dla siebie. Sytuacj ,

                                                          
5  Por. A. Herbet, w: Prawo spó ek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008, t. 16, 

s. 604 i n. 
6  Por. A. Opalski, w: Prawo zobowi za  – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, War-

szawa 2010, t. 9, s. 917. 
7 Ibidem.
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w której wobec osób trzecich wyst puje wy cznie inicjator utworzenia konsor-

cjum, dzia aj cy we w asnym imieniu, lecz na rachunek wszystkich konsorcjan-

tów, uznaje si  za szczególn  posta  konsorcjum wewn trznego. Kryterium 

prawnej relewantno ci stosunku konsorcjum w stosunku do osób trzecich mo e

by  jednak rozumiane szerzej. Dzieje si  to w przypadku, gdy poszczególni 

konsorcjanci wyst puj  wprawdzie w imieniu w asnym oraz na w asny rachu-

nek, jednak umowa zawarta z osob  trzeci  traktuje spe niane przez nich wiad-

czenia „cz stkowe” jako jedno wiadczenie niepodzielne lub nadaje ich odpo-

wiedzialno ci charakter solidarny. Tego rodzaju konstrukcj  okre la si  umow-

nie jako kwalifikowane konsorcjum wewn trzne8.

Szczególnym rodzajem konsorcjum jest konsorcjum bankowe. Ma ono 

pewne cechy wspólne z innymi typami konsorcjów, niemniej jednak wyst puj

istotne ró nice, które przede wszystkim wynikaj  z faktu istnienia normatywnej 

definicji grupy kapita owej (bankowej)9.

2. Charakter i cele umowy konsorcjalnej  

Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego jest umow  nienazwan .

W przypadku umowy tego rodzaju ci ko mówi  o jakimkolwiek re imie praw-

nym, który by by wy cznie w a ciwy dla uregulowania praw oraz obowi zków

z niej wynikaj cych, a wobec tego kwalifikacja danej umowy jako takiej nic 

nowego dla unormowania tych praw i obowi zków nie wnosi10. Umowa 

o utworzenie konsorcjum bankowego powinna okre la  w szczególno ci wa-

runki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia. Strony tej umowy wyznaczaj

jednocze nie bank, który b dzie umocowany do zawarcia umowy kredytowej 

z kontrahentem. W wyniku zawarcia umowy konsorcjalnej banki b d ce jej 

stronami s  zobowi zane do wniesienia w odpowiedniej – okre lonej t  umow

– proporcji rodków pieni nych pozwalaj cych na udzielenie kredytu konsor-

cjalnego. W praktyce oznacza to konieczno  przelania odpowiedniej ilo ci

                                                          
8  Por. A. Herbet, w: op.cit., s. 605. 
9  Por. T. Niepytalski, Konsorcjum. Umowa o wspó pracy gospodarczej, Warszawa 2011, 

s. 112. 
10  Por. J. Molis, w: Prawo bankowe. Komentarz. Tom I komentarz do art. 1–92,

red. F. Zoll, Kraków 2005, s. 712 i n. 
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rodków pieni nych na rachunek banku upowa nionego do zawarcia umowy 

kredytowej11.

Konsorcja bankowe umo liwiaj  po czenie kapita ów banków w celu re-

alizacji wielkich przedsi wzi  gospodarczych. Tworzy si  je, aby zdywersyfi-

kowa  ryzyko i zapobiec nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytel-

no ci12. Wspó czesne konsorcja charakteryzuje samodzielne zaanga owanie

ka dego banku w zakresie udzia u, w jakim uczestniczy on w kredycie, oraz 

brak odpowiedzialno ci za zobowi zania pozosta ych konsorcjantów13.

Umowy konsorcjalne mog  by  zawierane mi dzy bankami krajowymi 

oraz bankami zagranicznymi, które wspólnie mog  udzieli  kredytu podmioto-

wi krajowemu, jak i podmiotowi zagranicznemu14. Cz onkami konsorcjum ban-

kowego mog  by  tak e instytucje kredytowe, finansowe oraz parabanki, nie-

koniecznie posiadaj ce siedzib  na terytorium RP. Nale y podkre li , i  ustawa 

Prawo bankowe nie wprowadzi a adnych ogranicze  co do liczby cz onków

konsorcjum bankowego15.

Przyczyny, dla których bank nie móg by uczestniczy  w konsorcjum, mo-

g  wynika  z wewn trznych uregulowa , to jest ze statutu czy te  regulaminów 

okre laj cych zakres czynno ci bankowych, a zw aszcza rodzaje kredytów 

udzielanych przez bank. Ponadto regulaminy te mog  wyklucza  udzielanie 

kredytów podmiotom z niektórych bran . Bank, który przyst pi by do konsor-

cjum w celu udzielenia kredytu niedozwolonego wewn trznymi przepisami, 

naruszy by wy cznie te regulacje, sama za  umowa o konsorcjum oraz zawarta 

w jej wyniku umowa kredytowa by aby wa na16.

Banki, które zawieraj  umow  o konsorcjum bankowym, mog  by  zró -

nicowane zarówno co do formy prawnej, w której funkcjonuj , struktury w as-

no ci, jak i potencja u ekonomicznego i innych parametrów. W wyniku zawar-

cia umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego nie powstaje nowy podmiot, 

a prawa i obowi zki konsorcjantów, to jest stron umowy o utworzeniu konsor-

cjum, okre la sama umowa. Kluczowym celem zawartej umowy jest wspólne 

                                                          
11  Por. M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, w: op.cit., s. 186. 
12  Por. R. Pastusiak, M. Wypych, Kredyt konsorcjalny. Wybrane zagadnienia, „Prawo 

Bankowe” 1997, nr 2, s. 99.
13  Por. A. Opalski, w: op.cit., s. 922. 
14  Por. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 211. 
15  Por. L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 446. 
16  Por. Z. Ofiarski, op.cit., s. 211. 
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udzielenie kredytu podmiotowi trzeciemu, to znaczy innemu ni  strony umowy 

konsorcjum. Kredytobiorc  mo e by  zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, 

w tym tak e inny bank, jak i jednostka organizacyjna niemaj ca osobowo ci

prawnej, posiadaj ca jednak zdolno  prawn 17.

Budowa konsorcjum bankowego zaczyna si  od inicjatywy banku aran u-

j cego (inicjuj cego). Bank ten, w celu pozyskania kapita u do realizacji wspól-

nego przedsi wzi cia finansowego, wchodzi w relacje prawne przez umowy 

o refinansowanie z potencjalnymi konsorcjantami18. Bank zawieraj cy umow

o konsorcjum bankowym b dzie dzia a  tak e w imieniu i na rzecz pozosta ych 

uczestników konsorcjum. Tego typu dzia anie banku b d cego liderem nale y

traktowa  jako regu  w umowach konsorcjum bankowego19. Funkcja banku 

b d cego liderem konsorcjum mo e by  ukszta towana w umowie w ró ny 

sposób. Rola ta mo e by  ograniczona wy cznie do umocowania lidera do 

zawarcia umowy kredytu. W praktyce lider z mocy ustawy obejmuje ponadto 

czynno ci, które s  zwi zane z administrowaniem kredytu, czyli obowi zki

dotycz ce spraw zwi zanych z oddaniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

i  jego zwrotem oraz repartycj  uzyskanych od kredytobiorcy kwot mi dzy 

uczestników konsorcjum. Poza tym umowa o utworzeniu konsorcjum mo e

na o y  na lidera konsorcjum równie  inne obowi zki20.

Z uwagi na form  finansowania konsorcjów bankowych mo na wyró ni

konsorcja kredytowe, konsorcja gwarancyjne oraz konsorcja przejmuj ce, pla-

suj ce i emituj ce papiery warto ciowe21. Banki mog  tworzy  konsorcjum 

w celu wspólnego udzielenia gwarancji. Do tego rodzaju konsorcjum nale y

stosowa  odpowiednio art. 73 ustawy Prawo bankowe dotycz cy konsorcjum 

bankowego. Celem utworzenia takiego konsorcjum jest zredukowanie ryzyka 

zwi zanego z udzieleniem gwarancji22. Konsorcja gwarancyjne to porozumienie 

banków, w rezultacie których dochodzi do udzielenia gwarancji, lub w wyniku 

                                                          
17  Por. M. Frysztak, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, War-

szawa 2011, s. 155. 
18  Por. P. Gumi ski, Administrator hipoteki a konsorcja bankowe, „Przegl d Legislacyj-

ny” 2009, nr 3/4, s. 38. 
19  Por. L. Mazur, op.cit., s. 446. 
20  Por. W. Pyzio , w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 

2002, s. 249. 
21  Por. R. Pastusiak, Bankowe konsorcjum kredytowe, Warszawa 2003, s. 17. 
22  Por. M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, w: op.cit., s. 194.
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których gwarantowane jest obj cie akcji. W tego rodzaju porozumieniach ban-

ków gwarancja jest udzielana na podstawie umowy gwarancyjnej. Powszechny 

zakres funkcjonowania konsorcjum dotyczy udzielenia gwarancji na rzecz 

podmiotu b d cego klientem banków. Z kolei konsorcjum gwarantuj ce obj cie

emisji papierów warto ciowych jest konsorcjum, w przypadku którego banki, to 

jest cz onkowie konsorcjum, decyduj  si  w zamian za op at  na przyj cie ry-

zyka inwestycji d ugoterminowej w akcje oraz inne papiery warto ciowe w sy-

tuacji niepowodzenia w uplasowaniu papierów warto ciowych na rynku kapita-

owym23.

Konsorcja utworzone w celu przej cia, uplasowania i emisji papierów war-

to ciowych s  coraz popularniejsze z uwagi na ryzyko zwi zane z t  form  fi-

nansowania przez przedsi biorstwa, zw aszcza gdy chodzi o doj cie do skutku 

emisji. Konsorcja tego rodzaju maj  na celu przygotowanie emisji papierów 

warto ciowych oraz tworz  zbyt dla tych papierów, to jest oferuj  papiery jako 

lokaty na rynku prywatnym. W przypadku programu emisji krótkoterminowych 

papierów d u nych konsorcjum banków pe ni kluczow  funkcj , gdy  tworzy 

rynek dla tego typu papierów24.

W praktyce i literaturze przedmiotu wyró nia si  dwa podstawowe rodzaje 

bankowego konsorcjum kredytowego. Pierwszym typem jest zwyk e konsor-

cjum kredytowe, którego g ównym zadaniem jest jednorazowe udzielenie kre-

dytu okre lonemu podmiotowi. Drugim natomiast rodzajem bankowego kon-

sorcjum kredytowego jest konsorcjum finansowe (finansuj ce) maj ce za zada-

nie finansowanie okre lonego podmiotu lub grupy podmiotów na przestrzeni 

d u szego okresu, przy zawieraniu kolejnych umów kredytowych25. Banki za-

wi zuj  konsorcjum kredytowe w celu zorganizowania wspó pracy w zakresie 

wspólnie udzielonego finansowania26.

W ramach bankowego konsorcjum kredytowego dopuszczalno  udziele-

nia kredytu okre lonemu kredytobiorcy cznie przez kilka banków wynika 

bezpo rednio z zasady swobody umów. Ponadto ustawa Prawo bankowe nie 

pozbawia banków mo liwo ci swobody kszta towania tre ci umów, na których 

                                                          
23  Por. R. Pastusiak, op.cit., s. 18. 
24 Ibidem, s. 18 i n. 
25  Por. A. Herbert, w: op.cit., s. 606 i n. 
26  Por. T. Czech, Zasada proporcjonalnego podzia u w konsorcjum kredytowym, „Bank  

i Kredyt” 2006, nr 1, s. 46. 
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podstawie ma nast pi  wspólne udzielenie kredytu. W praktyce istniej  umowy, 

które ró ni  si  od siebie odmiennym ukszta towaniem roli poszczególnych 

uczestników konsorcjum, w szczególno ci w roli banku lidera konsorcjum. 

W ustawie Prawo bankowe nie okre lono bli ej wymaganej tre ci umowy 

o stworzeniu konsorcjum bankowego, stanowi c wy cznie, i  powinna ona 

zawiera  okre lenie warunków udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia, jak 

równie  wyznacza  bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. W praktyce 

umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego maj  przewa nie charakter umów 

samoreguluj cych, to znaczy umów reguluj cych prawa i obowi zki stron 

w sposób na tyle szczegó owy, na ile ich ocena prawna nie wymaga si gania do 

jakichkolwiek przepisów ustawowych normuj cych okre lone typy umów27.

Bankowe konsorcjum kredytowe uznawane jest za szczególny sposób 

udzielenia kredytu przez kilka banków okre lonemu kredytobiorcy. Banki ko-

rzystaj  coraz ch tniej z tej formy prawnej – tak zwanego grupowego kredyto-

wania, w celu kredytowania znacznych przedsi wzi  gospodarczych. Zarówno 

bankowe wzorce umowne, jak i obserwacja praktyki pozwalaj  na stwierdzenie 

pewnych wyra nych preferencji w zakresie kszta towania si  modelu konsor-

cjum kredytowego w polskim sektorze bankowym28.

Banki cz  si  w konsorcja przewa nie w celu udzielenia kredytu rednio-

lub d ugoterminowego. Niemniej jednak nie jest to cecha konstytutywna tego 

typu finansowania. Konsorcjum mo e zosta  równie  utworzone w celu udzie-

lenia kredytu krótkoterminowego, na przyk ad kredytu pomostowego albo kre-

dytu przeznaczonego na odzyskanie p ynno ci przez kredytobiorc , oraz do 

przeprowadzenia innego rodzaju transakcji obci onych ryzykiem kredytowym, 

jak na przyk ad otwarcie linii gwarancji bankowych albo akredytyw. W sensie 

ekonomicznym konsorcjanci udzielaj  kredytobiorcy cznie jednego kredytu. 

Gospodarczo jest to jednak transakcja kredytowa, któr  spaja w szczególno ci

wspólne przeznaczenie funduszy oraz zasadniczo jednolite warunki ich udo-

st pnienia. Z kolei w kategoriach prawnych wyst puje wielo  kredytów oraz 

stosunków kredytowych wi cych kredytobiorc  z poszczególnymi bankami. 

W sytuacji, gdy w transakcji wyst puje tylko jeden kredytobiorca, to liczba tych 

stosunków odpowiada liczbie kredytodawców. Z uwagi jednak na takie zwielo-

                                                          
27  Por. W. Pyzio , w: Prawo bankowe. Komentarz, red. M. B czyk, E. Fojcik-Mastalska, 

L. Góral, J. Pisulski, W. Pyzio , Warszawa 2007, s. 292. 
28  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za  – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, War-

szawa 2010, t. 9, s. 640. 
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krotnienie podmiotowe po stronie kredytodawców niezb dne jest powo anie

kolejnej, wielostronnej relacji prawnej, która s u y zorganizowaniu wspó pracy 

banków, to jest konsorcjum. Od strony gospodarczej kredyt konsorcjalny powi-

nien by  traktowany jako jedno , z punktu widzenia prawnego oraz rachunko-

wego za  jako wielo  kredytów indywidualnych29.

Regulacja prawna konsorcjum bankowego zosta a zawarta w art. 73 usta-

wy Prawo bankowe. Stworzy a ona jedynie ogólne ramy legislacyjne dla umo-

wy bankowego konsorcjum kredytowego oraz wyró ni a kluczow  funkcj  tej 

instytucji w postaci prze amania istniej cych rygorów prawnych w zakresie tak 

zwanej koncentracji kredytów bankowych30.

W my l art. 73 ust. 1 ustawy Prawo bankowe banki, w celu wspólnego 

udzielania kredytu, mog  zawrze  umow  o utworzeniu konsorcjum bankowe-

go31. Przepis ten nie jest jednoznaczny. Niemniej jednak nie mo e by  interpre-

towany a contrario w tym znaczeniu jakoby eliminowa by mo liwo  innego 

konsorcjum bankowego, ani eli w celu udzielenia kredytu (konsorcjum kredy-

towe). Mo liwo  wchodzenia przez banki w konsorcja wszelkiego rodzaju, 

w tym równie  w konsorcja kredytowe, wynika z art. 3531 Kodeksu cywilnego, 

deklaruj cego swobod  zawierania umów. Ponadto aden przepis nie wy cza

zastosowania tej zasady do banków32.

Umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego jest zawierana z regu y wte-

dy, gdy ze wzgl du na limity koncentracji kredytowej poszczególny bank nie 

mo e zawrze  umowy kredytu w takim kszta cie (kwocie), która by aby zado-

walaj ca dla przysz ego kredytobiorcy. Nale y jednak podkre li , i  w sytuacji, 

gdy bank zawar  umow  kredytow  z naruszeniem tych limitów, umowa ta jest 

wa na i bank by by zobowi zany do wykonania wiadczenia polegaj cego na 

przekazaniu do dyspozycji kredytobiorcy rodków w kwocie okre lonej w umo-

wie kredytu. Ponadto umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego kredytowe-

go mo e by  zawarta tak e w sytuacji, gdy poszczególne banki mia yby mo li-

wo  zaanga owania rodków do tak zwanych granic mo liwo ci, jednak nie 

zamierzaj  z tego skorzysta 33. Konsorcja bankowe powstaj , gdy wnioskowana 

                                                          
29  Por. T. Czech, Konsorcjum kredytowe, Warszawa 2011, s. 40 i n. 
30  Por. M. B czyk, w: op.cit., s. 641. 
31  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1376 ze zm.). 
32  Por. S. W odyka, op.cit., s. 263 i n.
33  Por. M. Frysztak, w: op.cit., s. 155. 
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przez potencjalnego kredytobiorc  warto  kredytu jest relatywnie wysoka, 

a banki nie chc  samodzielnie ponosi  ryzyka kredytowego, które jest zwi zane

z rodzajem lub skal  inwestycji34.

W my l art. 73 ust. 3 ustawy Prawo bankowe uczestnicy konsorcjum kre-

dytowego ponosz  ryzyko zwi zane z udzieleniem kredytu proporcjonalnie do 

wysoko ci wniesionych rodków finansowych do wspólnie udzielonego kredy-

tu35. Oznacza to, i  ka da wp ata dokonywana przez kredytobiorc  w wykona-

niu obowi zków zwrotu kredytu powinna zosta  proporcjonalnie zaliczona na 

rzecz poszczególnych uczestników konsorcjum. Ponadto oznacza to tak e, i

analogicznie powinny by  rozdzielone mi dzy uczestników konsorcjum kwoty 

uzyskane w drodze przymusowej windykacji kredytu36. Przeliczenie proporcjo-

nalne ma miejsce wówczas, gdy mo na znale  funkcj  odwzorowania jednej 

zmiennej na drug . Mo e to by  zarówno zale no  wprost, to znaczy je eli

warto  jednej warto ci ze zmiennych ro nie, to warto  drugiej te  ro nie, jak 

i zale no  odwrotna – je eli warto  jednej ze zmiennych ro nie, to maleje 

warto  drugiej37. Formu a „ryzyko zwi zane z udzielonym kredytem” oznacza, 

i  ka dy bank konsorcjalny anga uje si  na w asne ryzyko w utworzony kon-

sorcjalny stosunek kredytowy we w asnym imieniu i na w asny rachunek 

w rozmiarze wynikaj cym z zasad partycypacji38.

W literaturze przedmiotu powsta  problem w a ciwego rozumienia praw-

nego sensu zasady okre lonej jako zasada proporcjonalno ci. Nale y podkre li ,

i  formu a, która zosta a przyj ta w art. 73 ust. 3 ustawy Prawo bankowe ma 

charakter ogólny i odnosi si  do wszystkich modeli bankowego konsorcjum 

kredytowego, to jest modelu scentralizowanego, zdecentralizowanego, jednoli-

tego oraz pojedynczego39.

                                                          
34  Por. P. Zapadka, w: Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Mikos- 

-Sitek, P. Zapadka, Warszawa 2009, s. 147. 
35  Por. A. Doliwa, w: Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 

2005, s. 53; por. R.R. Zdzieborski, Zastaw rejestrowy zabezpieczaj cy wierzytelno ci z tytu u
kredytowania konsorcjalnego. Zagadnienia wybrane. Cz  I, „Prawo Bankowe” 2004, nr 7/8,  
s. 106. 

36  Por. W. Pyzio , w: Prawo bankowe. Komentarz, red. M. B czyk, E. Fojcik-Mastalska,  
L. Góral, J. Pisulski, W. Pyzio ..., s. 249. 

37  Por. J. Molis, w: op.cit., s. 713. 
38  Por. M. B czyk, Konsorcjum i podzia  ryzyka kredytowego. Glosa do wyroku SN  

z 15 grudnia 2005 r. (V CK425/05), „Prawo Bankowe” 2006, nr 10, s. 56. 
39  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 648. 
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W modelu scentralizowanym stosunek kredytowy z kredytobiorc  jest na-

wi zywany przez ca e konsorcjum, przy czym konsorcjum to jest reprezento-

wane przez tak zwanego lidera konsorcjum b d cego jednym z umocowanych 

konsorcjantów40. Lider zajmuje si  prowadzeniem spraw oraz reprezentowa-

niem. Zostaje nim przewa nie inicjator utworzenia konsorcjum albo tak zwany 

lider wiod cy. Osoba taka jest odpowiedzialna za czynno ci przygotowawcze, 

które s  zwi zane z powstaniem konsorcjum oraz wyst pieniem o uzyskanie 

zamówienia, obs ug  czynno ci maj cych na celu zapewnienie funkcjonowania 

konsorcjum, jak równie  bie ce uzgadnianie dzia a  poszczególnych konsor-

cjantów i reprezentacj  konsorcjum w stosunkach zewn trznych. W modelu 

zdecentralizowanym za  ka dy z uczestników dysponuje podobnymi uprawnie-

niami. W zale no ci od ukszta towania konsorcjum jako zewn trznego b d

wewn trznego mo e równie  samodzielnie wyst powa  w stosunkach ze-

wn trznych ze skutkiem dla wszystkich uczestników konsorcjum b d  wy cz-

nie tylko dla siebie41. W modelu zdecentralizowanym banki konsorcjalne funk-

cjonuj  samodzielnie, nawi zuj  we w asnym imieniu oraz na w asny rachunek 

bezpo rednio stosunki kredytowe z tym samym kredytobiorc . W tym modelu 

konsorcjanci przy zawieraniu szczegó owych umów kredytowych z kredyto-

biorc  dzia aj  w istocie w ramach ogólnej umowy konsorcjalnej i w granicach 

swojego uczestnictwa we wspólnym przedsi wzi ciu gospodarczym. Pomimo 

e umowy takie zawierane s  samodzielnie oraz w ró nej sekwencji czasowej, 

z regu y maj  one identyczn  tre  odpowiadaj c  postanowieniom umowy 

konsorcjalnej42.

Nale y równie  doda , i  w przypadku konsorcjum scentralizowanego 

wiadczenie kredytobiorcy z tytu u zwrotu kredytu jest podzielne. Z uwagi na 

ten fakt zabezpieczenia powinny by  ustanawiane na rzecz ka dego z uczestni-

ków konsorcjum, poprzez jego rozcz onkowanie wed ug rozmiarów uczestnic-

twa w udzieleniu kredytu43. Niemniej jednak od zasady indywidualizacji zabez-

piecze  istnieje mo liwo  odst pienia w przypadku zabezpiecze , które nie s

ci le powi zane z zabezpieczon  wierzytelno ci . W przypadku za  konsor-

                                                          
40 Ibidem, s. 642. 
41  Por. A. Opalski, op.cit., s. 918. 
42  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 642. 
43  Por. W. Gonet, Charakter prawny umowy konsorcjum bankowego, „Radca Prawny” 

2005, nr 5, s. 45. 
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cjum zdecentralizowanego problem dotycz cy zabezpieczenia kredytu nie wy-

st puje, poniewa  ka dy uczestnik z osobna zawi zuje stosunki prawne s u ce

zabezpieczeniu, co nie wyklucza jednak mo liwo ci porozumienia si  mi dzy 

uczestnikami konsorcjum w celu utworzenia systemu zabezpiecze  odpowiada-

j cego wszystkim uczestnikom44.

Z kolei w przypadku modelu konsorcjum jednolitego zostaje zawarta jed-

nolita, wielostronna umowa, której stronami s  wszyscy konsorcjanci. W mode-

lu konsorcjum pojedynczego inicjator konsorcjum zawiera za  z ka dym z jego 

uczestników oddzieln , dwustronn  umow  konsorcjaln , nierzadko o zró ni-

cowanej tre ci45.

Z przedstawionych modeli najcz ciej stosowany jest model konsorcjum 

zdecentralizowanego i jednolitego. Kluczowe znaczenie maj  uogólnienia, które 

dokonywane s  w zakresie tych w a nie kategorii konsorcjów kredytowych. 

O takiej preferencji strukturalnej wiadczy  mo e tre  art. 73 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo bankowe46.

W literaturze oraz orzecznictwie S du Najwy szego mo na si  spotka

z odmiennymi ocenami prawnego charakteru przepisu art. 73 ust. 3 ustawy Pra-

wo bankowe. Jedno ze stanowisk opowiada si  za bezwzgl dnym charakterem 

tego przepisu, inne za  – za wzgl dnym obowi zywaniem art. 73 ust. 3 ustawy 

Prawo bankowe47. Przedstawiciele opowiadaj cy si  za bezwzgl dnym charak-

terem przepisu art. 73 ust. 3 ustawy Prawo bankowe uznaj , i  przepis ten nie 

mo e zosta  zmieniony w drodze innego ukszta towania postanowie  umow-

nych. Przyj cie takiej mo liwo ci oznacza oby, e wi ksze i silniejsze ekono-

micznie banki mog yby nadu ywa  swojej pozycji wobec mniejszych banków, 

dla których planowany kredyt mia by kluczowe znaczenie ekonomiczne, a za-

tem by yby one sk onne zaakceptowa  znacznie gorsz  pozycj  prawn , ryzy-

kuj c ponoszenie wi kszej odpowiedzialno ci ani eli wynika oby to z wysoko-

ci wniesionych rodków finansowych do udzielonego wspólnie kredytu48.

Z kolei przedstawiciele opowiadaj cy si  za wzgl dnym obowi zywaniem  

art. 73 ust. 3 ustawy Prawo bankowe uznaj , i  przepis ten ma charakter 

                                                          
44  Por. W. Gonet, Kilka uwag o umowie konsorcjum kredytowego, „Prawo Bankowe” 

2005 nr 5, s. 46. 
45  Por. A. Herbet, w: op.cit., s. 606. 
46  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 642 i n. 
47 Ibidem, s. 650. 
48  Por. L. Mazur, op.cit., s. 448. 
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wzgl dnie obowi zuj cy w tym sensie, e w umowie bankowego kredytu kon-

sorcjalnego mog  by  przewidziane instrumenty prowadz ce w istocie do mo-

dyfikacji zasady proporcjonalno ci, to jest proporcjonalnej partycypacji. Zda-

niem przedstawicieli tego pogl du w literaturze trafnie zauwa ono, e ogólna 

formu a rozk adu ryzyka kontraktowego, przyj ta w art. 73 ust. 3 ustawy Prawo 

bankowe, ma równie  zastosowanie w sytuacji, w której w bezpo redni stosu-

nek kredytowy anga uje si  wy cznie bank lider konsorcjum. Z tego wynika, i

zasada proporcjonalno ci ma znaczenie uniwersalne dla ka dego rodzaju kon-

sorcjum kredytowego oraz stanowi jego typow  cech  jurydyczn . Wed ug tego 

stanowiska, je eli spojrzy si  na bankowy stosunek konsorcjalny od strony za-

anga owania si  poszczególnych banków we wspólne udzielenie kredytu, to 

zasada proporcjonalno ci stanowi istotnie niezb dny element takiego stosunku 

de lege lata. Zatem ju  sama tre  stosunku konsorcjalnego wyklucza minimali-

zacj  lub redukcj  ryzyka kredytowego. Czym innym wydaje si  natomiast 

minimalizacja lub redukcja ryzyka kontraktowego w zwi zku z ustanowieniem 

w a ciwych zabezpiecze  dla wszystkich lub niektórych tylko banków. Usta-

nowienie takich zabezpiecze  mog oby si  przyczyni  do odpowiedniej mody-

fikacji zasady proporcjonalno ci, która zosta a okre lona pierwotnie w umowie 

konsorcjalnej. Mo na by zatem mówi  o tak zwanej gwarancyjnej redukcji ry-

zyka kredytowego, okre lonego w art. 73 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Mog-

oby zatem doj  do takiej sytuacji, i  w wyniku udzielenia stosownego zabez-

pieczenia, obejmuj cego wierzytelno ci jednego banku konsorcjalnego przez 

inny bank uczestnika konsorcjum, bank, który zabezpiecza, poniesie w pe ni

ryzyko kredytowe zwi zane z zaanga owaniem si  w konsorcjalny stosunek 

kredytowy innego banku49. Ponadto przedstawiciele tego stanowiska wypowia-

daj  si  krytycznie na temat orzeczenia S du Najwy szego wydanego 15 grud-

nia 2005 roku50. Ich zdaniem nieuzasadnione jest stanowisko s du sformu owa-

ne w tym wyroku, zgodnie z którym porozumienie mi dzy konsorcjantami 

o ustanowienie gwarancji nieponoszenia ryzyka zaprzecza w a ciwo ci umowy 

konsorcjum i w rezultacie jest niewa ne51. Wed ug nich S d Najwy szy nietraf-

nie przyj , i  stworzenie takiego zabezpieczenia przez jednego z konsorcjantów 

                                                          
49  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 650 i n. 
50 Wyrok S du Najwy szego z dn. 15 grudnia 2005 r. (VCK 425/05), „Prawo Bankowe” 

2006, nr 10, s. 35. 
51  Por. A. Opalski, op.cit., s. 924 i n. 
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na rzecz innego konsorcjanta, prowadz cego przede wszystkim do nieponosze-

nia przez beneficjenta zabezpieczenia ryzyka przewidzianego w art. 73 ust. 3 

ustawy Prawo bankowe, jest niezgodne z w a ciwo ci  (natur ) umowy konsor-

cjum bankowego. Przepis ten nie eliminuje bowiem mo liwo ci przyjmowania 

przez bank-konsorcjanta dodatkowego ryzyka, które wynika z udzielonego za-

bezpieczenia osobistego, umo liwiaj cego w rezultacie znacznie zminimalizo-

wa  lub nawet w ogóle wy czy  ryzyko banku-beneficjenta zabezpieczenia 

zwi zane ze wspólnym udzieleniem kredytu52.

Poza tym nale y uzna , i  banki mog  przyjmowa  odpowiednie zabezpie-

czenie kredytu konsorcjalnego nie tylko od kredytobiorcy czy od osób trzecich, 

ale i od innych uczestników konsorcjum. W wielu przypadkach od uzyskania 

tego rodzaju zabezpieczenia mo e zale e  uczestnictwo banku w konsorcjum, 

a w rezultacie – powodzenie ca ego przedsi wzi cia. Artyku  73 ust. 3 ustawy 

Prawo bankowe odnosi si  po rednio do problemu roz o enia strat uczestników 

konsorcjum i zdaniem zwolenników tego stanowiska trudno przyj , by przepis 

ten formu owa  dyrektyw  sposobu podzia u zysku. Konstrukcja konsorcjum 

nie musi zak ada  wypracowania wspólnego zysku, który by by nast pnie dzie-

lony mi dzy stronami. Nale y zauwa y , i  w konsorcjach bankowych zysk jest 

z regu y realizowany przez ka dego z uczestników z osobna pod postaci  opro-

centowania kredytu, prowizji b d  mar y. Ponadto umowa konsorcjum nie musi 

si  odnosi  do problematyki zysku. W przypadku natomiast wypracowania 

wspólnego zysku, partnerzy maj  znaczn  swobod  w kwestii ustalenia zasad 

jego podzia u. Istnieje nawet mo liwo  ca kowitego wy czenia konsorcjum od 

udzia u w zysku53.

W przypadku zawarcia umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego do-

chodzi do solidarno ci wierzycieli, czyli kredytodawców, ale jednocze nie za-

bronione jest przyj cie w umowie okre laj cej zasady utworzenia konsorcjum 

bankowego koncepcji solidarno ci wierzycieli oraz wy cznej odpowiedzialno-

ci banku agenta za przyjmowanie sp at kredytu od kredytobiorcy. Doktryna 

wskazuje, i  po wykonaniu umowy kredytu konsorcjalnego banki konsorcjalne 

nie s  wierzycielami solidarnymi w zakresie udzielonej kredytobiorcy sumy 

kredytu, analogicznie jak nie s  d u nikami solidarnymi tego kredytobiorcy 

w zakresie wydania mu sumy kredytowej. Praktyka bankowa nie odwo uje si

                                                          
52  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 650. 
53  Por. A. Opalski, op.cit., s. 925. 



Ryzyko wynikaj ce z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego 57

do tych postaci solidarno ci, opowiadaj c si  za odpowiedzialno ci pro rata 
parte w ca ym czasie trwania konsorcjalnego stosunku kredytowego. Wielko

zad u enia poszczególnych banków konsorcjantów wobec kredytobiorcy oraz 

rozmiar ich wierzytelno ci po wykonaniu umowy kredytu konsorcjalnego okre-

la poziom partycypacji w kredycie konsorcjalnym54.

W my l art. 73 ust. 2 ustawy Prawo bankowe ryzyko kredytowe ponosi, 

zgodnie z umow  konsorcjaln , ka dy bank, niezale nie od tego, czy jest on 

zwi zany bezpo rednim stosunkiem kredytowym z kredytobiorc . Ryzyko takie 

przyjmuje na siebie ka dy bank w umowie kredytu konsorcjalnego. Nale y

wzi  jednak pod uwag  fakt, i  przepis art. 73 ust. 2 ustawy Prawo bankowe 

nie odnosi si  do innego rodzaju ryzyka ni  ryzyko kredytowe, gdy  czym in-

nym jest ju  samo ryzyko zwi zane z istnieniem mi dzybankowego stosunku 

konsorcjalnego, na przyk ad ryzyko wcze niejszego rozwi zania konsorcjum 

b d  ryzyko upad o ci jednego z banków. Ryzyko zwi zane z udzieleniem kre-

dytu to ryzyko, które jest powi zane z trwaniem bankowego stosunku kredyto-

wego, to jest ryzyko braku zwrotu kredytu w ogóle, zwrotu kredytu w terminie, 

ryzyko niewyp acalno ci kredytobiorcy i wiele innych55.

Najwi cej jednak kontrowersji wywo uje okre lenie zabezpieczenia sp aty 

kredytu konsorcjalnego, w szczególno ci w przypadku, gdy jednym z takich 

zabezpiecze  b dzie hipoteka, co w praktyce zdarza si  bardzo cz sto. Istnieje 

mo liwo  ustanowienia mi dzy tylko niektórymi uczestnikami konsorcjum 

kredytowego zabezpiecze , które przys uguj  nie wszystkim bankom, lecz wy-

cznie niektórym z nich w celu zabezpieczenia wierzytelno ci kredytowych 

powsta ych wzgl dem kredytobiorcy konsorcjalnego w wyniku wykorzystania 

przez niego przyznanego mu wspólnie kredytu56. Rozwi zanie polegaj ce na 

przyznaniu zabezpieczenia ka demu z uczestników konsorcjum z osobna gwa-

rantuj cego sp at  nale nej cz ci kredytu konsorcjalnego koresponduje z do-

minuj cym w praktyce modelem konsorcjum, w którym ka dy z uczestników 

dysponuje odr bnym roszczeniem wobec kredytobiorcy o zwrot cz ci kredytu. 

Niemniej jednak niekiedy korzystniejsze okazuje si  ustanowienie jednego za-

bezpieczenia57.

                                                          
54  Por. Z. Ofiarski, op.cit., s. 211 i n. 
55  Por. M. B czyk, w: Prawo zobowi za ..., s. 649. 
56  Por. L. Mazur, op.cit., s. 447. 
57  Por. A. Opalski, op.cit., s. 926. 
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Mo na wyró ni  zabezpieczenia samoistne oraz zabezpieczenia akcesoryj-

ne. Zabezpieczenia samoistne, które nie s  akcesoryjne wzgl dem wierzytelno-

ci kredytowej, takie jak przew aszczenie i cesja na zabezpieczenie, kaucja oraz 

gwarancja bankowa58, mog  by  ustanowione na rzecz jednego podmiotu, to 

jest agenta zabezpiecze , który wykonuje prawa z zabezpiecze  na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum na zasadach wynikaj cych z umowy kon-

sorcjum. Umo liwia to zredukowanie kosztów oraz upraszcza procedury w sto-

sunku do sytuacji, gdy zabezpieczenie jest ustanawiane na rzecz ka dego z ban-

ków z osobna. Ponadto pozwala na koordynacj  dzia a  konsorcjantów oraz 

powoduje ograniczenie ryzyka indywidualnego dochodzenia zabezpiecze

przez poszczególnych uczestników ze szkod  dla pozosta ych. Z kolei zabez-

pieczenia akcesoryjne s  powi zane z zabezpieczonymi wierzytelno ciami  

i w zwi zku z tym powinny by  zasadniczo ustanawiane na rzecz ka dego

z uczestników konsorcjum z osobna59.

Udzielanie kredytów w formie konsorcjalnej jest zwi zane nie tylko z ko-

rzy ciami dla stron transakcji. Powoduje tak e powstanie nowych czynników 

ryzyka oraz w pewnym zakresie przyczynia si  do wzrostu kosztów. Jest to 

przede wszystkim wynikiem zwielokrotnienia podmiotowego po stronie kredy-

todawców. Ka da kolejna instytucja, która bierze udzia  we wspó pracy, ozna-

cza pojawienie si  nowego elementu, który wp ywa na sukces transakcji finan-

sowej i który nale y uwzgl dni  zarówno przy podejmowaniu decyzji o przy-

st pieniu do konsorcjum, jak i przy konstruowaniu umowy konsorcjalnej. Po-

wierzenie szczególnych praw oraz obowi zków niektórym konsorcjantom 

(agentowi, agentowi ds. zabezpiecze ) przyczynia si  natomiast do koncentracji 

czynników ryzyka w r kach tych podmiotów. Ka da negatywna zmiana w po-

o eniu agenta, zw aszcza niewyp acalno , mo e mie  kluczowe znaczenie dla 

w a ciwego przebiegu transakcji kredytowej. Ponadto pojawienie si  nowych 

obszarów ryzyka i kosztów wp ywa na sytuacj  zarówno kredytodawcy, jak 

i kredytobiorcy60.

Najcz ciej pojawiaj cymi si  rodzajami ryzyka dotycz cymi banków 

uczestnicz cych w konsorcjach kredytowych s  asymetrie informacji oraz prob-

                                                          
58  Por. T. Czech, Funkcja agenta do spraw zabezpiecze  w konsorcjum kredytowym,

„Przegl d Prawa Handlowego” 2007, nr 10, s. 38. 
59  Por. A. Opalski, op.cit., s. 926. 
60  Por. T. Czech, Konsorcjum..., s. 65. 
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lemy zwi zane z po rednictwem w odniesieniu do organizowania kredytu przez 

aran era, a tak e ryzyko dotycz ce inwestycji na rynku kapita owym, na którym 

dany konsorcjant nie ma dostatecznego do wiadczenia, a której dokona  na 

przyk ad w zaufaniu do renomy aran era. Ponadto ryzyko po stronie banków 

uczestnicz cych w konsorcjum kredytowym jest zwi zane z niewyp acalno ci

innych konsorcjantów, co oznacza niebezpiecze stwo niepowodzenia kredyto-

wego przedsi wzi cia w przypadku, gdy pozostali uczestnicy konsorcjum nie 

udost pni  umówionych funduszy w terminie. Poza tym mo e wyst pi  ryzyko 

zwi zane z niewyp acalno ci , niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem 

obowi zków przez agenta konsorcjum. Mog  wówczas wyst pi  zak ócenia

w obs udze kredytu lub pozyskaniu informacji na temat sytuacji ekonomicznej 

kredytobiorcy, a tak e mo e doj  do braku mo liwo ci odzyskania rodków,

które zosta y przekazane agentowi przez kredytobiorc  tytu em sp aty kredytu, 

co mo e oznacza  dodatkowe koszty zwi zane z konieczno ci  ustanowienia 

nowego agenta. Oprócz tego ryzyko mo e by  zwi zane z wyst pieniem od-

miennych interesów oraz powstaniem rozbie no ci zda  pomi dzy konsorcjan-

tami, w szczególno ci dotycz cych podwy szenia kwoty kredytu czy te  zwol-

nienia kredytobiorcy z pewnych obowi zków. W skrajnych przypadkach mo e

to prowadzi  do wypowiedzenia umowy konsorcjalnej i samodzielnego zarz -

dzania przez kredytodawców swoimi udzia ami w finansowaniu, a nawet do 

„wy cigu” w korzystaniu z indywidualnych zabezpiecze . Nale y mie  tak e na 

uwadze ryzyko zwi zane z mo liwo ci  utraty przez kredytobiorc  zaufania do 

wszystkich konsorcjantów w zwi zku z post powaniem niektórych uczestników 

konsorcjum, jak równie  z kosztami oceny standingu nie tylko kredytobiorcy, 

ale i innych kredytodawców61.

Ryzyko wyst puje równie  po stronie kredytobiorcy, dla którego uzyska-

nie funduszy od konsorcjum banków oznacza wyst pienie ryzyka zwi zanego

z niewyp acalno ci  którego  z konsorcjantów, czyli niebezpiecze stwo nieuzy-

skania w terminie rodków niezb dnych do realizacji kredytowanego przedsi -

wzi cia. Ponadto po stronie kredytobiorcy istnieje ryzyko zwi zane z niewyp a-

calno ci , niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem obowi zków przez 

agenta konsorcjum, w rezultacie czego mog  wyst pi  utrudnienia zwi zane

z obs ug  kredytu, uzyskiwaniem wymaganych za wiadcze  lub informacji 

o stopach procentowych, jak równie  utrata kontaktu z kredytodawcami. 

                                                          
61 Ibidem, s. 66. 
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Oprócz tego istnieje ryzyko zwi zane z pojawieniem si  odmiennych interesów 

oraz powstaniem rozbie no ci zda  mi dzy konsorcjantami w odniesieniu do 

wspólnej transakcji, co mo e powodowa  rozbicie jednolito ci kredytu konsor-

cjalnego, jak równie  konieczno  utrzymania uci liwych, indywidualnych 

kontaktów z ka dym kredytodawc  w zakresie bie cej obs ugi finansowania 

czy te  zmian jego warunków lub restrukturyzacji. Poza tym kredytobiorca 

ponosi tak e koszty zwi zane z organizacj  kredytu konsorcjalnego na rynku 

finansowym, w szczególno ci w postaci wynagrodzenia banku-aran era, jak 

równie  koszty zwi zane z administrowaniem kredytu konsorcjalnego, przede 

wszystkim w formie tak zwanej prowizji agencyjnej. Ponadto ponosi ryzyko 

dotycz ce ewentualnej oceny mo liwo ci kredytowych oraz wiarygodno ci

wszystkich uczestników konsorcjum kredytowego62.

Proces finansowania przedsi wzi  gospodarczych jest zwi zany z podej-

mowaniem ryzyka inwestycyjnego przez banki. Szczególne znaczenie ma od-

powiedni sposób oceny ryzyka inwestycyjnego, gdy  ju  na etapie wst pnym 

bank ma mo liwo  odrzucenia projektów inwestycyjnych niespe niaj cych 

jego oczekiwa . Ocena ryzyka jest zwi zana z w a ciwym stosowaniem proce-

dur zwi zanych ze zdefiniowaniem obszarów mog cych sta  si  przyczyn

pó niejszych problemów. Bank powinien dokona  zarówno analizy ryzyka 

gospodarczego, analizy ryzyka funkcjonowania konsorcjum, jak i zabezpieczy

udzielony kredyt. Powinien równie  wzi  pod uwag  specyfik  finansowania 

projektu inwestycyjnego63.

Analiz  ryzyka gospodarczego nale y dokona  pod k tem ryzyka spadku 

popytu. Najcz ciej kluczowymi przyczynami spadku popytu s : zbyt wysoka 

cena towaru lub us ugi, nasycenie rynku czy moralne zestarzenie si  produktu. 

Ryzyko spadku popytu to jedno z najbardziej zauwa alnych rodzajów ryzyka, 

znane jest z analizy przypadków nieudanych inwestycji. Zagro enie to wynika 

najcz ciej ze zbyt optymistycznych prognoz, które dotycz  poziomu sprzeda y

przyj tego przy konstrukcji biznesplanu. Ponadto analiz  ryzyka gospodarczego 

nale y rozpatrywa  z punktu widzenia ryzyka spadku ceny, które wi e si

przede wszystkim z nasyceniem rynku oraz istnieniem bardzo silnej konkuren-

cji, czy ryzyka wzrostu kosztów produkcji, które nale y ocenia  jako przynaj-

mniej przeci tne w przypadku, gdy kredytobiorca planuje znaczn  rozbudow

                                                          
62 Ibidem, s. 66 i n. 
63  Por. R. Pastusiak, op.cit., s. 47. 
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przedsi biorstwa oraz zwi kszenie liczby zatrudnionych. Oprócz tego w przy-

padku analizy ryzyka gospodarczego nale y uwzgl dni  ryzyko opó nienia

w realizacji inwestycji, uzyskania pe nej zdolno ci produkcyjnej, jak równie

ryzyko stopy procentowej. Nale y wzi  pod uwag  równie  ryzyko zwi zane

z brakiem zak adanych róde  finansowania, ryzyko kursowe, polityczne czy 

instytucjonalne, które jest zwi zane z cz stotliwo ci  zmian regulacji prawnych 

oraz podatkowych, w szczególno ci b dzie to dotyczy o tych dzia alno ci, któ-

rych opodatkowanie stanowi du y udzia  w bud ecie pa stwa64.

Zagro enia, które s  zwi zane z finansowaniem przez bank przedsi wzi -

cia gospodarczego, mog  zosta  zredukowane przez odpowiednie prawne za-

bezpieczenie finansowania i ustanowienie dodatkowych warunków w umowach 

kredytowych, które mog  dotyczy  w szczególno ci utrzymania okre lonych 

wska ników finansowych lub warto ci ekonomicznych na w a ciwym pozio-

mie, niezaci gania dodatkowych zobowi za  bez zgody banku oraz akceptacj

przez bank zmian w kierownictwie przedsi biorstwa, jak równie  warunek in-

formowania banku o zmianie strategii przedsi biorstwa65.

Nast pnym obszarem ryzyka jest ryzyko funkcjonowania konsorcjum. 

W konsorcjach gospodarczych ryzyko wyst puje zarówno w sferze wewn trz-

konsorcjalnej, jak i w sferze stosunków zewn trznych. Ryzyko w sferze we-

wn trzkonsorcjalnej wyst puje ju  w momencie tworzenia konsorcjum. Prob-

lemem, z którym spotyka si  organizator, jest dobór partnerów. Niezb dne jest 

zbadanie sytuacji gospodarczej przysz ych partnerów konsorcjum, aby zapew-

ni  stabilno  gospodarcz  konsorcjum. Kluczowe znaczenie ma równie  ryzy-

ko gospodarcze, które jest zwi zane z wytyczeniem celu przez konsorcjum. 

Ponadto du e ryzyko wi e si  z opracowaniem przez konsorcjantów ogólnego 

projektu przedsi wzi  konsorcjalnych, zaopatrzenia w odpowiednie surowce 

czy te  skompletowanie personelu. Jednym z najpowa niejszych rodzajów ry-

zyka wewn trzkonsorcjalnego jest koordynacja dzia a  mi dzy konsorcjantami. 

W a ciwe skoordynowanie dzia a  jednostkowych jest bardzo przydatne 

w osi gni ciu wyznaczonego celu, brak koordynacji za  prawie zawsze unie-

mo liwia jego osi gni cie. Z uwagi na fakt, i  konsorcjum jest tworzone w celu 

osi gni cia okre lonego celu gospodarczego, g ówne ryzyko b dzie si  wi za o

ze stosunkami z podmiotami zewn trznymi66.

                                                          
64 Ibidem, s. 48 i n. 
65 Ibidem, s. 53. 
66 Ibidem, s. 53 i n. 
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W konsorcjum bankowym podzia  ryzyka nast puje w zale no ci od 

umowy, a tak e od struktury konsorcjum. Przewa nie to jednak bank inicjuj cy 

bierze na siebie najwi ksz  cz  ryzyka, a banki wspó uczestnicz ce tylko 

ubezpieczaj  bank za o yciela67.

Dzia alno  bankowa jest nieod cznie zwi zana z ponoszeniem ryzyka. 

Mo e to by  zarówno ryzyko kredytowe zwi zane z niesp aceniem udost pnio-

nych rodków, ryzyko p ynno ci, czyli utraty zdolno ci do regulowania bie -

cych zobowi za , jak i ryzyko walutowe, to jest waha  kursów pieni dza, czy 

te  ryzyko ogólnogospodarcze. Polski ustawodawca dostrzeg  t  konstytutywn

cech  dzia alno ci bankowej i w definicji legalnej, zawartej w art. 2 ustawy 

Prawo bankowe, okre li  bank jako osob  prawn  wykonuj c  czynno ci ban-

kowe obci aj ce ryzykiem rodki powierzone pod jakimkolwiek tytu em 

zwrotnym. Ustawodawca jednocze nie na o y  na banki publicznoprawny obo-

wi zek, aby te d y y do minimalizacji poziomu ryzyka swojej dzia alno ci.

Ratio legis tego obowi zku stanowi równie  zapewnienie stabilno ci ca emu 

sektorowi finansowemu oraz potrzeba zwi kszenia bezpiecze stwa depozyta-

riuszy, którzy powierzaj  bankom swoje rodki pieni ne. Wymieniona powin-

no  nie zosta a jednak wyra ona wprost w ustawie, lecz wynika z wielu szcze-

gólnych tak zwanych norm ostro no ciowych, na przyk ad obowi zku utrzy-

mania p ynno ci p atniczej b d  obowi zku badania zdolno ci kredytowej czy 

te  obowi zku utrzymania w a ciwego poziomu funduszy w asnych. Ponadto 

mo na j  wywie  z przepisów, które okre laj  cele nadzoru nad instytucjami 

kredytowymi68.

Konkluzje 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e konsorcja bankowe s  tworzone 

w szczególno ci w celu udzielania kredytów przez banki w wysoko ci przekra-

czaj cej limit zaanga owania przypadaj cy na jednego kredytobiorc . Konsor-

cja bankowe maj  za zadanie udost pni rodki finansowe, które pozwalaj

efektywnie zaspokoi  potrzeby klientów. Niemniej jednak tego rodzaju dzia al-

no ci bankowej towarzyszy ryzyko zwi zane z udzielonym kredytem.  

Konsorcja bankowe s  tworzone tak e w celu zminimalizowania ryzyka 

kredytowego, gdy  w sytuacji finansowania du ego przedsi wzi cia gospo-

                                                          
67  Por. R. Pastusiak, op.cit., s. 55. 
68  Por. T. Czech, Konsorcjum..., s. 56 i n. 
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darczego bezpieczniej jest roz o y  powsta e w ten sposób ryzyko na kilka ban-

ków bior cych udzia  w konsorcjum. Banki, aby zredukowa  ryzyko kredyto-

we, stosuj  zabezpieczenia, które mog  by  ustanawiane na trzy sposoby. Za-

bezpieczenia mo na ustanowi  zarówno dla ca ego konsorcjum, jak i wyzna-

czonego banku odpowiedzialnego za prowadzenie spraw oraz reprezentowanie 

ca ego konsorcjum, jak równie  na rzecz poszczególnych banków wchodz cych 

w sk ad konsorcjum. 

Nie mo na pomin  jednak kwestii, i  ryzyko zwi zane z zawarciem 

umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego dotyczy równie  kredytobiorcy.  

RISK ARISING FROM AN AGREEMENT ON ESTABLISHMENT
OF A BANK SYNDICATE 

Summary

Bank syndicates make it possible to pool banks’ capitals in order to implement 

large-scale economic undertakings. In particular they are established in order that banks 

can grant loans in an amount exceeding the involvement limit per single borrower. 

Bank syndicates’ aim is providing access to funds to effectively fulfil customers’ needs. 

However, such bank activities pose a risk related to granted loans. 

Bank syndicates are also established to minimize credit risk, as it is safer to 

distribute risk related to financing a large economic project among a number of banks 

involved in the syndicate. To reduce credit risk, banks use securities, which can be 

provided in three manners. Securities may be established for a syndicate as a whole, and 

for the bank which manages and represents the whole syndicate, as well as for 

particular banks involved in the syndicate. 

However, one cannot overlook the fact that the borrower is also concerned by the 

risk arising from an agreement on establishment of a bank syndicate.  

Translated by Agnieszka Wiktorzak 
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