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Wyznaczanie	minimalnej	wysokości	stawek	opłat	
interchange	jako	przykład	nielegalnego	porozumienia.

Wyrok SOKiK z dnia 21 listopada 2003 r.  
w sprawie XVII AmA 114/10

	 1.	 	Brak	nałożenia	na	organ	antymonopolowy	w	przepisach	prawa	obowiązku	wy-
znaczenia	rynku	właściwego	w	konkretnym	etapie	postępowania	przemawia	za	
dopuszczeniem	przez	ustawodawcę	możliwości	zmiany	wyznaczonego	w	sprawie	
rynku	właściwego	w	każdym	przypadku,	kiedy	uzasadniają	to	poczynione	w	sprawie	
ustalenia.	Konieczne	jest	jednak	zapewnienie	uczestnikom	postępowania	możliwo-
ści	udziału	w	postępowaniu	na	każdym	jego	etapie	oraz	możliwości	wypowiadania	
się	przez	strony	w	celu	prawidłowej	ochrony	swoich	interesów.	

	 2.	 	Brak	udziału	w	podejmowaniu	konkretnej	uchwały	przez	niektóre	z	banków	nie	jest	
równoznaczny	z	nieuczestniczeniem	w	porozumieniu.	Pobieranie	opłat	w	wysoko-
ści	ustalonej	uchwałami	innych	banków	oznacza	bierną	akceptację	porozumienia	
i	udział	w	nim	przez	wszystkie	banki.

	 3.	 	Nawet	jeżeli	nie	wszystkie	banki	uczestniczyły	w	podejmowaniu	uchwał	określa-
jących	wysokość	konkretnych	opłat	pobieranych	od	każdego	rodzaju	transakcji,	
nie	oznacza	to,	że	sprzeciwiały	się	ustaleniom	dokonanym	przez	podmioty	biorące	
bezpośrednio	udział	w	głosowaniu	nad	uchwałami.

	 4.	 	Porozumienia	zawierane	wewnątrz	jednego	państwa	członkowskiego,	pozornie	
niemogące	mieć	wpływu	na	handel	między	państwami	członkowskimi,	w	praktyce,	
poprzez	utrudnianie	dostępu	do	tego	rynku	przedsiębiorcom	spoza	tego	państwa,	
mogą	jednak	ten	wpływ	wywierać.	Dochodzi	w	ten	sposób	do	podziału	rynku	wspól-
notowego	według	kryterium	krajowego,	co	uderza	w	ideę	wspólnego	rynku.

W dniu 29 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako 
Prezes UOKiK) wydał decyzję Nr DAR – 15/20061, w której m.in. uznał: 

(i) działanie 18 banków za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym 
mowa w art. 81 ust. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE) oraz 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3 (dalej 
jako OKiKU)4 polegającą na uczestniczeniu w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku 
usług acquiringowych związanym z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów 
z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na 
terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od 
transakcji dokonywanych kartami systemu Visa w Polsce i nakazał zaniechanie jej stosowania; 

1 Decyzja Prezesa UOKiK z 29.12.2006 r., nr DAR 15/2006.
2 Obecnie art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3 Dz.U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080 ze zm.). 
4 Obecnie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 
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(ii) działanie 15 banków za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa 
w art. 81 ust.1 TWE oraz w art. 5 ust. 1 pkt 1 OKiKU praktykę polegającą na uczestniczeniu 
w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanym z regu-
lowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez 
konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne 
ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami 
systemu Mastercard w Polsce i nakazał zaniechanie jej stosowania. 

Ponadto Prezes UOKiK uznał za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym 
mowa w art. 5 ust.1 OKiKU praktykę polegającą na uczestniczeniu przez jeden z banków w poro-
zumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanym z regulowaniem 
zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumen-
tów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie 
wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu 
MasterCard w Polsce i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 30 listopada 2001 roku.

Sprawa opłat interchange była ponownie rozpatrywana przez SOKiK w związku z wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. (sygn. akt VI ACa 607/09) uchylają-
cym poprzedni wyrok5, który zapadł w wyniku wniesionych odwołań. 

Odwołania banków (powodów) zawierały szereg zarzutów dotyczących naruszenia przez 
Prezesa UOKiK, stąd warto zasygnalizować te najistotniejsze.

Stan	faktyczny

Analizując wydane przez SOKiK rozstrzygnięcie, w pierwszym rzędzie należałoby pokrótce 
przedstawić okoliczności powstania sporu. Jak już wcześniej wskazano, przedmiotem rozstrzyg-
nięcia w niniejszej sprawie było stwierdzenie zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia przez 
20 banków dotyczącego ustalania wysokości tzw. opłaty interchange. 

W systemie kart płatniczych uczestniczą – oprócz instytucji organizującej system – cztery 
strony: emitent, posiadacz karty (konsument), akceptant i acquirer. Acquirer to bank lub inna oso-
ba prawna połączona ze światowymi sieciami informatycznymi, przy pomocy których dokonuje 
szybkiej autoryzacji oraz rozliczenia transakcji dokonanej kartą płatniczą, jak również zawiera z ak-
ceptantami umowy o rozliczaniu transakcji dokonanych kartami płatniczymi. Akceptant to podmiot, 
który zawarł z acquirerem umowę o przyjmowanie zapłaty kartą płatniczą, zaś emitent – bank, 
który wydaje karty płatnicze. Opłata interchange to opłata, która w systemach Visa i MasterCard 
pobierana jest od acquirera obsługującego transakcję przez emitenta karty dla każdej transakcji 
dokonanej kartą płatniczą u akceptanta6.

Zebrany materiał dowodowy explicte wskazywał, że powodowe banki zawarły porozumie-
nia, w wyniku których ustalano stawki opłaty interchange. Podstawy dla ustalanych w ramach 
porozumień stawek krajowej opłaty interchange w systemach Visa i MasterCard nie były ustalane 

5 Wyrokiem z 12.11.2008 r. (XVII AmA 109/07) SOKiK zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że nie stwierdził stosowania praktyki ograniczającej 
konkurencję polegającej na uczestniczeniu przez wskazane banki w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych zwią-
zanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą 
kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami 
systemów Visa i Mastercard w Polsce.
6 Zob. decyzja DAR 15/2006, s. 32.
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w oparciu o obiektywne podstawy, takie jak np. ponoszone w związku z ich działaniem koszty, 
lecz były wyłącznie efektem uzgodnień banków.

Jak stwierdził w wydanej decyzji Prezes UOKiK, dotknięci skutkami porozumienia byli przede 
wszystkim akceptanci, którzy w ramach opłaty za obsługę transakcji kartowych zmuszeni byli uisz-
czać opłaty interchange w wysokości ustalonej przez banki, co znacznie ograniczało ich swobodę 
negocjacyjną, charakterystyczną dla stanu efektywnej konkurencji. Ponadto opłaty związane z ob-
sługą kart mogły być przenoszone na konsumentów, niezależnie od tego, czy płacą kartami, czy 
gotówką, ponieważ w praktyce nie różnicuje się cen w zależności od użytego środka płatniczego7.

Zarzuty	dotyczące	nieprawidłowego	określenia	rynku	właściwego

Pierwszą z istotnych kwestii rozstrzygniętych przez SOKiK było odniesienie się do zarzutu 
niewłaściwego wyznaczenia rynku właściwego, a także zarzutu ostatecznego ustalenia tegoż rynku 
trzy miesiące przed ostatecznym wydaniem decyzji. Zagadnienie to obszernie przeanalizowane 
zostało już w wyroku Sądu Apelacyjnego, który opierając się na poglądach wyrażonych w decyzjach 
Komisji8, stwierdził, że rynek właściwy w przedmiotowej sprawie to rynek usług acquiringowych. 

SOKiK w całości podzielił ustalenia Sądu Apelacyjnego, podkreślając istotność prawidłowego 
i dokładnego wyznaczenia rynku właściwego, który winien być określony możliwie wąsko, co 
pozwala na uwzględnienie w analizie okoliczności bezpośrednio dotyczących działań będących 
przedmiotem oceny pod kątem wynikających z nich skutków w świetle obowiązujących przepisów 
prawa ochrony konkurencji. Odnosząc się do zarzutu powodów, na podstawie którego wywodzili, 
że do uznania porozumienia za naruszające art. 5 ust.1 pkt 1 OKiKU konieczne jest, aby porozu-
mienie było zawarte na tym samym rynku, na którym wywołuje ono skutek w postaci naruszenia 
(ograniczenia) konkurencji oraz że nie istnieje odrębny rynek usług acquiringowych, a przyjęta 
w decyzji Prezesa UOKiK definicja nie uwzględnia substytutów, SOKiK wskazał, iż w przypadku 
niektórych praktyk konieczne jest wyznaczenie dwóch rynków właściwych: rynku pozycji domi-
nującej (rynku podstawowego) oraz rynku powiązanego, na którym ujawniają się efekty posiada-
nia pozycji dominującej na rynku podstawowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 
2009 r., III SK 31/08). 

Za nietrafne uznano również zarzuty oparte na okoliczności ostatecznego wyznaczenia rynku 
właściwego w sprawie w końcowym etapie prowadzenia postępowania antymonopolowego. Jak 
wskazał SOKiK, art. 84 ust. 3 OKiKU9 nie nakłada na Prezesa UOKiK obowiązku określenia rynku 
właściwego w postanowieniu o wszczęciu postępowania. Tym samym brak nałożenia na organ 
antymonopolowy w przepisach prawa obowiązku wyznaczenia rynku właściwego w konkretnym 
etapie postępowania przemawia za dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości zmiany wy-
znaczonego w sprawie rynku właściwego w każdym przypadku, kiedy uzasadniają to poczynione 
w sprawie ustalenia. Wprawdzie w postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji 
określenia rynku właściwego ulegało zmianom, lecz każdorazowo strony były o tej zmianie po-
wiadamiane, aby zagwarantować uczestnikom postępowania możliwość udziału w postępowaniu 
na każdym jego etapie, jak również możliwość wypowiadania się przez stronu w celu ochrony 
swoich interesów. 

7 Zob. ibidem, s. 36.
8 Decyzja Komisji Europejskiej z 24.07.2002 r. (sprawa nr COMP/29.373) oraz z 19.12.2007 r. (sprawa nr COMP/34.579).
9 Obecnie art. 88 ust. 2 OKiKU.
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Zarzut	błędnego	określenia	adresatów	decyzji

Kolejny zarzut powodów dotyczył nieprawidłowego określenia adresatów decyzji poprzez 
skierowanie jej do banków. Jak podnosili powodowie, zarzucane porozumienie stanowi w istocie 
akt związku przedsiębiorców w rozumieniu art.4 pkt 4 lit. c) OKiKU10, zaś z uwagi na charakte-
rystyczne cechy tego związku bankom nie można przypisać udziału w antykonkurencyjnym po-
rozumieniu. Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy – uchwał dotyczących utworzenia 
związku przedsiębiorstw – wynikało, że ich celem było m.in. ustalanie stawek opłat i prowizji 
związanych z przeprowadzaniem transakcji w Polsce przy użyciu kart oraz określanie zasad do-
tyczących funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce w zakresie transakcji krajowych, zaś 
uczestnikami związków przedsiębiorstw były banki.

SOKiK stwierdził, że uchwały dotyczące stawek opłaty interchange były podejmowane przez 
przedstawicieli banków uczestniczących w systemach (a więc banki), przy czym nawet jeżeli nie 
wszystkie banki uczestniczyły w podejmowaniu uchwał określających wysokość konkretnych opłat 
pobieranych od każdego rodzaju transakcji, to nie znaczy, że sprzeciwiały się ustaleniom doko-
nanym przez podmioty biorące bezpośrednio udział w głosowaniu nad uchwałami. Jak stwierdził 
SOKiK, w postępowaniu administracyjnym żaden bank nie przedstawił dowodu, że sprzeciwiał 
się wysokości opłaty ustalonej w drodze głosowania, przez organy decyzyjne złożone z przed-
stawicieli banków. Nie zasługują więc na uwzględnienie twierdzenia powodowych banków, że nie 
uczestniczyły w zakazanym porozumieniu naruszającym konkurencję na rynku właściwym, oraz 
związane z nimi zarzuty naruszenia wskazanych przepisów OKiKU i TWE.

Kwestionowanie	antykonkurencyjnego	charakteru	porozumienia

SOKiK odniósł się również do zarzutu powodów dotyczącego uznania przez Prezesa UOKiK, 
że zarzucane porozumienia naruszają konkurencję na rynku właściwym, mimo że nie wywierają 
odczuwalnego wpływu na konkurencję. W ocenie obu Sądów (Apelacyjnego oraz SOKiK) bez-
sporne było istnienie porozumienia oraz stosowanie przez banki uzgodnionej praktyki w zakresie 
określania wysokości krajowej opłaty interchange. Dowodem na okoliczność istnienia porozumienia 
było chociażby ustalenie, że banki nie podejmowały samodzielnie decyzji dotyczących wysokości 
opłat interchange, lecz następowało to w drodze uzgodnienia. Forma uzgodnienia była dla oce-
ny stosowania samej praktyki obojętna, przy czym brak udziału w pobieraniu opłat w wysokości 
ustalonej uchwałami innych banków oznaczał tym samym bierną akceptację porozumienia i udział 
w nim przez wszystkie banki. 

SOKiK wielokrotnie podkreślił, że postawiony w decyzji zarzut nie dotyczył samego faktu 
stosowania opłaty interchange jako takiej czy też pobierania zbyt wysokiej opłaty, a porozumienia 
dotyczącego ustalania stawek opłaty interchange pobieranej od każdej krajowej transakcji do-
konanej za pomocą karty płatniczej systemów i naruszania w ten sposób konkurencji pomiędzy 
acquirerami poprzez wyznaczenie minimalnego pułapu stawek tych opłat (wartości minimalnej), 
poniżej którego nie mogą zejść acquirerzy przy ustalaniu opłaty pobieranej od akceptantów za 
obsługę transakcji kartowych.

10 Obecnie art. 4 pkt 5 lit. c OKiKU.
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Zarzut	nieuwzględnienia	bagatelności	porozumienia

Zdaniem SOKiK brak było też podstaw do uznania, że stwierdzone zaskarżoną decyzją po-
rozumienia mają znaczenie bagatelne. Wynika to ze znajdujących się w aktach administracyjnych 
informacji (objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) dotyczących liczby kart płatniczych wyemitowanych 
przez każdy bank oraz ilości i wartości przeprowadzonych rocznie transakcji przy jednoczesnym 
uwzględnieniu informacji, jaki procent opłaty pobieranej przez acquirera stanowi opłata interchan-
ge. W konfrontacji danych NBP w zakresie wartości transakcji kartowych w punktach detalicznych 
oraz ogólnej liczby wydanych kart płatniczych w roku 2005 z danymi przedstawionymi przez ban-
ki (uczestników porozumień) okazało się, że 80% kart płatniczych w Polsce wyemitowano przez 
powodowe banki. Biorąc pod uwagę, że każdy bank działał równocześnie jako emitent kart oraz 
acquirer przy obsłudze innych transakcji, na podstawie przedstawionych informacji należy uznać, 
że udział w rynku właściwym uczestników porozumienia dotyczącego wspólnego ustalania stawek 
krajowej opłaty interchange w dwóch systemach w 2005 r. osiągnął poziom 80%. Tym samym nie 
można twierdzić, że był on w takim stopniu nieznaczny, że nie wywierał odczuwalnego wpływu na 
konkurencję na rynku właściwym. De facto, jak zauważył SOKiK, analiza danych z lat wcześniejszych 
potwierdziłaby jedynie powyższe stanowisko, ponieważ udział w rynku wzrastał systematycznie. 

Za niemające znaczenia w sprawie uznał również SOKiK twierdzenia banków, jakoby zarzu-
cane porozumienia nie ograniczały konkurencji na rynku właściwym, ponieważ mimo ich istnienia 
rośnie liczba wydawanych corocznie kart płatniczych oraz liczba i wartość transakcji bezgotów-
kowych, liczba urządzeń akceptujących karty płatnicze i terminali. Przedstawione okoliczności 
świadczą o rosnącym popycie użytkowników kart na korzystanie z możliwości dokonywania 
transakcji kartami płatniczymi, z czym wiąże się pozytywna reakcja akceptantów. Wzrost zainte-
resowania użytkowników korzystaniem z kart płatniczych może być następstwem wzrostu ilości 
rachunków bankowych i jest okolicznością występującą na rynku usług bankowych. Nie stanowi 
jednak dowodu, że istniejące porozumienie banków nie ogranicza konkurencji pomiędzy acqui-
rerami na określonym w sprawie rynku właściwym, na którym reakcje użytkowników kart w ogóle 
nie występują. Jak stwierdził UOKiK, nawet jeżeli opłata interchange jest niezbędnym elementem 
zbilansowania czterostronnego systemu kart płatniczych, a jej istnienie jest uzasadnione ekono-
miczne, to nie ma to znaczenia dla oceny zarzutu zawarcia porozumienia pomiędzy powodowymi 
bankami. Zakazane jest bowiem samo porozumienie, niezależnie od tego, czy wywołało ono jaki-
kolwiek skutek na rynku właściwym, bowiem jeżeli wywołuje ono lub potencjalnie może wywołać 
skutki na danym rynku właściwym, jest uważane za przejaw praktyki ograniczającej konkurencję. 

Zarzut	braku	wpływu	na	handel	między	państwami	członkowskimi

SOKiK odniósł się również do zarzutu braku wpływu na handel między państwami członkow-
skimi. Banki – w opozycji do stanowiska Prezesa UOKiK – twierdziły bowiem, że wpływ taki albo 
w ogóle nie zachodzi, albo jest niedostrzegalny. W tym względzie SOKiK potwierdził, że wobec 
powiązań kapitałowych o charakterze międzynarodowym dotyczącym banków, sytuacja finanso-
wa banku w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej może mieć bezpośredni wpływ na 
pozostałe banki tej samej grupy kapitałowej znajdujące się w innych państwach członkowskich, 
a więc pośrednio na handel między tymi państwami. Nie bez znaczenia była również liczba banków 
uczestniczących w porozumieniu, których akcje mogą należeć do podmiotów mających siedzibę 
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na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią, nie można wykluczyć istnienia prawdopodobieństwa, 
że porozumienie mogłoby wywrzeć bezpośredni lub pośredni wpływ, rzeczywisty lub potencjalny 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Ponadto porozumienia zawierane we-
wnątrz jednego państwa członkowskiego, pozornie niemogące mieć wpływu na handel między 
państwami członkowskimi, w praktyce, poprzez utrudnianie dostępu do tego rynku przedsiębior-
com spoza tego państwa, mogą jednak ten wpływ wywierać. Dochodzi w ten sposób do podziału 
rynku wspólnotowego według kryterium krajowego, co uderza w ideę wspólnego rynku. Dla peł-
niejszej analizy tego zarzutu konieczne jest również uwzględnienie okoliczności występowania 
międzynarodowego kapitału po stronie akceptantów. W ocenie SOKiK zarzucane porozumienia 
spełniają przesłanki powołanej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, definicji wpływu porozumień 
na handel między państwami członkowskimi UE, opartej na Obwieszczeniu Komisji Europejskiej 
w sprawie wytycznych dotyczących pojęcia wpływu na handel, zawartego w art. 81 i 82 TWE11.

Zarzut	nieuwzględnienia	przesłanek	zwolnienia	spod	zakazów	ograniczających	konkurencję

SOKiK nie podzielił również stanowiska banków w przedmiocie istnienia przesłanek do zwol-
nienia spod zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Banki twierdziły, że zawarte porozumienia 
przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego bądź 
gospodarczego, zapewniają nabywcom lub użytkownikom odpowiednią część wynikających stąd 
korzyści oraz nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbęd-
ne do osiągnięcia powyższych celów, i nie stwarzają zainteresowanym przedsiębiorcom możliwości 
wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

SOKiK przypomniał, że niezbędnym warunkiem przyjęcia, iż porozumienie spełnia przesłanki 
wyłączenia spod zakazu, jest wykazanie łącznego spełnienia wszystkich czterech przesłanek, 
o których mowa w art. 11 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 OKiKU12 oraz art. 81 ust. 3 TWE, zaś cię-
żar dowodu w tej kwestii spoczywa, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego i art. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003, na uczestnikach porozumienia. Tego jednak powodowe banki nie udowodniły. SOKiK 
wyjaśnił, że praktyczne korzyści wynikające z funkcjonowania czterostronnego systemu kart płat-
niczych oraz pobierania opłaty interchange, uzyskiwane głównie przez emitentów kart płatniczych, 
nie są tożsame z korzyściami akceptantów kart płatniczych i posiadaczy kart jako odbiorców usług 
acquiringowych, płynącymi z porozumienia powodowych banków, które ogranicza konkurencję 
na wyznaczonym prawidłowo w sprawie rynku właściwym. Wobec powyższego należało uznać, 
że kumulatywne spełnienie przesłanek wyłączenia wskazanych w decyzji porozumień nie zostało 
przez skarżących udowodnione.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów powodów, SOKiK potwierdził istnienie antykon-
kurencyjnego porozumienia banków. Zmianie uległy kary finansowe nałożone na banki, które 
obniżono do kwoty 44 335 196 zł (z ponad 164 mln).
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11 Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 27.04.2004 r. w sprawie wytycznych dotyczących pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 81 i 82 TWE 
(Dz. Urz. WE C 101/07).
12 Obecnie art. 8 ust. 3 OKiKU.


