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Finanse Publiczne 

Jednostki samorządu terytorialnego 
Polska 

Miasto Gliwice 

Główne Czynniki Ratingu 

Ratingi IDR: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer 
Default Ratings; IDRs) dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na 
poziomie „A-” Perspektywa ratingów jest Stabilna. 

Podsumowanie Ratingów: Samodzielny Profil Kredytowy (SCP) Gliwic oceniamy na „a-”. 
Odzwierciedla on połączenie „średniego” Profilu Ryzyka oraz Zdolności Obsługi Zadłużenia na 
poziomie „aa” zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch. Na ostateczne IDR Gliwic nie miało 
wpływu żadne asymetryczne ryzyko, ani nadzwyczajne wsparcie ze strony budżetu 
centralnego. IDR Miasta są równe jego SCP i ratingom Polski (A-/Perspektywa Stabilna) 

Profil Ryzyka – „Średni”: Profil ryzyka Gliwic oceniamy jako „średni”. Na ocenę profilu ryzyka 
składa się „słaba” ocena zdolności do zwiększania dochodów, „mocna” ocena stabilności 
zobowiązań i płynności oraz ocena „średnia” pozostałych czynników: stabilności dochodów, 
stabilności i elastyczności wydatków oraz elastyczności zobowiązań i płynności Miasta. 

Stabilne Dochody: W większości Miasto ma stabilne źródła dochodów, które w ostatnich 
latach rosły szybciej niż wzrost PKB. Dochody podatkowe reagują umiarkowanie na 
cykliczność gospodarki narodowej. Baza podatkowa Gliwic jest zdywersyfikowana, a 
pozostałe dochody bieżące to głównie transfery z budżetu państwa. 

Umiarkowana Elastyczność Wydatków: Gliwice mają wysoki udział wydatków majątkowych 
oraz duży udział wydatków bieżących nie związanych z cyklem gospodarczym w wydatkach 
ogółem. Tempo wzrostu wydatków operacyjnych Gliwic jest niższe niż tempo wzrostu 
dochodów i w rezultacie marża operacyjna Miasta była stosunkowo wysoka i wynosiła średnio 
15,9% w latach 2015-2019. 

Niskie Ryzyko Kredytowe: Zadłużenie Miasta na koniec sierpnia 2019r. było zdominowane 
(99%) przez kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI; AAA/Perspektywa 
Stabilna). Kredyty EBI zapewniają miastu długoterminowy i równomierny harmonogram spłat, 
z ostatecznym terminem zapadalności długu w 2034r. Całe zadłużenie Miasta jest w złotych 
polskich i prawie w całości oprocentowane według stałych stóp procentowych (co jest 
rzadkością wśród polskich JST) i eliminuje ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej. 

Dobra płynność: Pomimo, że od lat płynność Gliwic jest dobra i wyższa niż większości miast 
ocenianych przez Fitch, oceniamy elastyczność zobowiązań oraz płynności jako „średnią”. 
Wynika to z braku rozwiązań systemowych w Polsce w postaci mechanizmów zapewniających 
wsparcie płynności JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych oraz z faktu, że 
na polskim rynku nie ma banków ocenianych powyżej „A+”. W 2019r. wolne środki (60 mln zł) 
wraz z dostępnym kredytem w rachunku bieżącym (60 mln zł) znacznie przewyższały roczną 
obsługę zadłużenia (34 mln zł). 

Zdolność Obsługi Zadłużenia - „aa”: Scenariusz ratingowy Fitch na lata 2020-2024, który 
uwzględnia pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa 
zakłada, że w 2024r. wskaźnik spłaty zadłużenia Gliwic nie przekroczy 9x, a wskaźnik poziomu 
zadłużenia 50%. Uwzględniając globalną niepewność uważamy, że syntetyczny wskaźnik 
obsługi zadłużenia, pomimo pogorszenia, utrzyma się powyżej 1,4x w latach 2020-2024. 
Pomimo osłabienia, Zdolność Obsługi Zadłużenia Gliwic pozostaje w kategorii „aa”, co 
świadczy o stosunkowej odporności Miasta na szoki gospodarcze. 

Kwestie ESG: Kwestie środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (ESG) są 
oceniane na 3, co oznacza, że są one neutralne dla oceny ratingowej. Biorąc pod uwagę misję 
emitenta i ramy instytucjonalne, kwestie te mają minimalne znaczenie dla ratingu.  

Ratingi 

Waluta zagraniczna 

Międzynarodowy  rating 
długoterminowy  IDR 

A- 

 

Waluta krajowa 

Międzynarodowy  rating 
długoterminowy  IDR 

A- 

Krajowy rating długoterminowy  AA+(pol
) 

  

Perspektywa ratingów 

IDR w walucie zagranicznej Stabilna 

IDR w walucie krajowej Stabilna 

Rating krajowy Stabilna 

  

Miasto Gliwice 

Gliwice są miastem średniej wielkości i częścią 
Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (ponad 
2 mln mieszkańców) w województwie śląskim. 
Gospodarka lokalna jest zdywersyfikowana 
oraz atrakcyjna dla inwestorów, z uwagi na 
lokalizację Miasta na skrzyżowaniu głównych 
połączeń kolejowych i drogowych oraz z uwagi 
na dostępność dobrze wykształconej i wysoko 
wykwalifikowanej siły roboczej. 

 

Dane Finansowe 

Miasto Gliwice 

 2019 2024rc 

Wskaźnik spłaty zadłużenia 
(razy) 

1,7 8,2 

Wskaźnik obsługi zadłużenia 
(syntetyczny) (razy)a 7,4 1,4 

Wskaźnik obsługi zadłużenia  
(aktualny) (razy) 

5,4 1,0 

Wskaźnik poziomu zadłużenia 
(%) 

26,0 48,9 

Zadłużenie ogółem netto (mln 
zł) 

313 698 

Nadwyżka operacyjna (mln zł) 184 85 

Dochody operacyjne (mln zł) 1.204 1.426 

Obsługa zadłużenia (mln zł) 34 82 

Obsługa zadłużenia liczona 
jako 15 letni annuitet (mln zł)a  

25 63 

rc: scenariusz ratingowy Fitch 
a według obliczeń Fitch (zobacz Załącznik C) 
Źródło: Fitch Ratings, Miasto Gliwice 

 

Metodyki 

Rating Criteria for International Local and 
Regional Governments (October 2020) 

National Scale Ratings Criteria (Jun 2020) 

 

Powiązane raporty 

Koronawirus wywiera presję na ratingi 
polskich miast (kwiecień 2020) 
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Finanse Publiczne 

Jednostki samorządu terytorialnego 
Polska 

Czynniki Zmiany Ratingu 

Podniesienie ratingu Polski, poprawa wskaźnika spłaty zadłużenia: Ratingi Miasta mogą 
zostać podniesione, jeśli wskaźnik spłaty długu, zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch, w 
sposób trwały będzie niższy lub równy 7x, przy jednoczesnym podniesieniu ratingów kraju. 

Obniżenie ratingu Polski, pogorszenie wskaźnika spłaty zadłużenia: Ratingi Miasta mogą 
zostać obniżone, jeśli w scenariuszu ratingowym Fitch wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób 

trwały wzrośnie powyżej 9x lub rating Polski zostanie obniżony.  
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Finanse Publiczne 

Jednostki samorządu terytorialnego 
Polska 

Załącznik A: Dane Finansowe 

Miasto Gliwice 

(mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020rc 2024rc 

Podatki 452 486 525 560 554 666 

Transfery otrzymane (dotacje i subwencje) 358 385 406 474 513 566 

Opłaty i pozostałe dochody operacyjne 166 163 164 171 176 194 

Dochody operacyjne 976 1.034 1.095 1.204 1.243 1.426 

Wydatki operacyjne -813 -872 -918 -1.020 -1.147 -1.341 

Nadwyżka operacyjna  163 162 177 184 96 85 

Dochody finansowe 3 2 3 2 0 0 

Odsetki zapłacone -4 -5 -10 -8 -9 -29 

Nadwyżka bieżąca 161 159 169 178 87 56 

Dochody majątkowe 77 107 116 99 100 28 

Wydatki majątkowe -294 -237 -313 -361 -360 -111 

Bilans majątkowy -217 -130 -197 -263 -260 -83 

       

Dochody ogółem 1.056 1.143 1.213 1.304 1.343 1.454 

Wydatki ogółem -1.111 -1.113 -1.240 -1.389 -1.516 -1.481 

       

Nadwyżka (deficyt) przed obsługą 
zadłużenia 

-55 30 -27 -85 -173 -27 

       

Nowe zadłużenie 2 2 76 75 204 78 

Spłata zadłużenia -8 -18 -20 -26 -27 -53 

Zmiana zadłużenia netto -6 -17 55 49 177 25 

       

Wynik budżetu ogółem -61 13 28 -35 4 -2 

       

Dług        

Zadłużenie krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0 

Zadłużenie długoterminowe 285 269 324 373 550 735 

Zadłużenie bezpośrednie 285 269 324 373 550 735 

Inne zobowiązania dłużne 0 0 0 0 0 0 

Zadłużenie ogółem 285 269 324 373 550 735 

Udzielone poręczenia  0 0 0 0 0 0 

Zadłużenie spółek z większościowym 
udziałem Miasta oraz  spzoz-ów  

187 174 168 148 181 150 

Ogółem zadłużenie i zobowiązania 
pośrednie 

472 443 492 521 731 885 

Środki pieniężne oraz lokaty 79 87 95 60 62 37 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne dostępne dla obsługi długu 79 87 95 60 62 37 

Zadłużenie ogółem netto 206 182 229 313 488 698 

Ogółem zadłużenie i zobowiązania 
pośrednie netto 

393 356 397 461 669 848 

Rc: Scenariusz ratingowy Fitch do 2024r. oparty na konserwatywnych założeniach;  

Źródło: Fitch Ratings, Miasto Gliwice  

  

 

 

Historia ratingów 

Data 

IDR w 
walucie 
zagranicznej 

IDR w walucie 
krajowej 

20.05.16 A- A- 

07.02.12 BBB+ BBB+ 

11.12.08 BBB BBB 

Źródło: Fitch Ratings 
 

 

Dane gospodarcze 

 
Miasto 
Gliwice Polska 

Liczba 
mieszkańców, 
2019r. (mln) 

0,179 38,4 

Przeciętne 
wynagrodzenie, 
2018r. (zł) 

5.451 4.835 

Stopa bezrobocia, 
koniec 2019r. (%) 

2,3 5,2 

Źródło: Fitch Ratings, GUS 
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Finanse Publiczne 

Jednostki samorządu terytorialnego 
Polska 

Załącznik B: Wskaźniki Finansowe 

Miasto Gliwice 

Wskaźniki budżetowe 2016 2017 2018 2019 2020rc 2024rc 

Nadwyżka operacyjna/Dochody operacyjne (%)  16,7 15,7 16,1 15,3 7,7 6,0 

Nadwyżka bieżąca/ Dochody bieżące (%) 16,5 15,4 15,4 14,8 7,0 3,9 

Wzrost dochodów oper. (zmiana % w ciągu 
roku) 

12,0 5,9 5,9 10,0 3,2 3,9 

Wzrost wydatków oper. (zmiana % w ciągu 
roku) 

10,6 7,2 5,3 11,1 12,5 4,3 

Nadwyżka (deficyt) przed obsługą zadłużenia/ 
Dochody ogółem (%) 

-5,2 2,6 -2,3 -6,5 -12,9 -1,9 

Wzrost dochodów ogółem (zmiana % w ciągu 
roku) 

-25,4 8,2 6,2 7,5 3,0 3,9 

Wzrost wydatków ogółem (zmiana % w ciągu 
roku) 

-18,4 0,2 11,5 12,0 9,1 4,2 

       

Wskaźniki zadłużenia       

Wskaźniki podstawowe       

Wskaźnik spłaty zadłużenia (razy) 1,3 1,1 1,3 1,7 5,1 8,2 

Wskaźniki pomocnicze       

Wskaźnik poziomu zadłużenia (%) 21,1 17,6 20,9 26,0 39,3 48,9 

Syntetyczny wskaźnik obsługi zadłużenia (razy) 10,6 11,7 9,0 7,4 2,5 1,4 

Wskaźnik obsługi zadłużenia DSCR (razy) 13,9 7,0 5,9 5,4 2,6 1,0 

       

Pozostałe wskaźniki zadłużenia       

Wskaźnik obsługi zadłużenia środkami 
pieniężnymi (x) 

25,8 10,4 8,8 8,2 4,2 1,5 

Zadłużenie bezpośrednie zapadające w ciągu 
roku/ Zadłużenie bezpośrednie (%) 

6,4 7,5 8,0 7,2 4,9 3,5 

Zadłużenie bezpośrednie (zmiana % w ciągu 
roku) 

-1,9 -5,8 20,6 15,2 47,4 3,5 

Koszt zadłużenia bezpośredniego (odsetki 
zapłacone/zadłużenie bezpośrednie) (%) 

1,5 1,7 3,3 2,3 2,2 4,0 

       

Wskaźniki dochodów       

Dochody podatkowe/ Dochody ogółem (%) 42,8 42,5 43,3 42,9 41,3 45,8 

Transfery bieżące / Dochody ogółem (%) 33,9 33,7 33,5 36,3 38,2 38,9 

Dochody odsetkowe/ Dochody ogółem (%) 0,2 0,1 0,2 0,1 - - 

Dochody majątkowe/ Dochody ogółem (%) 7,3 9,4 9,5 7,6 7,4 1,9 

       

Wskaźniki wydatków       

Wydatki na wynagrodzenia/ Wydatki ogółem 
(%) 

31,8 32,8 31,2 30,1 - - 

Transfery bieżące/ Wydatki ogółem (%) 8,1 8,8 8,8 8,4 - - 

Odsetki zapłacone/ Wydatki ogółem (%) 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 2,0 

Wydatki majątkowe/ Wydatki ogółem (%) 26,4 21,3 25,2 26,0 23,7 7,5 

Rc: Scenariusz ratingowy Fitch do 2024r. oparty na konserwatywnych założeniach;  

Źródło: Fitch Ratings, Miasto Gliwice 
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Finanse Publiczne 

Jednostki samorządu terytorialnego 
Polska 

Załącznik C: Syntetyczny wskaźnik obsługi zadłużenia 
Obliczając syntetyczny wskaźnik obsługi zadłużenia Fitch zakłada obsługę zadłużenia ogółem 
netto - liczoną jako 15-letni annuitet – według średniego kosztu długu. Wskaźnik DSCR 
(syntetyczny) używany jest do oceny Zdolności Obsługi Zadłużenia. 

Obsługa zadłużenia liczona jako 15 letni annuitet  

 2019 2024rc 

Zadłużenie ogółem netto (mln zł) 313 698 

Koszt zadłużenia (%) 2,3% 4,0% 

Okres spłaty (lata) 15 15 

Annuitet (mln zł) 25 63 

rc: scenariusz ratingowy Fitch 

Źródło: Fitch Ratings, Miasto Gliwice  
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The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated 
entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below. 

 

 

Powyższe ratingi zostały nadane lub zaktualizowane na zlecenie podmiotu ocenianego / emitenta lub 
podmiotów z nim powiązanych. Ewentualne odstępstwa od tej reguły zostały wymienione poniżej. 
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Tłumaczenie z oryginału opublikowanego dnia 28 października 2020r. w języku angielskim.  

Wersja angielska jest wiążąca. 
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