
Ocena ratingowa Bydgoszczy od 2000 roku 
 

data agencja ocena 
21 czerwca 

2021r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta 

Bydgoszcz (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. 

Ratingi mają perspektywę Stabilną. 

4 grudnia 

2020r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta 

Bydgoszcz (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. 

Ratingi mają perspektywę Stabilną. 

5 czerwca 

2020r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta 

Bydgoszcz (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. 

Ratingi mają perspektywę Stabilną. 

22 lipca 

2019r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Bydgoszczy w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer 

Default Ratings; IDRs) na poziomie „A-". Perspektywa 

ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził również krajowy 

rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)" z 

perspektywą Stabilną. 

28 stycznia 

2019r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i 

krajowej (Issuer Default Rating – IDR) na poziomie „A-”. 

Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na 

poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna. 
27 lipca 

2018r. 

FITCH 

RATINGS 

A- 

AA+(pol) 

Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i 

krajowej (Issuer Default Rating – IDR) z „BBB+” do „A-”. Fitch 

podniósł również krajowy rating długoterminowy z 

„AA(pol)” do „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest 

Stabilna. 
12 lutego 

2018r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB+ 

AA(pol) 

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów miasta 

Bydgoszczy ze Stabilnej na Pozytywną oraz potwierdził 

międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz 

krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. 

4 września 

2017r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB+ 

AA(pol) 

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i 

krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie „BBB+”. 

Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na 

poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna. 

6 marca 

2017r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB+ 

AA(pol) 
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i 

krajowej na poziomie „BBB+”. Fitch potwierdził również 

krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. 

Perspektywa ratingów jest stabilna. 

4 sierpnia FITCH AA(pol) Fitch Ratings podniósł krajowe ratingi 10 polskim JST i jednej 



2016r. RATINGS spółce komunalnej, w tym Bydgoszczy z „A+(pol)” do 

„AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. 

11 marca 

2016r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB+ 
A+(pol) 

Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe 

ratingi Miasta Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie 

zagranicznej i krajowej z „BBB” do „BBB+” oraz krajowy 

rating długoterminowy z „A(pol)” do „A+(pol)”. Perspektywa 

ratingów jest stabilna. 

11 września 

2015r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 

A(pol) 
Fitch Ratings potwierdził ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. 

Perspektywa wszystkich ratingów jest pozytywna. 

13 marca 

2015r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 
A(pol) 

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta 

Bydgoszczy ze stabilnej na pozytywną oraz potwierdził 

międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz 

krajowy rating długoterminowy na poziomie „A(pol)”. 

19 września 

2014r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 
A(pol) 

Fitch Ratings potwierdził ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. 

Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna. 

21 marca 

2014r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 

A(pol) 
Fitch Ratings potwierdził ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. 

Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna. 

28 marca 

2013r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 

A(pol) 
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi 

długoterminowe Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie 

zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz 

długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. 

Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna. 

30 marca 

2012r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 
A(pol) 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Bydgoszczy 

dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie 

"BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie 

"A(pol)". Jednocześnie Fitch zmienił perspektywę ratingów 

Miasta z negatywnej na stabilną. 

1 kwietnia 

2011r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB 

A(pol) 
Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Bydgoszczy 

dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie 

"BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie 

"A(pol)". Jednocześnie Fitch zmienił perspektywę ratingów 

Miasta ze stabilnej na negatywną. 

11 marca 

2010r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta 

Bydgoszcz dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej 

na poziomie "BBB". Perspektywa ratingów jest stabilna. 

25 marca 

2009r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi 

Bydgoszczy dla długoterminowego zadłużenia w walucie 

zagranicznej i krajowej na poziomie "BBB". Perspektywa 

ratingów jest stabilna. 

11 lutego 

2008r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB Fitch Ratings podniósł międzynarodowy rating dla 

zadłużenia Miasta w walucie zagranicznej i krajowej z "BBB-" 

(BBB minus) do "BBB". Perspektywa ratingów jest stabilna. 

28 lutego 

2007r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB- Fitch Ratings potwierdził ratingi międzynarodowe 

Bydgoszczy na poziomie "BBB-" (potrójne B z minusem) dla 



długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i 

krajowej. Długoterminowa perspektywa ratingów jest 

pozytywna. 

24 lutego 

2006r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB- Fitch Ratings zmienił perspektywę międzynarodowych 

ratingów Miasta Bydgoszczy ze Stabilnej na Pozytywną oraz 

potwierdził długoterminowe ratingi Miasta dla zadłużenia w 

walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie 

"BBB-" (potrójne B z minusem). 

21 lutego 

2005r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB- Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, 

potwierdziła dziś międzynarodowy długoterminowy rating w 

walucie zagranicznej "BBB-" (potrójne B z minusem) oraz 

międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej 

na poziomie "BBB-" (potrójne B z minusem) przyznany 

Miastu Bydgoszcz. Długoterminowa perspektywa ratingu 

jest Stabilna. 

styczeń 

2004r. 

FITCH 

RATINGS 

BBB- Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, 

przyznała Miastu Bydgoszcz międzynarodowy 

długoterminowy rating w walucie zagranicznej oraz 

międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej 

na poziomie "BBB-" (potrójne B z minusem). 

Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. 

2 grudnia 

2002r. 

STANDARD 

&POOR’S 
BBB- Standard & Poor’s Ratings Services ogłosił, że podtrzymuje 

długoterminowy rating "BBB-" dla Miasta Bydgoszczy 

(Polska). 

Prognoza jest stabilna. 

5 listopada 

2001r. 

STANDARD 
&POOR’S 

BBB- Standard & Poor’s podtrzymał ocenę ratingową dla miasta 

Bydgoszcz (Polska): BBB minus – długoterminowa zdolność 

kredytowa. Prognoza pozostaje stabilna. 

październik  

2000r. 

STANDARD 
&POOR’S 

BBB- Standard & Poor’s przyznał miastu Bydgoszcz ocenę 

ratingową BBB minus dla zobowiązań długoterminowych.  

Usytuowana w północnozachodniej Polsce, licząca prawie 

400.000 mieszkańców Bydgoszcz jest szóstym polskim 

miastem ocenianym przez Standard & Poor’s. Prognoza jest 

stabilna. 

 


