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Praca dyplomowa: „Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: 

studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi” 

 

Praca dyplomowa to szczegółowa analiza wpływu organizacji Wystawy Światowej 

EXPO na gospodarkę lokalną organizatora wydarzenia. Rzeczpospolita Polska i miasto Łódź 

zamierzają ubiegać się organizację International Specialized EXPO (tzw. małe EXPO)  

w 2022 lub 2023 roku. Ważnym aspektem jest synteza skutków potencjalnej organizacji 

EXPO w Łodzi. Małe EXPO jest organizowane między Wystawami Światowymi  

i ma tematykę zawężoną do konkretnego problemu, tematem zaproponowanym przez Polskę 

byłaby kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie miasta Łódź. 

Opracowane studium tematyczne przybliża czytelnikowi skutki potencjalnej organizacji 

EXPO w Łodzi. Organizacja tak dużego, międzynarodowego wydarzenia to wyzwanie  

dla organizatora, który musi mieć odpowiednią sytuację finansową i polityczną. 

Praca jest podzielona na trzy rozdziały, które są powiązane ze sobą. Pierwszy rozdział 

ukazał informację na temat genezy i ewolucji targów i wystaw miedzynarodowych, została 

zaprezentowana terminologia, teoria zwiazana z tą tematyką. Czytelnik mógł zaznajomić się  

z historią rynku wystawienniczego, poznać współczesne formy i funkcje targów oraz wystaw, 

wykaz najbardziej znanych wydarzeń oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy podmiotu 

organizującego przedsięwzięcie. Kolejny rozdział skupił uwagę czytelnika głównie  

na Wystawach Światowych EXPO. Rozdział trzeci stanowił części empiryczną pracy. 

Motywem do stworzenia studium było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy moje miasto 

rodzinne jest w stanie zorganizować tak duże, międzynarodowe wydarzenie. Ostatni rozdział 

skupiony był na analizie kandydatury Łodzi, jako pretendenta do organizacji International 

Specialized EXPO. 

Motywem do stworzenia pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy moje 

miasto rodzinne jest w stanie zorganizować tak duże, międzynarodowe wydarzenie. Dla Łodzi 

jest to niekwestionowana szansa, by zaistnieć na arenie międzynarodowej i zapisać się  

w historii Wystaw Światowych. Wystawy EXPO są wyjątkowym instrumentem 

oddziaływującym na politykę gospodarczą i rozwój gospodarki organizatora. Tak duże 

wydarzenie możemy porównać skalą do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, 

które współorganizowała Polska. To wydarzenie wpłynęło na rozwój gospodarki lokalnej  

jak i krajowej. Nowe inwestycje, modernizacja infrastruktury drogowej, napływ turystów  

i gości zagranicznych oraz promocja na skalę światową to skutki wydarzenia z 2012 roku. 

Podobne rezultaty mogą pojawić się w Łodzi. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta 

Łodzi dotycząca ubiegania się o organizację International Specialized EXPO w 2022 lub 2023 

roku ma szansę doprowadzić do zrealizowania pierwszej wystawy EXPO w Polsce.  



Ewentualna organizacja przez Łódź tak dużego wydarzenia to niekwestionowana szansa 

na promocję miasta na skalę globalną. Gospodarz imprezy ma możliwość rozsławienia 

wizerunku oraz zdobycia cennych kontaktów międzynarodowych. Według ustaleń na stronie 

www.lodzbuduje.pl wystawy tematyczne International Specialized EXPO odwiedza podczas 

jednego dnia ponad 20 tys. osób, właśnie tylu turystów dziennie jest spodziewanych  

w Łodzi.  Poprzednie imprezy w hiszpańskiej Saragossie i koreańskim mieście Yesou 

odwiedziło ogólnie 5,6 mln i 8,2 mln widzów1.  

Studium przypadku przedstawia perspektywy dla Łodzi, jakie daje możliwość 

organizacji dużego, międzynarodowego wydarzenia. Aranżacja wystawy tematycznej tworzy 

szanse dla miasta na uzyskanie korzyści o charakterze finansowym, infrastrukturalnym oraz 

umożliwia promocję na arenie międzynarodowej. Działania związane z rewitalizacją 

obszarów miejskich i poprzemysłowych mogą być wizytówką miasta. Działania 

rewitalizacyjne, dosłownie ożywiają sferę miejską, ekonomiczną, społeczną, turystyczną  

oraz przede wszystkim wpływają na rozwój gospodarczy regionu.  
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