
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w 
Łodzi mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Drewnowskiej 171 i przy al. 1 
Maja 89. To szkoła przyjazna uczniom, rodzicom i pracodawcom, która umożliwia: 
zdanie egzaminu maturalnego umożliwiające drogę na studia 
uzyskanie tytułu technika, czyli zdobycie zawodu i rozpoczęcie kariery zawodowej, 
naukę języka obcego biznesowego 
Każdego roku uczniowie biorą udział w licznych projektach międzyszkolnych oraz 
unijnych projektach w kraju i za granicą np. w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech.  
 
ZSETH w Łodzi daje młodzieży możliwość uzyskania kwalifikacji poszukiwanych na 
współczesnym rynku pracy w pięciu zawodach: 

• technik hotelarstwa 

• technik organizacji turystyki 

• technik ekonomista 

• technik rachunkowości 

• technik eksploatacji portów i terminali. 
 
Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie nawet w najbardziej prestiżowych 
obiektach branży hotelarskiej w Łodzi, całym kraju i za granicą, np. w Hotelu Andel’s 
czy PURO. Kierunek ten otwiera przed młodymi ludźmi ogromne perspektywy 
rozwoju osobistego oraz zawodowego z przejrzystą ścieżką kariery. Jest także 
bardzo dobrym przygotowaniem dla osób, które chcą podjąć studia wyższe na 
kierunku związanym z hotelarstwem i turystyką. 
 
Technik organizacji turystyki, to zawód dla osób kochających piękno świata i natury, 
lubiących kontakt z ludźmi i pragnących spełniać marzenia o podróżach. Do zadań 
technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w biurach podróży 
i podczas imprez turystycznych. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę 
na studiach w zakresie turystyki i rekreacji, pracować jako piloci wycieczek, 
przewodnicy turystyczni, a także – jako rezydenci w najpopularniejszych regionach 
turystycznych całego świata. 
 
To kierunek związany z prężnie rozwijającym transportem, spedycją i logistyką. 
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi podróżnych na 
lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, w portach morskich i rzecznych, a 
także z zakresu magazynowania, transportu oraz przeładunku towarów w 
terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych. Po ukończeniu tego kierunku 
można kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: obsługa 
podróżnych w portach i terminalach, lotnictwo i kosmonautyka, transport i spedycja, 
logistyka magazynowa. 
 
Technik rachunkowości i technik ekonomista, to specjaliści w szeroko pojętej 
dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmują się księgowością, podatkami, 
finansami, kadrami i płacami. Uczniowie szkoły są przyjmowani na staże i praktyki 
zawodowe, a następnie znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych i 
kancelariach podatkowych, działach księgowych i kadrowych, bankach, instytucjach 
ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych czy firmach świadczących kompleksowe 
usługi wspierające rozwój biznesu, jak np. Business Support Solution SA w Łodzi. 
Absolwenci tych kierunków mogą też podjąć naukę na studiach wyższych na 



kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, bankowość i finanse cyfrowe, 
rachunkowość, biznes międzynarodowy, administracja. 
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