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Lubelski VetHouse rozwija się z Grupą LuxVet 

Przychodnia Weterynaryjna VetHouse dołączyła do Grupy 

LuxVet i rozpoczyna nowy, intensywny etap rozwoju. 

Szerokie wsparcie i zaangażowanie ze strony nowego 

inwestora już niedługo zaowocuje nową ofertą medyczną 

dla pacjentów i doskonaleniem zawodowym dla 

pracowników.  Placówka zyska między innymi nowy 

sprzęt do badań okulistycznych, neurologicznych, 

nefrologicznych oraz wsparcie w promocji dodatkowych 

inicjatyw realizowanych przez założycieli. 

VetHouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne (ul. Wróbla 66 lok. 2, Lublin) założona została przez lek. wet. 

Agatę Jankowską i dr n. wet. Marcina Garbala. Placówka świadczy specjalistyczne usługi z zakresu chirurgii, 

kardiologii, hematologii, nefrologii, okulistyki, neurologii, onkologii, radiologii oraz stomatologii. Posiada w pełni 

wyposażoną salę operacyjną oraz wysokiej klasy sprzęt do diagnostyki obrazowej, okulistycznej i laboratoryjnej. 

Przy przychodni rozwijane są również dodatkowe inicjatywy, takie jak Weterynaryjny Bank Krwi dla Zwierząt czy 

diagnostyka genetyczna chorób odkleszczowych. 

 - W VetHouse od początku dążymy do tego, aby nasze usługi odpowiadały potrzebom lokalnego rynku, a nawet 

je wyprzedzały. Stawiamy na specjalizacje i nowoczesne rozwiązania, usprawniające naszą pracę i ułatwiające 

klientom korzystanie z naszych usług. Dołączając do Grupy LuxVet zyskujemy środki i narzędzia do dalszego 

rozwoju, na którego zakres mamy decydujący wpływ. – mówi lek. wet. Agata Jankowska, współzałożycielka 

VetHouse. 

Grupa LuxVet finansuje rozwój wszystkich dołączających do niej przychodni - każdorazowo konsultując zakres 

tych inwestycji z pracującym na miejscu zespołem. W przypadku VetHouse nacisk położony zostanie na dalsze 

rozwijanie neurologii, nefrologii, okulistyki oraz dermatologii. Grupa zainwestuje w dodatkowy sprzęt oraz 

personel – zarówno poprzez szkolenia dla dotychczasowego zespołu, jak i dodatkowe rekrutacje.  

Ponadto placówka zostanie odciążona w bieżących pracach administracyjno-księgowych oraz zyska wsparcie w 

zakresie zakupów, obsługi IT oraz marketingu. Grupa zadba również o pracowników, oferując im m.in. prywatną 

opiekę medyczną oraz system szkoleń opracowany z nastawieniem na budowanie indywidualnych ścieżek 

kariery.  

Specjalną rolę odegra doktor Marcin Garbal, który zostanie jednym z regionalnych liderów Grupy LuxVet.  



 
- Moje spojrzenie na przyszłość weterynarii jest spójne z wizją Zarządu Grupy LuxVet i dlatego ta współpraca 

będzie wykraczać daleko poza VetHouse. Chcemy aktywnie uczestniczyć w zmianach, które zachodzą obecnie na 

rynku – w jego integracji, poprawianiu standardów, a przede wszystkim budowaniu sieci placówek 

referencyjnych, dzięki której będziemy w stanie pomagać naszym pacjentom jeszcze skuteczniej. – dodaje dr n. 

wet. Marcin Garbal, współzałożyciel i kierownik VetHouse. 

Obok integracji istniejących przychodni, Grupa LuxVet będzie budować własne wysokospecjalistyczne kliniki 

weterynaryjne - potocznie zwane szpitalami. Dzięki temu powstanie sieć referencyjna, w której będą realizowane 

najbardziej skomplikowane procedury weterynaryjne. 

*** 

Działalność Grupy LuxVet obejmuje tworzenie własnych szpitali i przychodni oraz integrację podmiotów 

weterynaryjnych już istniejących na rynku - z szacunkiem dla ich dotychczasowych dokonań. Współpracując z 

lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, Grupa tworzy nową jakość usług 

weterynaryjnych oraz podnosi standardy pracy w branży.  

LuxVet24 sp. o.o. jest polską firmą, wspieraną kapitałowo przez dwa fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital 

Management i Cornerstone Investment Management.  

www.grupaluxvet.pl 
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