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 Przychodnia Weterynaryjna ORKA w Grupie LuxVet  

Przychodnia Weterynaryjna ORKA w Czechowicach-Dziedzicach 

dołączyła do Grupy LuxVet w sierpniu br. Grupa zainwestuje w 

odświeżenie jej wnętrz, rozwinie wybrane specjalizacje oraz 

stworzy dodatkowe miejsca pracy. Określenie zakresu działań 

inwestycyjnych oraz ich realizacja odbywa się w ścisłej współpracy 

z założycielami placówki.  

Przychodnia Weterynaryjna ORKA (ul. Mazańcowicka 36, 

Czechowice-Dziedzice) powstała w 1990 roku i obecnie jest jedną z najbardziej znanych placówek 

weterynaryjnych w regionie. Założyciele, lekarze weterynarii Róża i Krzysztof Orlik, umiejętnie łączą tradycję i 

rodzinną atmosferą z nowoczesnością, wyrażoną m.in. nowoczesnym sprzętem i stale rozbudowywanym 

zakresem usług. Aktualnie ORKĘ tworzy przychodnia weterynaryjna, certyfikowane laboratorium weterynaryjne 

Labo-Vet oraz sklep zoologiczny. Przychodnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny  (USG, EKG, 

endoskop, RTG) i leczniczy. Posiada salę operacyjną przystosowaną do wykonywania większości zabiegów z 

zakresu chirurgii ogólnej i ortopedii. 

- Koncentrując w jednym miejscu szeroki wachlarz usług jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość potrzeb 

naszych pacjentów. Po dołączeniu do Grupy LuxVet ten zakres jeszcze się zwiększy. Wspólnie wybraliśmy obszary 

i dodatkowe specjalizacje, które dzięki inwestycji ze strony Grupy, będziemy mogli w krótkim czasie rozwinąć. – 

mówi lek. wet. Róża Orlik, współzałożycielka i kierownik przychodni weterynaryjnej ORKA. 

W najbliższych planach jest poszerzenie zespołu ORKI o specjalistów z zakresu stomatologii, interny, dermatologii 

oraz kardiologii. Grupa LuxVet wyremontuje i doposaży salę rehabilitacyjną, zapewni placówce dodatkowy sprzęt 

do zabiegów ortopedycznych oraz sfinansuje zakup sprzętu do gastroskopii. Wnętrza placówki zostaną 

odświeżone, powstanie nowa recepcja oraz oznakowanie przychodni. Ponadto placówka otrzyma wsparcie w 

pracach administracyjno-księgowych, zakupach, obsłudze IT oraz marketingu. LuxVet nie będzie ingerować w 

stosowane w przychodni procedury medyczne. Placówka zachowa również swoją dotychczasową nazwę oraz 

logotyp. 

Procesy integracji przychodni w struktury Grupy będą realizowane w tempie dostawanym do jej dynamiki.  Grupa 

LuxVet zadba także o pracowników, oferując im m.in. system szkoleń oraz prywatną opiekę medyczną. 

*** 



 
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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