
 
 

 

Warszawa, wrzesień 2022 

Klinika Weterynaryjna Bemowo dołącza do Grupy LuxVet 

Jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych 

placówek w Warszawie, Klinika Weterynaryjna Bemowo, 

dołączyła do Grupy LuxVet, jednej z wiodących platform 

skupiających dostawców opieki weterynaryjnej w Polsce. 

Klinika Weterynaryjna Bemowo, zlokalizowana przy ul. 

Powstańców Śląskich 101 w Warszawie, to placówka z 

ponad trzydziestoletnią historią, założona i od początku 

prowadzona przez lek. wet. Pawła Kowalczyka – znany 

autorytet w zakresie endoskopii.  

Klinika oferuje całodobową opiekę weterynaryjną. Posiada pełne zaplecze w postaci pięciu gabinetów lekarskich 

i zabiegowych, dwóch sal operacyjnych, laboratorium, diagnostyki obrazowej oraz szpitala dla małych zwierząt.  

W chwili jej założenia, placówka była jednym z pierwszych prywatnych gabinetów weterynaryjnych w Warszawie. 

Obecnie funkcjonuje całodobowo, niosąc pomoc zwierzętom, które wymagają opieki specjalistycznej lub 

natychmiastowej pomocy medycznej.  

Zespół Kliniki tworzy 65 osób, w tym 40 lekarzy oraz 10 techników weterynarii. Dzięki temu Klinika Weterynaryjna 

Bemowo oferuje profesjonalną opiekę w szerokim zakresie specjalizacji: chirurgii ogólnej, ortopedii, chirurgii 

tkanek miękkich, medycyny ratunkowej, leczenia urazów i diagnostyki endoskopowej, a także kardiologii, 

onkologii, neurologii, oftalmologii i stomatologii. Placówka współpracuje również ze specjalistami zewnętrznymi 

(m.in. w zakresie diagnostyki obrazowej oraz leczenia zwierząt egzotycznych) oraz wykładowcami akademickimi. 

Na mocy umów zawartych z Grupą LuxVet dotychczasowy właściciel, Paweł Kowalczyk, będzie nadzorował prace 

Kliniki a dodatkowo będzie Dyrektorem Medycznym Grupy, pełniąc kluczową rolę przy budowie pierwszego 

szpitala referencyjnego dla małych zwierząt, który Grupa planuje otworzyć w Warszawie. 

- Dołączenie do Grupy LuxVet to szansa na dalszy rozwój nie tylko dla Kliniki Weterynaryjnej Bemowo, ale przede 

wszystkim dla całego naszego zespołu. Od lat dzielę się wiedzą z młodymi lekarzami weterynarii, a teraz dzięki 

dostępowi do kapitału, ambitnych projektów takich jak szpital referencyjny, czy międzynarodowej wymiany 

wiedzy, będziemy mogli mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości medycyny weterynaryjnej w Polsce, 

zapewniając najwyższe standardy leczenia naszych pacjentów. – mówi doktor Paweł Kowalczyk, założyciel Kliniki. 



 
 

- Z dużą satysfakcją mogę ogłosić, że Klinika Weterynaryjna Bemowo jest oficjalnie częścią Grupy LuxVet. Mamy 

ambitne plany dotyczące zarówno samej placówki, jak i roli jej zespołu z doktorem Pawłem Kowalczykiem na 

czele, w dalszym rozwoju Grupy, w tym w szczególności szpitala referencyjnego, który planujemy uruchomić w 

Warszawie. – mówi Piotr Zajączkowski, Prezes Grupy LuxVet.  

W pierwszej kolejności Grupa LuxVet zamierza zainwestować w remont budynku i odświeżenie wnętrza placówki, 

a także dostosowanie jej do potrzeb klientów niepełnosprawnych, tworząc udogodnienia dla pacjentów Kliniki 

oraz ich opiekunów. Klinika otrzyma również wsparcie w obszarze administracyjno-księgowym, operacyjnym, 

zakupów, HR i rekrutacji, obsługi IT oraz marketingu. Zespół objęty zostanie systemem szkoleń i wymiany wiedzy, 

a także benefitami, takimi jak prywatna opieka medyczna.  

*** 
 

O Grupie LuxVet 

Grupa integruje i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym, z 

szacunkiem dla dotychczasowych dokonań integrowanych podmiotów. Współpracując z lekarzami i właścicielami 

wiodących zakładów leczenia zwierząt oraz budując swój pierwszy w Polsce szpital dla małych zwierząt, Grupa 

LuxVet dąży do rozwoju najwyższej jakości usług weterynaryjnych i podnoszenia standardów pracy w branży w 

całym kraju. 

Grupę wspierają kapitałowo dwa fundusze inwestycyjne: Cornerstone Investment Management oraz Oaktree 

Capital Management, będący m.in. udziałowcem większościowym siostrzanej platformy weterynaryjnej na 

Półwyspie Iberyjskim: UNAVETS Group. 

www.grupaluxvet.pl 

 

O UnaVets 

Grupa UNAVETS jest liderem na rynku opieki weterynaryjnej na Półwyspie Iberyjskim, działając pod marką 

UNAVETS w Hiszpanii oraz Onevet w Portugalii. W ciągu 2,5 lat grupa zintegrowała ponad 80 placówek 

weterynaryjnych, w tym kliniki referencyjne, specjalistyczne, szpitale całodobowe, a także przychodnie i gabinety 

lekarzy pierwszego kontaktu. Obecnie zespół liczy ponad 850 osób, w tym blisko 50 specjalistów z centrum usług 

wspólnych, którzy wspierają zespoły medyczne i rozwój operacyjny grupy. Firma planuje dalszy aktywny rozwój 

na Półwyspie Iberyjskim i w Europie poprzez integracje, ale również przez wprowadzanie nowych usług, rozwój 

innowacyjnych rozwiązań cyfrowych – na potrzeby klientów i zarządzania platformą ─ a także zapewnianie 

szkoleń i rozwoju naukowego dla zespołów medycznych. 

www.unavets.com 

 

Kontakt dla mediów 

Karolina Bałaban 



 
 

kbalaban@luxvet24.com 
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