
 
 

 

Warszawa, październik 2022 

Wrocławski Vets & Pets w Grupie LuxVet 

Grupa LuxVet powitała w swoich szeregach kolejną placówkę 

weterynaryjną ─ wrocławski gabinet weterynaryjny Vets & Pets. 

Gabinet weterynaryjny Vets & Pets znajduje się przy ulicy 

Zakładowej 11N we Wrocławiu. Placówce założonej przez lek. wet. 

Magdalenę Burz-Skabę przyświeca motto „Jedno przyjazne miejsce 

dla wielu potrzeb Twojego pupila”. Zespół Vets & Pets tworzy 12 

specjalistów, świadczących usługi w zakresie interny, chirurgii 

miękkiej, dermatologii, stomatologii, konsultacji kardiologicznych, a także dietetyki i behawiorystyki. Placówka 

oferuje również specjalistyczne leczenie i diagnostykę zwierząt egzotycznych.  

W nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni Vets & Pets znajdują się 3 gabinety dedykowane konkretnym gatunkom 

zwierząt, szpital, sala operacyjna, gabinet RTG, gabinet stomatologiczny (z RTG i unitem stomatologicznym), a 

także recepcja ze oddzielnymi strefami dla zwierząt i sklepem. Placówka posiada również laboratorium, w którym 

wykonać można między innymi badania krwi, kału, moczu, badania specjalistyczne (hormony, diagnostyka 

zapaleń trzustki psów i kotów), oraz badania krwi zwierząt egzotycznych. 

-  Wspólnie z całym zespołem stworzyliśmy Vets & Pets jako miejsce, w którym 

zwierzęta są najważniejsze. Dbamy o komfort naszych podopiecznych i ich 

właścicieli już od chwili przekroczenia progu naszej przychodni. Chcemy 

poświęcać im jak najwięcej uwagi oraz oferować w pełni kompleksową opiekę. 

Dzięki współpracy z Grupą LuxVet będziemy mogli jeszcze lepiej realizować te 

założenia. – mówi doktor Magdalena Burz-Skaba, założycielka placówki. 

Grupa LuxVet będzie wspierać dalszy rozwój Vets & Pets, doposażając 

placówkę między innymi w zestaw do endoskopii, a także odciążając ją 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 trzy fundusze inwestycyjne: Oaktree Capital Management - akcjonariusz 

większościowy (będący m.in. udziałowcem większościowym siostrzanej platformy weterynaryjnej na Półwyspie 

Iberyjskim: UNAVETS Group), Cornerstone Investment Management oraz INVL Baltic Sea Growth Fund. 

www.grupaluxvet.pl 
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