
 

 

 

Warszawa, marzec 2023 

 

Gabinet Weterynaryjny Nesta w Grupie LuxVet 

 

Gabinet Weterynaryjny Nesta to kolejna placówka 

na Mazowszu, która dołączyła do Grupy LuxVet. 

Mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 5 w Grodzisku 

Mazowieckim. Placówka powstała w 1996 roku, 

a jej założycielką jest lek. wet. Magdalena Pakuła, 

absolwentka SGGW w Warszawie. W skład zespołu 

wchodzi 7 lekarzy weterynarii, 4 techników 

weterynaryjnych oraz 2 pracowników administracji, 

którzy przez 7 dni w tygodniu świadczą usługi 

z zakresu interny, chirurgii, stomatologii, geriatrii, dietetyki oraz diagnostyki obrazowej (USG, RTG). 

W placówce znajduje się także laboratorium, które oferuje szereg badań dla zwierząt, recepcja oraz 

sklep.  

 

Gabinet Weterynaryjny Nesta od wielu lat współpracuje ze Strażą Zwierząt Powiatu Grodziskiego, 

pomagając bezdomnym i zaniedbanym zwierzętom. Pomaga także w prowadzeniu działań 

zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt, między innymi poprzez propagowanie 

sterylizacji i identyfikacji zwierząt.  

 

- Weterynaria to życiowa pasja i powołanie naszego zespołu. Zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt są dla 

nas priorytetem. Wspólnie dbamy o to, aby nasi podopieczni mieli zapewnioną kompleksową opiekę. 

Wspieramy także działalność Straży Zwierząt Powiatu Grodziskiego, otaczając bezdomne zwierzęta 

opieką i miłością. Dzięki współpracy z Grupą LuxVet będziemy mogli jeszcze lepiej realizować swoje 

zawodowe cele. – mówi doktor Magdalena Pakuła, założycielka placówki.  

 

Grupa LuxVet zapewni wsparcie w obszarze administracyjno-księgowym, operacyjnym, zakupów, HR 

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

oraz prywatną opieką medyczną. 

 



 

 

*** 

 

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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