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O tym, jak ważne jest budowanie długoletniej współpracy i czy 
warto stawiać na jakość, z DARIUSZEM PATYNĄ, właścicielem 
i Dyrektorem Zarządzającym Commercium World Contract 
Carpet (CWCC), rozmawia Natalia Chylińska-Żbikowska.

N.Ch.:  W ofercie Państwa firmy oprócz elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak meble i oświetlenie, w najszerszym 
zakresie, można znaleźć produkty wykończenia podłóg 
– wykładziny podłogowe o wszechstronnym zastoso-
waniu. Czy dla klientów dostępne są gotowe propozycje, 
z których wybierają, czy wykonywane są do konkretnej 
realizacji na specjalne ich zamówienie?

D.P.:  Współpracujemy z renomowanymi producentami, których 
produkty stosowane są jako sprawdzone rozwiązania 
na rynku. Proponujemy gotowe kolekcje wykładzin do 
obiektów biurowych, handlowych, hotelowych oraz 

Stawiamy na jakość
Quality is our priority

Natalia Chylińska-Żbikowska talked to DARIUSZ PATYNA, 
the Managing Director and the owner of Commercium World 
Contract Carpet (CWCC), about the importance of long-term 
cooperation and a greater focus on quality.

N.Ch.:  Your company offers not only a very wide range of interior 
design elements such as furniture and lighting, but also 
floor finishing products and extensive use of carpets. Do 
you offer your customers a choice of ready-made prod-
ucts or the products on a specific customers’ request?

D.P.:  We cooperate with reputable manufacturers whose 
products are delivered as a proven solutions to 
the market. We offer all available collections of flooring 
systems for office – and retail development projects, 
hotels and public buildings. We are also able to provide 
tailor-made solutions allowing for individual and creative 

COMMERCIUM WORLD CONTRACT CARPET (CWCC) jest spółką han-
dlowo-usługową specjalizującą się w doborze, dostawie i montażu wykładzin 
do obiektów komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz budynków 
użyteczności publicznej.

Siedziba firmy w Katowicach odpowiada za projekty i realizacje w Niem-
czech, Austrii oraz południowej Polsce, odziały w Gdańsku i Warszawie 
za region Polski centralnej i północnej. Zakres usług CWCC obejmuje 
doradztwo inwestycyjne już na etapie powstawania koncepcji fit-out, dobór 
materiałów pod względem wymogów jakości w odniesieniu do zachowania 
funkcjonalności aranżowanego pomieszczenia, dostawę z wykonawstwem 
oraz usługi pogwarancyjne. Od założenia spółka zrealizowała ponad 1500 
projektów aranżacyjnych spełniając oczekiwania nie tylko Inwestorów z sek-
tora rynku nieruchomości ale przede wszystkim dostarczając wysoką jakość 
wykonanych usług docelowym klientom. 

COMMERCIUM WORLD CONTRACT CARPET (CWCC) is a service and 
trading company specializing in the selection, delivery and installation of floor 
coverings for commercial real estate, residential projects and public buildings. 

Its headquarters in Katowice is responsible for projects in Germany, 
Austria and southern Poland whereas the company branches in Gdańsk and 
Warsaw run projects in central and northern Poland. The range of services 
of the CWCC includes investment advice already at the stage of developing 
the fit-out concept, recommendation of materials in terms of quality require-
ments in relation to maintaining the functionality of the arranged areas, 
delivery with performance and post-warranty services. Since its establishment, 
CWCC has realised over 1,500 arrangement projects and not only fulfilled 
the expectations of investors from the real estate market, but most off all, 
provided the high quality of service to the target clients.
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20 YEARS MEDUSA GROUP WITH CWCC
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użyteczności publicznej. Możemy spełniać jednocześnie 
oczekiwania „szyte na miarę”, pozwalające na 
indywidualne i kreatywne projektowanie wnętrz. Cieszy 
nas zwłaszcza możliwość spełnienia oczekiwań klienta 
indywidualnego przy realizacji jego najważniejszego 
projektu – tworzeniu własnego mieszkania lub domu.

N.Ch.:  Do jakich wnętrz warto wybrać wykładziny i dlaczego?
D.P.:  Zastosowanie wykładzin jest właściwie nieograniczone. 

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, co mamy 
pod stopami – zwłaszcza gdy czujemy się komfortowo 
i bezpiecznie. I na takiej ocenie oraz odczuciu klienta nam 
właśnie zależy. W zależności od miejsca zastosowania 
zalecamy różne rodzaje produktu, ale zawsze w oparciu 
o wytyczne użytkownika. Zależy nam, by nasze podłogi 
stanowiły integralną część środowiska, w którym 
mieszkamy, spędzamy wolny czas i pracujemy. Naszym 
zadaniem jest dostarczanie rozwiązań, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie oraz jakość życia nas wszystkich. 

N.Ch.:  Jakimi realizacjami może się chwalić Państwa firma? Czy 
rozwijanie długoletniej współpracy z partnerami to jeden 
z fundamentów sukcesu CWCC?

D.P.:  Moja spółka kładzie szczególny nacisk nie tylko na jakość 
pracy, ale również na jakość i budowanie relacji z naszymi 
partnerami. Swoje rekomendacje oraz praktyczne 
wskazówki przekazujemy biurom architektonicznym, 
doradzamy inwestorom i użytkownikom. W naszym 
dwudziestoletnim dorobku mamy ponad 1,5 tysiąca 
wykonanych aranżacji (ponad 2 mln m2 wykładzin). 
Z Medusa Group zrealizowaliśmy szereg projektów dla 
biur, m.in. w obiektach Q22, .KTW, ING Tower, w budynku 
Cosmopolitan oraz dla liceum ogólnokształcącego przy 
ulicy Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. W fazie 
opracowania koncepcji mamy kolejne aranżacje.

N.Ch.:  Możliwość realizacji nawet skomplikowanych inwestycji, 
a przy tym zachowanie jakości, zależy od ludzi. CWCC 
tworzy zgrany zespół, którego członkowie się uzupełniają?

D.P.:  CWCC dysponuje odpowiednim zapleczem 
logistycznym i finansowym oraz niezbędnym know -
-how i doświadczeniem, co umożliwia nam realizację 
również najbardziej wymagających projektów. I tu 
chciałbym podziękować mojemu całemu zespołowi, 
a w szczególności najbliższym współpracownikom oraz 
przyjaciołom – Aleksandrze Boczkowskiej i Jarosławowi 
Kozieł, z którymi mam zaszczyt pracować od początku 
działalności spółki. To ich zaangażowanie oraz 
profesjonalizm tworzą jakość CWCC.

interior design. We are especially pleased to meet 
the expectations of our individual clients who are 
carrying out their most important life project: design 
their own flat or house.

N.Ch.:   In which kinds of interiors it is best to choose carpets 
and why?

D.P.:  Actually flooring finishing system’s got unlimited. 
Usually we don’t think about what is under our feet, 
especially when we feel comfortable and safe. And 
this is exactly how we want our customers to feel. We 
recommend different product types depending on the 
place where they are meant to be used, but we always 
base on clients’ requirements. We want our floors to 
be an integral part of the environment in which we live, 
work and spend our free time. Our goal is to provide 
the best possible solutions that positively affect health 
and quality of life of all of us. 

N.Ch.:  What are the projects that your company is proud of? 
Is developing long-term cooperation with your partners 
one of the foundations of CWCC’s success?

D.P.:  Our company focuses not only on the quality of provided 
services, but also our priority is the strengthening 
of relationship with partners. We give recommendations 
and guidelines to architectural studios, investors and 
users. During 20 years of our activity at the market, we 
finished over 1.5 thousand projects (more than 2 million 
of square metres of carpets). Together with Medusa 
Group, we worked on many fit-out projects, a.o. in the 
office buildings: Q22, .KTW, ING Tower, Cosmopolitan 
and the high school project located at Świętej Urszuli 
Ledóchowskiej Street in Warsaw. Our next projects are 
currently at the concept and design stage.

N.Ch.:  The ability to complete even complex investment pro-
jects, while maintaining quality, depends on the people. 
Is CWCC a group with a team spirit, whose members 
complement one another?

D.P.:  CWCC has appropriate logistic and financial resources, as 
well as necessary know-how and experience to perform 
even the most demanding projects. I’d like to take this 
opportunity to thank my entire team, especially my 
closest associates and friends: Aleksandra Boczkowska 
and Jarosław Kozieł, with whom I have the great honour 
and pleasure to work since the company was established. 
Their commitment and professionalism created 
the quality of CWCC.

www.cwcc.pl 


