
Prezentacja działalności firmy 

HYDROMECHANIKA-2 jest przedsiębiorstwem prywatnym, specjalizującym się w numerycznie 
sterowanej obróbce mechanicznej CNC, założonym w 1997 roku. Firma funkcjonuje w sektorze MŚP. W początkowej 
fazie istnienia firma produkowała łopatki energetyczne na maszynach konwencjonalnych. Szybszy rozwój firmy 
rozpoczęły inwestycje w maszyny CNC. Pierwszą maszynę CNC firma zakupiła w 2004 roku pod nazwą Fadal 3020 
VMC. Wnikliwa analiza rynku i transformacja strategii firmy została skierowana w następnych latach na nowoczesne 
obrabiarki CNC. Strategia ta otworzyła nowe rynki zbytu naszych usług. Aktualnie firma współpracuje z firmami z 
rynku energetycznego. 

HYDROMECHANIKA-2 jest nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wysokie nakłady inwestycyjne 
pozwoliły na modernizację Infrastruktury całej firmy. Zmodernizowano park maszyn, powiększono powierzchnie hal 
produkcyjnych oraz zwiększono zatrudnienie. Potwierdzeniem jakości jest otrzymany certyfikat od roku 2009. 

Misja 

Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez bezpieczną, niezawodną i przyjazną dła 
środowiska produkcję wyrobów oraz świadczone usługi 

Wizja 

Profesjonalizm i niezawodność oraz stale rozwijanie możliwości firmy w obróbce CNC. 

Nasze atuty: 

Nowoczesny park maszyn 

Wykwalifikowani pracownicy 

Precyzyjny sprzęt pomiarowy 

Specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM 

Doświadczenie z partnerami europejskimi 

Zakres usług: wysokiej jakości obróbka skrawaniem CNC, obróbka elektroiskrowa, szlifowanie, badania nieniszczące NOT. 

HYDROMECHANIKA-2 



Misja i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Przedsiębiorstwa RS Hydro CNC Sp. z o.o. Sp.k. 

Misją Przedsiębiorstwa jest: 

Spełnianie potrzeb klientów poprzez 
dostarczanie wyrobów i usług 
o wymaganej jakości na czas

bezpiecznie i przyjaźnie dla środowiska.
Misja jest realizowana poprzez: 

❖ Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy,

❖ Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji,
❖ Tworzenie ram ustanawiających cele jakościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny

pracy,
❖ Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz

jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
❖ Ochronę środowiska zapobiegając zanieczyszczeniom oraz minimalizując wpływ organizacji na

środowisko naturalne,
❖ Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
❖ Zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie

wypadkowym,
❖ Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
❖ Konsultacje i współudział pracowników w opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu i ocenie efektów

działania i doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, z naciskiem na zagadnienia
związane z BHP,

❖ Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki.

Deklaruję, że jako Prezes Zarządu przedsiębiorstwa RS HydroCNC  dochowam wszelkich starań 

w celu realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
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Misja i Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Przedsiębiorstwa RS Hydro CNC Sp. z o.o. Sp.k. 


Misją Przedsiębiorstwa jest: 


Spełnianie potrzeb klientów poprzez 
dostarczanie wyrobów i usług 
o wymaganej jakości na czas 


bezpiecznie i przyjaźnie dla środowiska. 


Misja jest realizowana poprzez: 


❖ Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 


❖ Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji, 
❖ Tworzenie ram ustanawiających cele jakościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny 


pracy, 
❖ Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz 


jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
❖ Ochronę środowiska zapobiegając zanieczyszczeniom oraz minimalizując wpływ organizacji na 


środowisko naturalne, 
❖ Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
❖ Zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie 


wypadkowym, 
❖ Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
❖ Konsultacje i współudział pracowników w opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu i ocenie efektów 


działania i doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, z naciskiem na zagadnienia 
związane z BHP, 


❖ Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki. 
 


Deklaruję, że jako Prezes Zarządu przedsiębiorstwa RS HydroCNC  dochowam wszelkich starań 


w celu realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.    
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