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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE WARTEGO 125 MLN USD 

CENTRUM INNOWACJI WODOROWYCH OGNIW PALIWOWYCH PLUG POWER W 
HRABSTWIE MONROE  

  
W ramach wspieranego przez stan Nowy Jork projektu powstanie niemal 380 

nowych miejsc pracy  
  

Inwestycja ta wpisuje się w kompleksową strategię regionu mającą na celu 
rewitalizację społeczności i wzrost gospodarczy znaną pod nazwą „Finger Lakes 

Forward”  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że lider w dziedzinie technologii energii 
alternatywnej, firma Plug Power Inc., oficjalnie otworzyła swoje nowe, warte 125 mln 
USD centrum innowacji w mieście Henrietta w hrabstwie Monroe.  
  
„Plug Power jest kluczowym partnerem stanu Nowy Jork w działaniach na rzecz 
upowszechnienia w naszym stanie i całym kraju energii odnawialnej” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Ultranowoczesne centrum innowacji przyczyni się do dalszego 
umacniania pozycji stanu Nowy Jork jako lidera w dziedzinie zielonej energii. Ciągłe 
inwestycje tej innowacyjnej firmy w ekspansję w jej rodzinnym stanie są prawdziwym 
świadectwem zaangażowania w tworzenie nowych, ekologicznych miejsc pracy i 
pobudzanie wzrostu gospodarczego”.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie dotyczy otwarcia pierwszej na świecie gigafabryki technologii PEM 
(Proton Exchange Membrane), w której Plug Power będzie wytwarzać stosy 
wodorowych ogniw paliwowych i elektrolizery. Stosy ogniw paliwowych są 
wykorzystywane w silnikach ProGen z wodorowymi ogniwami paliwowymi, które służą 
do napędzania różnych pojazdów elektrycznych, w tym sprzętu do przenoszenia 
materiałów, pojazdów drogowych floty handlowej i dronów. Elektrolizery są z kolei 
wykorzystywane do wytwarzania ekologicznego wodoru z odnawialnej energii 
elektrycznej. Firma planuje utworzenie do 377 nowych miejsc pracy w zakładzie przy 
John Street dzięki wsparciu Empire State Development, które przekaże do 13 mln USD 
w postaci ulg podatkowych w ramach programu Excelsior, oraz Zarządu 
Energetycznego stanu Nowy Jork, który zapewni 5,1 megawata taniej energii w ramach 
programu ReCharge NY. W realizacji projektu pomogły również hrabstwo Monroe, 
Rochester Gas and Electric oraz Greater Rochester Enterprise.  
  



Dyrektor generalny Plug Power, Andy Marsh, powiedział: „Mamy przyjemność 
powitać szanownych gości w pierwszym na świecie centrum innowacji stosów ogniw 
PEM i elektrolizerów Plug Power, położonym w hrabstwie Monroe w stanie Nowy Jork. 
Dzięki fabryce w Rochester firma Plug Power i cały region staną się światowymi liderami 
dziedzinie w technologii PEM, pobudzając rozwój i transformację branży oraz globalnej 
gospodarki opartej na ekologicznym pozyskiwaniu wodoru. Pragnę podziękować 
gubernator Hochul, senatorom Chuckowi Schumerowi i Kirsten Gillibrand, 
kongresmenowi Joe'mu Morelle, Empire State Development, NYPA, RG & E, hrabstwu 
Monroe i Greater Rochester Enterprise za wsparcie oraz umożliwienie nam tworzenia 
miejsc pracy w Rochester”.  
  
Oprócz ogłoszonego dziś projektu, firma Plug Power rozpoczęła niedawno budowę 
nowoczesnego zakładu produkcji ekologicznego paliwa wodorowego o wartości 290 mln 
USD oraz podstacji elektrycznej w stanowym Parku Naukowym, Technologicznym i 
Zaawansowanej Produkcji (State Technology and Advanced Manufacturing Park, 
STAMP) w regionie Western New York, zlokalizowanym w miasteczku Alabama w 
hrabstwie Genesee. Firma Plug Power, pierwszy najemca w parku produkcyjnym, 
finansuje również budowę 450-megawatowej podstacji elektrycznej na miejscu, która 
będzie wspierać zakład projekcji wodoru i przyszłe możliwości rozwoju w STAMP.  
  
W 2019 r. firma Plug Power poinformowała o planowanym rozszerzeniu swojej 
obecności w stanie Nowy Jork. Plan obejmował zainwestowanie 3,7 mln USD w budowę 
montażowni elektrod membranowych w Parku Biznesowym Eastman (Eastman 
Business Park) w Rochester oraz utworzenie ponad 80 nowych miejsc pracy. Firma 
ogłosiła również wcześniej plan ekspansji w Capital Region, zobowiązując się do 
zainwestowania prawie 6,5 mln USD i stworzenia ponad 180 miejsc pracy w całym 
stanie.  
  
Założona w 1997 r. w hrabstwie Albany firma Plug Power przyczyniła się do powstania 
pierwszego działającego na zasadach komercyjnych rynku technologii wodorowych 
ogniw paliwowych, w wyniku czego wdrożyła ponad 38 000 systemów ogniw paliwowych 
dla pojazdów elektrycznych (więcej niż jakakolwiek inna firma na świecie) i stała się 
największym nabywcą ciekłego wodoru. Jest też wykonawcą i operatorem sieci stacji 
wodorowych w całej Ameryce Północnej. Na początku tego roku firma Plug Power 
ogłosiła nawiązanie współpracy z SK Group, jedną z największych 
południowokoreańskich grup biznesowych, nad przyspieszeniem wdrażania wodoru 
jako alternatywnego źródła energii na rynkach azjatyckich. W ramach tego partnerstwa 
obie firmy zamierzają dostarczać systemy wodorowych ogniw paliwowych, stacje 
tankowania wodoru i elektrolizery na rynek koreański i inne rynki azjatyckie. Plug Power 
współpracuje również z drugim co do wielkości producentem samochodów w Europie, 
Groupe Renault z Francji, w zakresie produkcji samochodów ciężarowych napędzanych 
ogniwami paliwowymi.  
  
Dyrektor ds. operacyjnych i zastępca komisarza wykonawczego Empire State 
Development, Kevin Younis, powiedział: „Stan Nowy Jork jest zaangażowany w 
rozwój ekologicznej gospodarki poprzez wspieranie zaawansowanych technologii 



produkcji i zrównoważonej energii. Dzięki stałej współpracy z nami innowacyjna firma 
Plug Power może dalej rozszerzać swoją działalność w całym kraju, rozwijając nowe 
technologie i wzmacniając inicjatywy związane z czystą energią, które tworzą miejsca 
pracy przyszłości”.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny NYPA, Justin E. Driscoll, powiedział: „W 
ramach programu ReCharge NY NYPA wspiera obecnie dziesiątki tysięcy miejsc pracy 
i przekazuje miliony dolarów w inwestycjach kapitałowych w całym regionie Finger 
Lakes. Wsparcie Zarządu Energetycznego dla centrum innowacji Plug Power w mieście 
Henrietta jest częścią większego programu wsparcia NYPA dla tego producenta 
ekologicznego wodoru w wielu lokalizacjach w całym stanie, co przekłada się na setki 
kolejnych miejsc pracy i wzrost produkcji zielonego paliwa w celu przyspieszenia 
przejścia stanu Nowy Jork na gospodarkę opartą na czystej energii”.  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną inicjatywą 
w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate 
Leadership and Community Protection Act) stan Nowy Jork jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia postawionego sobie celu, jakim jest neutralność węglowa gospodarki, a 
także bezemisyjny sektor energii elektrycznej do 2040 roku, w tym wytwarzanie 70% 
energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Plan opiera się na niespotykanych dotąd 
inwestycjach w rozwój czystych źródeł energii, obejmujących ponad 21 mld USD 
przeznaczonych na 91 dużych projektów związanych z energią odnawialną w całym 
stanie, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez budynki, 
1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld dolarów na 
inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,2 mld dolarów na inicjatywy 
NY Green Bank.  
  
Łącznie inwestycje te zapewniły powstanie w stanie Nowy Jork ponad 150 000 miejsc 
pracy w sektorze czystej energii w 2019 r., wzrost rozproszonego sektora energii 
słonecznej o 2100 procent od 2011 r. oraz zobowiązanie do produkowania 9000 
megawatów energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 r. Zgodnie z ustawą 
klimatyczną (Climate Act), władze stan Nowy Jork będą bazować na tym postępie i do 
2050 r. zmniejszą emisję gazów cieplarnianych o 85 procent w stosunku do poziomu z 
1990 r., zapewniając jednocześnie, że co najmniej 35 procent (z celem 40 procent) 
korzyści z inwestycji w czystą energię zostanie skierowanych do społeczności 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postęp w kierunku 
stanowego celu efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bln BTU oszczędności energii końcowej.  
  
Senator USA Charles Schumer powiedział: „Bardzo się cieszę, że firma Plug Power 
przyjęła moje zaproszenie do wybudowania nowego centrum innowacji wodorowych 
ogniw paliwowych w hrabstwie Monroe. Specjaliści z Rochester będący pionierami w 
dziedzinie technologii wodorowych ogniw paliwowych mogą teraz pomóc w dalszym 



rozwoju rewolucyjnej technologii czystej energii Plug Power. Niemal 380 nowych miejsc 
pracy związanych z czystą energią zasili region Rochester, sprawiając, że stanie się on 
światowym centrum ekologicznej gospodarki. W połączeniu z bezprecedensową 
inwestycją federalną w wysokości 9,5 mld USD, którą właśnie pomogłem przegłosować 
w ramach dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze, mającej na celu stymulację rozwoju 
branży wodorowych ogniw paliwowych, dzisiejsze otwarcie nowej fabryki jest idealnym 
momentem na pozyskanie kolejnych miejsc pracy w Rochester i pomoc Plug Power we 
wspólnym przejściu na opartą na wodorze gospodarkę XXI wieku”.  
  
Senator USA Kirsten Gillibrand powiedziała: „Współpraca z producentami czystej 
energii zdecydowanie ułatwi stanowi Nowy Jork utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie 
ekologicznych technologii. Centrum innowacji Plug Power pomoże chronić nasze 
środowisko, promować niezależność energetyczną i tworzyć miejsca pracy w hrabstwie 
Monroe. Cieszę się na dalszą współpracę z gubernator Hochul i innymi liderami w celu 
promowania czystej energii w stanie Nowy Jork”.  
  
Kongresmen Joe Morelle powiedział: „Bardzo się cieszę z najnowszego projektu Plug 
Power, który pozwoli zbudować lepszą przyszłość dla hrabstwa Monroe. Plug Power jest 
dowodem na to, że inwestycje w innowacje mogą pobudzić naszą regionalną 
gospodarkę, stworzyć dobrze płatne miejsca pracy, a jednocześnie wspierać priorytety 
stanu Nowy Jork w zakresie zrównoważonej energii. Jestem wdzięczny Plug Power za 
zauważenie potencjału hrabstwa Monroe i z radością przyjmuję kolejną dużą inwestycję 
naszym regionie”.  
  
Senator Patrick M. Gallivan powiedział: „Region Finger Lakes jest od dawna 
kojarzony z branżą technologiczną, a decyzja Plug Power o otwarciu centrum innowacji 
w mieście Henrietta jest tego najnowszym potwierdzeniem. Aktywność firmy w hrabstwie 
Monroe jest pozytywnym sygnałem stałego wzrostu gospodarczego północnej części 
stanu, trwających wysiłków na rzecz rewitalizacji produkcji oraz obecności 
wykwalifikowanej siły roboczej, która pomaga biznesom odnieść sukces. Stan Nowy Jork 
musi nadal obniżać podatki i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, aby 
zachęcać do realizacji kolejnych projektów takich jak ten i tworzenia nowych miejsc 
pracy”.  
  
Członek Zgromadzenia Harry Bronson powiedział: „Jako przewodniczący Komisji 
Zgromadzenia ds. Rozwoju Gospodarczego dziękuję Andy'emu Marshowi i zespołowi 
Plug Power za zaangażowanie w sprawy naszego regionu. Dzisiejsze oświadczenie 
Plug Power i gubernator Hochul dowodzi, że obszar Rochester dysponuje mocną, 
zróżnicowaną i wykwalifikowaną siłą roboczą, a jego sytuacja gospodarcza sprzyja 
tworzeniu miejsc pracy na przyszłość. Czekam na dalszy rozwój Plug Power i nowe 
miejsca pracy w nowym kampusie w mieście Henrietta”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Hrabstwo 
Monroe zostało uznane za obszar, który jest najlepiej w kraju przygotowany do 
wspierania rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Dzięki nowemu centrum 
innowacji wodorowych ogniw paliwowych Plug Power Inc. możemy jeszcze mocniej 



wspierać producentów technologii i czystej energii. Nowy projekt oznacza setki miejsc 
pracy w branży technologicznej w naszej okolicy, a także szersze możliwości w zakresie 
czystej energii oraz bardziej zrównoważonej przyszłości”.  
  
Przewodniczący rady miasta Henrietta, Stephen L. Schultz, powiedział: „Cieszymy 
się, że firma Plug Power wybrała Henriettę na swoją nową siedzibę i że zamiast budować 
nową fabrykę, zrewitalizowała istniejący obiekt. Nowe obiekty znajdują się w jednym z 
wielu parków biurowych położonych na południe od kampusu RIT, które składają się na 
nasze centrum zatrudnienia o mieszanym przeznaczeniu. Spodziewamy się też 
dalszego wzrostu liczby miejsc pracy, który już obserwujemy w tym obszarze, ponieważ 
kolejni deweloperzy budują tu nowe siedziby firm takich jak Plug Power. Nowa 
inwestycja jest ponadto częścią rosnącej grupy „zielonych firm” opracowujących 
rozwiązania, które pomogą w walce ze skutkami zmian klimatycznych. Miasto Henrietta 
uruchomiło wiele ekologicznych inicjatyw i będzie mogło poszczycić się nie tylko 
Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Golisano na terenie kampusu RIT, ale także 
siedzibami innowacyjnych firm oferujących zrównoważone rozwiązania, takich jak Plug 
Power”.  
  
Carl A. Taylor, prezes i dyrektor generalny NYSEG i RG&E, powiedział: „To 
wspaniały dzień, w którym możemy oficjalnie powitać Plug Power w społeczności 
Greater Rochester. Przedsiębiorstwo RG&E jest dumne, mogąc być strategicznym 
partnerem w budowie gospodarki opartej na czystej energii w stanie Nowy Jork i 
pomagając Rochester w utrzymaniu pozycji lidera. Jedną z naszych podstawowych 
wartości jest stymulowanie wzrostu w społecznościach, którym służymy, a ta inicjatywa 
wspiera to na wielu poziomach, m.in. w formie znaczących inwestycji kapitałowych, 
nowych miejsc pracy i tworzenia czystszego środowiska w stanie Nowy Jork. Cieszymy 
się na dalszą współpracę z naszymi partnerami wspierającymi rozwój gospodarczy i 
społeczność lokalną w trakcie realizacji tego projektu”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Greater Rochester Chamber of Commerce oraz 
współprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, 
Bob Duffy, powiedział: „Zaangażowanie Plug Power w rozwój regionów Greater 
Rochester i Western New York jest dowodem najwyższych kwalifikacji pracowników oraz 
ogromnego potencjału naszego regionu w zakresie infrastruktury i inteligentnych 
inwestycji. Technologia wodorowych ogniw paliwowych jest przyszłością energii 
odnawialnej, dlatego jesteśmy dumni, że możemy być centralnym punktem takich 
przełomowych innowacji. Dziękujemy gubernator Kathy Hochul, ESD, NYPA i 
przewodniczącemu rady hrabstwa Monroe Adamowi Bello za doprowadzenie do 
otwarcia tego wspaniałego obiektu. Składamy też gratulacje na ręce Andy'ego Marsha i 
zespołu Plug Power.  
  
Prezes i dyrektor generalny Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
powiedział: „Utalentowani pracownicy, strategiczni partnerzy biznesowi oraz 
umiejętność szybkiego pozyskiwania i wykorzystywania zasobów sprawiają, że region 
Greater Rochester jest idealnym miejscem na ekspansję Plug Power. Dzięki udanej 



współpracy wielu partnerów zajmujących się wzrostem gospodarczym Plug Power może 
liczyć na kompleksowy pakiet korzyści, który przyspieszy realizację jego planów”.  
  
Więcej informacji na temat Plug Power można znaleźć na stronie 
https://www.plugpower.com/.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki 
stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu 
Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln 
USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z 
planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w 
stanie Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i 
rozwijającej się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną, która nadzoruje działalność Regionalnych 
Rad Rozwoju Gospodarczego w stanie Nowy Jork oraz prowadzi marketing związany z 
kultową marką turystyczną „I LOVE NEW YORK”. Więcej informacji na temat 
Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State Development można 
znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i www.esd.ny.gov.  
  
O NYPA  
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 80 
procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytu 
stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność ze sprzedaży obligacji oraz z 
przychodów uzyskiwanych w dużej mierze dzięki sprzedaży energii elektrycznej. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.nypa. gov i śledząc nas na Twitterze, 
Facebooku, Instagramie, Tumblr i LinkedIn.  
  

###  
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