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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 
FIRMY PLUG POWER O WARTOŚCI 55 MLN USD W HRABSTWIE ALBANY  

  
Firma zobowiązała się do stworzenia ponad 1600 nowych, proekologicznych 

miejsc pracy w zakładzie w Slingerlands  
  

Nowy zakład o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych pozwoli na rozszerzenie 
linii wodorowych ogniw paliwowych GenDrive  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie prac nad budową najnowszego 
zakładu produkcyjnego firmy Plug Power, zlokalizowanego na terenie Vista Technology 
Campus w Slingerlands, w hrabstwie Albany. Firma zobowiązała się do utworzenia 
1633 nowych miejsc pracy w swojej najnowszej lokalizacji, regionie Capital Region, 
wspierając tym samym dążenie rządu stanu Nowy Jork do stosowania czystej, 
odnawialnej i zrównoważonej energii. Nowa lokalizacja stanowi wsparcie dla działań 
firmy zmierzających do znacznego rozszerzenia linii systemów ogniw paliwowych 
GenDrive, które są wykorzystywane do zasilania silników elektrycznych na rynku 
pojazdów elektrycznych.  
  
„Moja administracja aktywnie dąży do wykorzystania możliwości rozwoju 
gospodarczego, które są zgodne z naszymi celami w zakresie czystej energii”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Przejście na czystą energię nie tylko pomoże nam 
stawiać czoła zmianom klimatycznym i obniżyć koszty energii, ale także przyczyni się 
do ożywienia gospodarczego i stworzenia dobrych miejsc pracy. Jesteśmy wdzięczni, 
że firma Plug Power jest partnerem w realizacji naszej misji, której celem jest stanie się 
krajowym centrum rozwoju czystej energii”.  
  
Inwestycja o wartości 55 mln USD w budowę, wyposażenie i sprzęt nowego zakładu 
Plug Power o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych zostanie wykorzystana do 
rozszerzenia produkcji, magazynowania i serwisowania linii pojazdów GenDrive, które 
oferują rozwiązania z ogniwami paliwowymi typu drop-in dla istniejących flot 
samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Ponadto firma zobowiązała się do 
utworzenia 1633 nowych miejsc pracy i utrzymania kolejnych 701 miejsc pracy w 
hrabstwie Albany, aby zaspokoić swoje nowe potrzeby w zakresie produkcji czystej 
energii. Empire State Development (ESD) zobowiązała się przeznaczyć do 45 mln USD 
na ulgi podatkowe związane z miejscami pracy w ramach programu Green Excelsior 



Tax Credit, aby zachęcić do tworzenia i utrzymania proekologicznych miejsc pracy. 
Ponadto, jeszcze w tym miesiącu, na publicznym posiedzeniu, Zarząd Energetyczny 
Stanu Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA) rozpatrzy przyznanie przydziału 
energii w ramach niskokosztowego programu ReCharge NY.  
  
Prezes generalny Plug Power, Andy Marsh, powiedział: „Firma Plug Power jest 
dumna, że może dalej rozbudowywać swoją sieć produkcji ekologicznego wodoru dzięki 
nowemu zakładowi produkcyjnemu zlokalizowanemu w hrabstwie Albany w stanie 
Nowy Jork, gdzie 25 lat temu świętowaliśmy jej powstanie. Jesteśmy wdzięczni, że nasz 
rodzinny stan Nowy Jork jest liderem w dziedzinie czystej, odnawialnej i zrównoważonej 
energii oraz że rozwiązania Plug Power w zakresie ekologicznego wodoru mogą 
odegrać tak ważną rolę w kompleksowej strategii dekarbonizacji stanu. Pragnę 
podziękować naszym wybranym urzędnikom i partnerom, w tym gubernator Hochul, 
Liderowi większości Senatu Stanów Zjednoczonych, Charlesowi Schumerowi, 
kongresmenowi Paulowi Tonko, Empire State Development, NYPA i władzom hrabstwa 
Albany, za wsparcie, które pomogło nam zwiększyć obecność w stanie Nowy Jork i 
stworzyć ponad 1600 nowych proekologicznych miejsc pracy w naszej najnowszej 
lokalizacji w regionie Capital Region”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Stan Nowy Jork stawia na 
przyszłość opartą na odnawialnych źródłach energii, a udział czystej energii w realizacji 
tego celu jest kluczowy. Jesteśmy dumni z ekspansji firmy Plug Power i jej 
zaangażowania, nie tylko w tworzenie najwyższej jakości proekologicznych miejsc 
pracy w całym stanie, ale także z jej stałego zaangażowania w Empire State, podczas 
gdy my kontynuujemy wspieranie gospodarki ekologicznej i budowanie lepszego stanu 
Nowy Jork dla przyszłych pokoleń”.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny Zarządu Energetyki Stanu Nowy Jork, 
Justin E. Driscoll, powiedział: „Plug Power kontynuuje rozwój technologii 
ekologicznego wodoru w swoich zakładach w całym stanie, ponieważ stan Nowy Jork 
jest liderem na drodze do stworzenia gospodarki opartej na czystej energii. Decyzja 
Plug Power o dalszej ekspansji w hrabstwie Albany – utworzeniu ponad 1600 miejsc 
pracy – jest znaczącym impulsem ekonomicznym dla regionu i stanowi zwycięstwo dla 
rządu stanu w realizacji ambitnych celów działań na rzecz klimatu”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „Najnowsza strategiczna ekspansja firmy Plug 
Power dowodzi jej ciągłego przywództwa i zaangażowania w rozwój technologii o 
kluczowym znaczeniu dla transformacji czystej energii i przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. Innowacyjne systemy ogniw paliwowych, które będą produkowane w 
regionie stołecznym, wspierają działania rządu stanu, mające na celu ograniczenie 
emisji w sektorze transportu oraz realizację wiodącego w kraju celu gubernator Hochul, 
jakim jest zmniejszenie emisji o 85% do połowy bieżącego stulecia”.  
  



Firma Plug Power otworzyła niedawno w hrabstwie Monroe centrum innowacji w 
zakresie wodorowych ogniw paliwowych o wartości 125 mln USD, które zapewni 380 
miejsc pracy, a także rozpoczęła budowę najnowocześniejszego zakładu produkcji 
ekologicznego paliwa wodorowego i podstacji elektrycznej o wartości 290 mln USD w 
Parku Nauki, Technologii i Zaawansowanej Produkcji (Science, Technology and 
Advanced Manufacturing Park, STAMP) w regionie Western New York w hrabstwie 
Genesee. Firma, która jest pierwszym najemcą parku produkcyjnego, finansuje również 
budowę podstacji elektrycznej o mocy 450 megawatów, która będzie wspierać jej 
instalację do projekcji wodoru oraz przyszłe możliwości rozwoju w STAMP. W 2019 r. 
firma Plug Power ogłosiła plany rozszerzenia swojej obecności w stanie Nowy Jork, 
inwestując 3,7 mln USD w zakład produkcji elektrod membranowych w Eastman 
Business Park w Rochester, tworząc ponad 80 nowych miejsc pracy.  
  
Ta najnowsza inwestycja firmy Plug Power potwierdza uznanie przez gubernator 
Hochul znaczenia ekologicznego wodoru dla kompleksowej strategii dekarbonizacji 
stanu Nowy Jork. W swoim orędziu o stanie państwa na rok 2022 (2022 State of the 
State) gubernator Hochul ogłosiła, że rząd stanu podejmie kilka bezpośrednich działań 
mających na celu wspieranie rozwoju ekologicznego wodoru i inwestowanie w 
społeczności lokalne, w tym starania o fundusze federalne na stworzenie centrum 
ekologicznego wodoru oraz połączenie działań skoncentrowanych na produkcji i 
konsumpcji w jedną wizję rozwoju technologii niskoemisyjnych. Ponadto Departament 
ds. Usług Publicznych (Department of Public Service), Departament Ochrony 
Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental 
Conservation) oraz Agencja Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York 
State Energy Research and Development Agency) opracują ramy regulacyjne 
dotyczące stosowania ekologicznego wodoru w celu pomiaru redukcji emisji i korzyści 
zdrowotnych, a także ocenią i opracują kodeksy i normy zapewniające bezpieczną 
realizację inicjatyw związanych z ekologicznym wodorem.  
  
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.  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
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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, Climate 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 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,2 mld USD 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% od 2011 r. oraz zobowiązanie do produkowania 9000 megawatów 
energii na morskich farmach wiatrowych do 2035 r. Zgodnie z ustawą klimatyczną 
(Climate Act), władze stanu Nowy Jork wykorzystają osiągane postępy i do 2050 r. 
zmniejszą emisję gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 1990 r., 
Ponadto ustawa klimatyczna zapewni, że co najmniej 35 procent, a docelowo 40 
procent korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, przy jednoczesnym postępie w realizacji celu efektywności 
energetycznej stanu na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu zużycia energii na 
miejscu o 185 bln BTU oszczędności energii końcowej.  
  
Senator, Charles Schumer, powiedział: „Cztery lata temu Andy Marsh, prezes firmy 
Plug Power, powiedział mi, że jeśli jego ogniwa paliwowe zostaną objęte federalną ulgą 
inwestycyjną, firma będzie się szybko rozwijać. Dotrzymał słowa. Dzięki inicjatywie ITC 
firma Plug Power dynamicznie się rozwija, tworząc tysiące nowych miejsc pracy, a 
kolejne niebawem zostaną utworzone. Wyrażam uznanie dla zarządu firmy, władz stanu 
Nowy Jork i hrabstwa Albany za uznanie, że przyszłość firmy Plug Power powinna być 
związana z Regionem Stołecznym, w którym firma rozpoczęła działalność i rozwinęła 
się jako prawdziwy generator energii. Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć jak ten 
nowy budynek jest pełen pracowników”.  
  
Senator, Kirsten Gillibrand, powiedziała: „Plug Power jest pionierem w dziedzinie 
najnowocześniejszych technologii wodorowych ogniw paliwowych, a takie partnerstwo 
jak to ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że stan Nowy Jork pozostanie liderem 
w dziedzinie ekologicznych technologii. Inwestycja ta pozwoli na stworzenie lub 
utrzymanie ponad 2300 miejsc pracy w hrabstwie Albany i przyczyni się do zwiększenia 
niezależności energetycznej Ameryki w krytycznym momencie. Z niecierpliwością 
czekam na dalszą współpracę z gubernatorem Hochul i firmą Plug Power w celu 
znalezienia rozwiązań w zakresie czystej energii dla stanu Nowy Jork i nie tylko”.  
  



Reprezentant, Paul Tonko, powiedział: „Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Plug 
Power przekonałem się, że inwestowanie w najnowocześniejsze technologie czystej 
energii może przynieść wiele korzyści – od tworzenia nowych miejsc pracy, przez 
zapewnienie konkurencyjności Ameryki na świecie, po dążenie do dekarbonizacji. W 
regionie Capital Region znajduje się centrum innowacji, a dzięki znacznym inwestycjom 
– również tym wymienionym w niniejszym oświadczeniu – dysponujemy potencjałem, 
aby stać się liderem w kraju w zakresie rozwoju czystej produkcji przyszłości. Dziękuję 
firmie Plug Power za odważne inwestycje w naszym regionie, a gubernator Hochul za 
jej przywództwo w zakresie czystej energii i działań na rzecz klimatu w całym stanie 
Nowy Jork”.  
  
Senator stanu, Neil Breslin, powiedział: „Rozpoczęcie prac nad budową zakładu 
produkcyjnego firmy Plug Power w hrabstwie Albany to ogromna korzyść dla regionu 
Capital Region, w którym powstanie tysiące stałych miejsc pracy. Działalność związana 
z produkcją „zielonego wodoru” pomoże władzom stanu w osiągnięciu celów w zakresie 
odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii”.  
  
Członkini zgromadzenia, Patricia Fahy, powiedziała: „Capital Region w stanie Nowy 
Jork ponownie jest liderem w budowaniu ekologicznej gospodarki na miarę XXI wieku. 
Dzięki imponującym partnerstwom publiczno-prywatnym, które wspierają i wspomagają 
stworzenie przez firmę Plug Power ponad 1600 nowych, proekologicznych miejsc pracy 
w nowym zakładzie produkującym ogniwa paliwowe, Plug Power jest przykładem tego, 
co przyszłość produkcji i gospodarki ekologicznej oznacza dla gospodarki stanu Nowy 
Jork w szerszej perspektywie. W procesie odchodzenia od infrastruktury w dużej mierze 
opartej na paliwach kopalnych, firmy takie jak Plug Power będą odgrywać kluczową rolę 
w tym procesie. Wyrażam uznanie dla firmy Plug Power za inwestowanie w miejscu, w 
którym rozpoczęła działalność, czyli w regionie Capital Region, i z niecierpliwością 
czekam na możliwość wspierania jej pracy i rozwoju w nadchodzących latach”.  
  
Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „Z wielkim zadowoleniem 
przyjmuję fakt, że dziś w hrabstwie Albany rozpoczyna się budowa najnowszego 
zakładu produkcyjnego firmy Plug Power. Ten nowy projekt to wielka wygrana dla 
naszej lokalnej gospodarki i środowiska. Dzięki niemu w regionie Capital Region 
powstanie nie tylko ponad 1000 nowych miejsc pracy, ale ta najnowocześniejsza 
technologia przyczyni się do stworzenia przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla”.  
  

Członek Zarządu hrabstwa Albany, Daniel P. McCoy, powiedział: „Firma Plug 
Power miała możliwość i oferty ekspansji w wielu innych stanach, jednak dzięki naszym 
działaniom w hrabstwie oraz wysiłkom gubernator Hochul, ten lider w branży paliw 
wodorowych zawita w Vista Tech Park. Jest to jedna z najbardziej przełomowych 
inwestycji w hrabstwie Albany, która do 2026 r. przyczyni się do powstania ponad 1600 
dobrze płatnych miejsc pracy o łącznej wartości ponad 300 mln USD. To przełomowe 
wydarzenie opiera się na historycznych projektach morskich elektrowni wiatrowych w 
portach Albany i Coeymans, dzięki którym Capital Region stał się znanym na całym 
świecie ośrodkiem produkcji czystej energii”.  

  



Radny miasta Bethlehem, David VanLuven, powiedział: „Przyszłość jest zielona i to 
właśnie tutaj, w Betlejem, można ją znaleźć. Nasze zespoły projektowe i inżynieryjne 
ściśle współpracowały z władzami miasta New Scotland, hrabstwa Albany oraz 
przedstawicielami firmy Plug Power, aby szybko i sprawnie przejść od koncepcji do 
budowy. Ten projekt jest dowodem na przyjazne podejście do biznesu w Betlejem oraz 
zaangażowanie w czystą energię i oczekujemy, że zwiastuje on początek kolejnych 
ekologicznych przedsięwzięć”.  
  
Naczelnik miasta New Scotland, Douglas LaGrange, powiedział: „Władze miasta 
New Scotland są podekscytowane i dumne, że mogą pomóc w realizacji tego nowego, 
ekscytującego projektu firmy Plug Power. Nasza współpraca z władzami stanu Nowy 
Jork, hrabstwem Albany, firmą Plug Power, a zwłaszcza z miastem Bethlehem jest 
niesamowita. Wspólnie pokazaliśmy, że władze różnych szczebli, współpracując z 
sektorem prywatnym, mogą zrobić wszystko, co konieczne, aby zapewnić miejsca 
pracy, nowe źródła przychodów i czyste środowisko dzisiaj i w przyszłości”.  
  
Więcej informacji na temat Plug Power można znaleźć na 
stronie https://www.plugpower.com/.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork. 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 nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego Stanu 
Nowy Jork (New York State Regional Economic Development Councils) oraz zajmującą 
się promocją „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. 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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