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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UTWORZENIE PONAD 350 MIEJSC PRACY 
W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM FIRMY AML RIGHTSOURCE W BUFFALO  

  
Projekt o wartości 4,3 mln USD pozwoli na rozbudowę powierzchni biurowej 

AMLRS w Seneca One Tower  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła, że AML RightSource, największa na świecie firma 
zajmująca się zwalczaniem przestępstw finansowych, wykorzystująca najnowsze 
technologie, rozszerza swoją działalność w Buffalo i zatrudni dodatkowo 363 
pracowników w celu wsparcia nowych usług i klientów, dzięki czemu łączna liczba 
pracowników w Buffalo wyniesie około 540 osób. Firma pomaga krajowym i 
międzynarodowym instytucjom finansowym, firmom z sektora FinTech i innym 
przedsiębiorstwom przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz zapobiegać przestępstwom. Projekt o wartości 4,3 mln USD pozwoli na 
powiększenie powierzchni biurowej w biurze AMLRS o powierzchni 20 tys. stóp 
kwadratowych na 27. piętrze najwyższego budynku w Buffalo, Seneca One Tower.  
  

„AML RightSource to kolejna historia sukcesu dla regionu Western New York, 
ponieważ firma ta rozwija się i zapewnia setki dobrze płatnych nowych miejsc pracy w 
kultowym Seneca One Tower – budynku, który jeszcze kilka lat temu stał pusty”, 
powiedziała gubernator Hochul. „To właśnie typu profesjonalne i zaawansowane 
technologicznie miejsca pracy zatrzymają absolwentów szkół wyższych w regionie, a 
jednocześnie przyciągną do niego inne utalentowane osoby. Dzięki strategicznemu 
partnerstwu z firmami takimi jak AMLRS, stan Nowy Jork nadal przyspiesza proces 
odbudowy gospodarki po pandemii, przyciągając firmy z bliska i daleka do rozwoju i 
ekspansji w całym stanie”.  

  
Stan Nowy Jork, za pośrednictwem Empire State Development, zapewni do 7,4 mln 
USD ulg podatkowych w ramach programu Excelsior Job Program w zamian za 
wypełnienie przez AMLRS zobowiązań dotyczących stworzenia miejsc pracy. Zachęty 
oparte na wynikach pozwolą firmie na rozszerzenie działalności i stworzenie 363 
nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat, co uzupełni 175 miejsc pracy już utworzonych 
przez firmę w Buffalo w ramach poprzedniego programu Excelsior Job Program.  
  

Pod koniec lutego gubernator Hochul ogłosiła utworzenie Wspólnego Centrum 
Operacji Bezpieczeństwa (Joint Security Operations Center, JSOC) które ma pełnić 
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rolę centralnego ośrodka łączącego lokalne, stanowe i federalne działania w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w tym gromadzenie danych, reagowanie i udostępnianie 
informacji. JSOC to pierwsze w kraju centrum dowodzenia cyberbezpieczeństwem, 
które pozwoli uzyskać pełny obraz zagrożeń cybernetycznych w całym stanie oraz 
usprawni koordynację działań wywiadowczych i reagowania na incydenty.  
   

Od 2004 r. AMLRS pomaga instytucjom finansowym i firmom FinTech spełnić 
wymagania rządu federalnego w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi 
identyfikacji i zgłaszania podejrzanej działalności finansowej. Firma wykorzystuje 
opatentowaną technologię i globalny zespół wysoko wyszkolonych analityków do 
śledzenia nielegalnej działalności finansowej, co może ujawnić potencjalny handel 
ludźmi, finansowanie terroryzmu, nielegalne transporty narkotyków i inne nieuczciwe 
działania finansowe.  
  
Klientami AMLRS są zarówno banki komunalne z aktywami o wartości 1 mld USD, jak i 
globalne instytucje finansowe z aktywami o wartości ponad 1 bln USD. Zakres 
świadczonych usług obejmuje monitorowanie transakcji, zarządzanie alertami, 
rozszerzone badania due diligence oraz doradztwo w zakresie przestępstw 
finansowych. Firma AMLRS stała się również światowym liderem w zakresie 
dostarczania rozwiązań technologicznych dla rosnącej bazy klientów. Firma zatrudnia 
ponad 3000 pracowników na całym świecie, w tym ekspertów merytorycznych, co 
stanowi największy w branży zespół profesjonalistów zatrudnionych w pełnym 
wymiarze godzin. Spośród 175 osób, które firma AML RightSource zatrudniła do tej 
pory w Buffalo, 110 pochodziło z uczelni wyższych z tego regionu.  
  
Firma AML RightSource utworzyła oddział w mieście Buffalo w 2019 r., wybierając tę 
lokalizację ze względu na bliskie sąsiedztwo oddziału firmy w północno-wschodnim 
Ohio, dostępność dużej puli wykwalifikowanych i utalentowanych kandydatów do pracy 
oraz dostępną przestrzeń do ulokowania rosnącej liczby pracowników. Nowa 
lokalizacja w Seneca One Tower, centrum technologicznym z pięknym widokiem na 
region Western New York, ma przyciągnąć wysokiej klasy specjalistów.  
  
Zobacz zdjęcie Seneca One Tower tutaj.  
  
Pełniąca obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowana na 
stanowisko prezes i dyrektor generalnej, Hope Knight, powiedziała: „Utalentowani 
pracownicy z regionu Western New York i rosnąca reputacja miasta jako centrum 
innowacji technologicznych jako pierwsze przyciągnęły AML RightSource do miasta 
Buffalo. Teraz firma podwaja swoje inwestycje, tworząc setki nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork w dynamicznie rozwijającej się i coraz ważniejszej 
dziedzinie badania przestępstw finansowych”.  
  

Dyrektor generalny AML RightSource, Frank Ewing, powiedział: „To fantastyczna 
szansa dla AMLRS, miasta Buffalo i stanu Nowy Jork. W obliczu wszechobecnego 
zagrożenia przestępczością finansową zarówno na skalę krajową, jak i globalną, jest to 
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doskonała okazja dla AMLRS do stworzenia nowych miejsc pracy zarówno dla świeżo 
upieczonych absolwentów, jak i profesjonalistów”.  

  

Prezes Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, powiedział: „Powody, dla których 
AML RightSource pierwotnie rozszerzyło swoją działalność w regionie Western New 
York – np. nasi pracowici mieszkańcy, rozwijająca się, innowacyjna gospodarka i 
przystępność cenowa – są dziś jeszcze bardziej aktualne. Jesteśmy bardzo 
podekscytowani sukcesem AML RightSource w Buffalo Niagara i cieszymy się na 
współpracę z zespołem nad dalszym rozwojem firmy”.  

  

Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Odbudowując stan Nowy Jork, jesteśmy 
świadkami znaczących inwestycji w naszą społeczność i naszych pracowników, a 
utworzenie nowych miejsc pracy przez AML RightSource i Moog są bezpośrednim 
odzwierciedleniem tego zaangażowania. Ta rozbudowa firmy pozwoli stworzyć nowe i 
wysokiej jakości możliwości dla osób poszukujących pracy i będzie opierać się na 
partnerstwie, które już teraz sprawia, że nasze miasto i region dynamicznie rozwijają 
się po pandemii”.  
  
Senator stanu, Sean Ryan, powiedział: „Wraz z rozwojem gospodarki w regionie 
Western New York, do stworzenia solidnych podstaw na przyszłość potrzeba więcej 
dobrze płatnych stanowisk. Setki nowych miejsc pracy w AML RightSource sprowadzą 
do naszego regionu wielu nowych ludzi i zapewnią więcej możliwości zatrudnienia dla 
lokalnych absolwentów. Dziękuję kierownictwu firmy AML RightSource za ich 
nieustanne zaangażowanie w sprawy Buffalo”.  

  

Liderka większości w Zgromadzeniu Stanu Nowy Jork, Crystal Peoples-Stokes, 
powiedziała: „AML RightSource wykonuje ogromnie ważną pracę, aby zapewnić 
bezpieczeństwo instytucji finansowych przed oszustami. Mamy szczęście, że ta w 
imponującym tempie rozwijająca się firma jest obecna w naszej społeczności, 
zapewniając dobrze płatne miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dziękujemy 
gubernator Hochul za wsparcie tego projektu. Gratuluję firmie AML RightSource jej 
sukcesu i witam wszystkich nowych pracowników w Buffalo”.  

  
Członek Zgromadzenia, Jon D. Rivera, powiedział: „Inwestycja AML RightSource w 
Buffalo jest kolejnym dowodem na to, że nasz region odzyskał witalność ekonomiczną i 
odrodził się. Projekt ten nada głębi i ożywi jeden z najbardziej kultowych budynków 
miasta, a co ważniejsze, przyczyni się do powstania dobrze płatnych miejsc pracy w 
gospodarce regionu Buffalo-Niagara”.  
  

Burmistrz Byron W. Brown powiedział: „Decyzja AML RightSource o zwiększeniu 
liczby pracowników i rozszerzeniu działalności w dzielnicy Larkinville w Buffalo to 
wspaniała wiadomość. Firma już znacznie przekroczyła liczbę 100 dobrze płatnych 
miejsc pracy, które obiecała utworzyć w 2019 roku, i bardzo się cieszę, że zwiększy 
liczbę pracowników do około 540. Jest to kolejny dowód na to, że branża 
nowoczesnych technologii w Buffalo rozwija się i jest kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do stałego postępu naszego miasta”.  



  

Więcej informacji na temat AML RightSource można znaleźć na stronie 
http://www.amlrightsouce.com.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amlrightsouce.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B886IUx5j61oeLCbxQmHSVV51FfAHpGy3a2qHkIFxXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xdyNgA0kO3TWk65MzFZLRTHvAGMPPEm7FuLpVAsK3iU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9FBB61FA665592FC85258809006C2CC500000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3f%2FKhTnQQOYWvXA0xiHSVvlDyVrQQbRhxcsa33%2BUYaA%3D&reserved=0

