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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM 
ROZWOJU PRACOWNIKÓW W REGIONIE FINGER LAKES O WARTOŚCI 11,4 MLN 

USD  
  

Centrum zlokalizowane w położonym w śródmieściu kampusie Monroe 
Community College zapewnia szkolenia technologiczne dla najbardziej 

poszukiwanych pracowników w dziedzinie zaawansowanej produkcji i IT  
  

Inwestycja NYS stanowi uzupełnienie projektu „Finger Lakes Forward” – 
kompleksowej strategii regionu mającej na celu rewitalizację społeczności i 

wzrost gospodarczy  
  
  
Gubernator Kathy Hochul wzięła dziś udział w uroczystym otwarciu Centrum Rozwoju 
Pracowników w Regionie Finger Lakes (Finger Lakes Workforce Development Center) 
na kampusie Monroe Community College (MCC) w śródmieściu. Centrum Rozwoju 
Pracowników w Regionie Finger Lakes o powierzchni 50 000 stóp kwadratowych i 
wartości 11,4 mln USD oferuje krótkoterminowe i przyspieszone programy szkoleniowe 
zorientowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii, które umożliwiają 
pracownikom znalezienie pracy na najbardziej poszukiwanych stanowiskach w 
sektorach zaawansowanej produkcji, technologii informacyjnej, rzemiosła, szkoleń 
zawodowych i usług profesjonalnych.  
  
„W wyniku pandemii nasi pracownicy doświadczyli poważnych trudności, dlatego też 
podwajamy nasze wysiłki, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwość 
znalezienia dobrej pracy”, powiedziała gubernator Hochul. „To nowoczesne centrum 
edukacji i rozwoju pracowników będzie realizować przyspieszone programy 
szkoleniowe, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork w regionie Finger Lakes 
umiejętności, których potrzebują, aby konkurować na dzisiejszym dynamicznym i ciągle 
zmieniającym się rynku pracy. Realizując projekty takie jak ten, odbudowujemy naszą 
gospodarkę, dzięki czemu stan Nowy Jork pozostanie najbardziej przyjaznym dla 
przedsiębiorców i pracowników stanem w kraju”.  
  
Budowa Centrum Rozwoju Pracowników w Regionie Fingers Lakes (Finger Lakes 
Workforce Development, FWD), zrealizowana dzięki funduszom kapitałowym władz 
stanu Nowy Jork i SUNY o łącznej wartości 11,4 mln USD, została ukończona w 
terminie i zgodnie z budżetem, przy czym 6 mln USD pochodziło z dotacji SUNY2020, a 



 

 

5,4 mln USD z inicjatywy na rzecz rewitalizacji północnej części stanu (Upstate 
Revitalization Initiative) w ramach programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”. W 
nowej placówce, mieszczącej się na piątym i szóstym piętrze kampusu MCC w 
śródmieściu przy 321 State Street, przewidziano przeszkolenie około 2500 osób w 
ciągu najbliższych trzech lat.  
  
Nowa placówka stanowi model współpracy pomiędzy kilkoma uczelniami i podmiotami 
sektora prywatnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pracodawców na 
wykwalifikowanych techników i przyczynienia się do ożywienia regionalnej gospodarki. 
Centrum FWD opiera się na partnerstwie pomiędzy takimi instytucjami jak Finger Lakes 
Community College, Genesee Community College, Monroe Community College, 
Empire State Development, Rochester Institute of Technology, miasto Rochester, 
BOCES, Rochester City School District, Rochester Technology and Manufacturing 
Association, Greater Rochester Enterprise, RochesterWorks!, Departament Pracy stanu 
Nowy Jork oraz władzami hrabstwa Monroe. Dzięki tym partnerstwom osoby uczące się 
uzyskują dostęp do edukacji i wsparcie w zakresie zatrudnienia poprzez możliwości 
uczenia się w miejscu pracy i aktywne pośrednictwo pracy.  
  
Prezes i dyrektor generalna Empire State Development i komisarz, Hope Knight, 
powiedziała: „Wspierając ten ważny projekt, dbamy o to, aby pracownicy w naszym 
regionie posiadali umiejętności niezbędne do konkurowania na dzisiejszym 
dynamicznym i ciągle zmieniającym się rynku pracy. Nowe Centrum Rozwoju 
Pracowników w Regionie Finger Lakes na kampusie MCC zwiększy możliwości firm w 
zakresie dostępu do solidnej bazy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy 
będą wspierać rozwój lokalnego biznesu i przyczyniać się do rozwoju regionalnej 
gospodarki”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Nieustające wsparcie gubernator Hochul dla rozwoju pracowników otwiera nowe 
możliwości dla mieszkańców stanu Nowy Jork w całym kraju. Centrum Rozwoju 
Pracowników w Regionie Finger Lakes po części zostało zbudowane dzięki pracy 
praktykantów, wykorzystując ich umiejętności zdobyte podczas szkoleń, które będą tutaj 
prowadzone. Zachęcam mieszkańców stanu Nowy Jork, zainteresowanych pracą, w 
której mogą uzyskać dobre wynagrodzenie, a jednocześnie zdobyć umiejętności 
niezbędne do osiągania sukcesów, aby rozważyli udział w programie praktyk 
zawodowych”.  
  
Tymczasowa Kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „SUNY 
dostosowuje się do zapotrzebowania na pracowników nie tylko dzisiaj, ale także 
przewiduje potrzeby jutra. Udostępniając to nowoczesne centrum edukacyjne, 
przystosowane do nauczania umiejętności w zakresie produkcji, informatyki i usług 
profesjonalnych, inwestujemy w potencjał wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy chcą zmienić branżę lub rozwinąć swoją karierę zawodową. Gubernator Hochul 
po raz kolejny opowiedziała się za szkolnictwem wyższym jako sposobem na rozwój 
gospodarki stanu i inwestowanie w naszych utalentowanych uczniów, aby mogli 
realizować swoje marzenia, za co jej dziękujemy”.  



 

 

  

Tymczasowa kanclerz Stanley podkreśliła również, że działania związane z 
uruchomieniem Centrum FWD oraz jego wyposażenie zostały sfinansowane z dotacji w 
wysokości 3,2 mln USD, przyznanej przez Fundację Ralpha C. Wilsona, Jr. Foundation.  

  
Centrum FWD zostało zaprojektowane z myślą o wspieraniu zróżnicowanych 
programów i umożliwieniu szybkiej modyfikacji przestrzeni w celu spełnienia 
specyficznych potrzeb regionalnych pracodawców. Nowe programy oferowane w 
Centrum FWD będą ukierunkowane na umiejętności związane z Przemysłem 4.0 w 
zakresie automatyki, robotyki, mechatroniki oraz technologii informatycznych. Ponadto 
nacisk zostanie położony na nauczanie w zakresie zawodów specjalistycznych i praktyk 
zawodowych dla młodzieży. Aby wzmocnić proces kształcenia, model programu 
rozpoczęcia nauki w szkole wyższej będzie obejmował zapoznawanie uczniów szkół 
średnich z zaawansowanymi inteligentnymi technologiami. Trwają prace nad nowymi 
programami i dodatkowymi partnerstwami, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.FWD-Center.com.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie jest zgodne z szeroko zakrojonymi działaniami gubernator 
Hochul, mającymi na celu opracowanie i koordynację skutecznych szkoleń oraz 
programów rozwoju pracowników w całym stanie. Niedawno ogłosiła ona utworzenie 
Biura ds. Strategicznego Rozwoju Kadr Stanu Nowy Jork (New York State Office of 
Strategic Workforce Development), którego zadaniem będzie udoskonalanie stanowych 
programów i praktyk rozwoju kadr, aby lepiej odpowiadały potrzebom i priorytetom 
współczesnych pracodawców. Po raz pierwszy gubernator zaproponowała utworzenie 
nowego biura w ramach programu Empire State Development, które będzie kierowane 
przez Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego, w swoim orędziu stanowym na 
początku tego roku i przeznaczyła na ten cel środki finansowe, które zostały 
zatwierdzone w budżecie na rok 2023.  
  
Fundusze stanowe w wysokości 350 mln USD zostaną przeznaczone na wsparcie 
szeroko zakrojonych, rekordowych i skoordynowanych inwestycji w rozwój kadr we 
wszystkich agencjach i urzędach stanowych. 150 mln USD z tej kwoty przewidziano na 
wieloletnie finansowanie nowych inicjatyw grantowych, które mają przede wszystkim 
wspierać programy szkoleniowe dla wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
ukierunkowane na pracodawców.  
  

Senator stanu, Samra Brouk, powiedziała: „W związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem na pracowników w branżach zaawansowanych technologicznie, 
Centrum FWD zapewni, że nasz region będzie gotowy sprostać temu wyzwaniu. 
Pracownicy, którym umożliwi ono udział w rozwoju tych zaawansowanych branż, 
skorzystają z szansy na odniesienie sukcesu, co przyniesie korzyści wszystkim 
mieszkańcom naszej społeczności. Jestem dumna, że mogę wspierać takie inicjatywy 
jak ta, które promują uczenie się przez całe życie, wspierają naszych pracowników i 
ożywiają naszą społeczność i gospodarkę, i z niecierpliwością czekam, aż Centrum 
FWD przyniesie efekty dla Rochester”.  
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Członek Izby Zgromadzenia, Harry Bronson, powiedział: „Nasz region, dzięki 
współpracy różnych instytucji, przoduje w kształceniu i przygotowywaniu pracowników 
do pracy w istniejących, rozwijających się i nowo powstających gałęziach przemysłu i 
technologii. Centrum FWD jest zwieńczeniem wieloletniej współpracy, która została 
scementowana w jednym miejscu - na kampusie Monroe Community College w 
śródmieściu. Rozpoczyna się nowa era praktyk zawodowych, dzięki którym uczniowie 
mogą zarabiać, ucząc się, a pracodawcy zyskać nowych wykwalifikowanych 
pracowników w regionie Finger Lakes. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony 
gubernator Hochul, Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes 
oraz uczelni SUNY. Ta inwestycja stwarza szanse na przyszłość dla naszych rodzin”.  
  
Członkini Izby Zgromadzenia, Sarah Clark, powiedziała: „Cieszy mnie fakt, że 
społeczność i sektor prywatny łączą siły, aby wykorzystać tę niezwykłą szansę dla 
regionalnej gospodarki i pracowników w Rochester. Centrum Rozwoju Pracowników w 
Regionie Finger Lakes na kampusie MCC w śródmieściu to dokładnie ten rodzaj 
projektu, którego potrzebujemy, aby w sposób zrównoważony podnieść się po 
pandemii. Partnerstwo, które doprowadziło do realizacji tego projektu, świadczy o 
wyjątkowości naszego stanu i stwarza nieograniczone możliwości dla różnych gałęzi 
przemysłu, na których skoncentruje się centrum FWD, a także dla utalentowanych 
pracowników. Z dumą wspieram inwestycje władz stanu Nowy Jork w tę nową 
inicjatywę. Dziękuję gubernator Hochul, MCC, SUNY oraz wielu, wielu innym 
partnerom, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia”.  
  
Członkini Izby Zgromadzenia, Jennifer Lunsford, powiedziała: „Centrum Rozwoju 
Pracowników w Regionie Finger Lakes na kampusie MCC w śródmieściu Rochester 
zapewnia pracownikom rozwój, tak bardzo potrzebny w dzisiejszej gospodarce. Ten 
projekt i dzisiejsze uroczyste otwarcie przygotowują następne pokolenie do pracy na 
stanowiskach technicznych, na które będzie duże zapotrzebowanie w najbliższych 
latach, jeśli nie dziesięcioleciach. Jest to korzystne dla naszej społeczności, regionu i 
wspólnej przyszłości”.  
  
Naczelnik hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Centrum FWD, koncentrując 
się na umiejętnościach, na które istnieje zapotrzebowanie obecnie i w przyszłości, 
zwiększy możliwości zatrudnienia dla mieszkańców hrabstwa Monroe i regionu Finger 
Lakes, wzmocni istniejące firmy i pomoże pobudzić inwestycje w naszą gospodarkę i 
naszych obywateli. Rozwój gospodarczy i rozwój pracowników jest kluczowym filarem 
wspierającym pomyślną przyszłość hrabstwa Monroe, dlatego pragnę podziękować 
gubernator Kathy Hochul, Regionalnej Radzie Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger 
Lakes oraz Uniwersytetowi Stanu Nowy Jork za ich zaangażowanie na rzecz naszej 
społeczności”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik D. Evans, powiedział: „Jest to ważne działanie mające 
na celu połączenie pracodawców z edukatorami i zapewnienie programów 
szkoleniowych zapewniających pracownikom poszukiwane na rynku umiejętności. 
Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy Rochester będą mogli skorzystać z tych możliwości, a 



 

 

także to, że nasze miasto będzie mogło poszczycić się reputacją jako centrum 
wykształconych pracowników i dobrych miejsc pracy”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, Bob 
Duffy, prezes i dyrektor naczelny Greater Rochester Chamber of Commerce oraz 
dr Denise Battles, prezes SUNY Geneseo, powiedzieli: „Jesteśmy wdzięczni za 
inwestycję władz stanu Nowy Jork w Centrum Rozwoju Pracowników w Regionie Finger 
Lakes. To publiczno-prywatne partnerstwo umożliwi osobom indywidualnym odbycie 
szkolenia w zakresie zawodów, na które jest duży popyt w naszym regionie. Taka 
współpraca między uczelniami wyższymi a pracodawcami w regionie Finger Lakes 
pozwala zniwelować braki w umiejętnościach i przyczynia się do rozwoju regionalnej 
gospodarki, zapewniając studentom fachową wiedzę, której potrzebują, aby osiągnąć 
sukces, pozostać w naszej społeczności i zapewnić swoim rodzinom realną płacę 
pozwalającą na samodzielne utrzymanie”.  
  
Prezes Monroe Community College, dr DeAnna R. Burt-Nanna, powiedziała: „W 
czasie, gdy nasz region rozpoczyna odbudowę po pandemii COVID-19, ważne jest, aby 
zapewnić wsparcie dla każdego. Centrum FWD stanowi istotny krok naprzód dla 
wszystkich – od uczniów szkół średnich po pracujących rodziców, weteranów 
wojskowych oraz osoby bezrobotne i pracujące w niepełnym wymiarze godzin – 
poszukujących wysokiej jakości, przyspieszonych szkoleń bez konieczności zadłużania 
się, a także możliwości zdobycia poszukiwanej pracy, która zapewni utrzymanie 
rodziny. Silne sojusze między MCC a innymi uczelniami, pracodawcami i grupami 
branżowymi, liderami społeczności oraz władzami lokalnymi i stanowymi 
odzwierciedlają nasze wspólne zaangażowanie w budowanie silniejszych, bardziej 
integracyjnych społeczności i zapewnianie możliwości rozwoju dla wszystkich 
mieszkańców naszego regionu, niezależnie od kodu pocztowego. Zarząd uczelni MCC 
jest wdzięczny za inwestycje władz stanu Nowy Jork w naszych studentów, 
społeczność i region”.  
  
Wiceprezes Monroe Community College ds. rozwoju gospodarczego, 
pracowników i kształcenia technicznego w ramach kariery zawodowej, dr Robin 
Cole Jr. powiedział: „W Monroe Community College cieszymy się, że wizja Centrum 
FWD zostanie urzeczywistniona. Nakłady na rozwój przyszłych techników w regionie 
Finger Lakes są widoczne w działaniach centrum i podmiotów współpracujących przy 
tej inicjatywie. W miarę jak wkraczamy w rewolucję Przemysłu 4.0, firmy koncentrują się 
na zestawach umiejętności, które być może nie mają konkretnych opisów stanowisk, ale 
wymagają techników zorientowanych na rozwój i posiadających umiejętności na miarę 
XXI wieku. To centrum i szkolenia, które będą się tu odbywać, pozwolą zmienić nasze 
„palce” w wyciągającą się do społeczności dłoń, zachęcającą do udziału w 
przedsięwzięciu, jakim jest zrównoważony rozwój ekonomiczny i zwiększanie 
możliwości awansu zawodowego”.  
  
Informacje o Uniwersytecie Stanu Nowy Jork  
Uniwersytet Stanu Nowy Jork (State University of New York, SUNY) jest największym 
kompleksowym systemem szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, a ponad 



 

 

95 procent wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork mieszka w promieniu 30 mil od 
jednego z 64 college'ów i uniwersytetów SUNY. W ramach całego systemu, SUNY 
posiada cztery akademickie centra zdrowia, pięć szpitali, cztery uniwersytety medyczne, 
dwie uczelnie dentystyczne i uczelnię prawniczą, jedyną w stanie uczelnię 
optometryczną, a także zarządza jednym z narodowych laboratoriów Departamentu 
Energii USA (US Department of Energy). Łącznie na uczelni SUNY studiuje około 1,3 
miliona studentów w ramach kursów i programów prowadzonych w systemie 
kredytowym i niekredytowym, kształcenia ustawicznego oraz programów społecznych. 
SUNY nadzoruje prawie jedną czwartą badań akademickich w stanie Nowy Jork. 
Wydatki na badania w całym systemie w roku podatkowym 2021 wyniosły prawie 1,1 
mld USD. W badania te znaczący wkład mieli również studenci i wykładowcy. Na całym 
świecie są ponad 3 miliony absolwentów SUNY, a jeden na trzech mieszkańców stanu 
Nowy Jork z dyplomem ukończenia studiów jest absolwentem SUNY. Więcej informacji 
o stwarzanych przez SUNY możliwościach można znaleźć na stronie www.suny.edu.  
  
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.  
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