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Prezydent
powołał
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rządu:
nowych

Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady
Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki został powołany
na ministra cyfryzacji. Na funkcje wicepremierów powołani
zostali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia
Jarosław Gowin oraz Piotr Gliński.
Uroczystość odbyła się we wtorek po południu w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego. Przed powołaniem nowych ministrów prezydent
odwołał Jadwigę Emilewicz ze stanowiska wicepremier i minister
rozwoju oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego z funkcji ministra
rolnictwa i rozwoju wsi.
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Prezes PiS Jarosław Kaczyński został powołany na funkcję
wicepremiera. Według dotychczasowych doniesień lider PiS ma
stanąć na czele Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości
i Obrony Narodowej.
Piotr Gliński został odwołany z funkcji wicepremiera, ministra
kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącego
Komitetu ds. Pożytku Publicznego i jednocześnie powołany
na wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego
i sportu oraz
Publicznego.
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Szef Porozumienia Jarosław Gowin został powołany na funkcję
wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.
Prezydent odwołał Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra
finansów i jednocześnie powołał – na urząd ministra finansów,
funduszy i polityki regionalnej.
Michał Kurtyka został odwołany z funkcji ministra klimatu
i powołany na stanowisko ministra klimatu i środowiska.
Z funkcji minister rodziny, pracy i polityki społecznej
odwołana została Marlena Maląg; powołana została jednocześnie
na stanowisko minister rodziny i polityki społecznej.
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powołany Grzegorz Puda.
W skład rządu weszli również we wtorek – jako ministrowieczłonkowie Rady Ministrów – Michał Cieślak oraz Michał Wójcik.
Pierwotnie uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów miała
się odbyć w poniedziałek, jednak tego dnia rano Przemysław
Czarnek – który miał zostać powołany na stanowisko ministra
edukacji i nauki – poinformował, że ma dodatni wynik testu
na obecność koronawirusa (wirusa KPCh – przyp. redakcji).
W tej sytuacji premier Mateusz Morawiecki zwrócił się
do prezydenta Dudy o zmianę terminu dokonania zmian w Radzie
Ministrów. Wtorkowa uroczystość z uwagi na zagrożenie COVID-19
odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
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