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Krzysztof Jurgiel pozostał ministrem rolnictwa
Autor: Ewa Ploplis
Data: 10 stycznia 2018

Rekonstrukcja rządu stała się faktem. Pięciu ministrów odeszło z rządu,
a trzech zmieniło swoje dotychczasowe stanowiska. Wśród wymienionych –
nowych ministrów nie znalazł się minister rolnictwa i rozwoju wsi. Oznacza to,
że Premier Mateusz Morawiecki i partia rządząca PiS pozytywnie oceniają
pracę Krzysztofa Jurgiela. Zostały także utworzone nowe ministerstwa.
W polskim rządzie nastąpiły zmiany personalne i strukturalne. Odeszło pięciu ministrów: środowiska,
zdrowia, spraw zagranicznych, cyfryzacji i obrony narodowej. Trzech ministrów pozostało w rządzie,
jednak zmienili funkcje – resorty. Zostały także utworzone nowe ministerstwa: Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
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Prezydent Andrzej Duda

–Gratuluję Panu Premierowi, przede wszystkim odwagi i umiejętności dokonywania zmian, nie tylko
tych o charakterze personalnym, ale także zmian o charakterze strukturalnym i organizacyjnym –
powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zaprzysiężenia nowych członków Rady
Ministrów.

Rekonstrukcja rządu – nowy szef finansów
Po rekonstrukcji rządu ministrem finansów została Teresa Czerwińska. Przypomnijmy, że
dotychczas pełniła ona funkcję wiceministra w resorcie finansów, którego szefem był premier
Mateusz Morawiecki. Nowa pani minister finansów dotychczas zajmowała się w resorcie m.in.
przygotowaniem budżetu państwa.

Nowy minister środowiska

fot. źródło: premier.gov.pl
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel pozostał na stanowisku w nowym rządzie premiera
Mateusza Morawieckiego

Rekonstrukcja rządu to także zmiana szefa resortu środowiska. Nowym ministrem środowiska został
Henryk Kowalczyk. Przekazał on Jackowi Sasinowi funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego
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Rady Ministrów. Dotychczas ministrem środowiska był Jan Szyszko.

Rekonstrukcja rządu – zmiana szefa resortu zdrowia
Premier Morawiecki powołał także nowego ministra zdrowia. Jest nim Łukasz Szumowski – kardiolog
i profesor nauk medycznych. Dotychczas pełnił on funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Stanowisko szefa resortu zdrowia opuścił Konstanty Radziwiłł.

Nowy szef MSZ
Jacek Czaputowicz został nowym ministrem spraw zagranicznych (MSZ).

MSWiA po rekonstrukcji rządu
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji został Joachim Brudziński. Zajął on stanowisko szefa
resortu po Mariuszu Błaszczaku, któremu Premier przydzielił nowe zadania.

Nowy minister MON
Rekonstrukcja rządu objęła także resort obrony. Nowym szefem MON został Mariusz Błaszczak,
który pełnił funkcję szefa MSW. Zajął on miejsce Antoniego Macierewicza.

Rekonstrukcja rządu – łączenie gospodarki i społeczeństwa
Premier M. Morawiecki podkreśla, że planuje stworzyć rząd, który będzie łączyć gospodarkę
i społeczeństwo w wielu wymiarach:
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Premier Mateusz Morawiecki

–Chcemy być rządem, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale też ten wymiar europejski
z wymiarem naszym, polskim i lokalnym – mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że chce
łączyć wymiar globalny z Polską powiatową. Łączyć prawo ze sprawiedliwością.

Rekonstrukcja rządu – resort infrastruktury
Andrzej Adamczyk stanął na czele resortu infrastruktury.

Nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Premier M. Morawiecki utworzył Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego szefem jest Jerzy
Kwieciński, który dotychczas był wiceministrem rozwoju.

Nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Powstało także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pokieruje nim Jadwiga Emilewicz,
która dotychczas była wiceministrem w resorcie rozwoju. Nowy resort ma zajmować się kwestiami
związanymi z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością.
–Polska jest pięknym żaglowcem płynącym po morzach i oceanach. To, czy bezpiecznie zawinie do
portu i czy znajdzie nowe drogi, zależy przede wszystkim od załogi – mówi Premier M. Morawiecki.
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