Uroczystość zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowego
rządu. Premierem został Mateusz Morawiecki. Zatrzymał on także swoje
stanowiska jako minister finansów i gospodarki. Decyzją nowego
premiera jest pozostawienie dotychczasowego rządu Beaty Szydło bez
zmian. Była premier została wiceprezesem Rady Ministrów.

Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego:
Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele rządu. Traktuję tę służbę
publiczną jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w imieniu
obywateli tak, by obywatelom żyło się jak najlepiej. Mogę obiecać, że będzie
to rząd, który będzie czerpał najlepsze doświadczenia z dotychczasowych
osiągnięć. Będzie to rząd kontynuacji. Naszą latarnią, naszym punktem odniesienia
będzie rodzina, praca, godna praca, mieszkanie dla wszystkich, dostępne dla jak
największej liczby osób
— powiedział nowy premier Rzeczpospolitej, Mateusz Morawiecki.

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy:
To bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej, którego gratuluję. Pozostanie
w pamięci Polaków, którzy oglądają tę uroczystość. (…) Chcę z całego serca
pogratulować panu premierowi objęcia teki premiera. Ktoś może powiedzieć,
że nie ma zmiany. Jest zmiana, jest nowy prezes Rady Ministrów, który podjął
decyzję, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim przeprowadzi
w niej zmiany. (…) To dobra, koleżeńska decyzja, by z gabinetu premiera,
własnymi oczami spojrzeć na pracę ministrów
– mówił prezydent.
Mam prośbę do pana premiera. (…) Były też mankamenty, które mam nadzieję jako
prezydent RP, że znikną
– stwierdził Andrzej Duda.
Życzę państwu byśmy wszyscy mieli taką energię, przekonanie i wolę realizacji tego
co obiecaliśmy w 2015 roku. (…) Nie dla zaszczytów, ale by ciężko pracować,
pokazać ludziom, że dobra zmiana w Polsce jest możliwa. Pokazaliście, że dało się
zrobić wiele rzeczy, o których mówiono, że jest niewykonalne. (…) 500+ miało być
niewykonalne, a budżet miał się nie zamknąć. Program się udał i budżet
się zamknął
– powiedział.
Dziękując państwu za pracę proszę o jeszcze więcej wysiłku i liczę na dobrą
współpracę z prezydentem RP. Dla dobra RP, dla dobra naszych rodaków, którym
obiecaliśmy znacznie więcej niż się do tej pory udało zrobić. Mam tę ogromną
ambicję byśmy zrealizowali wszystkie obietnice
– zakończył prezydent Andrzej Duda.

