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PREFERENCJE PARTYJNE TYDZIEŃ PRZED WYBORAMI

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2001

PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH
JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE Z PODANIEM ŹRÓDŁA

Tydzień przed wyborami1 66% ankietowanych zadeklarowało, że chce wziąć udział
w głosowaniu. Jednocześnie 16% potencjalnych wyborców ciągle nie umie wskazać
ugrupowania, na które chciałoby głosować. Ponieważ do dnia wyborów pozostało już bardzo
mało czasu, należy przypuszczać, że faktycznie także ta grupa ankietowanych nie weźmie
w nich udziału. Wyborcze deklaracje składane w sondażach zwykle znacznie przekraczają
odsetek osób, które potem rzeczywiście uczestniczą w głosowaniu, gdyż wielu respondentów
obawia się, że zgłoszenie ankieterowi swej ewentualnej absencji będzie postrzegane jako coś
niewłaściwego. Cztery lata temu udział w wyborach zapowiadało 65% wyborców, podczas
gdy faktyczna frekwencja wyniosła niespełna 48%.
Gdyby wyborcy podtrzymali swoje decyzje i 23 września głosowali dokładnie tak, jak
zdecydowali tydzień wcześniej, wówczas do Sejmu weszłyby: koalicja wyborcza SLD-UP,
PO, PiS, PSL, Samoobrona i LPR. Największe poparcie otrzymałaby koalicja SLD-UP, na
którą chce głosować 50% wyborców. Pozostałe ugrupowania uzyskały wyraźnie mniejsze
poparcie. Chęć oddania głosu na PO deklaruje 13% wyborców, a na PiS i PSL po 9%
respondentów wybierających się do lokali wyborczych. Samoobrona uzyskała przychylność
6% potencjalnych wyborców. Wynik na granicy progu wyborczego (5%) osiągnęła LPR.
Gdyby deklaracje ankietowanych się potwierdziły, poza parlamentem znalazłyby się
ugrupowania sprawujące władzę w ciągu ostatnich czterech lat: AWSP, na którą zamierza
głosować 5% wyborców (jako koalicja powinna przekroczyć próg 8%) oraz UW z 3%
poparciem. Na pozostałe ugrupowania ubiegające się o miejsca w parlamencie głosowałoby
poniżej 1% wyborców.

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (136) przeprowadzono w dniach 13-16 września 2001 roku
na liczącej 1225 osób reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.
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Tabela 1
Wskazania respondentów według terminów badań
Na kandydatów której partii, ugrupowania lub koalicji
ugrupowań zamierza Pan(i) głosować 23 września br.?

VI 2001*

VII 2001

VIII 2001

IX 2001

w procentach
Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z Unią Pracy

54

52

50

50

Platforma Obywatelska

15

13

14

13

Polskie Stronnictwo Ludowe

8

13

10

9

Prawo i Sprawiedliwość

6

6

10

9

Samoobrona RP

2

2

1

6

Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

11

6

5

5

Liga Polskich Rodzin

-

2

1

5

Unia Wolności

2

4

4

3

Polska Unia Gospodarcza

0

1

0

0

Polska Partia Socjalistyczna

0

0

0

0

Alternatywa - Ruch Społeczny

0

0

0

0

Konfederacja

0

0

0

0

Mniejszość Niemiecka

-

-

-

0

Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska

-

-

-

0

Polska Wspólnota Narodowa

-

-

-

0

569

531

467

678

N=

* W czerwcu pytanie brzmiało: „Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to na
kandydatów której partii, ugrupowania lub koalicji ugrupowań głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach”?
W komunikacie opublikowanym w czerwcu uwzględniliśmy kategorię „trudno powiedzieć”, stąd odsetki głosów
na poszczególne ugrupowania były nieco inne.



Zgodnie z oczekiwaniami ostatni sondaż przedwyborczy wróży bezapelacyjne
zwycięstwo koalicji SLD-UP, jednak osiągnięcie przez te ugrupowania większości
pozwalającej na samodzielne utworzenie rządu - zważywszy jeszcze na trzyprocentowy
margines błędu - stoi pod znakiem zapytania. Jeśli sprawdzą się deklaracje wyborców, do
Sejmu wejdą także PO, PiS i PSL. Zapewne kampania wyborcza Samoobrony zwrócona do
środowisk, które „przegrały” w wyniku transformacji, i najwyraźniej kontestująca status quo

-3na scenie politycznej sprawiła, że także to ugrupowanie w naszym sondażu przekroczyło próg
wyborczy i ma szansę znaleźć się w parlamencie. W trakcie udanej kampanii - jak można
sądzić na podstawie wyników - sympatyków zyskała również LPR, której rezultat jest bliski
progu wyborczego. Jeśli weźmiemy pod uwagę błąd statystyczny, to możemy przypuszczać,
że także UW i AWS ciągle nie są pozbawione szans. Nie należy zapominać, że deklaracje
ankietowanych zostały złożone tydzień przed wyborami, kiedy trwa jeszcze najgorętszy okres
kampanii wyborczej, a pod jej wpływem decyzje wyborców, a także osób, które zastanawiają
się, czy warto głosować, mogą się jeszcze zmienić.
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