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PREFERENCJE PARTYJNE TRZY TYGODNIE PO WYBORACH

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2001

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

W połowie października, tuż przed ustąpieniem rządu Jerzego Buzka i powołaniem
nowego rządu przez koalicję SLD-UP-PSL, zapytaliśmy ankietowanych1, jak głosowaliby
w wyborach parlamentarnych, gdyby miały one się odbyć jeszcze raz. W momencie
przeprowadzania sondażu powstanie nowej koalicji i nowego rządu było już przesądzone,
jednak nowy rząd nie został jeszcze zaprzysiężony.

Gdyby w październiku Polacy głosowali jeszcze raz, to - według ich deklaracji wybory cieszyłyby się takim samym zainteresowaniem. Chęć udania się do lokali wyborczych
zadeklarowało 66% wyborców, tj. tyle samo, ile zapowiadało udział w wyborach tydzień
przed ich terminem.
Gdyby Polacy jeszcze raz decydowali o składzie parlamentu, nadal zdecydowaną
przewagę miałaby w nim koalicja SLD-UP, na którą oddałoby głos 39% deklarujących udział
w wyborach. Drugie miejsce, podobnie jak 23 września, zajęłaby Platforma Obywatelska,
którą poparłoby 14% uczestników głosowania. Na trzecim miejscu znalazłaby się
Samoobrona, na którą trzy tygodnie po wyborach głosowałoby 12% wyborców.
Do parlamentu wprowadziłby swoich przedstawicieli PiS (9%). Swoich posłów i senatorów
miałby również PSL oraz LPR (po 8%). Także w październiku do parlamentu nie dostałyby
się UW (4%) i AWSP (2%).

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (137) przeprowadzono w dniach 12-15 października 2001 roku
na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.

-2Tabela 1
Gdyby nie udało się utworzyć rządu i odbyły się
powtórne wybory, to na kandydatów której partii,
ugrupowania lub koalicji by Pan(i) głosował(a)?

Wskazania respondentów
(N=670)

Wyniki wyborów
z 23 września br.

w procentach
Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z Unią Pracy

39

41

Platforma Obywatelska

14

13

Samoobrona RP

12

10

Prawo i Sprawiedliwość

9

9,5

Polskie Stronnictwo Ludowe

8

9

Liga Polskich Rodzin

8

8

Unia Wolności

4

3

Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

2

6

Alternatywa - Ruch Społeczny

1

0

Polska Partia Socjalistyczna

1

0

Inna partia

1

1

1

-

Trudno powiedzieć

W sondażowych deklaracjach, które ankietowani składali trzy tygodnie po głosowaniu,
nieznacznie gorszy rezultat w porównaniu z wynikami wyborów osiągnęła koalicja SLD-UP.
Trzeba jednak zastrzec, że w pytaniu zawarte było założenie, iż misja utworzenia rządu przez
Leszka Millera się nie powiedzie, co na część badanych mogło oddziaływać zniechęcająco.
Nieco

lepszy

wynik

osiągnęła

natomiast

Samoobrona.

Można

przypuszczać,

że

nadspodziewanie udany start tego ugrupowania w wyborach, a także bardziej stonowana
po 23 września postawa lidera zachęciły zwolenników Samoobrony, którzy dotychczas nie
ujawniali sympatii do tej partii, do wyrażenia swoich poglądów. AWSP po klęsce w wyborach
niemal zupełnie utraciła swoich zwolenników.
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