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PREFERENCJE PARTYJNE W LUTYM

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, LUTY 2002
PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH
JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE Z PODANIEM ŹRÓDŁA

Prezentację wyników najnowszego sondażu1, dotyczących popularności partii
politycznych, musimy zacząć od uwag metodologicznych.
Od lutego preferencje partyjne Polaków będziemy przedstawiać tak jak w okresach
bezpośrednio przedwyborczych, czyli inaczej, niż robiliśmy to ostatnio. W tabeli z danymi nie
będziemy już umieszczać odsetka potencjalnych wyborców, którzy nie wiedzą, na kogo
oddaliby swój głos, czyli udzielają odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Wielkość poparcia dla
poszczególnych ugrupowań jest więc obecnie procentowana do tej grupy wyborców, którzy po
pierwsze - chcą uczestniczyć w wyborach, po drugie - wiedzą, na kogo będą głosować. Zatem
trzeba pamiętać, że mówiąc w skrócie „wyborcy” będziemy mieli na myśli osoby
deklarujące udział w wyborach i mające skrystalizowane preferencje.
W tym miesiącu rozszerzyliśmy listę partii i ugrupowań politycznych przedstawianą
ankietowanym. Z racji zmian po prawej stronie sceny politycznej na liście umieściliśmy
oddzielnie ugrupowania wchodzące dotąd w skład koalicji wyborczej AWSP, w tym także
nową partię SKL-Ruch Nowej Polski.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w lutym, udział w nich wzięłoby - według
własnych deklaracji - 57% ankietowanych, czyli prawie tyle samo, co w styczniu. Wśród osób
deklarujących udział w głosowaniu rośnie odsetek potencjalnych wyborców niemających
jednoznacznych sympatii partyjnych. Obecnie 13% badanych deklarujących chęć uczestniczenia w wyborach (o 1 punkt więcej niż w styczniu, o 5 punktów więcej niż w grudniu i aż
o 7 punktów więcej niż w listopadzie) nie wie, na którą partię oddałoby swój głos.

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (141) przeprowadzono w dniach od 1 do 4 lutego 2002 roku
na liczącej 954 osoby reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.
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Tabela 1
Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się
wybory do Sejmu i Senatu, to na kandydatów
której partii lub ugrupowania głosował(a)by
Pan(i) w tych wyborach?

Odpowiedzi osób deklarujących wzięcie udziału
w potencjalnych wyborach i mających sprecyzowane sympatie
polityczne*
XI 2001

XII 2001

I 2002

II 2002

w procentach
Sojusz Lewicy Demokratycznej

48

Unia Pracy

40

40

47

3

3

1

Platforma Obywatelska

12

12

12

11

Samoobrona

10

9

8

10

Prawo i Sprawiedliwość

7

13

11

9

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

8

8

8

Liga Polskich Rodzin

6

7

6

7

KPEiR

1

2

2

3

AWSP / RS AWS

2

2

4

2

Unia Wolności

3

3

3

2

Unia Polityki Realnej

1

1

1

1

Polska Partia Socjalistyczna

1

0

0

0

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe

-

-

-

0

SKL-Ruch Nowej Polski

-

-

-

0

Inne

1

1

1

0

N=572

N=510

N=494

N=475

*Uwaga: W tabeli nie uwzględnione są odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Wielkość poparcia dla poszczególnych
ugrupowań jest procentowana do tej grupy wyborców, którzy po pierwsze - chcą uczestniczyć w wyborach,
po drugie - wiedzą, na kogo będą głosować. Dane za poprzednie miesiące zostały przeliczone według tej metody.

Wśród osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie
partyjne największe poparcie uzyskało SLD (47% wskazań). W porównaniu z sondażem
styczniowym poparcie dla SLD wzrosło aż o 7 punktów procentowych. Nieco straciła
natomiast Unia Pracy pozostająca w sojuszu z partią Leszka Millera. W lutym na UP chciałby
głosować tylko co setny potencjalny wyborca (1%), o 2 punkty mniej niż styczniu. Nie
zmieniło się natomiast poparcie dla PSL współtworzącego koalicję rządową. Chęć głosowania
na tę partię deklaruje 8% wyborców.

-3Nieco zmalało poparcie dla niektórych partii opozycyjnych reprezentowanych
w parlamencie. Na PO głosowałby co dziewiąty wyborca mający określone sympatie partyjne
(11%), nieznacznie mniej niż miesiąc wcześniej. Poparcie dla PiS, za którym chce
opowiedzieć się co jedenasty wyborca z tej grupy (9%), obniżyło się od stycznia o 2 punkty.
Zyskała natomiast - choć w niewielkim stopniu - Samoobrona, którą w lutym zdecydowałoby
się poprzeć 10% głosujących, o dwa punkty więcej niż miesiąc wcześniej i niemal tyle samo,
co bezpośrednio po wrześniowych wyborach. Minimalnie wzrosło także poparcie dla LPR, na
którą chce głosować 7% potencjalnych wyborców.
Nieznacznie mniej osób niż w styczniu deklaruje poparcie dla ugrupowań byłej
koalicji rządowej pozostających poza parlamentem - zarówno na UW, jak i na RS AWS
głosowałoby po 2% potencjalnych wyborców. Jednoprocentowe poparcie uzyskała jeszcze
UPR, natomiast pozostałe ugrupowania nie mają na razie zwolenników.







Lutowy sondaż okazał się pomyślny dla najważniejszej partii koalicji rządzącej - SLD,
która zyskała w tym miesiącu przychylność wyborców. W większości straciły natomiast partie
opozycyjne. Trzeba jednak zastrzec, że spadek ich notowań może być w części pozorny związany przede wszystkim ze zwiększeniem liczby partii prawicowych obecnych na naszej
liście, a zatem z większym rozbiciem głosów potencjalnych zwolenników tej strony sceny
politycznej.
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