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PREFERENCJE PARTYJNE W GRUDNIU

KOMUNIKAT Z BADAŃ

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005

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

Chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w pierwszą niedzielę
grudnia, zadeklarowało 56% ankietowanych, to jest o 3 punkty procentowe mniej niż przed
miesiącem.
Nadal wyraźnym liderem naszego rankingu1 pozostaje zwycięzca wrześniowych
wyborów - PiS. Zamiar poparcia tego ugrupowania zgłasza prawie dwie piąte respondentów,
którzy mówią, że na pewno wzięliby udział w głosowaniu (39%). W porównaniu z listopadem
notowania rządzącej partii obniżyły się o 4 punkty, nadal jednak są wyraźnie wyższe od
wyniku uzyskanego w wyborach (o 12 punktów). Lepszy niż w wyborach jest także wynik
PO, zajmującej drugie miejsce. Poparcie dla tego ugrupowania wyraziło 30% zdeklarowanych
wyborców (o 6 punktów więcej niż w wyborach). W porównaniu z listopadem notowania PO
nieznacznie się poprawiły (wzrost o 2 punkty procentowe).
Pozostałe ugrupowania nadal mają gorsze wyniki niż wyborach. Na trzecim miejscu
jest Samoobrona, którą popiera 8% zdeklarowanych wyborców, tyle samo co przed
miesiącem. Poniżej wyborczego progu spadły notowania LPR, na którą chce głosować
obecnie 4% potencjalnych uczestników głosowania. (To już tylko połowa odsetka osób, które
poparły to ugrupowanie w wyborach.) Tyle samo respondentów (4%) poparłoby w tym
miesiącu SLD. Jest to także wynik minimalnie gorszy niż przed miesiącem i wyraźnie gorszy
niż osiągnięty przez to ugrupowanie w wyborach. Po 3% poparcia uzyskały w tym miesiącu
PSL i SdPl, 2% wiernych zwolenników ma UPR, a 1% chce głosować na Partię
Demokratyczną - demokratów.pl. Minimalnie wzrósł odsetek tych, którzy chcieliby wziąć
udział w wyborach, jednak w tej chwili nie wiedzą, na kogo oddaliby swój głos (6%).

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (187) zrealizowano w dniach 2-5 grudnia 2005 roku na liczącej
1018 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

-2Tabela 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?

Wyniki wyborów
parlamentarnych

Odpowiedzi osób deklarujących wzięcie udziału
w potencjalnych wyborach
IX 2005 - na
tydzień przed
wyborami

XI 2005*

XII 2005*

w procentach
Prawo i Sprawiedliwość

26,99

27

43

39

Platforma Obywatelska RP

24,14

33

28

30

Samoobrona RP

11,41

12

8

8

Liga Polskich Rodzin

7,97

9

5

4

Sojusz Lewicy Demokratycznej

11,31

6

5

4

Polskie Stronnictwo Ludowe

6,96

5

2

3

Socjaldemokracja Polska

3,89

2

1

3

Platforma Janusza Korwin-Mikkego /
UPR

1,57

2

1

2

Partia Demokratyczna - demokraci.pl

2,45

2

2

1

Ruch Patriotyczny

1,05

0

0

0

Inne

2,26

4

0

1

-

-

4

6

11 804 676

484

600

574

Trudno powiedzieć
N=

* UWAGA: podstawą procentowania są wszyscy ci, którzy deklarują, że na pewno wezmą udział w wyborach


W tym miesiącu nieznacznie poprawiły się notowania PO, zajmującej drugie miejsce
w naszym rankingu, natomiast nieco stracił na poparciu rządzący PiS. Nadal jednak przewaga
PiS nad PO jest bardzo wyraźna. Tylko te dwa ugrupowania oraz Samoobrona wprowadziłyby
swoich przedstawicieli do Sejmu, gdyby wybory odbywały się już teraz.
Wydaje się, że wśród wyborców nadal utrzymuje się wyraźna linia podziału między
zwolennikami PiS i PO. Oba te ugrupowania osiągają lepszy wynik niż w wyborach, podczas
gdy pozostałe partie tracą w stosunku do wyborów. Szczególnie wyraźny jest spadek poparcia
dla LPR, któremu z pewnością nie przysparzają zwolenników przytaczane w mediach
dwuznaczne zachowania członków Młodzieży Wszechpolskiej oraz spory wewnętrzne.
Jednak nadal najliczniej nie potwierdzają poparcia udzielonego w wyborach sympatycy SLD,
co świadczy o tym, że zwolennicy lewicy są ciągle w głębokiej defensywie.
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