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Na początku roku ponownie wzrosło zainteresowanie udziałem w hipotetycznych
wyborach parlamentarnych i obecnie jest zbliżone do notowanego tuż przed październikowymi wyborami1. W styczniu2 zamiar głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu
zadeklarowały nieco ponad dwie trzecie (67%) dorosłych Polaków (o 3 punkty procentowe
więcej niż w grudniu 2015 r.). Jednocześnie o 4 punkty procentowe zmalał odsetek badanych
deklarujących absencję w tych wyborach (obecnie 20%), ale nadal jest ich więcej niż przed
wyborami w październiku ubiegłego roku. Na zbliżonym poziomie (13%, w porównaniu
z poprzednim badaniem wzrost o 1 punkt procentowy) utrzymuje się natomiast odsetek
badanych wahających się, czy iść na wybory parlamentarne, gdyby miały się odbyć
w najbliższą niedzielę po badaniu.
Tabela 1
Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się
wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by
Pan(i) w nich udział?*
Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału

Wskazania respondentów według terminów badań**
2015
2016
7–15 X
14–21 X
XII
I
w procentach
62
68
64
67
23
17
12
13
15
15
24
20

* W październiku 2015 roku pytanie brzmiało: „Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w wyborach do Sejmu
i Senatu, które odbędą się 25 października?”
** Z obliczeń wyłączono odmowy odpowiedzi

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie stycznia, to
w Sejmie znalazłyby się tylko cztery ugrupowania. Tak jak w ostatnich wyborach, najwięcej
głosów (39%) zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Polską Razem, Prawicą
Rzeczypospolitej i Solidarną Polską), natomiast zmiany nastąpiłyby na kolejnych miejscach
w rankingu poparcia. Tak jak przed pięcioma tygodniami, drugie miejsce zajęłaby, szybko po
ostatnich wyborach zyskująca zwolenników, Nowoczesna Ryszarda Petru (22%), a dopiero
trzecie – tracąca poparcie po przegranych wyborach Platforma Obywatelska (13%).

1

Por. komunikat CBOS „Preferencje partyjne przed wyborami”, październik 2015 (oprac. K. Pankowski).
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (308) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich
(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 stycznia 2016 roku na liczącej 1063
osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

2

-2Na czwartym miejscu znalazłoby się ugrupowanie Kukiz’15 (9%). W porównaniu
z poprzednim pomiarem trzy spośród ugrupowań cieszących się największym poparciem
zyskały (4 punkty procentowe zjednoczona prawica pod szyldem PiS i po 1 punkcie
Nowoczesna i Kukiz’15), a po raz kolejny straciła Platforma Obywatelska (spadek o 2 punkty
procentowe od grudnia i łącznie o 12 punktów od października 2015 r.).
Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu
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Tabela 2
Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały
się wybory do Sejmu, to na kandydata
której partii/inicjatywy politycznej
głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?*
Prawo i Sprawiedliwość
Nowoczesna Ryszarda Petru
Platforma Obywatelska RP
Kukiz’15
KORWiN
Partia Razem
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Twój Ruch
Polskie Stronnictwo Ludowe
Inna odpowiedź
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
N=

Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału
w potencjalnych wyborach
2015
2016
7–15 X
14–21 X
XII
I
Wyniki
wyborów
w procentach
34
36
37,58
35
39
7
5
7,60
21
22
27
25
24,09
15
13
8
6
8,81
8
9
3
4
4,76
3
3
1
<1
3,62
3
3
3
2
6 **
6 **
7,55 **
1
1
4
5
5,13
3
2
<1
<1
0,87
1
1
9
11
6
5
1
1
1
0
566
757
15 200 671
629
714

* W październiku 2015 pytanie brzmiało: „Na kandydata którego komitetu wyborczego zamierza Pan(i)
głosować w wyborach do Sejmu 25 października?”
** Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

-3Pozostałe partie cieszą się zdecydowanie mniejszym poparciem niż czterej liderzy
rankingu i plasują się poniżej progu wyborczego. Tak jak poprzednio, po 3% badanych
zagłosowałoby na Koalicję Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja KORWiN oraz
Partię Razem. Kolejne miejsce ex aequo, z poparciem 2%, zajmują obecnie cieszące się nieco
mniejszym (o 1 punkt procentowy) poparciem niż przed miesiącem Sojusz Lewicy
Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Na poziomie 1% utrzymuje się poparcie
Twojego Ruchu. Warto też dodać, iż większość respondentów deklarujących zamiar
głosowania na partię spoza przedstawionej im listy (1%) mówiła o chęci oddania głosu
na ugrupowanie, którego jeszcze nie ma, a po jednej osobie wymieniło Mniejszość Niemiecką
i „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna.
Na początku roku 5% ankietowanych deklarujących, że na pewno wezmą udział
w hipotetycznych wyborach parlamentarnych, nie potrafiło jeszcze określić swoich
preferencji partyjnych. W porównaniu z poprzednim pomiarem grupa zamierzających pójść
na wybory, ale wahających się, które ugrupowanie poprzeć, nieco się zmniejszyła (o 1 punkt
procentowy).






W styczniowym rankingu poparcia dla partii politycznych ponownie wyraźnie
wygrywa rządzące obecnie samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość z odsetkiem zwolenników
zbliżonym do ostatniego wyniku wyborczego. Poparcie na poziomie z ostatnich wyborów
utrzymuje też Kukiz’15.
W tym miesiącu nieco zyskała Nowoczesna Ryszarda Petru, która – po odnotowanym
w grudniu 2015 roku skokowym wzroście poparcia w stosunku do wyniku październikowych
wyborów parlamentarnych i sondaży przedwyborczych – jest obecnie siłą opozycyjną
cieszącą się największą liczbą zwolenników. Nowoczesna zyskuje zapewne dzięki
parlamentarnemu i medialnemu zaangażowaniu w spory z partią rządzącą. Nie bez znaczenia
może być też sama nazwa partii, mogąca przyciągać osoby, dla których partie obecne
od wielu lat na polskiej scenie politycznej nie są atrakcyjne.
W styczniu kolejny raz tracą natomiast byłe partie koalicji rządzącej. Platforma
Obywatelska ma obecnie niemal o połowę mniej zwolenników niż w październiku ubiegłego
roku, a poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego sytuuje je poniżej progu wyborczego.

-4Klęska wyborcza KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni skutkuje spadkiem
poparcia dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który cieszy się obecnie nawet mniejszym
odsetkiem zwolenników niż w lipcu 2015 roku3, czyli w ostatnim pomiarze przed
zawiązaniem koalicji wyborczej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowej siły na lewicy,
czyli Partii Razem, która po raz kolejny osiągnęła wynik bliski jej notowań z wyborów.
Wyniki powyborczych badań poparcia dla partii politycznych pokazują, iż po
wyborach parlamentarnych Nowoczesna Ryszarda Petru zaczęła w opinii społecznej
zajmować miejsce Platformy Obywatelskiej. Nowoczesna największe poparcie zdobywa
w grupach społecznych, z których w czasie szczytowych sukcesów Platformy Obywatelskiej
rekrutował się elektorat tej partii. Analizy statystyczne wskazują, iż zwolenników partii
Ryszarda Petru jest najwięcej wśród osób z wyższym wykształceniem (36%), pracujących na
własny rachunek poza rolnictwem (38%) oraz badanych dysponujących miesięcznym
dochodem per capita w wysokości co najmniej 2000 złotych (40%) – zob. tabele aneksowe.
Warto tu dodać, iż w tych grupach społecznych PO ma obecnie nawet mniejsze poparcie niż
PiS. Nowoczesna jest też teraz partią najbardziej popularną wśród osób deklarujących
lewicowe i centrowe poglądy polityczne (odpowiednio 39% i 31%). Prawo i Sprawiedliwość
reprezentuje aktualnie ponad połowę elektoratu prawicowego (58%) i jest drugą pod
względem popularności partią wśród osób o poglądach centrowych (27%).

Opracowała
Barbara BADORA

3

Por. komunikat CBOS „Preferencje partyjne w lipcu”, lipiec 2015 (oprac. B. Badora).

