Preferencje partyjne Polaków
w sierpniu `98

• Gdyby w sierpniu mialy odbyc sie wybory parlamentarne, to najwiecej glosów
uzyskalyby: Akcja Wyborcza Solidarnosc i Sojusz Lewicy Demokratycznej (po 28%).
Na Unie Wolnosci glosowaloby 14% wyborców, a na Polskie Stronnictwo Ludowe 7%. Unie Pracy i Ruch Odbudowy Polski poparloby po 5% glosujacych.
• Ponizej wynoszacego 5% progu wyborczego usytuowalyby sie: Chrzescijanska
Demokracja III Rzeczypospolitej, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Krajowe
Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (po 3%), Unia Polityki
Realnej (2%) i Blok dla Polski (po 1%).
• Sposród osób deklarujacych zamiar wziecia udzialu w wyborach 7% nie
odpowiedzialo na jaka partie chcialoby zaglosowac.
• Zdecydowana gotowosc uczestniczenia w wyborach wyrazilo 44% pytanych, a 24%
stwierdzilo, ze raczej poszliby glosowac. Mozliwosc wziecia udzialu w wyborach
parlamentarnych raczej wyklucza 9% pytanych, a 16% - zdecydowanie twierdzi, ze nie
wzieloby w nich udzialu.
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***
Zblizaja sie wybory samorzadowe. Beda w nich startowaly prawdopodobnie bardzo
liczne komitety wyborcze, czesto o zasiegu lokalnym, ograniczonym do jednej gminy,
badz powiatu. Trudno przed ogloszeniem list kandydatów, chocby w przyblizeniu zbadac
na kogo zamierzaja glosowac Polacy w tych wyborach. Przyjrzyjmy sie wiec jak
glosowaliby Polacy gdyby w sierpniu odbyly sie wybory parlamentarne 1.
***
W takich wyborach zdecydowanie chcialoby uczestniczyc 44% badanych. Prócz
tego jedna czwarta (24%) „raczej” poszlaby glosowac. Razem wiec gotowosc udzialu w
wyborach parlamentarnych deklaruje 68% Polaków.

zdecydowanie tak ...... 44%
raczej tak .................... 24%
raczej nie ...................... 9%
zdecydowanie nie ...... 16%
trudno powiedziec ....... 7%

Jedna czwarta respondentów nie wyraza zainteresowania wyborami do Sejmu i
Senatu: 9% - „raczej”, a 16% - zdecydowanie mówi, ze nie poszloby glosowac.
Niezdecydowanych, którzy odpowiedzieli „trudno powiedziec” jest 7%.

1

Sondaz Osrodka Badania Opinii Publicznej z 8 - 17 sierpnia 1998 r., przeprowadzony na reprezentatywnej ogólnopolskiej
próbie 975 Polaków od 18 roku zycia. Dopuszczalny blad dla takiej wielkosci próby nie przekracza +/-3%, przy
wiarygodnosci oszacowania równej 95%.
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***
Gdyby przyszlo nam brac udzial w wyborach parlamentarnych, które odbylyby sie w
sierpniu br. na Akcje Wyborcza Solidarnosc i na Sojusz Lewicy Demokratycznej
oddanoby tyle samo glosów - po 28%. Unia Wolnosci uzyskalaby 14% glosów. Do
Sejmu weszloby takze Polskie Stronnictwo Ludowe z 7% poparcia. Na granicy progu
wyborczego znalazlyby sie Unia Pracy i Ruch Odbudowy Polski - po 5% glosów.
PREFERENCJE WYBORCZE POLAKÓW W SIERPNIU ‘982
Akcja Wyborcza „Solidarnosc” (M. Krzaklewski)

28%

Sojusz Lewicy Demokratycznej (L. Miller))

28%

Unia Wolnosci (L. Balcerowicz)

14%

Polskie Stronnictwo Ludowe (J. Kalinowski)

7%

Unia Pracy (M. Pol)

5%

Ruch Odbudowy Polski (J. Olszewski)

5%

Chrzescijanska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (L. Walesa)

3%

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Maminski)

3%

Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej (E. Postulka)

3%

Unia Polityki Realnej (S. Michalkiewicz)

2%

Blok dla Polski (A. Gasienica-Makowski)

1%

pozostale partie

1%

Do parlamentu nie udaloby sie dostac Krajowej Partii Emerytów i Rencistów,
Krajowemu Porozumieniu Emerytów i Rencistów, Chrzescijanskiej Demokracja III
Rzeczypospolitej, które uzyskalyby po 3% glosów oraz Unii Polityki Realnej (2%) i
Blokowi dla Polski (1%).

***
Wsród badanych, którzy zadeklarowali chec pójscia do glosowania, 7% nie
odpowiedzialo, jaka partie by wówczas poparlo.
2

Na kartach, które otrzymali respondenci umieszczono partie w kolejnosci alfabetycznej; w nawiasach podano nazwiska
liderów. Prezentowane wyniki preferencji odnosza sie do wszystkich uprawnionych do glosowania osób, które
zadeklarowaly („zdecydowanie” lub „raczej”) gotowosc wziecia udzialu w wyborach i jednoczesnie mialy okreslone
preferencje.
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***
Troche inaczej wygladaja preferencje wyborcze u osób, które stwierdzily, ze sa
zainteresowane polityka i u tych, które polityka sie nie interesuja. Gdyby wybory
przeprowadzono tylko wsród tych pierwszych, wygralby Sojusz Lewicy Demokratycznej
(31%) przed Akcja Wyborcza Solidarnosc (29%). Natomiast wsród badanych nie
deklarujacych zainteresowan politycznych najwiecej glosów otrzymalaby AWS (28%)
przed SLD (25%).
W wypadku innych partii mozna tylko powiedziec, ze Polskie Stronnictwo Ludowe i
Unia Pracy maja wyraznie wieksze poparcie wsród respondentów nie zainteresowanych
polityka, niz wsród tych, którzy polityka sie interesuja. (Róznice dotyczace innych partii
nie przekraczaja marginesu bledu statystycznego.)
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