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Wybory prezydenckie coraz częściej pojawiają się jako temat rozważań i analiz
w dyskursie publicznym. Ostatnio dużo mówi się w mediach o nowych kandydatach, nieraz
zaskakujących, którzy chcieliby stanąć w szranki wyborcze, choć nie wiadomo, czy uda im
się zebrać odpowiednie poparcie. Dziennikarze uważnie śledzą i relacjonują bieżące
wystąpienia i wypowiedzi, a także przygotowania do kampanii wyborczej najbardziej
liczących się kandydatów, mających za sobą poparcie największych partii politycznych.
Nadchodzące wybory prezydenckie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem
Polaków. Ponad dwie trzecie (70%) uprawnionych do głosowania zapowiada, że weźmie
w nich udział1. Jedna piąta badanych (20%) nie wie jeszcze, czy pójdzie głosować, a tylko co
dziesiąty dorosły (10%) z góry odrzuca swój bezpośredni udział w wyborze prezydenta.

CBOS
RYS. 1. CZY ZAMIERZA PAN(I) WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH PREZYDENCKICH?
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Oczywiście sondażowe deklaracje udziału w wyborach obrazują jedynie poziom
zainteresowania i pozytywnego nastawienia do bezpośrednich wyborów głowy państwa
na trzy miesiące przed ich terminem. Faktyczna frekwencja z pewnością okaże się znacząco
niższa.

1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (297) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich
(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–11 lutego 2015 roku na liczącej 1003
osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

-2Na trzy miesiące przed wyborami, najsilniejszą pozycję wśród kandydatów ciągle
zachowuje obecny prezydent Bronisław Komorowski, na którego zamierza głosować 63%
ankietowanych deklarujących swój udział w głosowaniu. Na drugim miejscu znajduje się
kandydat PiS Andrzej Duda, z poparciem 15% zdeklarowanych wyborców. Pozostali
uczestnicy wyścigu do najwyższego urzędu w państwie mają w tej chwili dużo mniej
zwolenników. Na kandydatkę zgłoszoną przez SLD, Magdalenę Ogórek, zamierza głosować
3% potencjalnych uczestników wyborów. Taki sam odsetek (3%) chce poprzeć Janusza
Korwin-Mikkego, 2% zwolenników ma kandydat PSL na urząd prezydenta – Adam Jarubas,
a na niespełna 1% głosów mogłaby liczyć w tej chwili Anna Grodzka.
ODPOWIEDZI OSÓB DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W WYBORACH (N=701)
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RYS. 2.

DO WYBORÓW PREZYDENCKICH POZOSTAŁO KILKA MIESIĘCY I NIE WIADOMO
JESZCZE, KTO, JACY KANDYDACI BĘDĄ OSTATECZNIE UBIEGAĆ SIĘ
O PREZYDENTURĘ. NA KOGO, Z TEJ LISTY NAJCHĘTNIEJ ODDAŁ(A)BY PAN(I)
GŁOS W WYBORACH PREZYDENCKICH?
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Spośród zdeklarowanych uczestników majowego głosowania 8% jeszcze nie wie, na
kogo oddałoby swój głos. Oczywiście wyborcy ci w ciągu najbliższych trzech miesięcy mogą
zdecydować się na poparcie jakiegoś kandydata, jednak – jak wskazuje doświadczenie –
zapewne większość spośród nich po prostu nie pójdzie na wybory.
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