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Informacja o badaniu

Pięcioletnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego dobiega końca. Polaków czekają wybory
prezydenckie. Pierwsza tura odbędzie się 10 maja tego roku, natomiast druga – w wypadku gdy żaden
kandydat nie uzyska większości głosów – 24 maja 2015 roku. Kogo wybiorą Polacy? Czy zamierzają wziąć
udział w wyborach? Poniższy raport przedstawia wyniki czwartego tegorocznego badania deklaracji
przedwyborczych w porównaniu z tymi uzyskanymi w styczniu, lutym i marcu tego roku.

Termin badania: 11 – 16 kwietnia 2015 roku

Próba: ogólnopolska reprezentatywna próba 963 mieszkańców Polski w wieku 18
i więcej lat (preferencje prezydenckie: N=657 – osób deklarujących „zdecydowanie” lub
„raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach).

„

Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI)

Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych
w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła: TNS Polska.
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Chęć udziału w wyborach prezydenckich

Biorąc pod uwagę deklaracje badanych z kwietni
2015 roku, frekwencja w zbliżających się wyborach
prezydenckich byłaby niezbyt wysoka – zamiar
wzięcia udziału w głosowaniu w sposób zdecydowany
zadeklarowała niespełna trzech na dziesięciu
badanych (28%). Więcej osób – 41% – z wahaniem
odpowiadało, że raczej pójdzie na majowe wybory.

10 maja tego roku odbędą się wybory
prezydenckie. Czy zamierza Pan(i)
zagłosować w tych wyborach?

28%

11% osób deklaruje, że raczej nie pójdzie, a 12%, że
na pewno nie pójdzie do urn wyborczych 10 maja.
8% respondentów nie jest jeszcze pewnych, czy
weźmie udział w głosowaniu.
W porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca o 4 punkty
procentowe zmniejszył się odsetek osób w sposób
zdecydowany potwierdzających zamiar głosowania (o
dwa pkt proc. – przyrósł odsetek osób z wahaniem
potwierdzających zamiar głosowania). Obecne wyniki
kształtują się na analogicznym poziomie jaki
uzyskano w styczniu i lutym b.r.

Dane w [%]

28

41

zdecydowanie tak
raczej nie
jeszcze nie wiem

11

12

8

raczej tak
zdecydowanie nie
N=963
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Na kogo odda Pan(i) swój głos w wyborach prezydenckich w maju
Możliwy - w momencie realizacji
tego roku?*
badania – wynik kandydata, po
Dane w

Wśród osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem
w wyborach prezydenckich 41% zagłosowałoby na kandydata
Platformy Obywatelskiej – obecnego prezydenta – Bronisława
Komorowskiego.

Wśród pozostałych pretendentów do prezydentury kandydatka SLD
Magdalena Ogórek uzyskała taki sam wynik co niezależny Paweł
Kukiz (po 5%). Natomiast popierany przez PSL Adam Jarubas uzyskał
takie samo poparcie (po 3%) co Janusz Korwin-Mikke (KORWiN).

26 23-29

Andrzej Duda (PiS)

Magdalena Ogórek (SLD)

5

23-29

Paweł Kukiz (niezależny)

5

3-7

Janusz Korwin-Mikke
(KORWiN)

Adam Jarubas (PSL)
Warto zwrócić uwagę na zapisane na niebiesko wartości obok
słupków z poparciem każdego z kandydatów – wyniki te mówią o
minimalnym i maksymalnym wyniku (w stosunku do uzyskanego
obecnie), z jakim należy się liczyć, biorąc pod uwagę wielkość
Janusz Palikot (Twój Ruch)
dopuszczalnego błędu statystycznego dla tej wielkości próby i
wielkości frakcji (czyli wielkości poparcia dla każdego z kandydatów).
*Na wykresie prezentowane są wyniki dla kandydatów, którzy
uzyskali co najmniej 1% poparcia.

41 37-45

Bronisław Komorowski (PO)

Z tak wysokim poparciem Bronisław Komorowski wyraźnie dystansuje
pozostałych kandydatów. Drugi najlepszy wynik uzyskał kandydat
partii opozycyjnej – Andrzej Duda (26%). Żaden z pozostałych
kandydatów nie zbliża się ani do dwójki faworytów, ani nawet do
wyniku dwucyfrowego.

Trzeba pamiętać, że aż jedna szósta Polaków (16%), którzy planują
zagłosować w wyborach, jeszcze nie podjęła decyzji, komu przekaże
swój głos. Ich decyzje – podejmowane w ostatniej chwili – mogą
wpływać na wielkość poparcia, jakie kandydaci uzyskają 10 maja w
wyborach.

uwzględnieniu dopuszczalnego
błędu statystycznego dla tej
[%] wielkości próby i tej wielkości
frakcji

Nie wiem, trudno powiedzieć

3 2-4

3 2-4

1

16

13-19

N=657
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Porównanie wyników

W marcu tendencja spadkowa notowań Bronisława
Komorowskiego uległa wyhamowaniu i teraz, w
kwietniu utrzymała się na tym samym poziomie co
miesiąc wcześniej (41%). Inaczej jest z notowaniami
głównego rywala urzędującego prezydenta – z pomiaru
na pomiar notowania Andrzeja Dudy nieznacznie, ale
rosną (między marcem a kwietniem o 2 punkty
procentowe, ale w stosunku do stycznia różnica jest
przeszło dwukrotna).
W najnowszym sondażu jeden z najlepszych swoich
wyników uzyskał Paweł Kukiz (obecnie 5% - podczas
gdy dotychczas było to – 1-2%). Otrzymuje on obecnie
takie samo poparcie co kandydatka SLD – Magdalena
Ogórek. W kwietniu wyraźnie spadła liczba osób
niezdecydowanych na kogo głosować (z 21% do 16%).

01.
2015

02.
2015

03.
2015

04.
2015

Bronisław Komorowski,
PO

52

47

41

41

Andrzej Duda, PiS

12

17

24

26

Magdalena Ogórek, SLD

5

6

6

5

Paweł Kukiz, bezpartyjny

-

1

2

5

Adam Jarubas, PSL

-

4

2

3

Janusz Korwin-Mikke,
KORWiN

3

1

2

3

Janusz Palikot, Twój
Ruch

2

1

1

1

Na kogoś innego

3

0

1

0

Nie wiem, trudno
powiedzieć

23

22

21

16

*W tabeli prezentowane są wyniki dla kandydatów, którzy
uzyskali poparcie na poziomie 1% lub wyższe.

Preferencje prezydenckie w kwietniu
2015 roku
© TNS Marzec 2015

K.030/15

5

Preferencje po wyłączeniu niezdecydowanych jak głosować
Dane w [%]

Wyniki pokazujące preferencje z osobami
niezdecydowanymi, jak głosować w podstawie
procentowania (co pokazywaliśmy na poprzednich slajdach)
odległe są od tego, co później pokazuje Państwowa Komisja
Wyborcza. Trzeba jednak przyznać, że informacja o liczbie
osób niezdecydowanych, na kogo głosować ma ogromną
wartość, bo pozwala oszacować wielkość grupy wyborców,
którzy mogą w ostatniej chwili podejmować decyzje
wyborcze.
Gdyby jednak pokusić się o wyłączenie z podstawy
procentowania osób niezdecydowanych i przyjąć wątpliwe
założenie, że głosy niezdecydowanych rozłożyłyby się
proporcjonalnie między wszystkich kandydatów (w
rzeczywistości mogą przechylać się ku jednemu z nich i
poprawić jego notowania względem pozostałych)
przybliżyłoby nas to do sytuacji wyborczej. Wynika z niej,
że szanse Bronisława Komorowskiego na II turę wyborów
są, ale raczej mało realne. Uzyskany wynik 48% oznacza,
że faktyczne poparcie może kształtować się między 44% a
52% głosów.

Możliwy - w momencie realizacji
badania – wynik kandydata, po
uwzględnieniu dopuszczalnego
błędu statystycznego dla tej
wielkości próby i tej wielkości
frakcji

48

Bronisław Komorowski (PO)

31

Andrzej Duda (PiS)

Magdalena Ogórek (SLD)

6 4-8

Paweł Kukiz (niezależny)

6 4-8

Janusz Korwin-Mikke (KORWiN)

4 2-6

W tym miejscy trzeba pamiętać, że badanie zostało
zrealizowane niemal miesiąc przed dniem wyborów, w tym
czasie wiele może się jeszcze zmieć w preferencjach
wyborców, a głosy niezdecydowanych mogą sprawić, że
wynik któregoś lub kilku z kandydatów będzie odbiegać od
tego, co miesiąc przed wyborami mówili ludzie w sondażu
przedwyborczym.
*Na wykresie prezentowane są wyniki dla kandydatów,
którzy uzyskali co najmniej 1% poparcia.

Adam Jarubas (PSL)

3 2-4

Janusz Palikot (Twój Ruch)

2 1-3

44-52

27-35

N=554
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Informacje kontaktowe

Urszula Krassowska
Account Director
Zespół Badań Społecznych
urszula.krassowska@tnsglobal.com
22 598 97 11

TNS Polska S.A.
ul. Wspólna 56
00-687 Warszawa
www.tnsglobal.pl
www.facebook.com/tnspolska
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