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Giełda

Kolejne sondaże pokazują przewagę PiS nad PO
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Media publikują kolejne sondaże poparcia dla partii politycznych, w których
liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy sondaż z takimi wskazaniami
opublikował przed tygodniem TVP Info.
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Według sondażu TNS Polska dla „Gazety Wyborczej” PiS uzyskał poparcie 28% poparcia,
a PO 27%. Sondaż został opublikowany w dzisiejszym wydaniu „Gazety”. Autorzy
artykułu zaznaczają, że sondaż nie został przeprowadzony metodą telefoniczną, co ma
świadczyć o jego większej wiarygodności.
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Wyniki s ondaży wyborczych. Opracowanie Bankier.pl na pods tawie wyników publikowanych przez pos zczegolne media.

więcej narzędzi... Już wczoraj wieczorem zostały opublikowane dwa inne sondaże, w których także liderem
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był PiS. W sondażu TNS Polska dla „Wydarzeń” Polsatu PiS uzyskał aż 42% poparcia,
natomiast PO 38%. Natomiast w sondażu MillwardBrown SMG/KRC dla radia RMF FM
partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła poparcie 30% pytanych, natomiast Platformę
wybrało 27% ankietowanych.
Przewagę PO nad PiS pokazuje tylko sondaż CBOS przeprowadzony w pierwszej dekadzie
października. Według tego sondażu PO uzyskałaby 28% poparcia, natomiast PiS 25%.
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