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Na kogo zagłosują rolnicy? Sondaż dla agrofakt.pl: PiS z ponad 40 proc.
poparciem, Konfederacja znajduje spore uznanie wśród rolników. KP i KO
walczą o trzecią pozycję.
Jak wynika z najnowszego sondażu Martin & Jacob przeprowadzonego dla agrofakt.pl, poparcie
wśród rolników dla startujących w wyborach ugrupowań nieco różni się od tych publikowanych dla
ogółu Polaków.

Na kogo zagłosują rolnicy? PiS z dużą przewagą
Wyraźnym faworytem w wyborach parlamentarnych jest Prawo i Sprawiedliwość. Z sondażu dla
agrofakt.pl wynika, że na partię rządzącą swój głos oddałoby 40,3 proc. badanych rolników. Poseł
PiS, Zbigniew Dolata ocenia, że to byłby dobry wynik. Jednak spodziewa się, że w nadchodzących
wyborach PiS uzyska jeszcze więcej głosów mieszkańców wsi.
– To byłby wynik dobry, choć biorąc pod uwagę wszystko to co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił
dla rolnictwa spodziewam się lepszego – twierdzi Zbigniew Dolata, poseł PiS. – Gdy porównamy to
co nasz rząd zrobił w ciągu ostatnich czterech lat z fatalną polityką koalicji PO-PSL dziwią mnie
nawet niewielkie ilości głosów poparcia dla tych partii wśród rolników. Mam nadzieję, że rzeczywisty
wynik w niedzielę 13 października będzie dla nas jeszcze korzystniejszy – podkreśla.

Drugie miejsce dla Konfederacji
Z sondażu dla agrofakt.pl wynika, że na drugim miejscu znalazłaby się Konfederacja Wolność
i Niepodległość, która uzyskałaby 18,4 proc. głosów rolników. Patrycję Stempniak z Konfederacji
cieszy tak duże poparcie elektoratu wiejskiego dla tej partii.
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Na kogo zagłosują rolnicy? Wyniki sondażu dla agrofakt.pl.
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– Jesteśmy partią, która ma bogaty program rolny, chcemy zmieniać nasze polskie rolnictwo na
lepsze – zapewnia Patrycja Stempniak z Konfederacji. – Jestem jednak zdziwiona, że ponad 40
proc. rolników chce oddać głos na PiS, ta partia nie realizuje swoich obietnic i rolnicy mają prawo
czuć się przez nią oszukani. Tak wysokie poparcie dla PiS może wynikać z propagandy mediów
publicznych. A może też z tego, że PiS wyznaje podobne wartości co rolnicy, chodzi oczywiście
o wartości związane z rodziną i Kościołem – zaznacza.

Kto jeszcze w Sejmie według rolników?
Według sondażu Martin & Jacob rolnicy w Sejmie chcą widzieć przedstawicieli wszystkich liczących
się ugrupowań. Koalicja Polska uzyskałaby wynik 10,9 proc. a Koalicja Obywatelska może liczyć na
9,9 proc. głosów polskich rolników. Wynik 6.8 proc. przypada Lewicy. 6,5 proc. badanych rolników
jeszcze nie wie na kogo odda głos, a 6,1 proc. odmówiła odpowiedzi na pytanie.
Sondaż został przeprowadzony w dniach 9 i 10 października, techniką CAWI. Próba wynosiła 293
rolników uprawnionych do głosowania.
Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 13 października.

Czy artykuł był przydatny?
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