
 
 

 

Regulamin debaty wyborczej w Słupsku 
 
Rodzaj debaty wyborczej: Debata kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku 
Termin debaty wyborczej: 12.10.2018 godz. 17:00  Czas trwania debaty 120 min 
Miejsce debaty: Akademia Pomorska, Aula 414, Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64 
 
Organizator debaty: Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 
Współorganizator: „Gryf” Studenckie Koło Politologiczne w Akademii Pomorskiej w Słupsku 
Prowadzący: Robert Chomicki Koordynatorki techniczne: Katarzyna Gajda, Małgorzata Łosiewicz 
 
Cel debaty: Poznanie wizji i kierunków rozwoju miasta Słupska na lata 2018-2023 proponowane 
przez kandydatów i kandydatki do Rady Miejskiej w Słupsku i przekazanie tej wizji mieszkańcom 
uczestniczącym w spotkaniu oraz poprzez środki masowego przekazu w formie livestreaming. 
 
Informacja o debacie: Debata ma charakter otwarty. Każda osoba zainteresowana przebiegiem 
debaty może przyjść  i wziąć udział na żywo. Dodatkowo debata będzie transmitowana na kanale 
YouTube oraz portalu społecznościowym Facebook.  
 
Podczas debaty kandydaci usłyszą pytania w zakresie wizji rozwoju miasta i finansów, transportu 
i dróg, przestrzeni miasta, czystości i środowiska, kultury i sportu, edukacji, zdrowia i polityki 
społecznej, bezpieczeństwa i współpracy z mieszkańcami.  
 
Liczba uczestników: maksymalnie 22 osoby 
Uczestnicy zgodnie z numerami list: 
Lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (4 okręgi – 
4 osoby) 
Lista Nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem (4 okręgi – 4 osoby) 
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość (4 okręgi – 4 osoby) 
Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica Dla Słupska (2 okręgi – 2 osoby) 
Lista Nr 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia 
(4 okręgi – 4 osoby) 
Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy Słupskie Porozumienie Obywatelskie (4 okręgi – 4 osoby) 
 
W debacie nie mogą brać udziału kandydaci i kandydatki na urząd prezydenta miasta. 
 
 



 
 

 

Proces przygotowawczy: 
Każdy Komitet Wyborczy otrzymuje zaproszenie wraz z Regulaminem do debaty kandydatów na 
radnych Rady Miejskiej w Słupsku w kadencji 2018-2023. Przyjmując zaproszenie każdy komitet 
zobowiązany jest do 11.10.2018 wytypować i przesłać na maila inspiracje@inspiruj.org informację 
o przyjęciu zaproszenia oraz nazwiska 4 przedstawicieli do debaty (bądź 2 dla listy nr 11).  
 
Uwaga! Komitet powinien wytypować po jednej osobie z każdego okręgu, niezależnie od miejsca 
na liście danej osoby.  W związku z tym, że jeden z komitetów posiada kandydatów tylko w dwóch 
okręgach, dopuszczalne jest zgłoszenie mniejszej liczby kandydatów do debaty (nie ze wszystkich 
okręgów). Jednakże w debacie wskazana będzie praca zespołowa kandydatów, dlatego warto 
mieć przedstawicieli wszystkich okręgów. 
 
Przebieg debaty: 
Kandydaci na radnych zajmują miejsca przy stolikach z nazwą swojego komitetu w kolejności 
okręgów. W przypadku braku przedstawiciela z któregoś okręgu – jego krzesło pozostaje puste. 
Podczas debaty przestrzegany będzie czas wypowiedzi. Po jego upływie będzie wyłączany 
mikrofon, a odpowiedź przerwana. 
 

Przebieg debaty: 
17:00 Rozpoczęcie debaty, powitanie przybyłych gości, mieszkańców 

17:05 I runda: informacje o kandydatach,  
Ograniczenie czasowe 45 sec. / osobę 
Każdy kandydat w kilku zdaniach ma przedstawić siebie. 
Kandydaci odpowiadają w kolejności list i numerów okręgów. 

17:30 II runda: problemy miasta,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / komitet 
6 pytań po jednym dla każdego komitetu. 
 
Prowadzący dokonuje losowania komitetu oraz numeru okręgu. Wskazana osoba 
wybiera numer pytania od 1 do 10. Prowadzący czyta pytanie, następnie odlicza 
czas 2 minut. W tym czasie kandydat ma prawo do szybkiej konsultacji z zespołem i 
udzielenia pełnej odpowiedzi. Pytania zadane są w formie problemowej. 

17:45 III runda: problemy okręgu,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / komitet 
6 pytań po jednym dla każdego komitetu. 
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Prowadzący dokonuje losowania komitetu oraz numeru okręgu. Wskazana osoba 
wybiera numer pytania od 1 do 10. Prowadzący czyta pytanie, następnie odlicza 
czas 2 minut. W tym czasie kandydat ma prawo do szybkiej konsultacji z zespołem i 
udzielenia pełnej odpowiedzi. Pytania zadane są w formie problemowej. 

18:00 IV runda: problem miasta z punktu widzenia kandydata, 
Ograniczenie czasowe 2 min. / komitet 
 
Prowadzący dokonuje losowania komitetu oraz numeru okręgu. Wskazana osoba w 
czasie 2 minut prezentuje problem miasta oraz propozycję jego rozwiązania. 

18:15 V runda: problem okręgu z punktu widzenia kandydata,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / komitet 
 
Prowadzący dokonuje losowania komitetu oraz numeru okręgu. Wskazana osoba w 
czasie 2 minut prezentuje problem miasta oraz propozycję jego rozwiązania. 

18:30 VI runda: pytanie niespodzianka,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / komitet 
 

18:45 VII runda: autoprezentacja  
Ograniczenie czasowe 1 min. / komitet 
 
Prowadzący dokonuje losowania nr listy. Każdy komitet dostaje 1 minutę na 
przekonanie wyborców, dlaczego to właśnie ten komitet powinien otrzymać ich 
głosy. Wypowiedzieć się może każdy kandydat, jednakże 1 minuta przypada na 
wypowiedź całego komitetu. 

18:55 Podsumowanie debaty. 

19:00 Zakończenie debaty. 

 
 


