
 
 

 

Regulamin debaty wyborczej w Słupsku 
 
Rodzaj debaty wyborczej: Prezydencka – kandydatów na Prezydenta Miasta Słupska 
Termin debaty wyborczej: 05.10.2018 godz. 16:30  Czas trwania debaty 120 min 
Miejsce debaty: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, sala 
konferencyjna, Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 6 
 
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 na Prezydenta Miasta Słupska 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. Będzie również runda pytań  
od mieszkańców. 
 
Każdy kandydat dostanie swój stolik po stronie publiczności, aby osoba z jego komitetu mogła 
rozdawać ulotki. Każdy z mieszkańców wchodzący na salę otrzyma długopis i kartę do głosowania 
na kandydatów, która zostanie wykorzystana w ostatniej fazie debaty. 
 

Przebieg debaty: 
16:30 Rozpoczęcie debaty, powitanie przybyłych gości, mieszkańców 

16:35 I runda: informacje o kandydatach,  
Ograniczenie czasowe 1 min. / osobę 
Każdy kandydat w kilku zdaniach ma przedstawić siebie. 
Kandydaci odpowiadają w kolejności 1,2,3,4,5 (kolejność alfabetyczna). 

16:45 II runda: 1 pytanie,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 1,2,3,4,5 (kolejność alfabetyczna). 



 
 

 

16:55 III runda: 2 pytanie,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 2,3,4,5,1 

17:05 IV runda: 3 pytanie,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 3,4,5,1,2 

17:15 V runda: 4 pytanie,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 4,5,1,2,3 

17:25 VI runda: 5 pytanie,   
Ograniczenie czasowe 2 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 5,1,2,3,4 

17:35 VII runda: Pytania od mieszkańców i internautów  
Ograniczenie czasowe 5 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 1,2,3,4,5 
Organizator przekazuje mikrofon zebranym mieszkańcom i spisuje pytania zdane 
wskazanemu kandydatowi, tak, aby były widoczne dla wszystkich. Dodatkowo 
każdy z kandydatów otrzyma po jednym (losowym) pytaniu od internautów. 
Następnie kandydat ma 5 minut na to, aby odpowiedzieć na wszystkie zadane 
pytania.  

18:10 VIII runda: Autoprezentacja 
Ograniczenie czasowe 1 min. / osobę 
kandydaci odpowiadają w kolejności 1,2,3,4,5 
Każdy kandydat dostaje 1 min. na podsumowanie debaty i przekonanie 
publiczności, by oddała na niego głos. 

18:15 Głosowanie 
Osoby będące na miejscu otrzymały wcześniej karteczki z możliwością zaznaczenia 
kandydata, który, ich zdaniem, najlepiej poradził sobie w debacie. Podliczenie 
głosów odbywa się jawnie, przy udziale uczestników debaty.  

18:25 Ogłoszenie wyników debaty, podziękowanie za uczestnictwo.  

18:30 Zakończenie debaty. 

 
 


