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Rajdowy kryzys
Ka¿dy negocjator i mened¿er wie, jak
wa¿ne i trudne jest prowadzenie negocjacji
w sytuacjach kryzysowych. Jeli dotycz¹
one okrelonej grupy, która nie cieszy siê
spo³ecznym uznaniem, jest jeszcze trudniej.

M³odzi kierowcy, urz¹dzaj¹cy wycigi
na ulicach miast, to zmora policji
w wielu regionach Polski. Przyk³ad
akcji w Rzeszowie pokazuje, jak
mo¿na zmieniæ wizerunek rajdowców. Dzia³ania dotyczy³y lokalnej
spo³ecznoci, w³adz miasta, policji,
Polskiego Zwi¹zku Motorowego
(PZM) oraz przedsiêbiorców.
Rozpoczêto od zidentyfikowania sytuacji wyjciowej i okrelenia strategii
dzia³ania. Okrelono przyczyny organizacji nielegalnych wycigów oraz ich
konsekwencje. Informacje pozyskano

od m³odych rajdowców i z mediów.
Okaza³o siê, ¿e s³u¿by porz¹dkowe,
w³adze i mieszkañcy nie toleruj¹ tego
typu rywalizacji w ¿adnym z polskich
miast. Brak akceptacji wynika³ z nieznajomoci problemu oraz uto¿samiania wycigów, które urz¹dzaj¹ m³odzi
kierowcy, z brawurow¹ jazd¹.

400 metrów

Ca³a grupa m³odych kierowców zdecydowanie nie chcia³a byæ uto¿samiana
z ludmi ³ami¹cymi przepisy drogowe
i strasz¹cymi mieszkañców swoj¹ nie-

Procedura rozwi¹zania kryzysu dotycz¹ca
rzeszowskich rajdowców:
identyfikacja problemu i grup docelowych,
okrelenie celów dzia³añ negocjatorów,
przeprowadzenie negocjacji z poszczególnymi stronami kryzysu
oraz ustalenie wspólnych i rozbie¿nych stanowisk,
wypracowanie wspólnego zdania, bez obecnoci grup, ale w sta³ej
z nimi konsultacji (najtrudniejszy i najbardziej czasoch³onny etap),
doprowadzenie do spotkania wszystkich zainteresowanych,
prezentacja i ostateczne przyjêcie wspólnego stanowiska,
zaakceptowanego ju¿ w ramach spotkañ ze stronami,
monitoring prawid³owoci wdra¿ania ustaleñ.
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bezpieczn¹ jazd¹. Tytu³y w lokalnych
dziennikach grzmia³y: szybcy i wciekli (Dzieñ Rzeszowa), centymetry
od tragedii (Nowiny).
Lektura artyku³ów nasuwa³a jednoznaczne wnioski; wy³apaæ i zamkn¹æ
m³odych kierowców. Policja zapewnia³a jednak, ¿e zna problem i stara siê
go rozwi¹zaæ w inny sposób. Tymczasem nikt nie próbowa³ dotrzeæ do nich

i porozmawiaæ z nimi. Pomoc¹ mog³a
byæ jedynie zmiana ich wizerunku.
Do szczegó³owych zadañ zaliczono
prezentacjê wycigów jako sportu,
przedstawienie m³odych rajdowców
w korzystnym wietle i promocjê
samorz¹du, który jako jeden z pierwszych w Polsce podj¹³ siê rozwi¹zania
tego problemu. Plan dzia³añ zak³ada³
tak¿e okrelenie grup docelowych,
które mia³y poprzeæ opisany pomys³.
W pierwszej kolejnoci negocjatorzy
spotkali siê z rajdowcami, aby
poznaæ ich stanowisko oraz ustaliæ granice ustêpstw. Uzgodnienia sprowadza³y siê do udostêpnienia  raz
w miesi¹cu  400-metrowego odcinka
prostej drogi w Rzeszowie lub jego
okolicach oraz zabezpieczenia imprez.

Od rajdów do zawodów

Kolejne rozmowy dowiod³y, ¿e wszystkim grupom zale¿y na legalizacji zawodów, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeñstwa w miecie. Porozumienie
osi¹gniête w Ratuszu w najwiêkszym
stopniu zaspokaja³o interesy stron
negocjacji. Ró¿nic zdañ by³o niewiele,

Negocjacje poprzedzono
nastêpuj¹cymi dzia³aniami:

Fot. MJ

pozyskanie partnerów medialnych i przekonanie rzeszowskich mediów do koniecznoci rozwi¹zania problemu,
organizacja odrêbnych spotkañ ze wszystkimi zainteresowanymi: policj¹, Prezydentem Miasta Rzeszowa
i PZM,
zaaran¿owanie spotkania w Ratuszu dla wszystkich
zainteresowanych,
przygotowanie informacji medialnych i nag³onienie
procesu rozwi¹zywania problemu,
nadzór nad prawid³owoci¹ wdra¿ania postanowieñ
przez wszystkie grupy, bior¹ce udzia³ w negocjacjach.

tym samym nie trzeba by³o wykorzystywaæ opracowanych wariantów ustêpstw. W ci¹gu tygodnia od publikacji artyku³u w rzeszowskich Nowinach problem by³ ju¿
rozwi¹zany. Sukces okaza³ siê tym wiêkszy, ¿e ustalenia
przesz³y oczekiwania samych rajdowców. Jego wynikiem
by³a tak¿e zapowied organizacji corocznych, ogólnopolskich zawodów.
Przez kilka nastêpnych dni temat wyników negocjacji nie
schodzi³ ze stron lokalnych gazet: Szybka jazda pod kontrol¹ (Super Nowoci), Wycigi pod kontrol¹ (Gazeta
Wyborcza), Pocigaj¹ siê legalnie (Nowiny), Szybcy
i wciekli, ale legalni (Dzieñ Rzeszowa), Nielegalne
 legalnie (Nowy Dzieñ Rzeszowa). Pozytywne informacje pojawi³y siê tak¿e w lokalnych stacjach: Radio FAN
FM, Radio Rzeszów, Radio VIA. Dziennikarka Radia
Rzeszów poprowadzi³a audycjê powiêcon¹ temu tematowi. Okaza³o siê, ¿e zamiast wywiadów na antenie
odby³a siê dyskusja z udzia³em s³uchaczy. Brak nadzoru
nad jej przebiegiem spowodowa³, i¿ do stacji dzwoni³y
osoby krytycznie nastawione do problemu, a nie maj¹ce
o nim dostatecznej wiedzy.
Kolejna audycja w tej rozg³oni uwiadomi³a jednak s³uchaczom, ¿e rajdowcy nie s¹ zagro¿eniem, a rywalizacja  pod okiem dowiadczonych ratowników  bêdzie
bezpieczna. W efekcie, w porozumieniu z PZM, powo³ano
sekcjê, która mia³a czuwaæ nad organizacj¹ legalnych
zawodów.
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