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NARZĘDZIA METODOLOGII LEAN W PROCESACH DOSKONALENIA 

MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 

Artykuł porusza tematykę metodologii lean oraz możliwość jej zastosowania w procesach miejskiego transportu zbiorowe-

go. W referacie zostały przedstawione narzędzia wykorzystywane w metodologii lean do optymalizacji pracy systemu oraz w 

jaki sposób mogą zostać one wykorzystane w różnych procesach transportu zbiorowego (takich jak organizacja i funkcjono-

wanie zajezdni autobusowych i tramwajowych, tworzenie i przekształcanie infrastruktury transportowej, organizowania trans-

portu w miastach oraz przydział taboru do linii). W pracy została zdefiniowana wartość dodana, jaka występuje w systemie 

miejskiego transportu zbiorowego. Artykuł przedstawia także przykład korzyści, jakie może przynieść zastosowanie metodolo-

gii lean w jednym z procesów miejskiego transportu zbiorowego. 

 

WSTĘP 

Metodologia lean powstała na gruncie doświadczenia i wielo-
letniego doskonalenia programów zarządzania Toyota Motor Corpo-
ration. Metodologia ta jest w środowisku międzynarodowym uzna-
wana za jedną z najskuteczniejszych. Dzięki odpowiedniemu jej 
wykorzystaniu możliwe jest dobre zarządzanie przedsiębiorstwem, 
odpowiednie wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa (eliminacja 
strat i tworzenie wartości dodanej dla klienta) oraz ciągłe doskona-
lenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Pierwotnie 
metodologia była stosowana wyłącznie w zakładach produkcyjnych, 
ponieważ tam najprościej było przenieść metody i doświadczenia 
Toyoty. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw niezwiązanych swoją 
działalnością z produkcją dóbr decyduje się na wprowadzenie 
lean. [5]  

1. METODOLOGIA LEAN 

1.1. Dom Toyoty 

Metodologia opiera się na procesie ciągłego uczenia i doskona-
lenia. Przedsiębiorstwa funkcjonujące zgodnie z tą metodologią 
poprzez samodoskonalenie starają się wyeliminować wszystkie 
straty w przedsiębiorstwie oraz dostarczyć klientowi to, co jest mu 
aktualnie potrzebne (w odpowiednim czasie). Stosowanie metodo-
logii lean wymusza szacunek do ludzi (klientów, pracowników i 
kadry kierowniczej) oraz utrzymanie wszystkiego w płynnym ruchu 
(tak, aby na każdym etapie dodawać wartość i unikać strat m.in. 
magazynowania, czy nadprodukcji). Strukturę metodologii lean 
najlepiej obrazuje tzw. Dom Toyoty. Można w nim wyróżnić trzy 
poziomy: 
– fundamenty, w których znajdują się podstawowe założenia 

dotyczące m.in. stabilizacji i standaryzacji procesów, zarządza-
nia wizualnego, zrównoważonej produkcji i zasad 5S (selekcja, 
systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina), 

– filary, w których znajduje się metoda zarządzania just in time 
(dokładnie na czas), jidoka (wbudowana jakość) oraz ciągłe do-
skonalenie, 

– dach przedstawia efekt pracy przedsiębiorstwa lean – uzyskanie 
najwyższej, jakości, najniższym kosztem w najkrótszym czasie, 
przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. [5] 

 Dom Toyoty został przedstawiony na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Dom Toyoty [7] 

1.2. Narzędzia identyfikacji problemu – 5 WHY 

Głównym narzędziem identyfikacji problemu w metodologii lean 
jest metoda 5 WHY (5 dlaczego?). Opiera się ona na stopniowym 
uzyskiwaniu informacji na temat pierwotnej przyczyny zaobserwo-
wanego problemu. Problem będzie rozumiany, zarówno, jako awa-
ria, jak i sposób funkcjonowania danego elementu systemu przyno-
szący straty. 

Najważniejszym elementem metody 5 WHY jest zadawanie py-
tania: „dlaczego” aż do momentu uzyskania odpowiedzi na pytanie: 
„co było pierwotną przyczyną wystąpienia problemu”. Przy zastoso-
waniu tej metody możliwe jest zdefiniowanie czynników, które wpły-
nęły na wystąpienie problemu. Dzięki temu zamiast działań doraź-
nych, eliminujących skutki problemu, można wyeliminować jego 
przyczyny. Na dalszym etapie doskonalenia procesu, takie podej-
ście, umożliwia uzyskanie lepszych efektów optymalizacji procesów.  
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1.3. Kaizen 

Kaizen to ciągłe doskonalenie, narzędzie, które może mieć 
różną formę. Poprzez proste działania mające na celu rozwiązywa-
nie małych problemów w obrębie przedsiębiorstwa, aż po warsztaty 
kazien, podczas których możliwe jest w zespole rozwiązywanie 
poważnych problemów i samodoskonalenia się pracowników. 
W przedsiębiorstwach produkcyjnych najczęściej kaizen można 
spotkać, jako efekt obserwacji i samodoskonalenia pracowników, 
którzy w celu eliminacji strat proponują i wprowadzają, jako stan-
dard opracowane i przetestowane rozwiązania (każdy pracownik ma 
prawo udoskonalać swoje stanowisko pracy, jak i każdy element 
przedsiębiorstwa/systemu). 

Ze względu na to, że kaizen może tworzyć każdy, kto ma po-
mysł na udoskonalenie systemu lub samodoskonalenie, to w warsz-
tatach kaizen może uczestniczyć każdy pracownik, począwszy od 
kadry kierowniczej, po operatorów maszyn i osoby odpowiadające 
za utrzymanie czystości. Podczas tego typu warsztatów każdy ma 
prawo i obowiązek wyrazić swoje zdanie na temat sposobu rozwią-
zania analizowanego problemu. Na podstawie zebranych w ten 
sposób pomysłów przygotowywane są potencjalne rozwiązania 
problemu. 

Kaizen, jako ciągły proces doskonalenia, umożliwia wykorzy-
stanie potencjału intelektualnego wszystkich pracowników. Dzięki 
stosowaniu tego narzędzia, pracownicy mogą się rozwijać, a ele-
menty przedsiębiorstwa lub systemu są ciągle udoskonalane. Waż-
ną cechą kaizen jest wszechstronność jego zastosowania, może 
być stosowane w każdej branży, każdym przedsiębiorstwie i każ-
dym systemie. Narzędzie to jest jednym z najważniejszych elemen-
tów metodologii lean i bez niego nie jest możliwe jej zastosowanie. 
[2,5] 

1.4. Cykl PDCA 

Cykl PDCA (Plan – Do – Check – Act) zwany także cyklem 
Deminga, to schemat postępowania w metodyce lean przy wdraża-
niu nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie lub rozwiązywaniu zaob-
serwowanych problemów. Narzędzie to jest ściśle związane z kai-
zen i ostatecznie umożliwia wdrożenie najlepszego rozwiązania 
oraz wprowadzenie nowych standardów. Stosowanie cyklu PDCA 
umożliwia uczciwą ocenę każdego rozwiązania, daje możliwość 
rozwoju każdego dobrego projektu i wskazuje kierunki, w jakich 
nowe projekty powinny się rozwijać. Cykl PDCA opiera się na czte-
rech następujących po sobie działań: 
– Planowanie (Plan) – Po zidentyfikowaniu problemu, przygoto-

wanie planu działania. Na tym etapie wykorzystywane są wcze-
śniej opisane narzędzia lean (5 WHY i Kaizen).  

– Testowanie (Do) – Na tym etapie przeprowadzane są testy 
zaproponowanych rozwiązań. Eksperymenty wykonywane są w 
środowisku testowym w warunkach kontrolowanych. 

– Sprawdzanie (Check) – Po przeprowadzeniu testów następuje 
etap, w którym zebrane wyniki są poddawane analizie i ocenie. 
Na tym etapie podejmowana jest decyzja o wyborze najlepsze-
go rozwiązania, bądź powrocie do początku na wskutek niesa-
tysfakcjonujących efektów analizowanych rozwiązań.  

– Działanie (Act) – Jest to ostatni etap, na którym wybrane roz-
wiązanie problemu jest wdrażane w systemie. Wraz z wdroże-
niem rozwiązania zostaje ono opracowane i wprowadzone w 
przedsiębiorstwie w formie standardu. 
Działania w ramach cyklu PDCA nie kończą się w momencie 

wdrożenia rozwiązania. Efekt końcowy jest jednocześnie punktem 
wyjściowym dla kolejnych działań mających na celu jeszcze większe 
udoskonalenie poprawianego procesu [3,5]. Schemat cyklu PDCA 
został przedstawiony na rysunku 2. 

Powstałe standardy na skutek działań w ramach cyklu PDCA 
w przedsiębiorstwach lean zostają wprowadzone na wszystkich 
stanowiska, na których mają zastosowanie. Dzięki temu eliminacja 
zaobserwowanych problemów w jednym miejscu powoduje elimina-
cję tego problemu z całego przedsiębiorstwa lub systemu.  

 

 
Rys. 2. Schemat cyklu PDCA [6] 

2. WARTOŚĆ DODANA DLA UŻYTKOWNIKA  
MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

2.1. Definicja wartości dodanej w miejskim transporcie zbio-
rowym 

Wartość dodana w metodologii lean zawsze definiowana jest z 
punktu widzenia klienta. Aby uznać działanie za takie, które zwięk-
sza wartość, musi spełniać wszystkie następujące kryteria: 
– klient musi chcieć zapłacić za usługę, 
– wykonywane działanie musi przekształcać usługę, 
– wykonywane działanie musi być za pierwszym razem przepro-

wadzone w sposób prawidłowy. 
Przykładem działań w transporcie zbiorowym, które dodają 

wartość to: 
– w zajezdni – gdy pojazd jest naprawiany i sprzątany, 
– na odcinku międzyprzystankowym - gdy pojazd się porusza 

zgodnie z rozkładem, 
– modernizacja peronu przystankowego – gdy rzeczywiście trwają 

prace przy przebudowie. 
Klientów w systemie miejskiego transportu zbiorowego trzeba 

podzielić na pasażerów i organizatora transportu zbiorowego (jed-
nostka miejska). W obecnym systemie tym, który decyduje, jakie 
usługi wykupi od przewoźników jest organizator transportu i to on na 
podstawie prowadzonych badań lub własnego doświadczenia decy-
duje o układzie linii, częstotliwości kursowania pojazdów na liniach, 
a także kształcie infrastruktury (gdy jednocześnie jest jej zarządcą). 
Wyjątkiem od tej reguły są linie autobusowe na żądanie (jak kra-
kowski Tele-Bus) [4].  

Efektem takiego podejścia są częste nieporozumienia na linii 
pasażerowie – organizator transportu, zwłaszcza, gdy kształt sys-
temu nie odpowiada zbadanym potokom pasażerskim. Dodatkowo 
często działania podejmowane przez organizatora lub przewoźni-
ków eliminują straty, które przez niewielki procent pasażerów są 
uważane, jako ważne. 

Na podstawie badań preferencji pasażerów transportu zbioro-
wego [1] można stwierdzić, że dla pasażerów krakowskich autobu-
sów i tramwajów najważniejsze są: 
– punktualność kursujących pojazdów (około 36%), 
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– częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów (około 
20,5%), 

– czas podróży (około 15,5%). 
Badani pasażerowie najczęściej wskazywali odpowiedzi zwią-

zane z czasem (ok. 72% wszystkich odpowiedzi). Daje to podstawy, 
aby stwierdzić, że eliminacja strat czasu powinna być priorytetem w 
działaniach organizatora transportu, zarządcy infrastruktury trans-
portowej i przewoźników w celu zwiększenia wartości dodanej dla 
pasażera.  

Wartość dodaną w miejski transporcie zbiorowym można zdefi-
niować, jako wszelkie działania, procesy, wykonywane czynności, 
osoby, elementy wyposażenia i wszelkie zasoby umożliwiające 
przewiezienie pasażera (klienta) z miejsca, w którym się znajduje, 
do miejsca, do którego chce dotrzeć w najkrótszym czasie, bez-
piecznie i w najwyższym standardzie przewozu po cenie, którą 
klient jest w stanie zapłacić za tą usługę.  

Tak zdefiniowana wartość dodana przesuwa część mocy decy-
zyjnej na temat kształtu systemu transportowego na pasażerów 
(proporcjonalnie do ich udziału w opłacaniu usług transportowych). 
W tej sytuacji obowiązkiem organizatora miejskiego transportu 
zbiorowego stałoby się ciągłe aktualizowanie danych na temat 
popytu na usługi transportowe i dostosowywanie kształtu systemu 
do aktualnych potrzeb użytkowników (począwszy od zmian na 
poziomie układu linii komunikacyjnych po godziny odjazdów).  

2.2. Podział działań zwiększających wartość dodaną dla 
użytkowników transportu zbiorowego 

Działania zwiększające wartość dodaną dla klienta miejskiego 
transportu zbiorowego można podzielić ze względu na ich koszt 
oraz ze względu na podmiot, przez który muszą zostać podjęte. 
Podział związany z kosztem działań wygląda następująco: 
– działania o wysokim koszcie jednostkowym – są to działania, 

które kosztem dużych środków, jakie trzeba ponieść na ich rea-
lizację przynoszą, w momencie ukończenia realizacji zadania, 
proporcjonalne do kosztów wysokie pozytywne efekty, 

– działania o niskim koszcie jednostkowym – są to działania, które 
kosztem małych środków przynoszą pozytywne efekty, propor-
cjonalne lub nieproporcjonalne do poniesionych kosztów. 
Podział ze względu na podmiot realizujący działanie wygląda 

następująco: 
– przewoźnicy, 
– zarządcy infrastruktury transportowej, 
– organizator transportu zbiorowego. 

Oba podziały są ze sobą nierozerwalnie złączone, przykłady 
działań, jakie mogą być podejmowane w celu zwiększenia wartości 

dodanej dla klienta miejskiego transportu zbiorowego zostały przed-
stawione w tabeli 1. 

Każde z podejmowanych działań jest skierowane na klienta, 
ma ono spowodować, że pasażer będzie zadowolony z usług miej-
skiego transportu zbiorowego, a cena biletu będzie przez niego 
uznawana za adekwatną do usługi. Działania prowadzone w ra-
mach systemu transportu zbiorowego mają także na celu pozyska-
nie nowych klientów. Należy też zwrócić uwagę, że w celu pozyska-
nia nowych klientów, należy traktować ich zapotrzebowanie na 
usługi tak samo jak zapotrzebowanie stałych użytkowników miej-
skiego transportu zbiorowego. 

3. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA CYKLU PDCA  
PRZY OPTYMALIZACJI PROCESÓW  
W TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

3.1. Identyfikacja problemu 

Na początku roku 2015 w Krakowie dwie linie tramwajowe były 
obsługiwane taborem 3x105Na – linia 4 i 24. Składy te były pocią-
gami tramwajowymi, które zużywały najwięcej energii elektrycznej 
na przejechany jeden wozokilometr [8]. W ramach projektu nauko-
wego próbowano przygotować plan zmniejszenia kosztów eksploat-
acji wyżej wymienionych składów w krakowskiej sieci tramwajowej.  

Prace rozpoczęto od identyfikacji problemu, poprzez użycie 
metody 5 WHY. Po analizie obu linii tramwajowych, zdecydowano, 
że prace będą dotyczyły wyłącznie składów kursujących na linii 24. 
Korzystając z narzędzia lean udało się ustalić pierwszy problem, 
jakim jest lokalizacja pętli końcowych linii 24 w dużej odległości od 
zajezdni, przez co dużo energii było marnowane na wyjazdy i zjazdy 
do zajezdni. Kolejny zauważony problem dotyczył obecności skła-
dów 3x105Na na linii 24 (11 pociągów tramwajowych). Po analizie 
wyników pomiarów napełnienia uznano, że potrójne składy na linii 
24 nie są niezbędnie potrzebne do obsłużenia potoków pasażer-
skich występujących na tej linii (w przeciwieństwie do linii 4).   

Po wykonanej w ten sposób analizie problemu, przystąpiono do 
prac nad rozwiązaniem problemu. 

3.2. Rozwiązanie problemu 

Prace nad przygotowaniem rozwiązania poprzedziła ocena do-
stępnych środków.  

Dzięki temu możliwe było określenie następujących założeń: 
– wykonane działania powinny odbyć się zerowym kosztem ze 

strony przewoźnika, 
– wprowadzone zmiany powinny zapewniać utrzymanie wysokiej 

przepustowości linii 24, 

Tab. 1. Przykłady działań zwiększających wartość dodaną dla użytkowników transportu zbiorowego   

Kategoria działania Działania o wysokim koszcie jednostkowym Działania o niskim koszcie jednostkowym 

Działania przewoźnika 
- zakup nowego taboru, 
- modernizacja eksploatowanego taboru. 

- utrzymywanie stanu technicznego taboru na 
najwyższym poziomie, 
- wymiana taboru pomiędzy liniami. 

Działania zarządcy infrastruktury 
transportowej 

- budowa nowych odcinków torowisk tramwajo-
wych, pasów autobusowych i autobusowo – tram-
wajowych, 
- modernizacja już istniejących odcinków sieci 
infrastruktury dla transportu zbiorowego. 

- bieżące utrzymanie infrastruktury dla transportu 
zbiorowego w dobrym stanie (poprzez m.in. na-
prawę ubytków w nawierzchni, szlifowanie szyn i 
podbijanie torowisk), 
- wymiana i remont wyeksploatowanych elemen-
tów infrastruktury punktowej (m.in. wiat przystan-
kowych, ławek). 

Działania organizatora transportu 
zbiorowego 

- utworzenie nowej linii transportu zbiorowego, 
- zwiększenie częstotliwości kursowania linii trans-
portu zbiorowego. 
 

- dołożenie pojedynczych kursów do linii transpor-
tu zbiorowego, 
- synchronizacja rozkładów jazdy dla linii kursują-
cych tym samym ciągiem komunikacyjnym, przy 
utrzymaniu tej samej częstotliwości kursowania. 
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– zmiany nie powinny spowodować negatywnych skutków na 
innych liniach transportu zbiorowego, 

– przygotowane rozwiązanie powinno umożliwić możliwie naj-
większe zmniejszenie kosztów energii związanych z kursowanie 
potrójnych składów. 
Podstawowe informacje na temat składów E1+C3 i potrójnych 

składów 105Na zostały przedstawione w formie graficznej na rysun-
kach 3 i 4. 

 

 
Rys. 3. Informacje na temat składu E1+C3 [8, 9, 11] 

 
Przygotowanych zostało kilka koncepcji, związanych z wymia-

ną taboru na linii 24 oraz projekt innego organizowania wyjazdów na 
linię i zjazdów do zajezdni. Rozwiązania te następnie były oceniane 
na podstawie obliczeń oszczędności w zużytej energii.  
 

 
Rys. 4 Informacje na temat potrójnego składu 105Na [8, 9, 10] 
 

Najlepszym okazało się rozwiązanie związane z wymianą tabo-
ru między linią 24 i 52 w następujący sposób: 
– na linię 24 trafiłoby 11 składów E1+C3 pozyskanych z linii 52, 
– zwolnione potrójne składy przeszłyby do obsługi linii 52 w taki 

sposób, aby obsługiwać wyłącznie brygady kursujące w godzi-
nach szczytu. 
Wybrane rozwiązanie zarówno spełniało wszystkie założenia, 

jak i umożliwiało największe zmniejszenie kosztów energii. Oblicze-
nia wykazały zmniejszenie zużycia energii elektrycznej związanego 
z wyjazdami na linie i zjazdami do zajezdni o 655 kWh/dobę. W 
kwestii redukcji zużycia energii związanej z kursowaniem pojazdów 
udało się wyliczyć spadek średniego zużycia energii jednego kursu 
w sumie dla obu linii o 108 kWh (różnica pomiędzy sumą średniego 
zużycia energii dla kursu na linii 24 i 52 dla stanu analizowanego i 
proponowanego rozwiązania). 

Dodatkowym efektem zastosowania przygotowanego rozwią-
zania było zwiększenie przepustowości linii 52 w godzinach szczytu, 
a co za tym idzie zwiększenie komfortu podróży najpopularniejszą 
linią tramwajową w Krakowie (z linii 52 korzysta najwięcej pasaże-
rów w ciągu doby [12]). 

3.3. Wdrożenie rozwiązania 

Wnioski z przeprowadzonego projektu naukowego zostały 
przesłane do MPK Kraków. Niestety, mimo pozytywnego przyjęcia 
wyników obliczeń zmiany nie zostały wprowadzone. Dopiero wpro-
wadzenie do ruchu nowych pojazdów typu PESA 2014N „Krako-
wiak” spowodowało częściową zamianę taboru na linii 24. Na części 
brygad obsługiwanych przez potrójne składy 105Na zaczęły kurso-
wać składy E1+C3 pozyskane z linii 52 (w zamian, których na linii 
52 rozpoczęły kursować „Krakowiaki”).  

Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem narzędzi oferowa-
nych przez metodologię lean, wykazała, że mają one zastosowanie 
w procesach systemu miejskiego transportu zbiorowego. Dodatko-
wo należy stwierdzić, że wykorzystanie wcześniej opisanych narzę-
dzi umożliwiło szybkie i dokładne określenie problemu oraz prze-
prowadzenie całej analizy.  

PODSUMOWANIE 

Zastosowanie metodologii lean w procesach miejskiego trans-
portu zbiorowego, podobnie jak w innych obszarach gospodarki, 
daje szanse na lepsze zarządzanie systemem oraz eliminowanie 
strat. Podstawowe narzędzia, jakie oferuje metodologia lean pozwa-
lają na szybkie i skuteczne identyfikowanie, analizowanie i elimino-
wanie problemów oraz gwarantują zaistnienie procesu ciągłego 
doskonalenia systemu transportowego.  

Przedstawiony w artykule przykład zastosowania narzędzi me-
todologii lean w procesach miejskiego transportu zbiorowego ukazu-
je w jak prosty i logiczny sposób możliwa jest identyfikacja i elimina-
cja strat. Dodatkowo przykład ten przedstawia, w jaki sposób zasto-
sowanie odpowiedniego podejścia może przyczynić się do realnych 
oszczędności (uzyskane wskutek wykonanych analiz zmniejszenie 
zużycia energii o ponad 20%). 

Zastosowanie metodologii lean w procesach systemu miejskie-
go transportu zbiorowego wymaga jednak od osób będących ele-
mentami systemu pełnego zaangażowania i działań związanych z 
ciągłym doskonaleniem. Wprowadzenie tej metodologii wymagałoby 
wiele czasu, na odpowiednią edukację pasażerów i zachętę do 
udziału w dyskusji i podejmowaniu decyzji na temat kształtu syste-
mu. 
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The tools of lean methodology in the process of improving 
urban public transport 

The article is about the lean methodology and the possi-

bility of its use in the processes of urban public transport. 

The article presents the tools used in the lean methodology to 

optimise the system and how they can be used in various 

processes of public transport. The article identifies the added 

value that occurs in the system of urban public transport. The 

article also presents an example of the benefits that can bring 

the application of lean methodology in one of the processes 

of urban public transport. 
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