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TRANSFER METOD ZARZĄDZANIA LEAN 
Z SEKTORA AUTOMOTIVE DO SEKTORA 
BUDOWLANEGO

Streszczenie 

Sektor budowlany wymaga pewnych zmian, które pozwolą na dostosowa-
nie się do współczesnych trendów, ograniczenie kosztów, zoptymalizowanie 
odpadów i  uwzględnienie zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest 
przedstawienie transferu metod zarządzania lean z  sektora automotive do 
sektora budowlanego. Podejście i  metody badawcze: obserwacja, analiza 
materiałów źródłowych. Analiza badawcza literatury i  przeprowadzona na 
przykładzie budynku w Poznaniu wykazała, iż zastosowanie rozwiązań lean 
prowadzi do większej skuteczności działań, wydajności, ograniczenia kosztów, 
wyższej jakości. Należy zwrócić jednak uwagę na czynniki wpływające na 
sukces oraz na bariery. 

Słowa kluczowe: lean, sektor automotive, lean construction.

Kody JEL: M11

Wstęp 
Sektor budowlany jest nadal niedostatecznie rozwinięty, w wielu przypad-

kach oddziałuje negatywnie na otaczające środowisko. Implementowanie no-
wych rozwiązań lean stanowiłoby formę zrównoważonego działania, które 
zmieniłoby zakres produkcji (Sertyesilisik 2016, s. 60-75). Bardzo ważne jest 
w związku z tym wprowadzenie metod, które ograniczą ilość odpadów, zwięk-
szą wartość dodaną. Tego typu czynności widoczne są ramach Lean 
Construction, Agile, Kaizen, 5S, Just-in-time i innych rozwiązaniach powiąza-
nych z Lean Management. 

Wymogi środowiskowe wymagają uwzględniania dodatkowych środków 
ostrożności.Odwołuje się do tego m.in. Protokół Kioto, w którym przejawia się 
trend skierowany ku zielonym budynkom. Dla dobra i przyszłości planety, jak 
i  udoskonalenia procesów budowlanych ważne jest wprowadzenie zmian 
strategicznych z wykorzystaniem lean. Jest to działanie, które zwiększy prze-
wagę konkurencyjną, ale i wydajność (Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, Rao 2006, 
s. 107-124). 
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Celem artykułu jest przedstawienie transferu metod zarządzania lean 
z sektora automotive do sektora budowlanego. Przedmiot badania skupia się 
na rozwiązaniach lean wykorzystywanych w sektorze budowlanym. 

Przegląd literatury
Lean Management odnosi się do koncepcji, która po raz pierwszy wyko-

rzystywana była w rozwiązaniach automotive. Dotyczyło to środowiska japoń-
skiego i przemysłu samochodowego, co pozwoliło na wpłynięcie na procesy 
produkcji (Krafcik 1989, s. 44). Zasady wynikające z Toyota Production System 
zostały docenione także w innych państwach i sektorach działalności, czego 
przykładem jest budownictwo. Działania te pozwoliły w znacznej mierze na 
dodanie wartości dodanej i redukcję odpadów (Nowotarski, Pasławski, Matyja, 
2016, s. 1037-1042). 

Zasady lean, które dotąd były stosowane w branży automotive mają coraz 
szersze zastosowanie w sektorze budowlanym. Pozwala to niwelować negatyw-
ny wpływ na środowisko, ale i usprawniać proces łańcucha dostaw. Strategia 
Lean Supply Chain to przykład oddziaływania, które skupia się na zwiększaniu 
jakości, poprawie obsługi klienta przy jednoczesnej dbałości o czas dostawy 
i ograniczenie kosztów (Sertyesilisik 2016, s. 60-75). 

Implementowanie tych rozwiązań wymaga zwrócenia uwagi na fazy pro-
jektowania, kontraktowania, planowania, budowy i kontroli. Już we wstępnym 
etapie projektowania podejmowane decyzje mają przełożenie na eksploatację, 
jak i dalszą konserwację. Widoczne jest to na przykładach – dobór materiału 
i jego ilości wpływają na wielkość marnotrawionych dóbr, tak samo oddziałuje 
to na koszta utrzymania, sposób dalszego użytkowania (Simons, Manson 2003, 
s. 84-91). Na tym etapie powołać się można tym samym na zasady Lean 
Construction:
– wyznaczenie wartości z perspektywy klienta, 
– identyfikowanie strumienia wartości, 
– pozyskiwanie klienta w odpowiednim czasie,
– dążenie do doskonałości jako wyrazu ciągłego doskonalenia. 

W  ujęciu rozwiązań lean projekty budowlane wymagają identyfikacji 
wartości, mapowania strumienia wartości; kreacji przepływu, jak i dążenia do 
doskonałości. Powołać się można w tym względzie na ujęcie Portera, według 
którego skupienie się na podstawowych działaniach i funkcjach wspierających 
dla zwiększania ich efektywności prowadzi do wzrostu marży zysku firmy. Tym 
samym wprowadzone udoskonalenia są sposobem poprawy osiąganej skutecz-
ności, co w konsekwencji oznacza także wyższą trwałość. Łańcuch wartości 
Portera ukazany jest poniżej (Sertyesilisik 2016, s. 60-75). 
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Rysunek 1. Łańcuch wartości Portera

Źródło: Sertyesilisik (2016, s. 63).

Lean Management można traktować jako działania wspierające na etapie 
projektowania, co wpływa na łańcuch dostaw (Lee 2011, s. 1216-1223). Jednym 
z rozwiązań jest w tym względzie agile. 

Wskazać można też różnice, które występują pomiędzy organizacjami 
szczupłymi i  zwinnymi, do czego odnoszą się lean i  agile (Constangioara, 
Florian, Brad 2015, s. 940-945).

Tabela 1. Lean a Agile

Specifications Lean Agile
Competitive advantage Costs Availability, responsiveness
Suppliers selection Costs and quality Speed, flexibility and quality
Inventories JIT Strategic safety stocks
Production High level of production capacity 

utilization
Buffer production capacity

Źródło: Constangioara A., Florian G.L., Brad O.E. (2015, s. 942).

Wyniki organizacji są uzależnione od określonych działań i komponentów, 
co wpływa również na koszty. Reaktywność i  dostępność powodują coraz 
mniejsze zyski. Dostrzec można, że systemy te nie wykluczają się wzajemnie, 
a pozwalają zmaksymalizować osiągane efekty w zarządzaniu. 
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Implementacja rozwiązań lean w  budownictwie jest silnie powiązana 
z ograniczeniem odpadów, uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 
w którym dąży się do ograniczenia emisji CO2 w transporcie. Pozytywne efekty 
są również widoczne przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów, zapew-
nieniu naturalnej wentylacji, dostępu do światła dziennego, co wpływa zarówno 
na środowisko, i koszty operacyjne. W konstrukcjach zastosowanie ma poka-
-yoke, co oznacza poprawę, jak i szybkość konstruowania: 3R (redukcja, po-
nowne wykorzystanie i  recykling) w  celu usprawnienia faz projektowania 
i wartości (Sertyesilisik 2016, s. 60-75). 

Na etapie kontraktu ważny jest odpowiedni dobór podwykonawców, jak 
i dostawców z uwzględnieniem zasad Lean i stosunku do zarządzania odpada-
mi. Implementacja tych metod jest wsparciem zrównoważonego budownictwa. 
Wykorzystanie do wzajemnej współpracy metod lean oznacza szybszą realiza-
cję, partnerstwo na bazie zaufania, niezawodności (Caniels, Gehrsizt, Semeijn 
2013, s. 134-143). Pojawia się również wymóg aktualizacji umów pod względem 
dbałości o środowisko. Sektor budowlany uwzględnia w wyniku tego etyczne 
zaopatrzenie, zgodnie ze standardami jakościowymi (Sertyesilisik 2016, 
s. 60-75). 

Na etapie planowania wykorzystanie lean prowadzi do zintegrowania 
działań. Wpływa to na sprawność przepływu, osiąganą wydajność. Zastosowa-
nie mają do tego zasady heijunka, just-in-time, mapowanie strumienia wartości. 
Heijunka jest stosowany w celu wyrównania produkcji, gwarancji stabilności 
operacji przy ograniczeniu zmienności wykorzystania zasobów (Sertyesilisik 
2016, s. 60-75). Just-in-time natomiast służy zmniejszaniu nadprodukcji, jak 
i zapasów przydanych w procesie przepływu. Mapowanie wartości strumienia 
skupia się na przepływie materiałów i informacji (Vais, i in. 2006, s. 44-74). 

W trakcie budowy potrzebna jest skuteczna mobilizacja, do czego przydają 
się rozwiązania lean dla przepływu materiału, wykonywanej pracy, wykorzy-
stania sprzętu i transportu. Chodzi w związku z tym o zniwelowanie czynności, 
które nie przynoszą poprawy wartości dodanej. 

Dokładne zaplanowanie działań w terenie jest także sposobem zachowania 
zdrowia, bezpieczeństwa, ale i przybliżenia się do idei zrównoważonego roz-
woju, neutralizując przykładowo odpady niebezpieczne (King 2009, s. 11-57). 
Na tym etapie stosuje się mapowanie, gdyż skupia się ono na fizycznym prze-
pływie materiału. W  dbałości o  całość procesu należy zwracać szczególną 
uwagę na:
-	 szkolenia, które są podstawą gwarancji zdrowia i bezpieczeństwa, odpo-

wiedniego zarządzania odpadami; 
-	 zagrożenia społeczne, środowiskowe (Koplin, Seuring, Mesterharm 2007, s. 

1059); 
-	 nadzór, inspekcje z uwzględnieniem mechanizmu sterowania;
-	 emisję dwutlenku węgla (Lee 2011, s. 1218);
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-	 zagrożenia zdrowia i życia zgodnie ze współczesnymi standardami;
-	 poznane już korzyści w związku ze stosowaniem Lean Practice (płatność za 

wydajność, zdolności, politykę nagradzania);
-	 zasady Kaizen – ograniczenie wadliwości pracy, polityka usuwania odpa-

dów, efektywne planowanie, by ograniczyć liczbę procesów, zastosowanie 
Jidoka jest gwarancją wstrzymania pracy przy pojawieniu się problemów 
jakościowych (King 2009, s. 12);

-	 zapewnienie czystości, zorganizowanie procesów, do czego może być przy-
datne 5S, stosowanie znaków, etykiet, czyli także rozwiązania Kanban (King 
2009, s. 148);

-	 zarządzanie serwisem dla właściwej konserwacji, wykonalności pracy bez 
zbędnych przerw i z większą efektywnością sprzętu. 
Zarządzanie odpadami jest możliwe przy uwzględnieniu rozwiązania 5S, 

jak i 3R, co prowadzi do większej czystości, jakości, bezpieczeństwa i szybkości 
działań (Vais i  in. 2006, s. 51). W szczególności 3R pozwala większą uwagę 
zwrócić na ponowne wykorzystanie materiałów i  ich recykling. Działalność 
w tym zakresie wymaga jednak (Dobson i in. 2013, s. 32-38):
-	 zawiązanych umów pomiędzy wykonawcami, a podwykonawcami;
-	 ustalenia odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami; 
-	 planu zarządzania odpadami;
-	 zastosowania bezpłatnej utylizacji pojemników, wykorzystania odpowied-

nich pojemników do segregacji;
-	 wyznaczenia zarządcy odpadów. 

W sektorze budowlanym 5S gwarantuje niskie nakłady na finanse, skupia 
się to następująco na (Nowotarski, Pasławski, Matyja 2016, s. 1037-1042):
-	 Seiri (organizacja, sortowanie) – usunięcie wszystkich niepotrzebnych 

narzędzi i części, uporządkowanie;
-	 Seiton (usprawnienie przepływu) – rozmieszczenie pracy, pracowników, 

sprzętu, części, aby zwiększyć efektywność działań, 
-	 Seiso (czyszczenie) – czyszczenie miejsca pracy i wszystkich używanych 

urządzeń;
-	 Seiketsu (standaryzacja) – upewnienie się, że procedury są znormalizowane 

i powtarzalne;
-	 Shitsuke (dyscyplina, nawyki, samodyscyplina) – pomaga utrzymać wpro-

wadzone procedury i zasady.
Stosowanym rozwiązaniem jest także Genichi Taguchi, co dotyczy zarzą-

dzania jakością (Taidi 2015, s. 26-45). Chodzi w związku z tym o skuteczne 
wykorzystanie energii w implementowanym procesie. Na ograniczenie jakości 
wpływ ma jej utrata, co widoczne jest pod kątem pojawiających się odpadów. 

Skuteczność w tym względzie była potwierdzana eksperymentami macie-
rzowymi (Rikame, Charan 2015, s. 36-45). W rozwiązaniach zastosowanie mają 
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specjalne konstrukcje tabel ortogonalnych, które pozwalają analizować prze-
strzeń. Optymalizacja procesów wiąże się z uwzględnieniem etapów:
-	 projekt koncepcyjny lub projekt systemu;
-	 projektowanie parametrów;
-	 projekt tolerancji.

W pierwszym etapie dotyczy to faz strategii projektowania, w którym po-
zyskiwana jest wiedza techniczna i  nowe doświadczenia. W  projektowaniu 
parametrów najlepsze ustawienie określa się jako czynniki kontrolne, które 
w  konsekwencji wpływają na koszt produkcji. Ostatni etap jest związany 
z  ulepszeniami i  optymalizacją, co koncentruje się na kompromisie między 
jakością a kosztami. Projektanci na tym etapie rozważają ulepszanie standar-
dów materiałów i komponentów, gdy ma to wpływ na jakość (Rikame, Charan 
2015, s. 36-45).

Bardzo ważna na budowie jest również kontrola, która powinna obejmować 
wszystkie etapy działalności. Wiąże się to ze sprawdzeniem, czy wszystko jest 
wykonywane odpowiednio, ale również terminowo z zachowaniem dbałości 
o życie, zdrowie i bezpieczeństwo (Marhani, Jaapar, Bari 2012, s. 87-98). Ważne 
jest dodatkowo skoordynowanie ze sobą wszystkich działań. 

Implementacja lean z automotive do sektora budowlanego musi zwracać 
uwagę na wszystkie poziomy, stosowane działania w praktyce, w tym łańcuch 
dostaw i interakcje z dostawcami (Caniels, Gehrsizt, Semeijn 2013, s. 134-143). 
Wymagana jest w tym wysoka odpowiedzialność społeczna, jak i względem 
środowiska. Główne z  celów działań powinny być następujące (Sertyesilisik 
2016, s. 60-75):
-	 zastosowanie wymogów normatywnych, wewnętrznych, środowiskowych;
-	 szybkie identyfikowanie ryzyka dostaw; 
-	 operacyjne wdrożenie procesów dostaw;
-	 monitorowanie i rozwój dostawców.

W  dbałości o  całość procesu bardzo ważne jest monitorowanie i  stałe 
ocenianie działań, co wymaga także skutecznej komunikacji (Dues, Tan, Lim, 
2013, s. 93-100). Usprawnieniem działań może się okazać ICT, które w połą-
czeniu z lean w łańcuchach dostaw gwarantuje ulepszenie, integracje, lepsze, 
wzajemne interakcje. 

Metodyka badań 
Korzystając z ogólnometodologicznych rozwiązań w pracy wykorzystano 

zasadę kolejności rozwiązywania zagadnień. W  związku z  tym początkowo 
przeanalizowano dostępną literaturę pod kątem systemów lean, w tym stoso-
wanych narzędzi. Analizując dotychczasowy dorobek dokonano analizy badań 
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empirycznych z badanego zakresu. Spełniono przy tym wymóg analizy zjawisk 
w sposób konkretny, korzystając także z literatury zagranicznej. 

Efekty własnej obserwacji utrwalono za pomocą metod opisu zjawisk 
i zdarzeń jako faktów naukowych. W przypadku badań teoretycznych uwzględ-
niono metodę historyczną. Pozwoliło to na przeanalizowanie postępów w za-
kresie stosowanych systemów w branży automotive z ujęciem chronologicznym. 
Dzięki temu udało się uszeregować tradycyjne podejście względem innowacyj-
nego. Metoda dedukcyjna zapewniła możliwość uwzględnienia procedury 
systematyzacji. Zastosowano dodatkowo metodę weryfikacji postawionych 
hipotez. Do głównych metod przy analizie wykorzystano ponadto metody 
ogólnometodologiczne, tj.: analizę, syntezę, metody abstrahowania, metody 
uogólnienia.

W niniejszej pracy wykorzystano obserwację i analizę literatury. 

Analiza wyników
Lean jest odpowiedzią na pojawiające się opóźnienia, przekroczenie budże-

tu, zmniejszenie jakości działań. Wykorzystanie tych rozwiązań w budownic-
twie zaprezentować można na przykładzie budowy budynku biurowego 
w Poznaniu (Nowotarski, Pasławski, Matyja 2016, s. 1037-1042). Zarządzanie 
tego typu wpływa na procesy, jak i koszty, ryzyko. Zastosowanie lean jest tym 
samym sposobem usprawnienia działań, ograniczenia nieefektywności, popra-
wy wszystkich faz projektowania, realizacji budowy (Aziz, Hafiz, 2013, s. 
679-695) 

Lean oddziałuje w znacznym stopniu na potencjał budowy, gdyż pozwala 
odpowiednio zarządzać odpadami, czasem, co pokazano na rysunku 2a). Przy 
dokładniejsze analizie kosztów należy zwrócić uwagę także na inne czynniki 
jak: ludzi, elastyczność, jakość, środowisko (rysunek 2b) (Nowotarski, Pasław-
ski, Matyja 2016, s. 1037-1042).

Rysunek 2. Potencjał lean w budownictwie a koszty i czas

Źródło: Nowotarski, Pasławski, Matyja (2016, s. 1037-1042, 1038).
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Implementacja lean sprawdziła się w przypadku biurowca Balic w Pozna-
niu, którego budowa rozpoczęta została w 2014 roku. Wyróżniał go innowa-
cyjny, modernistyczny kształt i duża liczba pięter – 16 naziemnych i 3 podziem-
ne. Całość powierzchni wynosiła 15 000 m2, a  wysokość około 65 metrów. 
Poniżej ukazano wizualizację (Nowotarski, Pasławski, Matyja 2016, 
s. 1037-1042). 

Rysunek 3. Wizualizacja budynku

Źródło: Nowotarski, Pasławski, Matyja (2016, s. 1037-1042, 1039).

Na rysunku 3a wskazano perspektywę z ulicy Zwierzynieckiej, a na 3b – 
z  ulicy Franklina Roosevelta (Jimeneza, Romerob, Dominguezb, Espinosab 
2015, s. 163-172). Wdrożenie tych rozwiązań stanowiło próbę oceny sprawdzal-
ności lean w budownictwie. Wykorzystane metody to (Nowotarski, Pasławski, 
Matyja 2016, s. 1037-1042):
-	 just-in-time,
-	 5S,
-	 visual communication,
-	 sorage options.

Analiza pozwoliła na dokładniejsze ujęcie kosztów i jakości. 

Rysunek 4. Metody lean

Źródło: Nowotarski, Pasławski, Matyja (2016, s. 1037-1042, 1039).
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Utrudnieniem w budowie był sam kształt budynku i jego umiejscowienie 
na placu. Procesy i rozwiązania wymagające poprawy dla ich przebiegu i ja-
sności zaprezentowano za pomocą diagramu Ishikawy (Nowotarski, Pasławski, 
Matyja 2016, s. 1037-1042). Ukazuje to rysunek 5. 

Rysunek 5. Diagram Ishikawy

Źródło: Nowotarski, Pasławski, Matyja (2016, s. 1037-1042, 1039).

W  realizowanym projekcie trudno było jednoznacznie ustalić koszty ze 
względu na różne idee realizacji budynku. W procesie uwzględniono jednak 
zasoby i działania, które mają bezpośredni wpływ na finanse i terminowość. 
Zastosowanie rozwiązań 5S było mniej kosztowne, a  wpłynęło na poprawę 
procesów budowlanych. W skład operacji niezbędnych dla ograniczenia kosz-
tów zakwalifikowano (Nowotarski, Pasławski, Matyja, 2016, s. 1037-1042):

-	 sprzątanie składowiska;
-	 implementację znaków wizualnych, taśmy 

bezpieczeństwa;
-	 zastosowanie informacji dla pracowników; 
-	 powtarzanie zaleceń dotyczących owych zasad. 
Same zaś koszty analizowane były z perspektywy trudnych do oszacowania, 

jak i możliwych do zmierzenia (rysunek 6). 

Rysunek 6. Procesy mające wpływ na oszczędności

Źródło: Nowotarski, Pasławski, Matyja (2016, s. 1037-1042, 1040).
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Przez pomiar oszczędności możliwe było uniknięcie dodatkowych kosztów. 
Jednym z przykładów utrudnień, które wcześniej nie zostały przewidziane była 
konieczność przetransportowania materiałów 20 km od placu budowy. To zaś 
oznaczało dodatkowe koszty transportu, składowania, wynajmu dźwigu do 
rozładunku, zatrudnienia dodatkowych pracowników. Zastosowanie nowych 
rozwiązań pozwoliło uniknąć powtórzenia sytuacji. Tym samym Lean Mana-
gement został implementowany prawie dwa lata po rozpoczęciu budowy, za-
pewniając oszczędność w wysokości 11 347,50 zł, zwiększyła się wraz z tym 
efektywność, a dalsze koszta zmniejszyły. Wnioski z podjętych działań były 
następujące:
-	 wysoka skuteczność działań w ramach lean;
-	 poprawa oszczędności w transporcie;
-	 zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy;
-	 większa i szybsza dostępność do materiałów;
-	 ograniczenie kosztów.

Lean przyczynia się do wielu korzyści w sektorze budownictwa, prowadząc 
do ogólnej synergii, a są to:
-	 poprawa wydajności; 
-	 zwiększenie wartości dodanej;
-	 zwiększenie marży zysku (Dues, Tan, Lim, 2013, s. 95-98);
-	 implementacja wspólnych rozwiązań, jak mapowanie strumienia wartości; 
-	 większą efektywność wykorzystania zasobów;
-	 ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
-	 lepsze zarządzanie odpadami; 
-	 ograniczenie zużycia energii;
-	 wprowadzenie innowacji do łańcucha dostaw (Floryda 1996, s. 80-105);
-	 obniżenie poziomu zapasów;
-	 wspólne wymogi w zakresie kontroli;
-	 poprawa konkurencyjności, wyników operacyjnych;
-	 ograniczenie liczby błędów i awarii. 

O sukcesie wdrożenia lean z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju 
decydują (Hines, Holweg, Rich 2004, s. 994-1011):
-	 myślenie organizacyjne;
-	 podejście strategiczne; 
-	 przywództwo w zarządzaniu; 
-	 integracja praktyk i zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wymagana jest duża ostrożność i analiza pojawiających się barier, dotyczą 
one następująco: (Caniels, Gehrsizt, Semeijn 2013, s. 139):
-	 braku środków finansowych;
-	 braku wiedzy technicznej;
-	 nie egzekwowania ustaleń z umowy;
-	 ryzyko w związku z wdrożeniem projektów;
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-	 konflikty i napięcia;
-	 niechęć do podwyższenia płac adekwatnie do włożonego wysiłku;
-	 koszty inwestycyjne i problemy z  tym związane (Schrettle i  in. 2014, s. 

73-84);
-	 niepewność ekonomiczna;
-	 zwiększające się koszty transakcyjne;
-	 trudność z zachowaniem norm środowiskowych;
-	 niechęć podwykonawców do uwzględnienia zrównoważonego rozwoju;
-	 wady współpracy partnerskiej (Das, Narasimhan, Srinivas 2006, s. 563-582).

Podsumowanie 
Analiza podjęta w niniejszej pracy potwierdziła duże znaczenie lean w im-

plementacji rozwiązań w  sektorze budowlanym. Korzyści wynikające 
z uwzględnienia tych narzędzi i metod to:
-	 poprawa wydajności i efektywności;
-	 niższe koszty;
-	 usprawnienie procesów;
-	 ograniczenie odpadów;
-	 poprawa relacji i interakcji;
-	 poprawa komunikacji;
-	 dostosowanie do norm środowiskowych.

Transfer metod lean z  automotive do sektora budowlanego ma bardzo 
wysoki potencjał, dostępne badania potwierdzają również wysoką skuteczność 
tych rozwiązań. Istotne jest jednak dalsze analizowanie tej kwestii i prowadze-
nie pomiarów w zakresie usprawnień i pojawiających się barier. 

Dalsza analiza powinna wykazywać coraz to szersze zastosowanie metod 
lean w budownictwie z korzyścią dla tego sektora. Współcześnie nie można 
pomijać również kwestii zrównoważonego rozwoju, co oznacza ograniczanie 
działań niekorzystnych środowiskowo. Uznać to należy za jedno z głównych 
wyzwań w czasach, gdy dochodzi do wielu zmian klimatycznych. Nowe bu-
downictwo powinno być w związku z tym przygotowane do ograniczeń wyni-
kających z nadmiernej urbanizacji i zanieczyszczenia. Przeprowadzanie badań 
w tym zakresie jest bardzo ważne, gdyż pozwoli zbadać dokładniej wpływ lean 
na ograniczanie kosztów, ale i  prowadzenie etycznych, odpowiedzialnych 
działań w sektorze budownictwa. 
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Lean management methods transfer from 
automotive to construction industry sector 

Summary 

Building industry sector requires some changes, which will allow to adapt 
to contemporary trends, cost reduction, optimization of waste generation 
and consideration of sustainable development. The main aim of article is to 
present a lean management methods transfer from automotive to construction 
industry sector. Approach and used research methods: observation, source 
material analysys. Research analysys of literature and carried out on example 
of building in Poznań, shown that use of lean management solutions directly 
leads greater operational efficiency , cost reduction and quality. However, 
attention should be paid to factors affecting sucess and also barriers. 

Key words: lean, automotive sector, lean construction.
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