
 

 

Beyond Next 2019 

  

Inspirujący festiwal, pokazujący nie tylko wyzwania dla biznesu, polityków i społeczeństw na 

najbliższe dekady, ale także szeroką skalę cyrkularnych rozwiązań, które mogą zahamować 

postępujące zmiany klimatyczne. Za podstawę wszelkich naszych działań uczestnicy festiwalu uznali 

dzielenie się  wiedzą oraz współracę. Dwudniowy festiwal “Beyond Next 2019” zorganizowały w 

Amsterdamie (7-8 luty) organizacja Circle Economy oraz AMFI - największy w Holandii instytut mody i 

wzornictwa.  

Na “Beyond Next” spotkało się młode pokolenie z profesjonalistami rożnych branż zajmującymi się 

gospodarką obiegu zamkniętego. Byli studenci, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, 

w sumie ponad 800 osób z różnych stron świata. Konferencja toczyła się dwutorowo, w blokach 

‘’Challenge’’ i   ‘’Exploration’’.  Uczestnicy bloku Challenge pracowali w grupach nad znalezieniem 

realistycznych, cyrkularnych pomysłów na rozwiązanie problemów z jakimi zmagają się holenderska 

sieć  sklepów Hema, bank ABN AMRO, Instytut AMFI oraz władze Amsterdamu. Drugi panel 

‘’Exploration’’ był podróżą w przyszłość, w którą zabrali nas eksperci od gospodarki cyrkularnej.  W 

pełnych konkretów wystąpieniach, każdorazowo zakończonych dyskusją, do działania zachęcali mi.in. 

Kate Raworth ekonomistka z Uniwersytetów Oxford i Cambrige, autorka książki ‘’Doughnut 

Economics’’, Babette Porcelijn autorka książki ‘’The hidden impact’’, Martin Stuchtey założyciel 

SystematiQ, Leslie Holden twórca AMFI, Martijn Lopez Cardozo CEO Black Bear Carbon, France van 

Houten CEO Philips, Carola Wijdoogen dyrektor ds zrównoważonego rozwoju w holenderskich 

kolejach, Chen Fleisher  współtwórca FounderIndex, Noam Gressel CEO Eco-OS oraz  Harald Friedl 

CEO Circle Economy.  

 



 

 

 

Kate Raworth ‘’Dzielmy sie pomysłami jak budować nasz świat’’ 

Ekonomistka Kate Raworth nie ma wątpliwości, że ‘’cyrkularne zmiany nadchodzą, czy nam się to 

podoba czy nie’’. Wyzwaniem przed jakim stoimy w XXI wieku jest znalezienie równowagi między 

potrzebami ludzi, a granicami i możliwościami naszej planety. Autorka ‘’Doughnut Economics’' broni 

tezy, ze zamiast skupiać się na wzroście ekonomicznym powinniśmy skoncentrować sie na modelu, w 

którym każdemu można zagwarantować dostęp do wody i żywności, edukacji i pracy, przy 

jednoczesnej dbałości o równowagę ekosystemu. Ekspertka na przykładzie pączka (doughnut) 

pokazuje granice społeczne i planetarne, w których powinniśmy pozostać, aby zapewnić dobrobyt 

społeczeństwom i jednocześnie zbalansowany ekosystem, czyli stabilny klimat, żyzne gleby, ochronę 

warstwy ozonowej.  

 

 

 

Kate Raworth podczas swojego emocjonującego wystąpienia określila siebie jako aktywistkę. 

Ekspertka uważa, że bycie optymistą w sprawach cyrkularnych jest niebezpieczne, gdyż relaksuje i 



 

 

spowalnia działanie. Bycie pesymistą jest równie niebezpiecznie, gdyż myślenie, że jest za późno na 

zmiany z powodu zbyt dużej populacji ludzi, zniechęca do działania. Dlatego najlepiej być aktywistą, 

co pozowala kontynuować pracę nad przekształcaniem linearnej gospodarki w cyrkularny ekosystem, 

którego ‘’serce’’ stanowią dwa działania: dzielenie się wiedzą i innowacjami oraz regeneracja, czyli 

recykling, naprawianie i wielokrotne używanie produktów. W ekosystemie skonstruowanym na tych 

dwóch elementach materiały przepywają płynnie dzięki ścisłej współpracy przemyslu, projektantów i 

społeczeństwa. Kate Raworth jako przykłady firm wpisujących się w cyrkularny ekosystem wymieniła 

Open Motors, Houdini i FabLabs. 

  

Open Motors opracowało modułowe, samojezdne, elektryczne pojazdy, na których podstawie 

istniejący już producenci samochodów mogą doskonalić własne modele, oszczędzając przy tym lata 

badań i miliony euro na inwestycjach. 

FabLabs jest otwartą społecznością tworców, artystów, naukowców, inżynierów, pedagogów, 

studentów i profesjonalistów, którzy dzielą sie wiedzą i rozwijają wspólne projekty. Obecnie ponad 

1000 FabLabs w 40 krajach na świecie buduje globalny ekosystem dzięki wykorzystaniu w pracy tych 

samych narzędzi.  

Houdini to szwedzka marka odzieży sportowej. Do produkcji używa wyłącznie wełny, zużyte ubrania 

kompostuje, a te nadające się do noszenia, ale już niechciane, sprzedaje ponownie jako używane, 

uszkodzone zaś naprawia. Firma oferuje także opcję wypożyczania ubrań na korzystnych warunkach. 

CEO Houdini Eva Karlson podczas Beyond Next podkreśliła, że gospodarka obiegu zamkniętego nie 

wyklucza prowadzenia biznesu i generowania profitów. Choć odzież Houdini należy do droższych, to 

zawsze znajdą się ludzie, którzy ją kupią ze względy na jej pozytywny wpływ na środowisko. 

 

Beyond Next było okazją do zaprezentowania cyrkularnych rozwiązań wprowadzonych przez duże i 

odnoszące od wielu lat sukces, przedsiębiorstwa.   

Holenderskie koleje państwowe. O osiągnięciach swojej firmy mówiła Carla Wijdagen 

odpowiedzialna za wdrażanie cyrkularnego projektu zwanego ‘’Harvesting trains’’.  W praktyce 

oznacza to, że wagon rozbierany jest na elementy, z których każdy znajduje nowe zastosowanie. 

Obecnie 97% elementów wagonu jest ponownie wykorzystanych, pozostałe niewykorzystane 3% to 

podłoga i sufit. Jedna z firm robi z nich stoły ping-pongowe, jednak to za mało aby osiągąć 100% 



 

 

cyrkularność. Aby jeszcze dobitniej pokazać na co można przerobić wagon, Carla Wijdagen pojawiła 

sie na scenie z zieloną torebką wykonaną przez miejscowych designerów z materiału obiciowego 

pozyskanego z foteli wagonów.  

Philips. CEO Frans van Houden już od jakiegoś czasu deklaruje pełne zaangażowanie w gospodarkę 

obiegu zamkniętego przekształcając Philipsa z firmy elektronicznej w przedsiębiorstwo zajmujące się 

technologią medyczną. Podczas Beyond Next Frans van Houden wyjaśnił, ze firma jest obecnie w 15% 

cyrkularna, a jego ambicją jest osiągnięcie 100% do 2025 roku.. Philips zobowiązał sie przejąć duże 

systemy medyczne, które mogą być odnowione i ponownie wykorzystane w odpowiedni sposób.   

Circularity Gap Report 2019 

Festiwal Beyond Next był okazją do zapoznania się z osiągnięciami mniejszych i większych firm, czy 

organizacji pozarządowych, ale także pokazania, że jesteśmy na początku długiej i wymagającej drogi. 

Organizacja Circle Economy (organizator festiwalu) przedstawiła The Circularity Gap Raport 2019, z 

którego wynika, ze tylko w 9% jesteśmy cyrkularni, a tendencje na świecie są nadal negatywne. Rok 

od publikacji pierwszego raportu nadal rośnie wydobycie surowców naturalnych i emisja gazów 

cieplarnianych czego bezpośrednią konsekwencją jest ocieplanie się klimatu. 

Eksperci przygotowujący raport zidentyfikowali 4 kroki, które trzeba podjąć w celu wypełnienia 

cyrkularnej luki.  

1. Konieczna jest budowa globalnej koalicji firm, rządów, organizacji pozarządowych i środowisk 

akademickich, która będzie przygotowywać roczne sprawozdanie na temat globalnego stanu 

gospodarki światowej i mierzyć postęp w kierunku jego realizacji. 

2. Potrzebne jest opracowanie globalnego celu i programu działań.   

3. Należy dostosować globalne cele do potrzeb państw narodowych, poszczególnych sektorów, 

łańcuchów dostaw, regionów i miast, aby osadzić strategie w swoim konkretnym kontekście. 

4. Trzeba pogłębiać wiedzę na temat tego, w jaki sposób różne mechanizmy gospodarki 

cyrkularnej wpływają na oszczędność materiału, zachowanie wartości i łagodzenie zmian 

klimatu. Konieczne przy tym jest również wzięcie pod uwagę dynamiki handlu 

międzynarodowego i zatrudnienia, a także wpływu na edukację. 

W raporcie eksperci zwarli także trzy najważniejsze strategie, które powinny być prowadzone w 

ramach gospodarki cyrkularnej. 

1. Wydłużenie życia produktów. “Ridesharing” i “carshering” już sprawiają, że posiadanie 

samochodu na własność staje się mniej istotne. Samochody mogą “żyć” dłużej dzięki 

zastosowaniu elektrycznych układów napędowych, inteligentnych programów konserwacji  i 

integracji oprogramowania. 

2. Wykorzystanie odpadów jako surowca poprzez recykling. Szacuje się, że do 2050 roku z 

eksploatacji zostanie wycofanych 78 milionów ton paneli słonecznych. Modułowa 

konstrukcja umożliwiłaby łatwy demontaż produktów, ponowne wykorzystanie 

komponentów i odzyskanie cennych materiałów w celu zwiększenia ich wartości 

ekonomicznej i zmniejszenia ilości odpadów.  

3. Cyrkularne projektowanie, zmniejszanie zużycia materiałów i stosowanie alternatywnych 

źródeł dla węgla. Bambus, drewno i inne naturalne materiały mogą potencjalnie zmniejszyć 

zależność od materiałów węglowych, takich jak cement i metale w budownictwie.  



 

 

 

Babette Porcelijn  

Podczas Beyond Next, Babette Porcelijn projektantka i autorka książki ‘’The hidden impact’’ 

udowadniała jak skomplikowane jest mierzenie cyrkularności, jeśli w kalkulacjach chce się wziąć pod 

uwagę wszystkie czynniki, które mają negatywny wpływ na środowisko. Eksperta posłużyła się 

opracowanym przez siebie wykresem, z którego wynika, że najwięcej szkody przynosi sam proces 

produkcji wszystkiego co jest codziennie używane przez ludzi. Na wykresie pierwsze miejsce w 

rankingu zajmuje elektronika, drugie-mięso, trzecie-samochody.  

 

 

Babette Porcelijn, aby zachęcić ludzi do zmiany zwyczajów konsumpcyjnych opracowała aplikację, 

która pozwala zmierzyć swój własny wpływ na środowisko. Wystarczy szczegółowo odpowiedzieć na 

pytania o częstotliwość używania samochodu, latania samolotem, ilość zjadanego mięsa i wysokość 

kwoty wydawanej rocznie np. na ubrania. Po zatwierdzeniu danych, jako informację zwrotną 

otrzymujemy kule ziemskie. Im więcej się ich wyświetli tym mniej cyrkularni jesteśmy. Jednocześnie 

aplikacja pokazuje nam dokładnie co musimy zrobić, aby nasze działania miały korzystniejszy wpływ 

na środowisko. Babette Porcelijn kierując się danymi z aplikacji wprowadziła zmiany w życiu swoim i 

swojej rodziny. Rozpoczęła od zmiany diety z mięsnej na wegetariańską, sprzedała samochód i teraz 

porusza się rowerem lub komunikacją publiczną z zastrzeżeniem, że nie lata samolotem. Kupuje tylko 

używane ubrania i wyposażenie domu. Ekspertka nadal prowadzi prace nad udoskonaleniem 

aplikacji, którą można znaleźć na jej stronie. 

 

Panel II  ‘’Challenge’’ 

Panel ‘’Challenge’’ był to dwudniowy cykl workshopów prowadzonych przez bank ABN AMRO, 

instytut mody AMFI, sieć sklepów HEMA oraz władze Amsterdamu. Ich uczestnicy podzieleni na 

kilkuosobowe grupy mieli za zadanie opracować rozwiązania dla problemów z jakimi obecnie zmagają 



 

 

się wymienione wyżej firmy i instytucje. Panel ten wzbudził ogromne zainteresowanie ,gdyż 

pokazywał na jakie elementy trzeba zwracać uwagę podczas pracy nad cyrkularnym rozwiązaniem.  

 

 

 

Uczestnicy otrzymali cztery tematy, czyli cztery problemy do rozwiązania, w dziedzinie edukacji, 

produktu jako serwisu (czyli odejścia od własności na rzecz leasingu czy wypożyczania produktu), 

zbierania i przetwarzania odpadów organicznych w mieście oraz alternatywy dla jednorazowych 

plastików w sieci sklepów. Zadanie polegało nie tylko na znalezieniu pomysłu na pozyskanie klienta, 



 

 

ale przygotowaniu oferty spełniającej kilka podstawowych normy. Musiała ona  wprowadzać 

pozytywną i znaczącą zmianę, być zgodna z przepisami UE, zakładać współpracę z innymi partnerami 

biznesowymi i przede wszystkim być cyrkularna, czyli gwarantować przepływ materiałów. Firmy 

organizujące workshopy zobowiązały się najlepsze pomysły udoskonalić, a następnie wprowadzić w 

życie.  

 

Leslie Holden założyciel AMFI Amsterdam Fashion Institut wyjaśnił skąd wziął się pomysł na 
zorganizowanie workshopów. Przemysł odzieżowy odpowiada za 10% światowej emisji gazów, co 
oznacza, że sposób produkcji materiałów, projektowania ubrań i ich recyklingu musi ulec zmianie. 
Jest to wyzwanie dla szkół, których rola polega na przygotowaniu studentów na te zmiany oraz 
pokazaniu im w jaki sposób wykorzystać nowe okoliczności, a pomysł na odzieżową markę 
przekształcić w odnoszący sukces model biznesowy. 

Fairphone, Mud Jeans i Roetz są przykładem holenderskich firm, o których mówi się coraz częściej z 
powodu cyrkularnych modeli biznesowych. Podczas Beyond Next Fairphone pokazał telefony z 
częściami, które można wymieniać jak klocki. Mud Jeans kolekcję jeansów, które można wziąć w 
leasing. Roetz zaś wystawił rower złożony prawie w całości z materiałów z recyklingu, który został 
odnowiony ręcznie przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.   

  

  

 

Dzieci przeciwko zmianom klimatu 

Ważnym uczestnikiem festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy protestują co 

tydzień w Hadze przeciwko zmianom klimatycznym.  Dziewczynki z amsterdamskich szkół mówiły o 

konieczności dbania o środowisko i wezwały politków do skuteczniejszego i szybszego działania.  



 

 

 

Ekonomistka Kate Raworth podczas swojego wystąpienia na scenę zaprosiła 10-letnią Lily Platt z 

Wielkiej Brytanii znaną z prowadzenia kampanii zbierania plastiku. Dziewczynka wezwała 

uczestników festiwalu do selekcjonowania plastikowych odpadów oraz ich wielokrotnego używania. 

Skutki powszechnego używania plastiku, czyli plastikową “zupę” czy zwierzęta zaplątane w 

reklamówki pokazuje na Facebookowym profilu “Lillys Plastic Pickup”. Cały przekaz wzmocniła 

wypowiedź 16-letniej Grety Thunberg ze Szwecji nagrana podczas Światowego Forum 

Ekonomicznego w Davos. Uczennica protestując przeciwko bezczynności polityków powiedziała: “Nie 

chcę, żebyście byli pełni nadziei. Chcę, żebyście wpadli w panikę, poczuli strach, który ja odczuwam 

każdego dnia  i zaczęli działać’’.  

 

 

 

 

 


