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AKTUALIZACJA 

Wszystko o Tozo w czasie Covid-19!!!! 

Tozo jest tymczasowym specjalnym zasiłkiem dla przedsiębiorców, 
których działalność ucierpiała z powodu COVID-19.  Zasiłek ten składa 
się z 2  części: 

1. Tymczasowe wsparcie finansowe na uzupełnienie środków 
niezbędnych do życia. Uzupełnienie środków do wysokości 
maksymalnie minimum socjalnego (około 1500 euro netto 
miesięcznie). 

2. Pożyczka na kapitał obrotowy, przedsiębiorcom, którzy mają 
problemy z płynnością finansową spowodowaną COVID-19 
(maksymalnie 10.157 euro). 

26-03 opublikowałyśmy e-book na temat dofinansowania w czasie 
COVID-19. 

Przepisy dopasowywane są dość często dlatego tez publikujemy 
aktualizację. 

E-book, który właśnie czytasz opublikowany został 14 kwietnia 2020 i 
podane w nim informację są na dzień dzisiejszy aktualne. 



Jakie są warunki aby starać się o 
BBZ? 

• Wiek powyżej 18-lat 
• Dana osoba musi być zameldowana w danej gminie  
• Firma musi być wpisana do KvK 
• Firm została zarejestrowana w KvK przed 17 marca 2020 roku 

przed godzina 18:45. 
• Pracowałeś/aś minimum 23.5 godziny (1225 godzin w poprzednim 

roku) jako firma. 
• Twoje dochody są poniżej minimum socjalnego.  

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedzi brzmią tak, 
najprawdopodobniej masz prawo do otrzymania 
tymczasowej pomocy. 

Co jest potrzebne do złożenia wniosku? 
• Wyciąg z konta prywatnego z widocznym stanem konta, numerem 

konta oraz właścicielem konta 
• Kopia wpisu do Izby Handlowej KvK (uittreksel) 
• Jaarcijfers z 2019 roku lub rozliczenie BTW z 4 kwartału 2019 

roku. 



W niektórych gminach proszą o dodatkowe dane 
np.: 

• Ubezpieczenie arbeidsongeschiktverzerkering ( jeżeli dana firma 
posiada) 

• Potwierdzenie płatności za czynsz/hipotekę. 

Kiedy zasiłek Tozo nie przysługuje? 
• Zostałeś zatrzymany 
• Wykonujesz służbę wojskową 
• Przebywasz w tym momencie poza granicami Holandii i w 

najbliższych 3 miesiącach będziesz przebywał poza Holandią 4 
tygodnie. 

• Otrzymujesz bezpłatny urlop 
• Jesteś studentem i otrzymujesz stypendium. 

Powiem szczerze, że raczej bardzo mało Polskich przedsiębiorców 
odpowie TAK na powyższe pytania. 

Dlatego też warto złożyć wniosek, w przypadku kiedy nasza firma nie 
przynosi dochodów spowodowanych COVID-19. 



Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o 
BBZ? 

Wniosek należy złożyć jak najszybciej, gmina ma czas na wydanie 
decyzji do 13 tygodni, jednak postarają się wydać ją jak 
najszybciej. Istnieje również możliwość wypłaty zaliczki na poczet 
przyszłego zasiłku.  

UWAGA!!! 
Każda gmina ma inna procedurę składania wniosków.  



Aby uprościć Państwu znalezienie wniosku w swojej gminie przesyłam 
link i przykładową procedurę: 

Należy wejść na stronę:  

https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz 

Następnie wpisujemy nazwę Gemeente w jakim jesteśmy 
zameldowani np. Rotterdam 

  

https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz


Następnie należy wybrać 2 opcję: 

  

Gemeente Rotterdam 

Po wybraniu 2 opcji zostaną Państwo przekierowani na stronę gminy: 

Należy wybrać opcję https://www.rotterdam.nl/rbzcorona. 

Po tym wyborze zostaną Państwo przekierowani  na stronę gminy 
skierowaną do osób poszkodowanych z powodu COVID-19 

https://www.rotterdam.nl/rbzcorona


  

Na tej stronie wypisane są wszystkie zasady do uzyskania Zasiłku 
Tozo.  

W gminie Rotterdam nastąpiła zmiana i wniosek należy złożyć on-
line klikając w poniższy link: 

Aanvraagformulier Tozo-regeling: uitkering levensonderhoud en/of 
bedrijfskapitaal 

https://bijzondere-bijstand.rotterdam.nl/link/versnelde_aanvraag
https://bijzondere-bijstand.rotterdam.nl/link/versnelde_aanvraag


Gemeente Utrecht 

  

Link do złożenia wniosku w gminie Utrecht: 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/start/
c660366a16bcfd009a0f9e4bac082777/5a68ae51f58ac996c871448cc7c
9d0ae 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/start/c660366a16bcfd009a0f9e4bac082777/5a68ae51f58ac996c871448cc7c9d0ae
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/start/c660366a16bcfd009a0f9e4bac082777/5a68ae51f58ac996c871448cc7c9d0ae
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/start/c660366a16bcfd009a0f9e4bac082777/5a68ae51f58ac996c871448cc7c9d0ae


Gemeente Amsterdam 

W Amsterdamie należy przejść przez pytania czy zasiłek się nam 
należy. 

Jeżeli będzie się należał zostaną Państwo przekierowani na wniosek 

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/
formulier/nl-NL/evAmsterdam/ondernemerscheck.aspx/fSTD_Intro 

 

  

 

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/ondernemerscheck.aspx/fSTD_Intro
https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/ondernemerscheck.aspx/fSTD_Intro

