
  
Załącznik do Uchwały Nr 17/2019 

z dnia 25.07.2019 r. 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROGRAMU   
„KALISKIE WŁASNE M” 

 
KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

 SPÓŁKA Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przydział mieszkań pod wynajem wraz z opcją wykupu na 
własność,  realizowanych w ramach programu : „KALISKIE WŁASNE M” 

przy ul. Warszawskiej 63A w Kaliszu 
 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA OD 01.08.2019 r. DO 16.08.2019 r. 
 

1) Warunki uczestnictwa w programie określone zostały w Regulaminie określającym kryteria 
przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu tych lokali wraz z opcją wykupu 
w ramach programu „ Kaliskie Własne M”. 

2) Warunki wykupu lokali mieszkalnych określone zostały w Regulaminie wyodrębnienia 
i wykupu na własność lokali wybudowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach programu „Kaliskie Własne 
M”.   

Możliwość wykupu mieszkania - po upływie 5 lat od daty zawarcia  umowy najmu.  
 
3) Płatności: Kaucja -12 krotność opłaty miesięcznej (stawka opłaty miesięcznej wraz 

z wykupem 22,00 zł/1m2), wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu 
lokalu mieszkalnego). 

4) Zgodnie z § 4 ust 3 pkt g) Regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych, 
Komisja Kwalifikacyjna przyzna dodatkowe 5 pkt. Wnioskodawcy, spełniającemu kryterium 
zawodu poszukiwanego, uznanego jako priorytetowy dla Miasta Kalisza.   

Weryfikacja kryterium zawodu będzie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje.  
 
 
 



 
 
L. p. 

 

Lista zawodów poszukiwanych, uznanych jako priorytetowe dla Miasta 
Kalisza w czasie trwania naboru wniosków do programu 

„ Kaliskie Własne M” 
 

   1.  administrator baz danych 
   2. barman  
   3. blacharz budowlany  

4. Cieśla 
5. Cukiernik 
6. Dekarz 
7. elektromechanik 
8. elektromonter 
9. elektryk 

10. fryzjer  
11. hydraulik 
12.  informatyk 
13. inżynier lub technik o specjalności mechanika precyzyjna  
14. inżynier lub technik o specjalności obróbka skrawaniem 
15. Kelner 
16. kierowca autobusów 
17. kierowca pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych 
18. kontroler jakości 
19. kosmetyczka 
20. kucharz 
21. Lekarz 
22. logistyk ze znajomością języków obcych   
23. mechanik samochodowy 
24. mechatronik 
25. monter instalacji sanitarnych 
26. murarz 
27. operator obrabiarek sterowanych numerycznie  
28. operator produkcji w przemyśle spożywczym 
29. opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych 
30. piekarz 
31. pielęgniarka 
32. położna 
33. projektant baz danych 
34. programista 
35.  spedytor ze znajomością języków obcych 
36.  stolarz budowlany 
37. spawacz 
38. Ślusarz 
39. Tokarz 
40. zgrzewacz 

 
    Szczegółowe informacje, wnioski do pobrania, Regulaminy Programu, dostępne są w zakładce    
    „Kaliskie Własne M” na stronie www. tbs.kalisz.pl 

 
 


