Polnisch

Informacje dot. procedury rejestracyjnej zgodnie z niemiecką ustawą o
ochronie osób uprawiających prostytucję (ProstSchG)
Nowa ustawa o ochronie osób uprawiających prostytucję weszła w życie w dniu 1 lipca 2017
roku. Oznacza to, że osoby uprawiające prostytucję są zobowiązane do zarejestrowania
swojej działalności w Urzędzie ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnugsamt) po
odbyciu uprzedniej konsultacji zdrowotnej. Właściwe urzędy Dolnej Saksonii zostały
wyznaczone w rozporządzeniu z dnia 5 października 2017 roku. W okręgu Hameln-Pyrmont za
konsultacje zdrowotne odpowiedzialny jest niemiecki Urząd ds. Zdrowia, za wydanie
zaświadczenia o rejestracji odpowiada Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Konsultacje zdrowotne
Urząd ds. Zdrowia okręgu Hameln-Pyrmont zapewnia konsultacje zdrowotne określone w § 10
ProstSchG dla osób, które oferują usługi seksualne oraz wystawia odpowiednie zaświadczenia.
Zaświadczenie to należy przedłożyć w ciągu 3 miesięcy właściwemu organowi
odpowiedzialnemu za imienną rejestrację.
Konsultacja zdrowotna jest poufną rozmową na temat zapobiegania chorobom, poradnictwa
ciążowego i profilaktyki, zagrożeń związanych ze spożyciem narkotyków i alkoholu, a także
sytuacji nagłych i przymusowych. Nie przeprowadza się badań lekarskich.
Kiedy należy przeprowadzić konsultacje?
Osoby uprawiające prostytucję, które pracowały już przed 01.07.2017, muszą zarejestrować
swoją działalność do dnia 31.12.2017.
W innym przypadku należy dokonać rejestracji niezwłocznie przed rozpoczęciem działalności.
Konsultacje zdrowotne muszą być regularnie powtarzane:
- co roku przez osoby uprawiające prostytucję w wieku od 21 lat
(w przypadku rejestracji przed 31.12.2017 po raz pierwszy po 2 latach),
- co 6 miesięcy przez osoby uprawiające prostytucję w wieku od 18 do 21 lat.
Gdzie odbywają się konsultacje?
Konsultacje odbywają się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie Urzędu ds.
Zdrowia przy ulicy Hugenottenstr. 6,31785 Hameln, 2, na pierwszym piętrze, w pokoju 203.
Osobą kontaktową udzielającą informacji i umawiającą spotkania jest Pani Neumann, tel.:
05151/903-5112 lub -5115, e-mail: christel.neumann@hameln-pyrmont.de.
Prosimy o informację, jeżeli istnieje potrzeba tłumaczenia na swój język ojczysty. Okręg
zapewni tłumacza bez dodatkowych kosztów.
Co należy zabrać ze sobą na konsultacje?
Podczas konsultacji należy przedstawić dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport).
Konsultacja jest bezpłatna.
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Zaświadczenie o rejestracji
Zespół Urzędu ds. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa okręgu Hameln-Pyrmont, z siedzibą
przy ulicy Süntelstraße 9,31785 Hameln, jest odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszenia i wydanie
tzw. świadectwa rejestracji, jak również zaświadczenia aliasowego na wyraźne żądanie.
Wymóg prawny stanowi, że rejestracja w charakterze osoby uprawiającej prostytucję musi być
dokonywana osobiście. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy zostanie Państwu udostępniony.
Przyjęcie zgłoszenia i wydanie świadectwa rejestracji nastąpi dopiero po uprzednim
uzgodnieniu terminu spotkania. Przed wydaniem zaświadczenia należy przeprowadzić wywiad
informacyjno-doradczy, w którym m. in. przekazywane są podstawowe informacje o sytuacji
prawnej zgodnie z ustawą ProstSchG, informacje o objęciu ubezpieczeniem w przypadku
choroby, o usługach poradnictwa zdrowotnego i socjalnego, o dostępności pomocy w
nagłych przypadkach oraz o istniejącym zobowiązaniu podatkowym.
Osobą kontaktową udzielającą informacji i umawiającą spotkanie jest Pani Seele
Telefon: 05151/903-2508 lub -2504, email: sandra.seele@hameln-pyrmont.de, pokój 1A03.
Prosimy o informację, jeżeli istnieje potrzeba tłumaczenia na swój język ojczysty. Okręg
zapewni tłumacza bez dodatkowych kosztów.
Potrzebujemy od Państwa następujących informacji:
-

imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
obywatelstwo
wyłączne miejsce zamieszkania lub główne miejsce zamieszkania w rozumieniu prawa
meldunkowego, ewentualnie adres korespondencyjny
wskazanie okręgów lub gmin, w których planowana jest działalność

Prosimy o zabranie następujących dokumentów na umówione spotkanie:
-

2 aktualnych zdjęć/fotografii, bez krawędzi, o wymiarach: wysokość 45 milimetrów,
szerokość 35 milimetrów
dowodu tożsamości, paszportu lub dokumentu zastępczego
zaświadczenia o uczestnictwie w konsultacjach zdrowotnych zgodnie z
§ 10 ProstSchG (nie starszego niż 3 miesiące)
zaświadczenia o pozwoleniu na zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą w
Niemczech (dotyczy wyłącznie obywateli innych państw).

Okres ważności zaświadczenia rejestracyjnego:
Świadectwo jest ważne dla osób podlegających obowiązkowi rejestracji
- w wieku od 21 lat przez 2 lata (przez 3 lata, jeżeli osoba zarejestrowała się do dnia
31.12.2017 r.),
- w wieku poniżej 21 lat przez 1 rok.
Opłaty:
W celu uzyskania zaświadczenia rejestracyjnego należy dokonać opłaty. Opłatę należy uiścić
w gotówce po konsultacji.
Opłata za zaświadczenie rejestracyjne:
15,00 EUR.
Opłata za zaświadczenie aliasowe (na wyraźne żądanie): 15,00 EUR
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