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Doradztwo i rejestracja osób świadczących usługi seksualne  
(zgodnie z ustawą o ochronie osób uprawiających prostytucję) 

Jako osoba świadcząca usługi seksualne możesz umówić się u nas na poradę 

zdrowotną oraz w celu zarejestrowania się: 

 pod adresem E-Mail: proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 telefonicznie pod numerem telefonu 0385 588 59355 lub 0171 1762120 w 
poniższych godzinach pracy: 

 

 

    Poniedziałek:                 -                            od godz. 13 do 15 

    Wtorek:          od godz. 10 do 12             od godz. 13 do 15 

    Czwartek:       od godz. 10 do 12             od godz. 13 do 15 

     Piątek:      od godz. 10 do 12                           - 

 

 

Porady zdrowotne i rejestracja odbywają się w krajowym urzędzie ds. zdrowia                     

i spraw społecznych (skrót z j. niem. LAGuS) w dziale Pro*SABI w uzgodnionym wcześniej 

terminie w wybranym miejscu (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg). W razie potrzeby 

dostępne są cyfrowe usługi tłumaczeniowe. Nie są z tym związane żadne dodatkowe 

koszty.  

Prosimy o zaplanowanie sobie wystarczająco dużo czasu i zabranie ze sobą 
następujących dokumentów:   

 zdjęcie 

 dowód osobisty lub paszport 

 pozwolenie na pracę / pozwolenie na pobyt (w przypadku osób, które nie są 

obywatelami UE) 

 aktualne zaświadczenie o zameldowaniu (miejsce zamieszkania lub główne 
miejsce zamieszkania albo potwierdzenie adresu pocztowego w Niemczech) 

 
 
 

                                                                                                                             



Przegląd najważniejszych faktów: 

 Porada zdrowotna jest poradą poufną. Nie jest przeprowadzane badanie 

lekarskie. Nie chodzi o potwierdzenie stanu zdrowia. 

 Twoje dane są traktowane poufnie i wykorzystywane tylko dla celów rea-
lizacji ustawy o ochronie osób uprawiających prostytucję 

 Na Twoje życzenie porada zdrowotna oraz zarejestrowanie łącznie z 
poradą osobistą mogą zostać przeprowadzone w ramach jednego 
spotkania. 

 Rejestracja nie podlega opłacie. 

 

 Na życzenie możemy wystawić zaświadczenie z pseudonimem roboczym (alias). 

Tutaj jesteśmy dostępni… 

Rostock: Landesamt für Gesundheit und Soziales (Krajowy Urząd Zdrowia i Spraw 

Społecznych), Friedrich-Engels-Platz 5-8, 18055 Rostock 

Schwerin: Landesamt für Gesundheit und Soziales (Krajowy Urząd Zdrowia i Spraw 

Społecznych), Friedrich-Engels-Straße 47, 19061 Schwerin 

Neubrandenburg: Landesamt für Gesundheit und Soziales (Krajowy Urząd Zdrowia i 

Spraw Społecznych), Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg 

Wskazówki dotyczące dojazdu samochodem lub publicznym środkiem 

komunikacji oraz pozostałe informacje pod adresem:  

http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 

 
 

  

 


