
Informacje dla odwiedzających 

Dane konta bankowego: Nr konta: 106 945 02 BLZ:370 100 50 - Postbank Köln 
lub 
IBAN: DE95370100500010694502 BIC: PBNKDEFF370 

Godziny widzeń 

 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela * 

Widzenia 
regularne 
Grupa 1 
 
Grupa 2 

nie ma 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13.00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00- 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
nie ma nie ma 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Widzenia 
specjalne 
Grupa 1 
 
 
Grupa 2 

nie ma 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 -21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
nie ma nie ma 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 

Opiekunowie, 
adwokaci, 
urzędy. 

 
09.00 -14.30 

 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 

 
09.00 -14.30 

 
nie ma 10.00 - 14:45 

Widzenia w 
oddzielnym 
pomieszczeniu 
Grupa 1 
 
Grupa 2 

 
08:00 - 12:00 

 
nie ma 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 -12:00 

 
nie ma nie ma 

 
11:00 - 15:00 

 
nie ma 

* oraz w niedziele i święta, jak również w dni świąteczne w tygodniu, jeżeli przypadają na wtorek, środę lub czwartek. 

Wpuszczanie rozpoczyna się na 15 minut przed terminem widzenia do maksymalnie 30 minut po terminie 
widzenia. 

Osadzeni mogą mieć widzenia dwa razy w miesiącu. Jeżeli są jeszcze wolne terminy, można otrzymać 
zezwolenie na dwa dodatkowe widzenia jako widzenia specjalne.  
Osadzeni mający prawo do urlopu nie otrzymują zgody na widzenia specjalne lub widzenia w osobnym 
pomieszczeniu.  

W widzeniu z osadzonym mogą uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż trzy osoby pełnoletnie.  
Ilość odwiedzających dzieci nie jest ograniczona. Przy ustalaniu terminu widzenia dorosłe osoby odwiedzające 
rejestrowane będą pełnym nazwiskiem. 
 
Termin ustalany jest przez osadzonego bądź osobę odwiedzającą. Odwiedzający może zarejestrować termin 
tylko telefonicznie pod numerem – 02191/595467 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 
lub przez e-mail (besuchskoordination@jva-remscheid.nrw.de).  

Przydzielanie terminu następuje najwcześniej na 8 tygodni przed terminem, maksymalnie na 2 widzenia. 

Przydzielanie terminu na widzenia specjalne (3 i 4 widzenie) możliwe jest dla 3 widzenia dopiero od 3 tygodnia, a 
dla 4 widzenia od 4 tygodnia danego miesiąca. 

Odwiedzający mogą przekazać skazanym (do czterech razy w miesiącu) zakupione w automatach w zakładzie 
karnym artykuły spożywcze i używki (wyroby tytoniowe, słodycze). Podczas widzenia można każdorazowo 
przekazać skazanemu jeden z następujących wariantów: 

1.)   2 sztuki artykułów tytoniowych (w przypadku tytoniu łącznie z 1 sztuką bibułek) 
 
2.)   1 sztuka artykułów tytoniowych oraz 7 sztuk artykułów spożywczych 
 
3.) 14 sztuk artykułów spożywczych 

 
Zabieranie gotówki do miejsc przeznaczonych na widzenie ograniczone jest do 25 € na stronę odwiedzającą. 

Korzystanie z ustawionych automatów dozwolone jest tylko odwiedzającym zawsze przed rozpoczęciem 
widzenia. 

Przed każdym widzeniem odwiedzający będą kontrolowani. Kontrola przeprowadzona zostanie przy pomocy 
bramek detekcyjnych oraz przez przeszukanie osób. Przyniesione ze sobą przedmioty należy zdeponować pod 
zamknięciem.  

Po przebytej kontroli można skorzystać z toalety tylko w holu przed obszarem kontroli, co wiąże się z 
koniecznością przeprowadzenia ponownej kontroli. 

 


