
 

 

Zakład Karny Essen                   Stan: lipiec 2019  

Krawehlstraße 59 
45130 Essen 
 

Widzenia w Zakładzie Karnym Essen 
 
Dla adwokatów i przedstawicieli organów nie wyznacza się określonych terminów widzeń. Widzenia są 
możliwe w następujących terminach: Od poniedziałku do czwartku godz. 08:00 – 15:30 

  
Osoby prywatne muszą uzgodnić terminy widzeń indywidualnych, grupowych i widzeń dzieci z działem obsługi 

widzeń. Można się z nim skontaktować w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 09.00 – 15.30 oraz w środy 
w godz. 12.00 – 19.30 pod numerem telefonu 0201 / 7246 - 156. Terminy widzeń można także ustalić drogą e-
mailową (besuch@jva-essen.nrw.de). 

 
Godziny zgłoszenia się przy bramie w przypadku widzeń osób prywatnych: 
 

 Widzenia indywidualne (WI) 

monitorowanie optyczne i/lub 
akustyczne 

Widzenia grupowe (WG) 

monitorowanie optyczne 

Widzenia dzieci 

poniedziałek 09.00 – 15.00 08.30 – 14.30 09.00 – 15.00 (WI) 

wtorek 08.40 – 15.10 ./. 08.40 – 15.10 (WI) 

środa 11.45 – 17.45 11.15 – 17.15 11.45 – 17.45 (WI) 

czwartek 08.40 – 15.10 ./. 08.40 – 15.10 (WI) 

Pierwsza sobota 
miesiąca  

./. 08.45 10.30 (WG) 

 
Zgłoszenie następuje poprzez interkom w strefie oczekiwania dla odwiedzających przed zakładem (30 metrów na 
prawo od bramy) z podaniem numeru widzenia otrzymanego podczas ustalania terminu. Widzenia zaczynają się 
ok. 20–30 minut po terminie zgłoszenia ustalonym z zakładem.  

 

Zasadniczo czas widzenia wynosi dwie godziny miesięcznie, z reguły podzielone na dwie wizyty po 60 minut 
każda. Dodatkowo nieletnim dzieciom rodzonym lub adoptowanym przysługuje 2-godzinne widzenie dziecka 
w miesiącu. Do ukończenia 16 roku życia podczas takiego widzenia wymagana jest obecność osoby dorosłej. 
 
Odwiedzający od 16 roku życia muszą się wylegitymować ważnym dowodem osobistym lub paszportem, 
osadzeni muszą w razie odpowiedniego zarządzenia sądowego przedłożyć dodatkowo pozwolenie na widzenia 
wydane przez właściwy sąd.  
Dokument zezwalający cudzoziemcowi na pobyt czasowy (tzw. Fiktionsbescheinigung) upoważnia do wejścia 
jedynie wówczas, jeżeli został sporządzony na podstawie ważnego dokumentu tożsamości innego państwa.  
W przypadku dokumentu zezwalającego cudzoziemcowi na pobyt czasowy, opierającego się wyłącznie na 
informacjach jego właściciela, a także w przypadku nieważnych dokumentów tożsamości odwiedzający nie 
zostanie wpuszczony do zakładu.  
 
W przypadku widzeń grupowych istnieje możliwość nabycia dla osadzonego kuponu o wartości 10,00 € lub 20,00 
€ (kwota maksymalna), za którą może on po widzeniu wybrać sobie przygotowaną paczkę (papierosy, słodycze). 
W przypadku widzenia indywidualnego paczkę można otrzymać przed widzeniem bezpośrednio od osoby 
odwiedzającej. Kwota pieniężna powinna być odliczona (brak możliwości wydania reszty) i w miarę możliwości 
w banknotach.  
 
Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest przekazywanie osadzonym gotówki podczas widzenia lub 
przesyłanie jej drogą pocztową. W godzinach pracy administracji możliwe jest dokonanie wpłaty do kasy Zakładu 
Karnego Essen na prowadzone tutaj konto osadzonego. Istnieje także możliwość przelania kwoty pieniężnej na 
konto Zakładu Karnego Essen. Dane banku brzmią:  
  

IBAN: DE83360100430003109432  
Postbank Essen (BIC: PBNKDEFF) 
Tytułem: Nazwisko, imię, data urodzenia osadzonego 

 
W celu wydania lub zdeponowania przedmiotów podczas widzenia wymagane jest zezwolenie. W przypadku 
osadzonych zezwolenie wydawane jest przez sąd w razie istnienia odpowiedniego zarządzenia sądowego, 
w przeciwnym razie przez zakład. 
 

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest dział obsługi widzeń Zakładu Karnego Essen! 


