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Kiedy odbywają się wizyty? 
 
Dni i godziny odwiedzin w więzieniu są następujące:  
 
09.00 – 11.15  Dni powszednie 
09.30 – 11.15  Weekendy 
14.00 – 16.30  Codziennie 
18.15 – 19.30  Środa wieczorem 
 
W razie spóźnienia lub niemożności przybycia na wizytę, prosimy jak najszybciej 
o telefon do funkcjonariusza rejestrującego na numer 0151 213 3179 / 3180, który 
zawiadomi osobę spodziewającą się odwiedzin.  
 
Najpóźniejsze godziny wstępu na wizyty są następujące: 
 
10.15 – Wizyty do południa 
15.30 – Wizyty po południu 
18.30 – Wizyty wieczorne 
 
W celu umożliwienia minimalnego ustawowego czasu trwania wizyty rodzinnej, 
prosimy o zgłoszenie się do punktu odwiedzin na 30 minut przed godziną wizyty. 
Dzięki temu pracownicy więzienia będą mogli dokonać rejestracji i kontroli 
bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wizyty. 
 
Uwaga: Punkt odwiedzin znajduje się na terenie więzienia, co oznacza, że osoby 
odwiedzające muszą się dostosować do wszelkich zasad i obowiązujących procedur.  
 
 
 
 
 
 
Co wolno wnieść do więzienia? 
 
Do więzienia wolno wnieść wyłącznie następujące przedmioty: 
 

• Zezwolenia na wizytę (Visiting order) 
• Dowód tożsamości 
• Pieniądze na zakup drobnych przekąsek lub napojów (wyłącznie monety do 

maksymalnej wartości 15,00 GBP; na teren więzienia nie wolno wnosić 
banknotów).  

• Klucz do szafki 
 
Wszelkie inne przedmioty w tym kluczyki do samochodu, telefony komórkowe 
itp. należy pozostawić w zamykanych szafkach znajdujących się w punkcie 
odwiedzin. 
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Podczas kontroli bezpieczeństwa w więzieniu użyte mogą zostać psy przeszkolone do 
wykrywania zapachu narkotyków. Pies wyszkolony jest w taki sposób, że nie atakuje 
ludzi i siedzi spokojnie przed osobą, u której mogą się znajdować narkotyki. 
 
Rewizja 
Służby Więziennictwa starają się zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
wszystkim osobom przebywającym, pracującym i odwiedzającym więzienie. Rewizja 
osób odwiedzających więzienie jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu.  
Rewizja wykonana zostanie z zachowaniem szacunku i w sposób grzeczny 
w stosunku do wszystkich osób. 
 
Rewizja polega na ogół na kontroli dotykowej, podobnej do kontroli przeprowadzanej 
często na lotniskach.  Za zezwoleniem Naczelnika, w niektórych przypadkach 
możliwe jest przeprowadzenie bardziej szczegółowej rewizji. Do wykrycia zapachu 
kontrolowanych narkotyków można użyć psów, jednak wskazanie przez psa nie 
stanowi dowodu przemytu. W wyniku wskazania może dojść do wizyty zamkniętej. 
W niektórych przypadkach konieczne może być wezwanie policji do 
przeprowadzenia bardziej szczegółowej rewizji. 
 
Osoby, w tym odwiedzający, u których zostaną znalezione narkotyki lub inne 
niedozwolone przedmioty, zostaną objęte zakazem wizyt, a do ich przeszukania 
zostanie wezwana policja. Uczynimy wszystko, aby osobom tym postawiono zarzut 
„posiadania z zamiarem dostarczenia”. 
 
Dzieci i niemowlęta również mogą zostać poddane rewizji, jednak zostanie ona 
wykonana w sposób ostrożny i wyłącznie w obecności jednego z rodziców lub 
dorosłego opiekuna. 
 
Narkotyki 
Osoby odwiedzające więzienie odgrywają ważną rolę. Pragniemy, aby pomagały nam 
one w zapobieganiu używania narkotyków przez więźniów i wnoszeniu ich na teren 
więzienia. Przemyt narkotyków na teren więzienia jest poważnym przestępstwem, 
które będzie ścigane.  
 
Osoby podejrzane o przemyt narkotyków zostaną potraktowane w sposób 
następujący: 

• Bardziej szczegółowa kontrola dotykowa 
• Możliwość odbycia wizyty zamkniętej 
• Przerwanie wizyty 
• Wezwanie policji w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej rewizji. 

 
Osoby odwiedzające, u których znalezione zostaną substancje nielegalne, zostaną 
poddane dodatkowym środkom bezpieczeństwa, w tym: 

• Zakaz wstępu do więzienia przez co najmniej trzy miesiące po tym zajściu. 
 

Wezwana zostanie policja i uczynimy wszystko, aby osobom tym postawiono zarzut 
„posiadania z zamiarem dostarczenia”. 
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Osoby posiadające obawy związane z narkotykami lub które ktoś namawia lub 
zmusza do przemytu narkotyków proszone są o zgłoszenie się do odpowiedniego 
pracownika, w miarę możliwości przed opuszczeniem więzienia.  
 
Jak przebiega wizyta? 
 
Więzień i osoby odwiedzające siedzą zazwyczaj przy stole w otwartym 
pomieszczeniu w obecności innych więźniów i innych osób odwiedzających. Kontakt 
fizyczny pomiędzy więźniem a osobami odwiedzającymi jest zazwyczaj dozwolony 
na krótko na początku i na końcu wizyty. 
 
Odwiedzany więzień musi siedzieć na swoim miejscu przez cały czas wizyty. 
 
Jeżeli zachodzi obawa, że wizyta może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
w więzieniu lub jeżeli istnieje podejrzenie nieodpowiednich lub nielegalnych działań 
podczas wizyty (np. przekazywanie narkotyków), wizyta może zostać 
przeprowadzona w warunkach zamkniętych. Podczas wizyty zamkniętej, więzień 
i osoba odwiedzająca rozmawiają ze sobą siedząc oddzielone szklaną szybą. 
 
Jeżeli osoba odwiedzająca musi wyjść z sali odwiedzin z jakiegokolwiek powodu, np. 
żeby skorzystać z toalety, będzie musiała zostać ponownie przeszukana przed 
powrotem do sali. Możliwe jest również zakończenie wizyty po opuszczeniu 
pomieszczenia przez osobę odwiedzającą. 
 
W sali odwiedzin przebywają pracownicy więzienia, których zadaniem jest 
utrzymywanie porządku w czasie wizyty oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wygody 
osób odwiedzających i więźniów.  
 
Osoba odwiedzająca może kupić herbatę, kawę, zimne napoje oraz przekąski dla 
siebie i dla osoby odwiedzanej. Podczas wizyty zamkniętej, osoba odwiedzająca może 
dokonać zakupu tych przedmiotów dla siebie jeden raz. Więzień nie ma takiego 
prawa. Zakupu można dokonać w sali wizyt zamkniętych. Podczas wizyty do 
pomieszczenia wejdzie pracownik sklepu sali odwiedzin.  
 
Osoby odwiedzające są odpowiedzialne za dzieci przyprowadzone ze sobą do sali 
odwiedzin. Dzieci nie mogą mieć kontaktu z innymi więźniami w sali odwiedzin. W 
razie naruszenia tego nakazu, wizyta zostanie przerwana. Wymagają tego przepisy 
o ochronie dzieci. 
 
Co zrobić w razie obaw związanych z krewnym lub przyjacielem znajdującym 
się w więzieniu? 
 
W razie poważnych obaw związanych z bezpieczeństwem lub samopoczuciem 
więźnia spowodowanym m.in.: 
 

• skłonnościami do samookaleczenia  
• nękaniem lub zastraszaniem więźnia 
• zachowaniami rasistowskimi lub innymi formami molestowania więźnia  
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należy zawiadomić o tym dyżurnego starszego funkcjonariusza do spraw wizyt, który 
przekaże zgłoszenie odpowiednim pracownikom więzienia. Wszelkie informacje 
zostaną potraktowane jako ściśle poufne. Jeżeli zawiadomienie pracowników 
więzienia jest niemożliwe, należy się skontaktować z linią telefoniczną pomocy dla 
rodzin więźniów (Prisoners’ Families Helpline) na numer 0808 808 2003 lub 
z organizacją Samarytan (the Samaritans) na numer 08457 90 90 90 (numer dostępny 
przez całą dobę przez cały tydzień, koszt połączenia lokalnego) lub z linią 
telefoniczną walki z przestępczością (Crimestoppers) 0800 555 111. 


