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Jakie prawodawstwo obowiązuje w tym 
więzieniu, norweskie czy holenderskie?
Odbywanie kary w Holandii ma miejsce 
zgodnie z prawodawstwem norweskim. 
Osadzeni/ więźniowie w Holandii mają 
takie same uprawnienia i obowiązki, 
jak osadzeni w Norwegii. Jeżeli więzień 
popełni nowe czyny karalne w Holandii, 
to będą one podlegać prawodawstwu 
karnemu w Holandii. 

Gdzie leży to więzienie? 
Więzienie Norgerhaven jest położone w 
miasteczku Veenhuizen w północnej części 
Holandii. 

Jakiego typu więzieniem jest zakład karny 
Norgerhaven?
Jest to więzienie o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa i posiada ono 242 miejsc, 
wyłącznie w celach jednoosobowych. 

Jakie osoby mogą odbywać karę w 
Holandii?
Skazani płci męskiej, którzy odbywają karę 
w więzieniu zamkniętym.

Jakimi językami mówi się w tym więzieniu?
Językiem roboczym jest angielski. 
Osadzeni i funkcjonariusze będą 
rozmawiać z sobą głównie w języku 
angielskim. Osadzeni mogą pisać wnioski 
itp. w języku norweskim, podobnie jak w 

Norwegii. Sztab norweski mówi głównie 
po norwesku.

Jak wygląda normalny dzień w więzieniu?
Program w dni powszednie odbywa się 
w godzinach 8.00 – 20.00, za wyjątkiem 
zamykania na 2 x 30 minut, oraz w 
godzinach 10.00 – 19.00 w weekendy, za 
wyjątkiem zamykania na 1 x 30 minut. 
Osadzeni pracują cztery godziny dziennie 
i mają możliwość uczestniczenia w 
kursach i zajęciach po pracy. Osadzeni 
sami są odpowiedzialni za stawienie się 
na umówione spotkania i zajęcia. Ta 
samodzielność opiera się na wzajemnym 
zaufaniu między osadzonymi, a 

Norwegia zawarła umowę z Holandią o wynajęciu więzienia Norgerhaven 
od dnia 1 września 2015. Więzienie to jest oddziałem więzienia Ullersmo i 
kieruje nim norweski dyrektor więzienia i jego zastępca, wraz z norweskim 
sztabem. Norweski sztab obejmuje doradców prawnych, koordynatora ds. 
resocjalizacji, oraz pracownicy administracyjni. Funkcjonariusze więzienni są 
Holendrami. 





pracownikami więzienia. Osadzeni 
mogą również zużywać czas na treningi i 
uprawianie sportów, pójść do biblioteki, 
albo spędzać czas razem z innymi 
osadzonymi 

Ile czasu można przebywać na świeżym 
powietrzu?
Osadzeni mają możliwość wyjścia na 
świeże powietrze dwa razy dziennie i mogą 
oni wtedy poruszać się swobodnie po 
dziedzińcu więziennym.

Jakie są możliwości uprawiania treningu?
Są one dobre, lepsze niż w większości 
norweskich zakładów karnych. Więzienie 
ma salę gimnastyczną, jak również salę 
z różnymi aparatami treningowymi. 
Wszystkie rodzaje treningu odbywają się 
w obecności instruktora. Na dziedzińcu 
więziennym osadzeni mogą trenować 
na własną rękę i używać aparatów 
treningowych zamontowanych tam na 
stałe. Są również możliwości uprawiania 
biegów, gry w koszykówkę, siatkówkę 
plażową, tenisa, siatkówkę i w piłkę nożną.

Jaką pracę oferuje to więzienie?
Większość osadzonych będzie 
aktywizowanych przy pomocy pracy. 
Więzienie oferuje wiele rodzajów pracy, jak 
na przykład montaż różnych przedmiotów, 
pracę w pralni, w bibliotece lub w kuchni. 
Są również możliwości wykonywania 
zadań na oddziałach (podawanie posiłków 
i sprzątanie), jak również pracy przy 
konserwacji budynków, pielęgnacji 
terenów zielonych itp. 

Czy w więzieniu są możliwości uczenia się 
w szkole lub na kursach?
Więzienie posiada dział edukacji, który 

oferuje proste kursy w przedmiotach 
takich, jak matematyka, przetwarzanie 
danych i kursy języka angielskiego dla 
początkujących i dla zaawansowanych. 
Poza tym są zajęcia plastyczne, 
rzemieślnicze i artystyczne , jak na 
przykład rysowanie, malowanie i muzyka. 
Są również możliwości studiowania na 
własną rękę, z dostępem do internetu w 
ramach systemu DFS dla więziennictwa 
(system do celów szkolnych). 

Jak wygląda cela?
Cela posiada łóżko, szafę ubraniową, 
biurko, lodówkę i telewizor z norweskimi 
kanałami telewizyjnymi. Okna wychodzą 
na dziedziniec więzienny lub na teren poza 
więzieniem. Wszystkie cele mają toaletę.

Czy można przyrządzać własne jedzenie w 
więzieniu?
Tak. Oddziały z celami dla osadzonych 
mają wspólne pomieszczenia kuchenne, 
które dają możliwość przyrządzania 
własnego jedzenia. Co tydzień wysyłane 
są listy zakupów, przy pomocy których 
osadzeni mogą zamawiać produkty suche 
i świeże, które sami będą przyrządzać. W 
więzieniu tym podaje się również żywność 
halal. 

Czy osadzeni mogą przyjmować 
odwiedziny w Holandii?
Osadzeni mogą przyjmować odwiedziny 
rodziny w przystosowanych do tego 
celu pokojach rodzinnych. Najbliżsi 
muszą sami pokryć koszty podróży z 
domu do więzienia, tak samo jak przy 
odbywaniu kary w Norwegii. Umożliwia 
się osadzonym przyjmowanie wizyt przez 
kilka dni pod rząd, jeżeli odwiedzający 
są gośćmi z Norwegii lub z innego kraju 





spoza Holandii. Informacje o zasadach 
odwiedzania więźniów, trasach podróży 
i dostępnych noclegach można znaleźć w 
internecie pod adresem:
http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-
nederland.5777803-237612.html

Czy można zadzwonić z więzienia do domu 
lub używać „Skype”? 
Tak. System telefonowania jest taki sam, 
jak w większości zakładów karnych w 
Norwegii i dzwoni się zgodnie z taką 
samą taryfą jak z Norwegii. Oznacza to, 
że telefony z Norgerhaven do Norwegii 
lub do innych krajów nie są obciążane 
taryfą zagraniczną. Koszty są takie same, 
jak przy dzwonieniu z Norwegii. Każdy 
osadzony ma do dyspozycji do 60 minut 
tygodniowo i może wybrać między 
rozmowami Skypem lub rozmowami 
telefonicznymi.

Łączny czas na rozmowy telefoniczne 
lub rozmowy Skypem wynosi 60 minut 
tygodniowo. Jeżeli osadzony zamawia 
jedną lub dwie rozmowy Skypem w 
tygodniu, to zużyje on na to 20 lub 40 
minut czasu przeznaczonego na rozmowy. 
Oznacza to, że po jednej rozmowie 
Skypem pozostanie mu 40 minut do 
dyspozycji na telefony w tym samym 
tygodniu. Po dwóch rozmowach Skypem 
pozostanie mu odpowiednio 20 minut na 
telefony w tym samym tygodniu. 

Co się stanie, kiedy osadzony odbył 1/3 
kary i uzyskał prawo do urlopu/ przepustki 
podczas pobytu w Holandii?
Kiedy osadzony uzyskał prawo o urlopu 
i jeżeli spełnia on warunki dla udzielenia 

mu urlopu, to zostanie oni przekazany z 
powrotem do więzienia w Norwegii.

Czy osadzeni otrzymują urlop lub 
przepustkę, podczas gdy odbywają karę w 
Holandii?
Nie ma możliwości wychodzenia i 
wchodzenia do więzienia Norgerhaven w 
postaci urlopu lub przepustki. Osadzony 
może złożyć wniosek o urlop podczas 
odbywania kary w Norgerhaven, ale 
zostanie on przeniesiony do Norwegii, 
kiedy zbliży się termin urlopu i kiedy 
urlop zostanie mu przyznany.

Jeżeli zdarzą się sytuacje w bliskiej 
rodzinie/ w bliskich relacjach 
osadzonego, przemawiające za urlopem 
ze względów socjalnych, to osadzony 
zostanie przeniesiony do Norwegii w 
aktualnym okresie.

Jaka jest opieka zdrowotna  
w Norgerhaven?
Więzienie to ma dobrze obsadzoną 
służbę zdrowia, z pielęgniarką, lekarzem, 
psychologiem i fizjoterapeutą. Usługi 
dentystyczne wykonywanie są z autobusu, 
którym dentysta przyjeżdża do więzienia 
co tydzień. 

Co się stanie, jeżeli osadzony zachoruje  
w Holandii?
Osadzeni w bardzo złym stanie zdrowia 
lub wymagający leczenia przez specjalistów 
(LAR), nie będą przekazani do Holandii. 
Jeżeli osadzony ostro zachoruje w 
Holandii, otrzyma on natychmiastową 
pomoc ze strony holenderskiej służby 
zdrowia. Jeżeli ma on potrzebę 
przebywania w szpitalu dłużej niż trzy dni, 



zostanie on odesłany do Norwegii, o ile 
będzie to bezpieczne z medycznego punktu 
widzenia. Planowane zabiegi chirurgiczne 
będą głównie przeprowadzane w Norwegii.
Osadzeni leczeni przez specjalistów 
w ramach programu LAR mogą być 
przeniesieni do Norgerhaven wyłącznie na 
własne życzenie.

Czy osadzeni zostaną zwolnieni z więzienia 
w Holandii?
Osadzeni zostaną przekazani z powrotem 
do więzienia w Norwegii, na dwa miesiące 
przed zwolnieniem. Osadzeni, którzy 
pragną wrócić do Norwegii później, 
zostaną potraktowani indywidualnie, na 
własny wniosek.

Praktyki religijne i rozmowy z duchownym
Organizuje się msze, które odprawia 
pastor protestancki, oraz modlitwy 

piątkowe, za które odpowiedzialny jest 
imam. Przedstawiciele innych kierunków 
wyznaniowych mogą w razie potrzeby 
pomagać osadzonym w formie rozmów 
na tematy dotyczące życia duchowego. 
Współpracownicy z Norweskiego Kościoła 
za Granicą w Rotterdamie odwiedzają ten 
zakład karny co tydzień. 

Czy jest Pan zainteresowany pojechaniem 
do Holandii?
Funkcjonariusze więzienni mogą 
odpowiedzieć, jeżeli ma Pan dalsze 
pytania. Mogą oni również pomóc 
przy wypełnianiu formularza wniosku. 
Zrobiono również film wideo informujący 
o zakładzie karnym Norgerhaven. Prosimy 
skontaktować się z personelem zakładu, 
jeżeli film ten nie jest on dostępny w 
telewizji więziennej. 
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