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Należy podkreślić, że na przestrzeni lat zakres gromadzonych 
danych ewoluował, uwzględniając potrzeby Policji, ale rów-
nież i różnych podmiotów zewnętrznych oraz realizację zo-
bowiązań Polski wynikających z prawa międzynarodowego.
Najogólniej można stwierdzić, że procedura „Niebieskie 
Karty” to ogół czynności podejmowanych wobec rodziny,  
w której występuje przemoc. Jej immanentnym elementem  
był i jest formularz „Niebieska Karta”. Do 17 października 
2011 r. wypełniany formularz „Niebieska Karta” stanowił no-
tatkę urzędową, a po wejściu w życie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Kar-
ta”1, dalej zwanego rozporządzeniem, jest formularzem, który 
należy wypełnić w przypadku powzięcia, w toku prowadzo-
nych czynności służbowych, podejrzenia stosowania przemo-
cy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokona-
nego przez świadka przemocy w rodzinie2. Opisywany formu-
larz nie zwalnia policjanta od udokumentowania interwencji  
w formie notatki urzędowej.
Podstawową informacją o realizacji procedury „Niebieskie 
Karty” jest liczba formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych 

przez policjantów. Do końca 2011 r. w analizie statystycznej 
gromadzono informacje na temat liczby przeprowadzonych 
interwencji domowych, w tym dotyczących przemocy w ro-
dzinie. Od 2012 r., kiedy został zmieniony formularz staty-
styczny – „Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań 
wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskie 
Karty”3, zrezygnowano z gromadzenia danych dotyczących 
interwencji domowych, w tym dotyczących przemocy w ro-
dzinie4. Decyzja ta była związana przede wszystkim z tym, 
że wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie zawsze musi 
być związane z interwencją domową, gdyż do przemocy może 
dochodzić w różnych miejscach. Ponadto policjant, przyjmu-
jąc zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
gdy stwierdzi występowanie przemocy w rodzinie, również 
jest zobowiązany do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,  
a gdy taka jest już wszczęta, to do wypełnienia formularza 
„Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumen-
towania nowego zdarzenia. Należy pamiętać, że procedurę 
„Niebieska Karta” należy wszcząć również w sytuacji, kie-
dy osoba będąca świadkiem przemocy w rodzinie informuje  
o tym np. dzielnicowego.

16 lat procedury 
„Niebieskie karty” 

z perspektywy 
daNych statystyczNych

Analiza działań Policji podjętych wobec zjawiska przemocy w rodzinie w latach 1999–2014  
na podstawie danych zgromadzonych podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”
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Procedura „Niebieskie Karty” w Policji zaczęła funkcjonować od 1 października 1998 r. W statystyce 
jednak uwzględnia się cały rok kalendarzowy, dlatego dane statystyczne związane z realizacją proce-
dury „Niebieskie Karty” przez Policję gromadzone były od 1 stycznia 1999 r. 
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Wykres nr 1. Liczba formularzy „Niebieska Karta” wypełnionych przez policjantów w latach 1999–2014

Wykres nr 2. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę oraz formularzy  
                         dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej procedury, odnotowana w latach 2012–2014

Wykres nr 3. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie  
                         z podziałem na kategorie, odnotowana w latach 1999–2014
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Należy podkreślić, że od wejścia w życie rozporządzenia, pięć 
podmiotów upoważnionych w ustawie5, czyli przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych pomocy społecznej6, gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, 
ochrony zdrowia i Policji, otrzymało narzędzie, dzięki któ-
remu mogły w sytuacji podejrzenia występowania przemocy  
w rodzinie wszczynać procedurę „Niebieskie Karty”. Wcze-
śniej własne formularze wszczynające procedurę „Niebieskie 
Karty” mieli policjanci, jednostki organizacyjne pomocy spo-
łecznej oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alko-
holowych. 
Z przedstawionych na wykresie nr 1 danych wynika, że do 
końca 2010 r. dynamika wypełnionych „Niebieskich Kart” 
waha się od spadku o 11,34% w 2003 r. do wzrostu o 19,60% 
w 2000 r. Należy podkreślić, że w 2002 r. odnotowano wzrost 
o 11,44% wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w po-
równaniu z rokiem 2001. W 2011 r., kiedy od 18 października 
już pięć podmiotów miało narzędzia, aby wszczynać procedu-
rę „Niebieska Karta”, odnotowano spadek wypełnionych przez 
Policję formularzy „Niebieska karta” o 15,12% w porównaniu 
z 2010 r. Jednakże największy spadek wypełnionych formu-
larzy „Niebieska Karta” odnotowano w 2012 r. – o 27,62%.  
W Sprawozdaniu z realizacji procedury „Niebieskie Karty” 
przez jednostki organizacyjne Policji w 2012 r.7 wskazano, że 
tak znaczący spadek liczby wypełnionych formularzy „Nie-
bieska Karta – A” może być spowodowany tym, że w znoweli-
zowanej w sierpniu 2010 r. ustawie jest pięć podmiotów, które 
od października 2011 r. otrzymały narzędzie – wzory formula-
rzy stanowiące załącznik do rozporządzenia.
Dla przykładu w garnizonie małopolskim liczba wypełnio-
nych przez Policję formularzy „Niebieska Karta – A” w 2011 r.  
wynosiła 5327, a w 2012 r. – 4116. Pozostałe podmioty  
w 2012 r. wypełniły łącznie 1203 formularze „Niebieska Kar-
ta – A”, co daje w sumie 5319 formularzy wypełnionych na 
terenie województwa małopolskiego. Porównując liczbę for-
mularzy „Niebieska Karta – A” wypełnionych przez wszyst-
kie podmioty w 2012 r. z liczbą wypełnionych formularzy  
w 2011 r., otrzymujemy spadek jedynie o 0,15%.
Na terenie garnizonu pomorskiego liczba wypełnionych przez 
Policję formularzy „Niebieska Karta – A” w 2011 r. wynosiła 
3925, a w 2012 r. – 2697. Pozostałe podmioty w 2012 r. wy-
pełniły łącznie 923 formularze „Niebieska Karta – A”, co daje 
w sumie 3620 formularzy wypełnionych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. Porównując liczbę formularzy „Niebieska 
Karta – A” wypełnionych przez wszystkie podmioty w 2012 r.  
z liczbą wypełnionych formularzy w 2011 r., otrzymujemy 
spadek o 7,8%, co jest dwukrotnie mniejszym spadkiem niż 
odnotowany w kraju w roku 2007 w porównaniu z rokiem 
2006 czy w 2011 r. w porównaniu z 2010 r.8

Ponadto, choć tego w tym przypadku nie zbadano, można 
przypuszczać, że wprowadzenie nowego wzoru formularza 
„Niebieska Karta – A”, który jest obszernym dokumentem  
(7 stron), mogło również wpłynąć na spadek liczby wypełnia-
nych formularzy.
Od 2012 r. w ramach SESPol zaczęto gromadzić informacje na 
temat liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” 
wszczynających procedurę oraz tych, które zostały wypełnio-
ne w trakcie trwającej procedury. Celem takiego rozdzielenia 
gromadzonych danych była m.in. możliwość uzyskania in-
formacji o tym, jaka jest skala powtarzających się przypad-
ków występowania przemocy w rodzinie oraz w ilu rodzinach 
/związkach występuje przemoc. Oczywiście należy mieć na 

uwadze, że są to dane bardzo szacunkowe, gdyż jeżeli pod-
czas interwencji w związku z przemocą w rodzinie policjanci 
nie uzyskali informacji, że wobec tej rodziny została wszczęta 
procedura „Niebieskie Karty”, a nie znają tej rodziny, wów-
czas wypełniają formularz „Niebieska Karta – A”, tak jakby to 
był formularz wszczynający procedurę. 
Z przedstawionych na wykresie nr 2 danych wynika, że od  
2012 r. wzrastała zarówno liczba wypełnionych formularzy 
„Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę, jak i liczba 
kolejnych przypadków przemocy w rodzinie w trakcie trwającej 
procedury. Porównując liczbę wypełnionych formularzy „Nie-
bieska Karta – A” w trakcie trwającej procedury z ogólną liczbą 
wypełnionych przez Policję formularzy „Niebieska Karta – A”, 
można zauważyć wzrost udziału procentowego sporządzonych 
formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy  
w rodzinie w trakcie trwającej procedury w ogólnej liczbie 
wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A”. Wzrost ten 
świadczy o analizowaniu przez policjantów każdego przypadku 
przemocy w rodzinie oraz znajomości środowiska.
Kolejnym obszarem wybranym do analizy w tym artykule jest 
liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknię-
te przemocą w rodzinie. Analizując dane statystyczne w tym 
obszarze, należy zauważyć, że w momencie zmiany w 2012 r.  
formularza statystycznego w SESPol, która była związana  
z wejściem w życie rozporządzenia, w przypadku osób ma-
łoletnich pokrzywdzonych przemocą uwzględnia się tylko 
te, które są adresatem przemocy (wcześniej uwzględniało się 
również osoby małoletnie, które były świadkiem przemocy 
w rodzinie). W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję 
związaną z przyszłością. Mianowicie, zgodnie z konwencją 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej9, zwaną dalej konwencją, dzieci, 
które są świadkami przemocy w rodzinie, należy traktować 
jako ofiary tej przemocy10. W związku z powyższym po do-
stosowaniu przepisów prawa w Polsce do wymagań konwen-
cji, będzie się musiało zmienić traktowanie dzieci będących 
świadkami przemocy w rodzinie.  
Analizując powyższe dane, można zauważyć, że w przypad-
ku kobiet, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą w rodzinie, dynamika waha się od spadku o 28,97% 
w 2012 r. w porównaniu z 2011 r., do wzrostu o 24,83%  
w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. Natomiast liczba mężczyzn 
doznających przemocy w rodzinie przez cały analizowany 
okres ma tendencję wzrostową (z wyjątkiem 2012 r. kiedy dy-
namika spadła o 29,28% w porównaniu z 2011 r.). W przypad-
ku małoletnich doznających przemocy w rodzinie od 2008 r.  
można zauważyć tendencję spadkową, z nieznacznym wzro-
stem w 2013 i 2014 r.
Należy również podkreślić, że zgodnie z preambułą konwencji, 
przemoc domowa dotyka kobiety w nieproporcjonalnie więk-
szym stopniu, jednak mężczyźni też mogą być jej ofiarami. 
Pozwolę sobie wskazać procentowy udział mężczyzn oraz ko-
biet w ogólnej liczbie osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie. I tak procentowy udział 
mężczyzn doznających przemocy w ogólnej liczbie pokrzyw-
dzonych waha się od 4,27% w 1999 r. do 10,91% w 2014 r. 
Analogicznie w przypadku kobiet wartości te przedstawiają się 
następująco: od 56,98% w 1999 r. do 69,10% w 2014 r.
W związku z tym, że coraz częściej w mediach mówi się  
o przemocy wobec osób starszych, w zmienionym formularzu 
III/8 w SESPol w 2012 r. wprowadzono podział na katego-
rie wiekowe wśród kobiet i mężczyzn (do 65. roku życia oraz 
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Wykres nr 6. Liczba osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, wobec których istnieje podejrzenie,  
że stosują przemoc w rodzinie, w latach 2007–2014

Wykres nr 7. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w latach 2012–2014

Wykres nr 5. Liczba sprawców przemocy w rodzinie w porównaniu z liczbą osób, wobec których istnieje podejrzenie,  
że stosują przemoc w rodzinie, będących pod wpływem alkoholu, w latach 1999–2014

Wykres nr 4. Liczba sprawców przemocy w rodzinie z podziałem na kategorie, w latach 1999–2014
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od 66. roku życia) oraz zrezygnowano z podziału wiekowego 
wśród małoletnich. Ponadto w związku z tym, iż konwencja 
dotyczy przemocy wobec kobiet, oraz biorąc pod uwagę ocze-
kiwania naukowców badających zjawisko przemocy w rodzi-
nie oraz organizacji pozarządowych, w 2014 r. wprowadzono 
podział małoletnich doznających przemocy w rodzinie na płeć. 
Taki podział wprowadzono również w przypadku nieletnich sto-
sujących przemoc w rodzinie.
Kolejnym obszarem poddanym analizie w tym artykule są 
osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  
w rodzinie. Analiza tego obszaru związana będzie z trzema za-
gadnieniami (wykresy 4, 5 i 6). Pierwsza dotyczy osób, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Druga – jednego z często powtarzanych stwierdzeń (mitów), że 
alkohol jest winny przemocy w rodzinie. Trzeci obszar dotyczy 
izolacji, tj. zatrzymania lub doprowadzenia do wytrzeźwienia 
sprawców przemocy w rodzinie.
Analizę danych przedstawionych na wykresie nr 4 rozpocznę 
od procentowego udziału poszczególnych kategorii sprawców 
przemocy w rodzinie w ogólnej liczbie osób, wobec których 
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Procento-
wy udział mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie w ogól-
nej liczbie osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie wahał się od 92,36% w 2013 r. do 96,28% 
w 2003 r.; zaobserwować tutaj można tendencję spadkową.  
W przypadku kobiet wartości te wahają się od 3,23% w 1999 r. 
do 7,23% w 2013 r.; występuje tu tendencja zwyżkowa. Odno-
śnie do nieletnich wartości te przedstawiają się następująco: od 
0,18% w 2006 r. do 0,60% w 1999 r.
Dynamika liczby mężczyzn, wobec których istnieje podejrze-
nie, że stosują przemoc w rodzinie, jest bardzo zbliżona do 
dynamiki liczby formularzy „Niebieska karta – A” wypełnio-
nych przez Policję. W przypadku kobiet, szczególnie w trzech 
ostatnich latach, widać wzrost w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedzającego (2012 r. – o 1,47%, 2013 r.  
– o 26,06%, 2014 r. – o 19,39%).
W związku z często pojawiającym się stwierdzeniem, że alko-
hol jest „wyzwalaczem” przemocy w rodzinie, na wykresie nr 5 
zestawiono liczbę osób, wobec których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie, do liczby sprawców tej przemocy 
będących pod wpływem alkoholu.
Jak widać, liczby te nie są sobie równe. Procentowy udział 
osób stosujących przemoc w rodzinie będących pod wpływem 
alkoholu w ogólnej liczbie osób, wobec których istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie, mieści się w przedziale 
od 60,91% w 2012 r. do 85,24% w 1999 r. Średni procento-
wy udział osób stosujących przemoc w rodzinie będących pod 
wpływem alkoholu w ogólnej liczbie osób, wobec których ist-
nieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w okresie od 
1999 r. do 2014 r. wynosi 73,13%, co pokazuje, że ponad jedna 
czwarta sprawców nie jest pod wpływem alkoholu. Analizując 
procentowy udział osób stosujących przemoc w rodzinie bę-
dących pod wpływem alkoholu w ogólnej liczbie osób, wobec 
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 
ze względu na płeć, można zauważyć, że w przypadku kobiet  
(w liczbie kobiet – sprawczyń) waha się on od 28,53% w 2012 r.  
do 57,08% w 2007 r.11 W przypadku mężczyzn (w liczbie męż-
czyzn – sprawców) zawiera się on w przedziale od 63,55%  
w 2012 r. do 78,45% w 2006 r.
Kolejny, trzeci obszar dotyczy „izolacji” osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, od osób do-
znających przemocy. W słowie „izolacja” zawiera się zatrzyma-

nie osoby na podstawie art. 244 § 1a, 1b kpk lub art. 15a ustawy 
o Policji12 oraz doprowadzenie osoby do wytrzeźwienia na pod-
stawie art. 40 ust. 1 lub 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi13.
Przedstawione na wykresie nr 6 dane statystyczne obejmują 
okres od 2007 r. do 2014 r. z uwagi na to, że dopiero w 2007 r.  
zaczęto gromadzić dane statystyczne dotyczące zatrzymania 
sprawcy przemocy w rodzinie. Ponadto do zmiany formularza 
III/8 w SESPol w 2012 r. w liczbie zatrzymanych osób stosu-
jących przemoc w rodzinie zawierała się liczba osób doprowa-
dzonych do wytrzeźwienia14. 
W 2013 r. w związku z przyjętym przez Ministra Spraw We-
wnętrznych priorytetem z obszaru przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie został wprowadzony miernik Procentowy udział 
liczby zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwie-
nia w związku z przemocą w rodzinie w ogólnej liczbie osób, 
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w ro-
dzinie, który oblicza się według poniższego wzoru:

z = (a+b) x 100%
c

gdzie:
a –  liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie (ogółem) – pkt 5 formularza III/8
b – liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie, doprowadzonych do wytrzeźwienia – suma pkt 6a (ogółem) 
i 6b (ogółem) formularza III/8

c – liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  
w rodzinie (ogółem) – pkt 4 formularza III/8

z – procentowy udział liczby zatrzymanych lubdoprowadzonych wcelu wy-
trzeźwienia wzwiązku zprzemocą w rodzinie w ogólnej liczbie osób, 
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Obliczając powyższy miernik dla wszystkich lat z przedziału 
2007–2014, uzyskujemy następujące wartości:

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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8%
Analiza powyższych danych, szczególnie za lata 2013 i 2014, 
wskazuje, że ok. 50% sprawców przemocy w rodzinie zosta-
je odizolowanych od osób, wobec których stosują przemoc. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że procedurę „Niebieskie 
Karty” wszczyna się nie tylko podczas interwencji Policji  
w związku z przemocą w rodzinie. To pokazuje, że podej-
mując interwencję w rodzinie/związku, w której występuje 
przemoc, mamy na względzie zapewnienie bezpieczeństwa  
i ochrony osób najsłabszych, tj. kobiet, dzieci, osób starszych, 
które doznają przemocy.
Kończąc analizę danych statystycznych gromadzonych przez 
Policję w związku z przemocą w rodzinie, w kilku słowach 
omówię liczbę przypadków poszczególnych rodzajów prze-
mocy. Należy podkreślić, że dane te są gromadzone dopiero 
od 2012 r., a w przypadku przemocy ekonomicznej dopiero od 
2014 r.15 Obecnie w przepisach polskiego prawa nie jest zdefi-
niowane pojęcie przemoc ekonomiczna. Potrzeba uwzględnie-
nia w statystykach przemocy ekonomicznej wynika z konwen-
cji, która w definicji „przemocy domowej”16 używa pojęcia 
przemocy ekonomicznej. 
Przed przystąpieniem do analizy liczby przypadków poszcze-
gólnych rodzajów przemocy warto wskazać, że po pierwsze – 
w stosunku do jednej osoby doznającej przemocy może wystę-
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pować wiele jej rodzajów oraz – po drugie – że w przypadku 
gdy jeden rodzaj przemocy występuje w stosunku do więcej 
niż jednej osoby dorosłej lub wobec większej liczby dzieci, 
statystycznie odnotowujemy to jako jeden rodzaj17.
W listopadzie 2014 r. Instytut Spraw Publicznych przepro-
wadził badanie sondażowe na ogólnopolskiej, reprezentatyw-
nej, losowo-kwotowej grupie dorosłych Polaków (1000 osób 
w wieku 15 i więcej lat), metodą wywiadów wspomaganych 
komputerowo na temat przemocy ekonomicznej18.
Osobom zainteresowanym proponuję porównanie okresów 
zmian przepisów19 opisanych w artykule pani mł. asp. Doroty 
Kozłowskiej z danymi statystycznymi wskazanymi w powyż-
szym artykule, pod kątem wpływu zmian przepisów, w tym 
formularzy „Niebieska Karta”, na otrzymane „wyniki”.

1 Dz. U. Nr 209, poz. 1245.
2 Por. art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”.

3 Formularz III/8 w Systemie Elektronicznym Sprawozdawczości Poli-
cji (SESPol).

4 Należy podkreślić, że dane dotyczące interwencji domowych, w tym 
związanych z przemocą w rodzinie „Niebieska Karta” gromadzone są 
w SESPol w formularzu III/9 – Karta efektywności policjanta realizu-
jącego zadania o charakterze prewencyjnym. Jednakże dane dotyczą-
ce przemocy w rodzinie można tam wpisać tylko wtedy, gdy przemoc 
została stwierdzona podczas interwencji domowej, a gdy do przemo-
cy doszło w innym miejscu, np. na terenie ogródków działkowych,  
i tam była podjęta interwencja, wówczas w opisywanym formularzu 
takiej informacji nie można zawrzeć.

5 Por. art. 9d ust. 2 ustawy.
6 Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zalicza się: ośrod-

ki pomocy społecznej (GOPS/MOPS), Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie (PCPR), ośrodki interwencji kryzysowej (OIK). Obecnie 
pracownicy socjalni pracujący w specjalistycznych ośrodkach wspar-
cia (SOW) nie mogą wszczynać procedury „Niebieskie Karty”.

7 Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej http://www.poli-
cja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/przeciwdz-
ialanie-przemo/102437,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNi
ebieskie-Kartyquot.html.

8 Sprawozdanie z realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez jed-
nostki organizacyjne Policji w 2012 r., s. 12 i 13.

9 Konwencja została sporządzona w Stambule 11 maja 2011 r. Pol-
ska podpisała tę Konwencję w grudniu 2012 r. Ratyfikacja nastąpiła  
13 kwietnia 2015 r. Konwencję opublikowano w Dz. U. z dnia 8 lipca 
2015 r., poz. 961.

10 Zob. preambuła konwencji.
11 Dane statystyczne dotyczące sprawców przemocy w rodzinie bę-

dących pod wpływem alkoholu z podziałem na kategorie (kobiety, 
mężczyźni, nieletni) gromadzone są od 2003 r. Natomiast podział 
nieletnich na płeć dostępny jest od 2014 r. (wprowadzony został we 
wrześniu 2013 r.).

12 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 
z późn. zm.).

13 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356,  
z późn. zm.).

14 Należy zauważyć, że w 2012 r. w niektórych jednostkach organi-
zacyjnych Policji osoby wprowadzające dane do formularza III/8  
w SESPol mogły również niewłaściwie wprowadzać dane (dublo-
wać je) pomimo wprowadzonego rozgraniczenia w instrukcji do 
tego formularza. W 2013 r. wprowadzono do powyższego formula-
rza formuły/warunki, które uniemożliwiają podwójne wprowadza-
nie danych, tzn. że liczba osób „izolowanych” nie może być więk-
sza od liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie, z podziałem na kategorie.

15 Do września 2013 r. przemoc ekonomiczna zawarta była w innego 
rodzaju zachowaniach.

16 Zob. art. 3 pkt b konwencji.
17 Formularz „Niebieska karta – A” dotyczy rodziny, tzn., że jeżeli  

w danej rodzinie jest więcej niż jedna osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, wypełniamy jeden 
formularz. Podobna sytuacja jest wówczas, gdy w rodzinie jest więcej 
niż jedna osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje prze-
moc w rodzinie.

18 Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji A. Chełstowskiej, 
M. Druciarek, A. Niżyńskiej pt. „Przemoc ekonomiczna w związkach. 
Diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu”, wydanej przez In-
stytut Spraw Publicznych w 2015 r. Publikacja możliwa do pobrania 
ze strony internetowej http://www.isp.org.pl/publikacje,25,857.html.

19 Szczególnie przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli okresów, 
kiedy na podstawie zarządzeń Komendanta Głównego Policji była 
realizowana procedura „Niebieskie Karty”.
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Summary

Sixteen years of the „Blue Cards” procedure from the 
perspective of statistical data. Analysis of the police op-
erations taken against domestic violence in the years  
1999–2014 on the basis of data collected during introduc-
tion of the “Blue Cards” procedure

The article presents 16 years of the police operations taken within 
the “Blue Cards” procedure from the perspective of statistical data. 
Apart from the comparison of the number of the “Blue Cards” forms 
in the particular years, the number of people who are perceived to 
experience domestic violence and those who use domestic violence 
is compiled. Moreover, one compares the number of domestic vio-
lence perpetrators with the number of those who are suspected to 
use domestic violence under the influence of alcohol. The article 
also presents the number of people that are suspected of using do-
mestic violence and were also detained or taken to the sobering sta-
tion. Furthermore, one describes some kinds of domestic violence 
in the years 2012–2014.
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