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Statystyki policyjne – procedura 

„Niebieskiej Karty”

2014 2015 2016

Liczba

wypełnionych 

formularzy A

254 216 184

Liczba osób 

dotkniętych 

przemocą

378 315 264

W tym kobiety 235 198 168

W tym mężczyźni 20 28 19

W tym małoletni 123 89 77



Statystyki policyjne procedura „Niebieskiej 

Karty”

2014 2015 2016

Osoby, które 

stosują przemoc

254 216 188

Liczba osób 

zatrzymanych

12 13 8

Liczba osób 

stosujących

przemoc pod 

wpływem alkoholu

151 152 101

Liczba osób 

doprowadzonych 

do wytrzeźwienia

139 140 91
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Art.1 p. 2 Ustawy o policji

Do podstawowych zadań Policji należą:

1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia 

przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13

września 2011 roku

W sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz

wzorów formularzy „Niebieska karta”

§13. W ramach procedury funkcjonariusz

Policji:

1. Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie,

że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej

pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy.
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2. Organizuje niezwłocznie dostęp do

pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan

zdrowia osoby, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie.
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3. Podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne

czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia

i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są

dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie

z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów

w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie,

że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu

bezpośredniego i zatrzymania,
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4. Przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą wobec

której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą

lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym

stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do

zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia

społecznego.
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5. Przeprowadza na miejscu zdarzenia,

w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności

procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach

koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów

przestępstwa.
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6. Podejmuje działania mające na celu zapobieganie

zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,

w szczególności składa systematyczne wizyty

sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez

zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.
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Dziękuje za uwagę


