
Odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą 

na terenie gminy Bielsko-Biała 
 

 Na podstawie metodologii przyjętej przez Instytut Badawczy IPC z siedzibą we 

Wrocławiu przy realizacji w 2018 roku badań społecznych pn. „Diagnoza problemów 

alkoholowych i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz postaw, opinii 

i zachowań wobec tych szkodliwych zjawisk społecznych w środowisku lokalnym” 

oszacowano odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy Bielsko-Biała. 

Na podstawie ujawnionych przypadków przemocy: 

1) ilość rodzin, które otrzymały pomoc z uwagi na przemoc w rodzinie w oparciu o ustawę o pomocy 

społecznej w latach 2017-2022, w odniesieniu do liczby gospodarstw domowych w Bielsku-Białej 

według spisu powszechnego w VI 2011 r. (65 982 gospodarstw domowych): 

• 2017 r. – 45 rodzin, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2017 r. można określić w przybliżeniu na 0,07 % 

• 2018 r. – 36 rodzin, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2018 r. można określić w przybliżeniu na 0,05 % 

• 2019 r. – 36 rodzin, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2019 r. można określić w przybliżeniu na 0,05 % 

• 2020 r. - 33 rodziny, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2020 r. można określić w przybliżeniu na 0,05 % 

• 2021 r. - 52 rodziny, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2021 r. można określić w przybliżeniu na 0,08 % 

• 2022 r. - 45 rodzin, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy 

Bielsko-Biała w 2022 r. można określić w przybliżeniu na 0,07 % 

2) liczba Niebieskich Kart – A, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z podejrzeniem występowania 

przemocy w rodzinie w latach 2017-2022, w odniesieniu do liczby gospodarstw domowych  

w Bielsku-Białej według spisu powszechnego w VI 2011 r. (65 982 gospodarstw domowych): 

• 2017 r. – 366 Niebieskich Kart, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2017 można określić w przybliżeniu na 0,55 % 

• 2018 r. – 328 Niebieskich Kart, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2018 można określić w przybliżeniu na 0,5 % 

• 2019 r. – 305 Niebieskich Kart, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2019 można określić w przybliżeniu na 0,46 % 

• 2020 r. – 253 Niebieskie Karty, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2020 można określić w przybliżeniu na 0,38 % 

• 2021 r. – 282 Niebieskie Karty, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2021 można określić w przybliżeniu na 0,43 % 

• 2022 r. – 262 Niebieskie Karty, zatem odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Bielsko-Biała w roku 2022 można określić w przybliżeniu na 0,40 % 
 

Przedział nie wykrytych przypadków przemocy: 

W raporcie z powołanych wyżej badań zaznaczono, że co ósmy dorosły mieszkaniec 

Bielska-Białej zna osobę dotkniętą problemem przemocy w rodzinie, co stanowi  

w przybliżeniu 12,3 % populacji bielszczan. 

Całościowy odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie 

Bielska-Białej w latach 2017–2021 wahał się wobec tego w przedziałach: 

*  2017 r. – od 0,55 % do 12,3 %                              *  2020 r. – od 0,38 % do 12,3 % 

*  2018 r. – od 0,5 % do 12,3 %               *  2021 r. – od 0,43 % do 12,3 % 

*  2019 r. – od 0,46 % do 12,3 %                              *  2022 r. – od 0,40 % do 12,3 % 


