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Brak porozumienia między rodzicami nie jest przesłanką 

przeciwko opiece równoważnej  

Argumentem przemawiającym na korzyść takiej tezy są wyniki badań z krajów, 

w których opieka naprzemienna została wprowadzona do porządku prawnego i 

jest stosowana od prawie 30 lat.  

Przykładowo, Linda Nielsen z Katedry Edukacji na Uniwersytecie Wake Forest 

(USA) w czasopiśmie „Journal of Divorce & Remarriage” (dowód: Załącznik 

nr2) z 2011 r. w pracy pt. „Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared 

Residential Parenting Research” przedstawia wyniki 40 badań z lat 1989-2011 

prowadzonych w Szwecji, Norwegii, Holandii, Kanadzie, Danii, Australii, 

Wielkiej Brytanii i USA, które porównywały sytuację dzieci które mieszkają z 

każdym z rodziców co najmniej 35% czasu w porównaniu do dzieci, które 

mieszkają przede wszystkim z matką i spędzają mniej niż 35% czasu ze swoim 

ojcem.  

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że dzieci w rodzinach stosujących pieczę 

naprzemienną (shared physical custody) wykazywały lepsze wyniki w 

pomiarach ich samopoczucia emocjonalnego, behawioralnego i 

psychologicznego (emotional, behavioral, and psychological well-being), a 

także były zdrowsze fizycznie i miały lepsze relacje ze swoimi matkami i 

ojcami.  

Korzyści te występowały także w przypadku wysokiego poziomu konfliktu 

pomiędzy ich rodzicami. 
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