
Proponuje się uzupełnić Art. 27 oraz Art. 133. § 1. o stosowne zapisy iż jeżeli jeden z rodziców znajduje się w 

znacznej odległości od dzieci w skutek ich przenosin z drugim rodzicem, to do jego w poczet jego osobistych stań 

osobistych o wychowanie dzieci oraz świadczeń na rzecz dzieci winny być zakwalifikowane jego podróże do 

dzieci w celu realizacji osobistych kontaktów. Uzasadnienie: Wielce krzywdzącym i niesprawiedliwym zapisem w 

wyrokach sądów jest to iż rodzic dojeżdżający (czasami z bardzo znacznej odległości) traktowany jest przez sąd 

jako rodzic, którego starania osobiste są w znacznym stopniu mniejsze aniżeli rodzic, który jest z dziećmi na co 

dzień (nawet w skutek zawłaszczenia dzieci poprzez nadużycie władzy rodzicielskiej). W przypadku gdy rodzic 

"dojeżdżający" realizuje kontakty 3 raz w miesiącu + święta oraz okresy wolne po połowie oprócz samych 

kosztów podróżny rodzic ten spędza 45-50 godzin samej podróży tylko po to ażeby dotrzeć do dzieci. Także 

uznanie jego starań na poziomie jedynie 30 lub 35 % w stosunku do drugiego rodzica jest wielce krzywdzące i 

niesprawiedliwe. W takich przypadkach starania powinny być połowiczne lub powinno się wprowadzić termin 

opieki naprzemiennej nierównomiernej 
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