
 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Zakładu Studenckiej Poradni Prawnej  
Wydziału Prawa w Warszawie 

 SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  

 
KODEKS DEONTOLOGICZNY  

§ 1 

Studenci każdej Sekcji SPP są zobowiązani do ochrony interesów klienta w sposób odważny i honorowy. 

§ 2 

Postawa studentów każdej sekcji SPP powinna wyrażać chęć niesienia pomocy klientom. 

§ 3 

Przy udzielaniu pomocy prawnej student każdej sekcji SPP zobowiązany jest do przestrzegania zasad rzetelności 
i staranności oraz terminowości w wykonywaniu wszelkich prac. 

§ 4 

Student każdej sekcji SPP zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed przypadkowym lub 
bezprawnym ujawnieniem oraz niepożądanym wykorzystaniem wszystko to, o czym dowiedział się przy 
wykonywaniu swoich czynności w SPP. Obowiązek ten ma charakter bezterminowy. 

§ 5 

1. Poszczególne sekcje SPP nie prowadzą spraw, w których występuje konflikt interesów klienta z interesem 
osoby, która była lub jest klientem SPP. 

2. Dana sekcja SPP może odmówić prowadzenia spraw, w których występuje konflikt interesów klienta  
z interesem pracownika SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. 

3. Student poszczególnej sekcji SPP nie może podejmować się prowadzenia sprawy:  

1) której wynik może dotyczyć jego osoby lub majątku, bądź interesów osoby bliskiej członkowi,  
2) gdy udzielał wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub sprawie z nią 

związanej albo występował w tych sprawach w charakterze świadka lub innej roli procesowej, 
3) przeciwko osobie bliskiej albo osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty, 
4) osoby bliskiej dla studenta lub innego członka Zakładu SPP, 
5) klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby się na to godzili. 

§ 6 

Student każdej sekcji SPP nie może udzielać pomocy prawnej, która ułatwiłaby popełnienie przestępstwa albo 
dawała możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione lub zamierzone. 

§ 7 

Student każdej sekcji SPP nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki powoływaniem się na poczynione 
przez klienta sugestie. 

§ 8 

Przy udzielaniu porad należy zachować zasady rzetelności, rzeczowości i obiektywizmu. 

§ 9 

W rozmowach z klientem należy brać pod uwagę różne aspekty problemu. Klientowi należy udzielać wsparcia 
moralnego. 

§ 10 

Studenci sekcji SPP powinni odmówić pomocy klientowi, który stracił do niego zaufanie. 

§ 11 

Wzajemne relacje studentów poszczególnych sekcji SPP powinna cechować koleżeńskość i chęć niesienia 

pomocy. 

 


