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DLA KTÓRYCH WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM FICPI

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

FICPI JEST ORGANIZACJĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ SPECJALISTÓW DZIAŁAJĄCYCH W
DZIEDZINIE OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.

FICPI reprezentuje specjalistów w dziedzinie IP na całym świecie.

7. Organizacja FICPI jest zaangażowana w promowanie
wiarygodności swoich członków oraz standardów

2. FICPI jest jedyną międzynarodową organizacją IP, członkowie
której stanowią wyłącznie rzecznicy patentowi prowadzący

obowiązujących w branży w ramach prywatnej praktyki na
całym świecie

prywatną praktykę.
8. Dzięki istnieniu surowych kryteriów przyjęcia oraz Kodeksu
3. Organizacja FICPI powstała ponad 100 lat temu i może się

Etyki Zawodowej, które obowiązują wszystkich członków, FICPI

pochwalić ilością około 5000 członków w ponad 80 krajach

utrzymuje wysoki poziom perfekcji oraz wiedzy w zakresie

i regionach – co czyni ją prawdziwie globalnym organem

ochrony własności przemysłowej.

reprezentującym wolną profesję specjalistów w dziedzinie
ochrony własności intelektualnej.

9. Dzięki członkostwu w organizacji FICPI wyróżnisz się jako
odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony specjalista

4. Stanowisko FICPI jest respektowane przez organy własności
intelektualnej ponieważ mają one świadomość, iż FICPI wyraża je

występując przed organami ochrony własności intelektualnej w
Twoim kraju.

mając za sobą doświadczenie całego środowiska zawodowego,
reprezentując szeroki przekrój użytkowników począwszy
od osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw po

ŁĄCZYMY SPECJALISTÓW BRANŻY
IP Z CAŁEGO ŚWIATA

międzynarodowy przemysł, a także uniwersytety, organizacje
rządowe czy pozarządowe oraz inne instytucje.

10. Co trzy lata FICPI organizuje Kongres, oraz Fora i Sympozja w
pozostałych latach, gdzie członkowie FICPI mają możliwość

5. Celem FICPI jest promowanie zasadniczej roli jaką odgrywają

nawiązywania wzajemnych kontaktów w środowisku

specjaliści branży IP w efektywnym systemie ochrony własności

stworzonym specjalnie po to, aby umożliwić spotkanie

intelektualnej. FICPI jest Twoim głosem w wyrażaniu potrzeby

myślących podobnie specjalistów.

istnienia wykwalifikowanej oraz doświadczonej branży IP
we wszystkich krajach oraz regionach dla dobra wszystkich

11. Bycie członkiem FICPI zapewni Ci dostęp do szczegółowych

zainteresowanych i jako taka organizacja potrzebuje Twojego

informacji dotyczących pozostałych członków FICPI, co umożliwi

wsparcia i udziału.

Ci identyfikację oraz nawiązanie współpracy ze specjalistami IP
ze wszystkich krajów świata.

ZWIĘKSZ SWOJĄ WIARYGODNOŚĆ
JAKO SPECJALISTA IP

12. FICPI promuje oraz pielęgnuje międzynarodową współpracę
pomiędzy najlepszymi rzecznikami prowadzącymi prywatną

6. Członkowie FICPI to wykwalifikowani specjaliści, wysoko
zmotywowani i wolni duchem.

praktykę na całym świecie oraz promuje przepływ informacji, a
także relacji biznesowych pomiędzy jej członkami.

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA ZASPOKAJANIA
POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA CAŁYM ŚWIECIE
13. FICPI odbywa regularne spotkania z prezesami oraz kadrą

ZAPEWNIAMY EDUKACJĘ W ZAKRESIE PRAWA
ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZIENIE IP
17. FICPI w swoim informatorze na bieżąco zapewnia swoim

zarządzającą biur zajmujących się ochroną własności

członkom informacje o najnowszych doniesieniach ze świata

intelektualnej w Europie, Japonii, Chinach, Korei, a także Stanach

IP aby zapewnić im możliwość dostosowania praktyk w

Zjednoczonych, jak również w Komisji Europejskiej, WIPO, WTO

przypadku gdy i zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba.

i OHIM, aby dyskutować funkcjonowanie systemu ochrony

Stanowi to ogromną zaletę organizacji, którą inne organizacje

własności intelektualnej, proponowane zmiany w zakresie prawa,

IP nie mogą się pochwalić z uwagi na fakt, iż ich członkowie

traktatów, regulacji oraz praktyki z perspektywy rzeczników

wywodzą się z różnorodnej grupy indywidualistów oraz gałęzi

reprezentujących większość użytkowników i planuje rozszerzyć

przemysłu nie posiadających wspólnych doświadczeń jak ma

swoją współpracę z kolejnymi biurami.

to miejsce w przypadku członków FICPI. FICPI jest jedyną
organizacją reprezentującą wolny zawód specjalistów IP na

14. FICPI jest rozpoznawana i uznawana przez organy władzy IP jako

międzynarodowym poziomie.

głos środowiska zawodowego z całego świata.
18. Jeśli istnieje taka możliwość FICPI dokłada wszelkich starań
15. FICPI rozpropagowało, wpłynęło oraz przyczyniło się do

aby w ramach organizowanych Forów i Sympozjów, zapewnić

wprowadzenia udoskonaleń w regulacjach prawnych oraz

swoim członkom, którzy zgłaszają potrzebę uzyskania punktów

traktatach dotyczących ochrony własności intelektualnej i jest

w ramach Nieustającej Edukacji Prawnej, możliwość czerpania

aktywnie zaangażowana w proces harmonizacji prawa w zakresie

korzyści płynących z udziału w tego rodzaju wydarzeniach.

patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.
19. FICPI zapewnia coroczne kursy treningowe dotyczące redagowania
16. FICPI dostarcza opinie na temat nowo proponowanego

opisów patentowych na wysokim poziomie w Europie oraz Azji

ustawodawstwa międzynarodowego oraz krajowego, a także

Południowo Wschodniej i planuje w przyszłości rozszerzyć swoje

praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Naszym

działania treningowe na inne regiony i kraje świata.

celem jest utrzymanie skutecznego, dobrze zrównoważonego
oraz efektywnego systemu ochrony własności intelektualnej

20. Członkowie mają możliwość wzięcia udziału w Komisji

z pożytkiem dla wszystkich użytkowników oraz zaspokojenie

Badawczo-Roboczej, która została podzielona na kilka

potrzeby na istnienie dobrze wykwalifikowanych rzeczników

zróżnicowanych tematycznie grup specjalistów. Dzięki temu

prowadzących prywatną praktykę w celu efektywnego

członkowie mają możliwość nawiązywania kontaktów na

wdrożenia systemu.

międzynarodowym poziomie w kontekście dokształcania
oraz możliwości wyrażania własnych opinii w ramach dziedzin
specjalistycznych oraz bieżących wydarzeń istotnych dla
użytkowników systemów IP zarówno na gruncie krajowym,
regionalnym jak i międzynarodowym.

