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Najważniejsze informacje dotyczące opłaty składek członkowskich Polskiego Towarzystwa 

Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. 

 

 

1. Składkę członkowską Towarzystwa na 2018 rok należy opłacać korzystając 

z dedykowanego członkom Towarzystwa serwisu, który znajduje się pod adresem: 

http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka  

 

Na podanej stronie znajdują się wszystkie informacje dotyczące procedury wpłaty na 

składkę oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące składki członkowskiej na 2018 

rok (zakładka FAQ).   

 

1) W pierwszym kroku należy wybrać odpowiedni wariant składki członkowskiej do 

opłacenia. 

Członkowie mają do wyboru 3 warianty składki członkowskiej – jeden, do którego jest 

włączona prenumerata dwóch czasopism i dwa warianty, do których jest włączona 

prenumerata jednego czasopisma Towarzystwa według wyboru członka Towarzystwa. 

 

2) W drugim kroku należy wypełnić formularz składki członkowskiej podając 

wszystkie niezbędne dane (dane wymagane przez system są oznaczone *). System 

nie pozwoli na przejście do kolejnego kroku bez uzupełnienia wymaganych 

informacji. 

 

3) W trzecim kroku należy sprawdzić wprowadzone wcześniej dane – dane do 

wystawienia faktury VAT (lub innego dokumentu księgowego) oraz dane do 

wysyłki prenumeraty (jeżeli są inne niż dane do faktury). 

Jeżeli zajdzie potrzeba poprawy danych należy na dole formularza wybrać przycisk 

„POPRAW” i poprawić nieprawidłowe dane. 

 

4) Jeżeli wprowadzone dane są właściwe należy na dole formularza wybrać przycisk 

„WYŚLIJ”. 

 

5) System potwierdzi skuteczne wysłanie formularza składki, a na podany 

w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie wysłania formularza. 

W wysłanym mailu znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące formy 

dokonania wpłaty na składkę członkowską – płatność elektroniczna lub przelew na 

wskazany rachunek. 

6) Po zaksięgowaniu wpłaty na podanym rachunku, do osoby wpłacającej zostanie 

wysłana wiadomość e-mail, na adres mailowy podany w formularzu. W wysłanej 

wiadomości członek Towarzystwa otrzyma imienne potwierdzenie wpłaty składki 

http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka
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członkowskiej oraz fakturę VAT potwierdzającą wpłatę przeznaczoną na 

prenumeratę czasopism lub wybranego czasopisma naukowego Towarzystwa. 

  

 

2. Członkowie dokonujący wpłaty na składkę członkowską mogą skorzystać z dwóch form 

wpłaty: 

1) Przelew internetowy za pośrednictwem systemu DotPay. Dane z formularza 

składki przenoszą się automatycznie do danych przelewu. Po wysłaniu formularza 

składki system umożliwia bezpośrednio przejście do wyboru właściwego banku, 

z którego wpłata będzie dokonana. Wpłaty można dokonać również korzystając z 

karty kredytowej. 

2) Przelew na wskazany rachunek bankowy podany w mailu potwierdzającym 

wysłanie formularza składki oraz otrzymanej fakturze. 

 

3. Od 2017 roku składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism 

naukowych Towarzystwa - „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik) lub „Polski Przegląd 

Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Towarzystwa z dnia 15 czerwca 2016 r. 

 

4. Składki członkowskie od 2017 roku będą wpłacane na jeden ogólny rachunek bankowy, 

właściwy dla wszystkich oddziałów regionalnych. Prosimy o nie wpłacanie składek na 

rachunki oddziałów regionalnych w celu uniknięcia nieporozumień. 

Na prośbę regionalnego oddziału Towarzystwa Index Copernicus wyśle Państwu 

zestawienie wpłat członków z danego oddziału. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Zespołem Wsparcia Użytkowników: 

Index Copernicus International 

Tel.: +48 22 487 53 93 

E-mail: towarzystwo@indexcopernicus.com  

poniedziałek - piątek od 09:00 do 16:00 

 

Prosimy również o przekazanie danych kontaktowych członkom Towarzystwa, którzy będą 

mieli problemy lub wątpliwości w zakresie procedury opłaty składek członkowskich w 2018 r. 

 

 

W imieniu Zarządu Głównego  

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 

Chirurgów Głowy i Szyi 

Zespół Index Copernicus International 
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