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W dniu 16.12.2022 rozpoczęto wprowadzanie zmian dotyczących 
funkcjonowania strony internetowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. 
 
Poniżej przedstawiamy główne wdrożenia. 
 
I. Rejestracja konta, logowanie i opłaty członkowskie 
 
1. Po wejściu na stronę www.ptfm.org użytkownik ma dostęp do treści ogólnych, 

widocznych dla wszystkich użytkowników Internetu. Aby uzyskać dostęp do treści 
przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych i aktywnych członków Towarzystwa 
należy kliknąć na zakładkę „Moje Konto”.  

 

 
 
 

2. Strona otworzona przez łącze „Moje Konto” umożliwia: 
a. zalogowanie się do konta (dotyczy zarejestrowanych użytkowników, którzy już 

posiadają swoje konto z loginem i hasłem) 
b. rejestrację nowego konta (dotyczy nowych użytkowników) 

 

 

http://www.ptfm.org/
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3. W przypadku rejestracji nowego konta należy pamiętać, że może się ono odbyć po 

zatwierdzeniu kandydatury członka przez Zarząd właściwego Oddziału, zgodnie z §11 
statutu Towarzystwa (patrz: menu główne -> o ptfm -> statut ptfm), tj: 

 
„Osoba pragnąca być członkiem zwyczajnym Towarzystwa musi być wprowadzona jest przez co 
najmniej 2 członków Towarzystwa /…/. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Oddziału 
zwykłą większością głosów. Nowo przyjęty członek, zobowiązany jest do opłacenia składek w 
roku przyjęcia, w przeciwnym razie jego członkostwo ustaje automatycznie.” 

 
 
4. Po zalogowaniu się, użytkownik ma dostęp do treści spersonalizowanych, tj. 

 
a. Zamówienia 
b. My Membership 
c. Adresy 
d. Szczegóły konta 
e. Pojawia się także nowa pozycja w menu głównym pt. „PREMIUM” 

 
Funkcjonalności zakładek opisane zostały poniżej. 

 

 
 
 

5. Należy pamiętać, że rejestracja nie jest jednoznaczna z uzyskaniem wszystkich 
praw członkowskich na stronie. Konieczne jest opłacenie składki członkowskiej. 
W tym celu należy kliknąć w zakładkę „Sklep” znajdującą się w menu głównym. Nastąpi 
przekierowanie użytkownika na stronę z produktami o nazwie „Opłata członkowska”. Po 
kliknięciu na odpowiedni dla rodzaju członkostwa produkt należy dokonać opłaty. Opłata 
realizowana jest według procedury zakupu produktu w sklepie internetowym. 
Przypominamy, że od dnia 16.12.2022 jest to jedyna możliwa droga regulowania 
składek członkowskich. 
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6. Status realizacji zamówienia (zakupu opłaty członkowskiej jak i wszystkich innych 

produktów dostępnych w sklepie) można sprawdzić odpowiednio w: Moje konto - > 
Zamówienia. 

 

 
 

Klikając na przycisk „zobacz” można podejrzeć szczegóły operacji 
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7. W przypadku prawidłowego zaksięgowania opłaty członkowskiej, członek staje się 
aktywnym (pełnoprawnym) członkiem Towarzystwa. Opłaty członkowskie należy 
regulować co rok, nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego w 
którym obowiązuje dana opłata. Status swojego członkostwa można sprawdzić 
odpowiednio w: Moje Konto -> My Membership -> Manage 

 
Uwaga: Klikając na przycisk „Cancel” usuwacie swoje członkostwo w Towarzystwie. 
Operacja ta deaktywuje członkostwo na wskazany okres. Należy mieć na uwadze, że po 
wykonaniu tej operacji, wpłacona kwota na składkę członkowską nie podlega zwrotowi. 
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8. Po kliknięciu na zakładkę „My Membership” otwiera się strona bazowa „Content”. 
Przedstawione są tutaj informacje o zniżkach, kodach rabatowych, itp. dla 
zarejestrowanych i aktywnych członków Towarzystwa.  
Zniżki na kursy i konferencje są benefitami płynnymi zależnymi od terminu organizacji 
tych wydarzeń. Informacje o nich pojawiać się będą wraz z pojawieniem się danego 
wydarzenia. Benefity stałe takie jak zniżka na subskrypcję czasopisma „Inżynier i Fizyk 
Medyczny” widoczne będą dla zarejestrowanych i aktywnych członków przez cały czas. 

 

 
 
9. Klikając na przycisk „View” w wierszu związanym z kontentem opisującym zniżkę na 

subskrypcję czasopisma przekierowywani jesteśmy na stronę przedstawiającą 
szczegóły oferty. Na stronie tej będzie widoczny wygenerowany kod rabatowy 
uprawniający do zakupu rocznej subskrypcji w kwocie 18 zł (oferta dla aktywnych 
członków Towarzystwa) i przycisk odsyłający do sklepu Wydawnictwa, gdzie zakup ten 
należy zrealizować.  
Uwaga: Funkcjonalność ta zostanie uaktywniona w lutym 2023 roku. 
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10. W zakładce: „My Membership -> Products” widoczne będą produkty takie jak na 

przykład - opłaty rejestracyjne na konferencję, o odpowiednio umniejszonej cenie (z 
rabatem) dla aktywnych członków Towarzystwa. Z poziomu ogólnego strony (bez 
zalogowania) w zakładce „Sklep” widoczna będzie opłata regularna (bez rabatu) 
dostępna dla wszystkich innych użytkowników nie będących aktywnymi członkami 
Towarzystwa.  
 

11. W zakładce „My Membership ->Discounts” zawarte będą informacje o aktualnie 
obowiązujących zniżkach. 

 
12. Zakładka „Notes” zawierać będzie inne uwagi i informacje nie związane wprost z 

zakupem produktu. 
 


