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Skrócona instrukcja obsługi Facebooka  

 

Dlaczego Rada Seniorów powinna mieć stronę na facebooku? 

 jest to narzędzie internetowej komunikacji z innymi użytkownikami - znajome organizacje 

społeczne, inne Rady Seniorów, mieszkańcy miasta, członkowie naszej Rady, 

 jest to również narzędzie do informowania innych o swoich dokonaniach - zrealizowanych 

projektach, jak i  planach na przyszłość, 

 pozwala poznać działania i projekty innych podmiotów 

 strona na facebooku pozwala, szczególnie młodym ludziom, łatwiej znaleźć daną organizację - 

wystarczy znajomość nazwy, która najczęściej jest nickiem. Jest to znaczne ułatwienie 

względem strony internetowej, gdzie trzeba znać dokładny adres lub wyszukiwać organizację 

przez dostępne wyszukiwarki, 

  współcześnie większość poważnych instytucji, firm czy organizacji pozarządowych ma profil 

na facebooku. Im więcej osób śledzi dany profil (w żargonie facebookowym - lubi profil), tym 

więcej informacji dociera do interesujących nas odbiorców, 

 jest to dobre narzędzie by w krotkim czasie, bez wydawania pieniędzy na reklamę dotrzeć ze 

swoim przekazem do szerokiego grona odbiorców, 

 umiejętnie prowadzony profil pozwala ukształtować pozytywny wizerunek organizacji,  

a w efekcie tzw. więź z marką.  
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INSTRUKCJA 

 

1. Jak założyć swój profil na facebooku? 

Aby założyć swój profil na facebooku trzeba wejść na: www.facebook.com. Obok miejsca do 

logowania jest duży napis: rejestracja – podajemy tam swoje dane - imię, nazwisko, e-mail 

lub numer telefonu oraz wpisujemy hasło. Powinno się ono składać z ciągu minimum  

6 znaków tj. cyfr, liter oraz znaków interpunkcyjnych np. przecinka, kropki i in.  

Po podaniu danych klikamy zielony przycisk utwórz konto. Następnie potwierdzamy podane 

dane i możemy przystąpić do logowania na nasz profil. 

 

 
 

 

Logowanie przeprowadza się wpisując podany w czasie rejestracji  adres email lub numer 

telefonu oraz wpisując hasło i przyciskając przycisk zaloguj się.  Pasek do logowania znajduje 

sie w prawym górnym rogu ekranu na granatowym tle.  

 

Gdy już się zarejestrujemy i zalogujemy, facebook sam wskazuje nam co robić.  

 

UWAGA! Namawia też, abyśmy użyli adresów mailowych z naszych kontaktów z maila w celu 

poszukiwania  naszych znajomych na facebooku – udostępniamy wtedy wszystkie adresy 

mailowe  jakie posiadamy facebookowi. Ten krok można pominąć. 

 

http://www.facebook.com/


3 

 

1) Jak założyć stronę Rady Seniorów na  facebooku? 

 

Po zalogowaniu na własny profil możemy utworzyć stronę naszej Rady Seniorów. W tym celu 

klikamy na znajdujący się w prawym górnym rogu odwrócony trójkąt (wskazany na zdjęciu 

czerwoną strzałką). Z rozwiniętego panelu wybieramy opcję Utwórz stronę.  

 

 
 

Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na stronę wyboru typu organizacji, której profil chcemy 

założyć. Z dostępnych opcji wybieramy Firma, organizacja lub instytucja (środkowy kwadrat 

w górnym rzędzie). Po kliknięciu w kwadrat zostaniemy poproszeni o wybór kategorii. 

Klikamy w przycisk i z dostępnych opcji wybieramy kategorię Organizacja społeczna. Poniżej 

wpisujemy nazwę organizacji, która stanie się naszą nazwą na facebooku, po której inni 

użytkownicy będą mogli nas znaleźć. Aby zakończyć procedurę klikamy w przycisk Rozpocznij.  
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2) Tak wygląda strona główna strony naszej organizacji:    

 

 
 

Po lewej stronie mamy miniaturkę zdjęcia profilowego oraz podaną w trakcie rejestracji 

nazwę naszej organizacji.  Poniżej  naszego zdjęcia znajdują się przyciski pozwalające nam 

przejść do określonych części naszej strony. W instrukcji skupimy się  na tych, które będą 

używane najczęściej: 

a) Strona główna - to tutaj znajdujemy opublikowane przez nas posty, filmy i komentarze. 

Ułozone są one w porzadku chronologicznym w układzie od najnowszych do najstarszych. 

b) Informacje - tu znajdują się dane naszej organizacji, m.in. nazwa organizacji, data jej 

powstania, dane kontaktowe i in. 

c) Zdjęcia -  tu znajdują się wszystkie zdjęcia i grafiki, które udostępniliśmy na naszej stronie. 

d) Wydarzenia - zawiera zestawienie wszystkich utworzonych przez nas wydarzeń (o tworzeniu 

wydarzeń w dalszej części instrukcji).  

 

Do zarządzania naszą stroną na facebooku używać będziemy również przycisków  

znajdujących się na białym pasku umiejscowionym pod logo facebooka (zaznaczone 

czerwoną strzałką).  
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a) Strona - tutaj znajdziemy posty, komentarze i grafiki, które "wrzuciliśmy" na stronę naszej 

organizacji. 

b) Skrzynka odbiorcza - służy do komunikacji z innymi użytkownikami. To tu znajdziemy prośby, 

informacje od innych użytkowników, które do nas skierowali (wyświetlają sie z lewej strony 

ekranu). Aby otworzyć konwersację należy kliknąć w nazwę użytkownika i początek 

wiadomości, która następnie otworzy się na środku strony.  

Aby odpowiedzieć należy w białym polu z napisem "napisz odpowiedź" dodać treść  

i przycisnąć ENTER. 

c) Powiadomienia - znajdują się tu informacje związane z aktywnością innych osób na naszej 

stronie - polubienia strony, polubienia konkretnego posta, informacje, że ktoś skomentował 

post. 

UWAGA - pojawiają się tu także informacje, że dany "post budzi większe zainteresowanie niż 

...% postów na tej stronie. Promuj go". Jest to wiadomość skierowana do nas od facebooka  

a promocja posta zawsze jest odpłatna.  

d) Statystyki - tutaj można zapoznać się z danymi statystycznymi o naszej stronie. 

e) Narzędzie do publikowania - tutaj pojawiają się informacje o dacie i treści zaplanowanych 

postów oraz o tym jakie posty opublikowaliśmy, kiedy to zrobiliśmy, do ilu osób one dotarły 

(zasięg), ile działań z nimi podjęto (np. kliknięto w nie w celu obejrzenia zdjęć).  

f) Pomoc - tutaj można szukać pomocy, gdy coś jest niejasne i mamy wątpliwości.  

 

3) Jak znaleźć profil/stronę innego użytkownika facebooka 

 

Aby znaleźć profil innego użytkownika facebooka, w wyszukiwarce znajdującej się na 

granatowym pasku (zaznaczona czerwoną strzałką) wpisujemy jego nazwę. Z wyświetlonych 

propozycji wybieramy tę, która nas interesuje i w nią klikamy. 

 
 

4) Jak polubić profil/ stronę innego użytkownika 

 

Aby polubić profil wybranego przez nas użytkownika klikamy przycisk lubię to, który znajduje się 

bezpośrednio pod zdjęciem w tle (duże zdjęcie na stronie głównej). Przycisk ten informuje 

właściciela danego profilu/strony, jak i innych użytkowników (w tym naszych znajomych), że 

jesteśmy zainteresowani treściami publikowanymi na tym profilu. 
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5) Jak tworzymy posty? 

 

Na naszej stronie głównej możemy tworzyć tzw. posty, czyli wiadomości tekstowe zawierające 

dowolne informacje, które chcemy pokazać innym użytkownikom facebooka. 

W celu stworzenia posta należy kliknąć w znajdujący sie na środku naszej strony głównej biały 

prostokąt. Rozpoznać go można po zdjęciu profilowym i napisie "napisz coś" (zaznaczony na 

zdjęciu czerwoną strzałką). 

 

Nasze posty mogą mieć różne formy. Podstawową formą jest post zawierający jedynie 

wiadomość tekstową. Aby go przygotować wystarczy w opisanym powyżej miejscu wpisać treść 

wiadomości i zatwierdzić przyciskiem opublikuj. Post zostanie opublikowany i będzie widoczny. 

 

 
 

Przy pisaniu posta należy pamiętać, że jego długość ma znaczenie. Facebook wyświetla 

standardową wysokość kolumny. Jeśli nasz post będzie dłuższy to na stronie pojawi się jedynie 

kilka pierwszych zdań, a resztę posta będzie można przeczytać po kliknięciu w przycisk "zobacz 

więcej. 

 

Tak wygląda post krótki: 
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A tak post długi: 

 
 

Post ze zdjęciem 

Aby uatrakcyjnić naszą stronę na facebooku i zwiększyć ilość osób czytających nasze posty warto 

je publikować wraz ze zdjęciem, filmem lub grafiką. W tym celu piszemy treść posta  

w standardowy sposób. Następnie wybieramy ikonkę aparatu fotograficznego (lewy dolny róg 

białego prostokąta) i dodajemy zdjęcie, film lub grafikę z pamięci komputera. Należy zaczekać aż 

wybrany plik sie załaduje i jego miniaturka będzie dla nas widoczna. Następnie klikamy w przycisk 

opublikuj. Zdjęcia możemy również dodawać używając przycisku udostępnij zdjęcie lub film - 

znajduje się on bezpośrednio pod białym prostokątem, w którym piszemy posty. Następnie, 

postępując analogicznie, ładujemy zdjęcia z pamięci komputera i dopisujemy treść. Klikamy  

w przycisk opublikuj. 

 

6) Jak zaplanować post? 

 

Facebook przewiduje możliwość opublikowania posta nie tylko w chwili jego stworzenia (poprzez 

przycisk opublikuj) lecz również zaplanowanie jego publikacji w przyszłości. W tym celu 

standardowo tworzymy post lecz zamiast przycisku opublikuj klikamy na trójkąt znajdujący się po 

prawej stronie przycisku opublikuj na zdjęciu oznaczony "łapką".  

Z dostępnych opcji  wybieramy zaplanuj i wskazujemy datę i czas planowanego opublikowania 

postu w przyszłości. Następnie klikamy w przycisk zaplanuj. 

Możemy także wybrać opcję zmień datę, jeśli chcemy aby post znajdował na naszej osi czasu w 

przeszłości. Po wyborze daty przyciskamy przycisk zmień datę a post pojawi się na naszej osi 

czasu zgodnie z układem chronologicznym. 
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7) Jak dodać komentarz, umieścić post "na górze strony", edytować i usunąć post? 

 

Posty publikowane są na facebooku w sposób chronologiczny - najnowsze znajdują się na górze 

naszej strony i widoczne są jako pierwsze. Starsze przesuwane są coraz niżej naszej strony. Jeśli 

mamy post, który jest dla nas szczególnie ważny (np. przypomina o dacie wydarzenia, jest 

zaproszeniem na wydarzenie) i chcemy go wyróżnić, by zawsze był pierwszy  postępujemy 

zgodnie z poniższą instrukcją. 

 

Klikamy w  znajdujący się bezpośrednio nad danym postem znak "" (prawy górny róg posta).  

Z rozwijanego menu wybieramy przycisk przypnij na górze. Dzięki temu post ten zawsze 

wyświetlany będzie jako pierwszy. Kiedy uznamy, że nie potrzebujemy już przypinać na górze 

naszego posta należy z menu posta wybrać przycisk odepnij górnej części strony. 

 

Zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy chcieli poprawić lub usunąć posta. 

W tym celu  również klikamy w znak "" i z rozwijanego menu wybieramy interesujący nas 

sposób postępowania.  

Jeśli musimy poprawić treść posta klikamy w przycisk edytuj post. Po wprowadzeniu poprawek 

klikamy w przycisk zapisz.  

W przypadku, gdy potrzebujemy usunąć post z menu wybieramy opcję usuń ze strony. Następnie 

potwierdzamy swój wybór przyciskiem usuń.  

 

 
 

W przypadku, gdy chcemy podzielić się informacją znajdującą sie na stronie internetowej, należy 

z paska przeglądarki skopiować link do strony a następnie wkleić go do treści posta. Należy 
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zaczekać aż link zostanie załadowany (najczęściej, choć nie zawsze, w takim przypadku na dole 

posta pojawia się podgląd danej strony/informacji znajdującej się pod linkiem). Następnie 

klikamy w przycisk opublikuj.  

 

 

8) Jak wyróżnić profile/ strony innych użytkowników w naszych postach? 

 

Tworząc post możemy również w jego treści wyróżnić profil innych użytkowników. Zabieg ten 

wykonujemy aby osoba czytająca post mogła automatycznie przejść do profilu wyróżnionej przez 

nas osoby/organizacji. Dzięki temu nie musi ona wyszukiwać profilu w wyszukiwarce lecz korzysta 

z automatycznego odnośnika, który utworzyliśmy - oszczędność czasu. Zwiększa także 

prawdopodobieństwo, że użytkownik odwiedzi wyróżniony przez nas profil.  

Aby wyróżnić profil/stronę innego użytkownika należy wpisywanie jej nazwy rozpocząć od znaku 

@. Zabieg ten spowoduje otwarcie rozwijanego menu, z którego wybieramy tę nazwę, którą 

chcemy wyróżnić. 

 
 

Dodawanie komentarzy 

 

Każdy użytkownik facebooka ma możliwość komentowania i udostępniania postów. Swoje zdanie 

odnośnie danego posta można także wyrazić korzystając z "etykietek emocji"  czyli buziek 

wyrażających różne stany emocjonalne. Opcje komentowania i udostępniania pojawiają się 

bezpośrednio pod każdym postem i są dedykowane do tego posta (tzn. nie można komentować 

wielu postów na raz, lecz każdy z osobna). 

 

 

Przyciski emocji  

 

Jeśli chcemy skomentować treść posta "etykietkami emocji" należy najechać na przycisk "lubię 

to" znajdujący sie pod postem. Spowoduje to rozwinięcie "palety z emocjami", z których 

wybieramy tę, która odpowiada naszym potrzebom.  
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Znaczenie poszczególnych emocji: 

Lubię to - używamy kiedy treść posta przypadła nam do gustu i chcemy zachęcić innych 

do zapoznania się z treścią posta. 

SUPER - używamy by wskazać, że post zawiera treści, które aprobujemy. Używany także 

do pochwał konkretnego zachowania. 

HA HA - używamy by wskazać, że jesteśmy rozbawieni treścią posta, 

WOW - wykorzystujemy by wskazać, że treść posta wywarła na nas duże wrażenie. 

Przykro mi - używamy, gdy treść posta wywołała u nas smutek 

WRR - wykorzystujemy by pokazać, że treść posta wywołuje u nas gniew i irytację. 

 

Zwykły komentarz używany jest, gdy chcemy napisać coś o poście, włączyć się w dyskusję, 

zwrócić uwagę  na coś ważnego, wyrazić swoją opinię na temat sprawy poruszonej w poście. 

 

Opcja udostępnij wykorzystywana jest w celu rozpowszechniania danego posta. Korzystamy z niej 

kiedy chcemy aby inni użytkownicy również mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.  

Po kliknięciu w przycisk udostępni z rozwijanego menu wybieramy opcję udostępnij...  

i wskazujemy na jakim koncie chcemy udostępnić post. 

 

 



11 

 

9. Jak utworzyć wydarzenie na facebooku? 

 

Tworzenie wydarzenia wykorzystywane jest w sytuacjach, w których chcemy poinformować 

inne osoby o zaplanowanych działaniach, zaprosić ich do uczestnictwa w nich. W celu 

utworzenia wydarzenia, z menu znajdującego sie po lewej stronie (pod miniaturką zdjęcia), 

wybieramy przycisk wydarzenia. Następnie klikamy w przycisk +utwórz wydarzenie. Na 

środku ekranu pojawi się okienko, w którym wpisujemy nazwę wydarzenia, miejsce gdzie 

będzie się ono odbywać, czas jego trwania i opis. Z pamięci komputera wybieramy również 

zdjęcie, plakat lub grafikę, którą ładujemy w polu zdjęcie wydarzenia.  Po uzupełnieniu 

danych klikamy w przycisk opublikuj. 

 

 
 

 

Na zakończenie 

Facebook zawiera jeszcze wiele innych elementów, ale w tej instrukcji zostały omówione 

najbardziej podstawowe funkcje, z których korzysta sie najczęściej. Facebook jest intuicyjny, 

prosty i skierowany do każdej osoby. Dlatego nie bójmy sie eksperymentować i tworzyć na nim 

historię naszej organizacji.  

 


