
JAK STWORZYĆ 

GRUPĘ NA 

FACEBOOKU 
w 7 krokach

U TWÓR Z

Z konta (najlepiej własnego fanpage’a) trzeba otworzyć 

rozwijane menu znajdujące się w prawym górnym rogu (z 

którego można się również wylogować) i wybrać pozycję 

„Utwórz grupę”.

N A ZW I J

Żeby zacząć w pierwszej kolejności trzeba nazwać grupę. 

Nazwa może być podobna do Twojego fanpage’a. Może 

zawierać element Twojej nazwy, a może być bardziej opisowa.
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Z A P R O Ś

Następnie zaproś do niej ludzi. Mając bazę klientów z 

adresami e-mail najłatwiej będzie to robić właśnie za jego 

pośrednictwem. Najlepiej przy tym stworzyć jakąś 
spersonalizowaną notkę powitalną, np. Gratulacje! Zostałeś 
zaproszony do grupy pt: "Dobrze Ci Radzę! – Twój terapeuta". ;) 

Możesz również poczekać z zapraszaniem do grupy ludzi, 
zanim nie zostanie ona skonfigurowana (polecam zacząć od 

konfiguracji). 
Aby dodać członków wystarczy wpisać ich imię bądź adres 
e-mail w sekcji „Dodaj członków” znajdującej się po prawej 
stronie.
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T Y P  G R U P Y  

Wybieramy typ grupy, jaki chcemy stworzyć. Warto 

przemyśleć ten temat. Zależy od treści, jakie mają się na niej 
ukazywać. Jak dalece chcemy sprowokować członków do 

otwartości? 

Do wyboru mamy: 

• Grupę otwartą, w której każdy może zobaczyć treści oraz 

członków 

• Grupę zamkniętą, w której każdy może zobaczyć członków 

grupy, ale nie treści na niej zawarte 

• Grupę tajną, do której trzeba być zaproszonym, aby zostać 

członkiem i widzieć jej zawartość



O P I S

Grupa została już stworzona, teraz można przejść do 

dodawania treści. Zedytuj sekcje opisu, tagów oraz lokalizacji 
znajdujące się po prawej strony pod listą członków. 

Opis nie powinien być za długi (aby nie zniechęcał do 

czytania), a jednocześnie jasno określił przeznaczenie grupy 

oraz to, do kogo jest ona kierowana. 

Dodatkowo zwróć uwagę, aby ta sama nazwa znalazła się w 

linku do grupy: 

www.facebook.com/twojanazwagrupy 

Będzie łatwa do znalezienia. 

Przy nadawaniu tagów najlepiej jest zwrócić uwagę, która z 

propozycji pojawiających się przy wpisywaniu nazw jest 
najpopularniejsza. Jeśli chcesz, aby twoja grupa była 

publiczna bądź zamknięta – słowa kluczowe pomogą ją 

odnaleźć użytkownikom. 

5  

6  
Z D J Ę C I E  W  T L E

W ostatnim etapie dodaj zdjęcie w tle. Będzie ono 

wyświetlało się w nagłówku grupy na zasadzie okładki. 
Najlepiej by miało ono związek z działalnością oraz posiadało 

logo firmy/nazwisko. To w języku graficznym tzw. Cover Photo. 

Dobrze jest obrobić je ładnie w darmowym programie Canva. 

Idealny wymiar to: 1640×924 px 

www.canva.com 

Wybierz: Zdjęcie w tle dla Facebooka



R E G U L AM I N

To dość żywy twór. 

Na początku wpisujemy parę zasad, które są nam najbliższe. Z 

czasem, kiedy  grupa zaczyna żyć, to pojawiają się kolejne. 

Klarują się na podstawie doświadczeń. Ludzie będą nas 
zaskakiwać, my będziemy popełniać błędy, a to wszystko 

będzie się składać na regulamin.

P O D S UMOWAN I E

Po prostu zacznij! Sprawdź, co lubią, czego potrzebują Twoi 
fani na fanpage'u. Możesz ich zapytać w ankiecie. Jak 

zaczniesz, to już działaj - stwórz cykliczne posty, a grupa z 

czasem się rozwinie. 

Ale daj jej czas!

C I E K AWO S T K I

Interesuj się Twoją społecznością. Opiekuj się, dawaj 
uwagę  i wsparcie. Zachowaj poczucie humoru, 

Tylko aktualni administratorzy grupy mogą 

ustanowić kogoś administratorem lub 

moderatorem. Zaproś kogoś do współmoderacji!
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