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Łódzki Oddział KIDP  

na Facebooku 

 
Dołącz do naszej społeczności! 

https://www.facebook.com/lodzkioddzialkidp/ 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Miło nam poinformować, że od lutego br. Łódzki Oddział KIDP ma swoją stronę na 

Facebooku. 

Gorąco zachęcamy, aby dołączyli Państwo do naszej społeczności - dzięki temu 

uzyskają Państwo dostęp do aktualnych informacji z życia naszego Oddziału oraz 

ważnych i ciekawych wiadomości związanych z wykonywaniem zawodu doradcy 

podatkowego. Serwis daje też możliwość szybkiego kontaktu i wymiany informacji  

z kolegami po fachu z naszego regionu oraz z całej Polski. 

Osoby, które nie są jeszcze obecne na Facebooku zachęcamy do utworzenia 

swojego profilu – oto skrócona instrukcja: 

1. Przejdź do strony www.facebook.com/r.php. 

2. Wprowadź imię i nazwisko, którym posługujesz się na co dzień. 

3. Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. 

4. Utwórz hasło, które będzie Ci łatwo zapamiętać. 

5. Podaj datę urodzenia i wybierz płeć. 

6. Kliknij opcję Zarejestruj się. 

7. Aby zakończyć tworzenie konta, potwierdź swój adres e-mail lub numer 

telefonu komórkowego.  

Tych z Państwa, którzy mają już swoje konto na tym portalu prosimy o zalogowanie 

się i wejście na: https://www.facebook.com/lodzkioddzialkidp/ 

https://www.facebook.com/lodzkioddzialkidp/
www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/lodzkioddzialkidp/
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Aby widzieć na swojej osi czasu informacje z fanpage’a ŁO KIDP prosimy kliknąć 

pod zdjęciem profilowym „LUBIĘ TO” lub „OBSERWUJ” (zaznaczone na czerwono 

na poniższym zdjęciu).  

 

 

 

Można także kliknąć „UDOSTĘPNIJ” (zaznaczone na obrazku powyżej) - wtedy 

informacja o stronie ŁO KIDP pokaże się na naszej osi czasu i będzie widoczna dla 

wszystkich znajomych. Istnieje również możliwość wysłania linku do polubienia 

strony w wiadomości prywatnej naszemu znajomemu – poniżej są widoczne opcje 

udostępniania. 

 

 

Można także zaprosić do polubienia fanpage’a ŁO KIDP swoich znajomych. Aby to 

zrobić należy: 

1. Przejść do swojej strony i kliknąć opcję Społeczność w lewej kolumnie. 

2. W prawej kolumnie kliknąć pozycję Zaproś znajomych do polubienia strony 

[nazwa strony]. 

3. Wprowadzić imię i nazwisko znajomego w polu wyszukiwania, a następnie 

kliknąć przycisk Zaproś obok imienia i nazwiska znajomego. 
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Inny sposób popularyzowania strony ŁO KIDP na Facebooku to oznaczanie w swoich 

postach tej strony wpisując @lodzkioddzialkidp. 

Aby upowszechnić nasz profil prosimy też o polubienie i udostępnianie postów, 

klikając po poszczególnymi wpisami „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, albo 

zostawienie swojego komentarza. 

 

 

Z góry dziękujemy Państwu za wsparcie naszej aktywności na Facebooku i prosimy 

o like’owanie, udostępnianie i zapraszanie znajomych. Wszelkie uwagi, sugestie i 

propozycje tematów, które powinny Państwa zdaniem być poruszane na naszym 

fanpage’u można zgłaszać za pośrednictwem Messengera. 

 

Z poważaniem 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP 

  


